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ABSTRAK 

Waluyo, Rachmat. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Terintegrasi Keterampilan 

Abad 21 dan Muatan Karakter. Skripsi, Pendidikan Fisika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Siti 

Wahyuni, M.Sc. 

Kata Kunci: bahan ajar, STEM, keterampilan abad 21, karakter. 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia yaitu melalui pengembangan bahan ajar sebagai penunjang proses 

pembelajaran. Namun, bahan ajar yang tersedia pada saat ini rata-rata masih 

berpusat pada materi, latihan soal, dan masih jarang disisipi keterampilan abad 21 

dan nilai-nilai karakter. Hal tersebut tidak selaras dengan standar kompetensi 

lulusan peserta didik dan tujuan Kurikulum 2013 tentang keterampilan abad 21 

yang harus dimiliki peserta didik dan pendidikan karakter. Peningkatan penanaman 

keterampilan abad 21 dan karakter pada bahan ajar dapat dilakukan melalui 

pendekatan STEM. Hal ini dikarenakan pendekatan STEM merupakan pendekatan 

yang menekankan pada interdisiplin ilmu dalam proses pembelajaran, yang 

didalamnya terdapat subjek sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam konteks 

nyata yang menghubungkan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global, sehingga 

mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21, berkarakter, dan 

pemecah masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik, 

mengidentifikasi kelayakan, keterbacaan, dan respons peserta didik terhadap bahan 

ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter.  

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development  dengan 

prosedur penelitian diadaptasi dari langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

oleh Borg & Gall yang dimodifikasi menjadi tujuh langkah, yaitu: 1) penelitian dan 

pengumpulan informasi; 2) perencanaan; 3) pengembangan produk awal; 4) uji 

coba awal; 5) revisi awal produk; 6) uji lapangan operasional; dan 7) revisi akhir 

produk. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Patikraja. Subjek penelitian ini 

meliputi dosen ahli materi dan dosen ahli media, guru fisika SMA Negeri 1 

Patikraja, serta peserta didik kelas XI MIPA 3 dan kelas XI MIPA 5 SMA Negeri 

1 Patikraja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu wawancara, tes, dan angket.  

Karakteristik bahan ajar yang dikembangkan berisi materi fluida yang 

dilengkapi dengan aktivitas diskusi, praktikum, dan proyek yang dikaitkan dengan 

aspek-aspek STEM serta diintegrasikan dengan keterampilan abad 21 dan nilai-

nilai karakter. Hasil uji kelayakan menyatakan bahan ajar yang dikembangkan 

memenuhi kriteria sangat layak. Hasil uji keterbacaan menyatakan bahan ajar yang 

dikembangkan termasuk dalam kriteria mudah dipahami. Hasil penilaian respons 

peserta didik terhadap bahan ajar didapatkan respons dalam kriteria sangat baik 

untuk digunakan oleh peserta didik kelas XI MIPA SMA/MA sebagai sumber 

belajar pendukung dalam proses pembelajaran materi fluida. 
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ABSTRACT 

Waluyo, Rachmat. (2020). Development of Physics Teaching Materials Based on 

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Integrated 21st 

Century Skills and Character Values. Bachelor Thesis, Physics Education, Faculty 

of Mathematics and Natural Sciences Universitas Negeri Semarang. Advisor Dr. 

Siti Wahyuni, M.Sc. 

Key Words: teaching materials, STEM, 21st century skills, character. 

One of many efforts from the government to improve the quality of 

education in Indonesia is developing the teaching materials to support the learning 

process. However, the teaching materials currently available are mostly centred on 

text-book and tasks. Moreover, it is rarely implanted with 21st century skills and 

character values. These are not in line with the competency standards of graduate-

high school students and the goals of the 2013 curriculum regarding 21st century 

skill that students must possess and character education. Improving the refinement 

of 21st century skill and characters in teaching materials can be done through the 

STEM approach. This is due to STEM is an approach that emphasizes 

interdisciplinary science in the learning process, in which there are subjects of 

science, technology, engineering and mathematics in a real context that connects 

schools, the world of work and the global world, thus preparing students who have 

skills, characters, and problem solver of 21st century. This study aims to describe 

the characteristics and to identify feasibility, readability, and students’ responses to 

STEM-based physics teaching materials integrated 21st century skills and character 

values.  

The method used in this research is Research and Development procedures 

adapted from Borg & Gall which are modified into seven steps, namely: 1) research 

and information collecting; 2) planning; 3) develop preliminary form of product; 4) 

preliminary field testing; 5) main product revision; 6) operational field testing; and 

7) final product revisions. The research was conducted at SMA Negeri 1 Patikraja. 

The subjects of this research include lecturers of material and media experts, 

physics teacher of SMA Negeri 1 Patikraja as well as students of XI MIPA 3 and 

XI MIPA 5. Data collection techniques in this study were carried out in several 

ways, specifically interviews, tests, and questionnaires.  

The characteristics of the developed teaching materials contain fluid 

information that is complemented by discussion, practicum, and project activities 

that are related to STEM aspects and also integrated with 21st century skills and 

character values. The results of the feasibility test state that the developed teaching 

materials meet the very feasible criteria. The readability test results state that the 

developed teaching materials are included in the criteria that are easy to understand. 

The results of the assessment of students’ responses to teaching materials show that 

it is in an excellent criteria to be used by second year student of high school as a 

supporting learning source in fluid subject learning process.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi 

keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa terutama untuk mempersiapkan 

generasi yang mampu bersaing di abad 21. Menurut Trilling & Fadel (2009, h. 49) 

seseorang yang dapat menghadapi tantangan pada abad ke-21 harus memiliki 

kecakapan hidup dan berkarir (life and career skills), kecakapan belajar dan 

berinovasi (learning and innovation skills), dan kecakapan media informasi dan 

teknologi (information media and technology skills). Hal ini sejalan dengan 

pernyataan National Education Association/NEA (2012, h. 5), bahwa jika peserta 

didik ingin bersaing di era global maka mereka harus memiliki kemampuan pada 

subjek learning and innovation skills-4C dideskripsikan sebagai keterampilan 

critical thinking (berpikir kritis), communication (komunikasi), collaboration 

(kolaborasi), creativity (kreatifitas/berpikir kreatif). Subjek tersebut harus dimiliki 

oleh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Menurut 

Rotherham & Willingham (2009) sekolah seharusnya dapat membekali peserta 

didik dengan berbagai kompetensi kecakapan abad 21, sehingga peserta didik 

mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan survei TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) 2015 menyatakan bahwa rata-rata prestasi nilai sains peserta didik di 

Indonesia berada di bawah nilai rata-rata internasional dan secara umum di bawah 

standar internasional yaitu memperoleh 397 poin dengan peringkat 45 dari 48 

negara yang berpartisipasi (IEA, 2016). Soal TIMSS merupakan ciri karakteristik 

dari soal berpikir tingkat tinggi sebagaimana keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan berpikir logis, dan keterampilan bernalar. Peserta didik yang tidak 

dapat menyelesaikan soal–soal TIMSS cenderung memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang rendah (Tajudin & Chinnappan, 2016). Hasil yang serupa juga 

diperoleh dari survei prestasi nilai sains yang dilakukan oleh PISA
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(Programme for International Student Assessment) tahun 2018 menunjukkan 

bahwa pencapaian prestasi sains peserta didik di Indonesia berada pada peringkat 

71 dari 79 negara yang dievaluasi dengan nilai 396 dari nilai rata-rata 489 (OECD, 

2019, h. 18). Berdasarkan hasil penelitian dari Kurniati et al. (2016) menunjukkan 

bahwa soal PISA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (high order thinking skills) sehingga peserta didik yang tidak dapat 

menyelesaikan soal PISA dengan baik diindikasikan memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang rendah. Brookhart (2010, h. 14) menyatakan bahwa indikator 

kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi kemampuan logika dan penalaran 

(logic and reasoning), analisis (analysis), evaluasi (evaluation), kreasi (creation), 

pemecahan masalah (problem solving), dan pengambilan keputusan (judgement). 

Berdasarkan hasil survei di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan abad 21 

terutama pada aspek berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah peserta didik 

di Indonesia masih tergolong rendah khususnya dalam subjek sains dan 

matematika. 

Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat berupaya meningkatkan 

keterampilan abad 21 melalui pengembangan pendidikan STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) (Sahin et al., 2014; Bybee, 2013, h. 

38; Kennedi & Odell, 2014). Hasil penelitian Yıldırım & Altun (2015) 

menunjukkan bahwa pendekatan STEM dapat mengarahkan pada pembelajaran 

yang efektif dan berkualitas, mengaitkan dengan pengalaman kehidupan sehari-

hari, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran 

dengan pendekatan STEM merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan subjek 

sains, teknologi, engineering, dan matematika yang diharapkan mampu membantu 

kesuksesan keterampilan abad 21. Disamping itu, integrasi aspek-aspek STEM juga 

dapat mendorong peningkatan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut didukung 

oleh Becker & Park (2011) menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik dalam 

bidang sains dan teknologi dapat ditingkatkan melalui integrasi aspek-aspek STEM 

dalam pembelajaran. Menurut Morison (2006, h. 2-3) manfaat pendekatan STEM 

adalah membuat peserta didik menjadi pemecah masalah, penemu, inovator, 

mampu mandiri, pemikir yang logis, melek teknologi, mampu menghubungkan 
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budaya dan sejarahnya dengan pendidikan, dan mampu menghubungkan 

pendekatan STEM dengan dunia kerja. Penggunaan pendekatan STEM pada 

pembelajaran dapat diterapkan dalam bentuk model, bahan ajar, atau LKS dan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik (Chien & Lajium, 

2016; Fitriani et al., 2017). 

Upaya demi upaya terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di 

negara Indonesia. Salah satunya melalui perubahan kurikulum pendidikan nasional  

mulai dari Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947 dilanjutkan Kurikulum KTSP pada 

tahun 2006 hingga Kurikulum 2013 Revisi yang digunakan sampai saat ini. Fokus 

utama dari Kurikulum 2013 adalah keaktifan peserta didik dan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu 

membentuk dan menyiapkan peserta didik menjadi pribadi yang tidak hanya 

mampu dalam aspek kognitif semata, namun juga menguasai aspek keterampilan 

dan karakter positif sesuai norma agama, bangsa, dan masyarakat (Arifin, 2018). 

Melalui Kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini, kompetensi yang diharapkan 

setelah mempelajari fisika di Sekolah Menengah Atas adalah menjalani kehidupan 

dengan sikap positif dengan daya pikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, 

disertai kejujuran dan keterbukaan, berdasarkan potensi proses pada produk, serta 

memahami dampak perkembangan terhadap teknologi (Kemendikbud, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kurikulum 2013 yang 

diterapkan saat ini menuntut keterampilan abad 21, yaitu proses belajar mengajar 

sains yang menekankan peserta didik aktif dan menggunakan pendekatan ilmiah. 

Berdasarkan kesesuaian antara tujuan pembelajaran berpendekatan STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter dengan tujuan pembelajaran 

di sekolah menengah yang tercantum dalam Kurikulum 2013 maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Kurikulum 2013 memberi ruang bagi 

pengembangan dan pelaksanaan pendidikan berbasis STEM untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dan kemampuan 

memecahkan masalah serta pengembangan karakter peserta didik.  
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Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia menurut Bappenas (2013, h. 6-13), yaitu melalui pengembangan bahan 

ajar sebagai penunjang proses pembelajaran. Bahan ajar perlu dikembangkan 

karena dapat mendukung guru dalam menyampaikan materi pada proses 

pembelajaran. Kualitas dan standar bahan ajar yang baik akan membantu peserta 

didik untuk mencapai kompetensi sesuai tuntutan kurikulum dengan syarat bahan 

ajar harus memiliki susunan yang teratur, sistematis, gaya bahasanya mudah 

dipahami, kaya akan informasi, dan mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan keadaan nyata sehingga dapat membantu peserta didik memahami materi 

pelajaran (Satriawan & Rosmiati, 2016; Yusfiani & Situmorang, 2011). Hal ini 

selaras dengan hasil penelitian Ariyani & Wangid (2016) yang menyatakan bahwa 

melalui inovasi bahan ajar yang dikembangkan dapat menanamkan karakter-

karakter tertentu dalam diri peserta didik. 

Berdasarkan penelitian Onasanya & Omosewo (2011), bahan ajar dapat 

digunakan sebagai media untuk berinteraksi antara guru dengan peserta didik. Hal 

tersebut selaras dengan hasil penelitian Al Azri & Als-Rashdi (2014) yang 

menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar dapat memperlancar dan memudahkan 

proses pembelajaran di kelas, terutama dalam hal penyampaian materi. Menurut 

Yuliati (2013) bahan ajar yang terintegrasi dengan suatu model pembelajaran dapat 

mendorong peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, berdasarkan 

penelitian Ginting (2012), bahan ajar juga efektif untuk meningkatkan hasil belajar. 

Menurut Widayoko et al. (2018), untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman 

diperlukan bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi 

beserta aplikasinya dalam teknologi dan mengarahkan pada rasa ingin tahu peserta 

didik dalam mendesain teknologi dengan konsep yang sedang dipelajari sehingga 

peserta didik memiliki wawasan yang luas. Dalam hal ini berarti bahan ajar tidak 

hanya berorientasi pada materi dan latihan soal. Bahan ajar seharusnya berorientasi 

pada permasalahan lingkungan sekitar serta aplikasi teknologi menggunakan 

pendekatan STEM serta diintegrasikan dengan pengembangan berpikir kritis, 

kreativitas, inovasi, dan keterampilan memecahkan masalah serta pengembangan 

karakter peserta didik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM juga 
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menyediakan pengalaman melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang 

bertujuan untuk melatih keterampilan pemecahan masalah pada kehidupan nyata 

dalam rangka mengembangkan pengalaman, keterampilan hidup, dan kreativitas 

untuk inovasi (Kristiani et al., 2017; Ismayani, 2016). 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Patikraja diperoleh informasi 

bahwa sumber belajar peserta didik adalah buku paket dan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) yang beredar di pasaran. Hasil observasi yang dilakukan di SMA 

Negeri 1 Patikraja dan tiga toko buku di daerah Banyumas menunjukkan bahwa 

bahan ajar yang beredar rata-rata berpusat pada materi dan latihan soal. Selain itu, 

hasil wawancara yang dilakukan terhadap peserta didik juga didapati bahwa peserta 

didik masih mengalami kesulitan dalam belajar karena bahan ajar yang terbatas di 

perpustakaan. Berdasarkan permasalahan di atas, memberikan gambaran umum 

tentang urgensi akan kebutuhan sumber belajar yang mendukung pembelajaran 

fisika dalam upaya peningkatan keterampilan abad 21 dan karakter peserta didik. 

Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar fisika berbasis STEM untuk meningkatkan 

keterampilan abad 21 dan karakter peserta didik di SMA/MA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1) Bagaimana karakteristik bahan ajar fisika berbasis STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi keterampilan abad 21 

dan muatan karakter? 

2) Bagaimana tingkat kelayakan bahan ajar fisika berbasis STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi keterampilan abad 21 

dan muatan karakter? 

3) Bagaimana tingkat keterbacaan bahan ajar fisika berbasis STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi keterampilan abad 21 

dan muatan karakter? 

4) Bagaimana respons peserta didik terhadap bahan ajar fisika berbasis STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter? 



6 

 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mendeskripsikan karakteristik bahan ajar fisika berbasis STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter. 

2) Untuk mengidentifikasi tingkat kelayakan bahan ajar fisika berbasis STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter. 

3) Untuk mengidentifikasi tingkat keterbacaan bahan ajar fisika berbasis STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter. 

4) Untuk mengidentifikasi respons peserta didik terhadap bahan ajar fisika 

berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi peserta didik, sebagai referensi sumber belajar yang mengaitkan materi 

dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika sehingga dapat 

meningkatkan prestasi hasil belajar kognitif peserta didik. Selain itu juga dapat 

meningkatkan keterampilan/life skill abad 21 dan karakter peserta didik sehingga 

peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. 

b. Bagi guru, sebagai referensi bahan ajar berbasis STEM yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, untuk meningkatkan prestasi hasil belajar 

kognitif, keterampilan abad 21, dan karakter peserta didik.  

c. Bagi mahasiswa, sebagai sarana untuk melatih kompetensi dalam pembuatan 

bahan ajar berbasis STEM. 
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1.5 Batasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini berfokus pada: 

1) Bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar fisika berbasis STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi 

keterampilan abad 21 berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir 

kreatif serta muatan karakter religius, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli 

sosial. 

2) Pokok bahasan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah materi fluida. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Pengembangan 

Definisi pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, dan perbuatan mengembangkan. Sugiyono (2017, h. 5) menyatakan 

bahwa pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang 

telah ada. 

1.6.2 Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas (Prastowo, 

2015, h. 16).   

1.6.3 Pendekatan STEM 

STEM merupakan akronim dari Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics. Pendekatan STEM merupakan pendekatan yang menekankan pada 

interdisiplin ilmu dalam proses pembelajaran, yang didalamnya terdapat subjek 

sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam situasi nyata yang 

menghubungkan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global, sehingga 

mempersiapkan peserta didik untuk menjadi kreatif dan inovatif, pemecah masalah, 

peneliti, insinyur, dan desainer (Chesky & Wolfmeyer, 2015, h. 3; Kumtepe & 

Kumtepe, 2015). 

1.6.4 Keterampilan Abad 21 

Menurut Trilling & Fadel (2009, h. 49) keterampilan abad 21 terdiri dari life 

and career skills, learning and innovation skills, dan information media and 
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technology skills. Keterampilan abad 21 yang dikembangkan mengacu pada 

Partnership for 21st Century Skills (P21) yang dibatasi pada keterampilan learning 

and innovation skills yaitu “The 4Cs” atau critical thinking, communication, 

collaboration, and creativity. 

1.6.5 Karakter 

Pengertian karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat 

kejiwaan; akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; 

tabiat; watak. Karakter merupakan nilai-nilai unik-baik yang tertanam dalam diri 

dan diterapkan dalam perilaku serta digunakan sebagai dasar untuk bernalars, 

bersikap, dan bertindak (Kemdiknas, 2010, h. 3). 

1.6.6 Fluida 

Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan menyesuaikan diri dengan bentuk 

wadah apapun dimana fluida ditempatkan. Istilah fluida menunjuk pada zat cair dan 

zat gas (Halliday et al., 2010, h. 387). 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir skripsi. 

1) Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan skripsi terdiri atas halaman judul, halaman 

pengesahan, pernyataan, moto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2) Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri atas lima bab, yaitu: 

Bab I    :    Pendahuluan 

Pada Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, penegsan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II    : Tinjauan Pustaka 

Bagian Bab II ini berisi teori-teori yang mendukung untuk 

digunakan dalam penulisan skripsi ini, tinjauan materi, dan 

kerangka berpikir. 

Bab III  : Metode Penelitian 

Pada Bab III ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, subjek 

penelitian, jenis penelitian, prosedur penelitian, instrumen 

penelitian, analisis instrumen penelitian, dan metode analisis data. 

Bab IV  : Hasil dan Pembahasan 

Pada Bab IV ini berisi hasil penelitian serta pembahasannya. 

Bab V    : Penutup 

Pada Bab V ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk 

pembaca atau peneliti selanjutnya. 

3) Bagian Akhir 

Bagian Akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bahan Ajar 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik jika didukung dengan perangkat 

pembelajaran yang baik pula, salah satunya yaitu sumber belajar (bahan ajar). 

Bahan ajar merupakan salah satu jenis sumber belajar berupa (fakta, konsep, 

prinsip, atau prosedur) yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana pembelajaran 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik (Ismawati, 2016; Nugraha et al., 

2013). Menurut Nurzaelani et al. (2018) bahan ajar merupakan salah satu 

komponen dasar dalam sistem pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran 

menggunakan bahan ajar dapat membantu meningkatkan efektivitas dan 

produktivitas pembelajaran (Aisyah et al., 2017) serta dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik (Khamidah et al., 2019). Menurut Prastowo (2015, h. 50), 

suatu bahan ajar minimal memuat komponen-komponen berikut: (1) petunjuk 

belajar (petunjuk peserta didik dan guru); (2) kompetensi dalam kurikulum yang 

akan dicapai; (3) informasi pendukung; (4) latihan-latihan; (5) petunjuk kerja 

misalnya Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD); dan (6) evaluasi.  

2.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar memiliki tujuan diantaranya: (1) menyediakan 

bahan bahan ajar yang sesuai dengan ketentuan kurikulum dengan memperhatikan 

kebutuhan peserta didik, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan 

lingkungan sosial peserta didik; (2) membantu peserta didik dalam mendapat 

preferensi sumber belajar disamping buku-buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperoleh; dan (3) memudahkan guru dalam menjalankan proses pembelajaran 

(Depdiknas, 2008). Adapun fungsi bahan ajar menurut Nurdyansyah & Mutala’liah 

(2018) yaitu: (1) sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran; (2) sebagai pedoman bagi peserta didik 
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yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran; (3) alat 

evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran; (4) membantu guru dalam 

kegiatan pembelajaran; (5) membantu peserta didik dalam proses belajar; (6) 

sebagai perlengkapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran; dan (7) 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Selain itu, penyusunan bahan 

ajar diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik. Manfaat 

bahan ajar bagi guru diantaranya: (1) meningkatkan produktivitas guru dalam 

menyusun bahan ajar yang lebih sistematis dan dilandasi dengan penelitian; (2) 

lebih memantapkan pembelajaran melalui bahan ajar yang sesuai dengan ketentuan 

kurikulum dan kebutuhan belajar peserta didik; dan (3) mengurangi beban guru 

dalam menyajikan informasi sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang 

efektif antara guru dengan peserta didik. Manfaat bahan ajar bagi peserta didik, 

seperti: (1) mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasainya; (2) memberikan kesempatan untuk belajar secara seketika dan 

mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru, dan (3) kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan mendalam melalui penyajian informasi 

yang mampu menembus batas geografis (Daryanto, 2016, h. 336-337). Berdasarkan 

tujuan dan fungsi bahan ajar di atas hendaknya dalam penyusunan bahan ajar 

dirancang sesuai dengan kaidah pembelajaran, yaitu disesuaikan dengan materi 

pembelajaran, disusun berdasarkan kebutuhan pembelajaran, dan terdapat bahan 

evaluasi, serta bahan ajar tersebut diharapkan mampu menarik minat peserta didik 

untuk mempelajarinya. 

2.1.3 Jenis dan Karakteristik Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (2015, h. 40-42), berdasarkan bentuknya terdapat 2 jenis 

bahan ajar, yaitu bahan ajar cetak (printed) dan bahan ajar non cetak. Contoh dari 

bahan ajar cetak seperti buku, handout, LKPD, modul, dan poster. Bahan ajar non 

cetak contohnya seperti video pembelajaran, program audio pembelajaran, dan 

bahan ajar daring lainnya yang dapat diperoleh melalui internet. Jenis-jenis bahan 

ajar tersebut digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Bahan ajar yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar cetak dalam bentuk buku. 
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Perancangan bahan ajar menjadi hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran guna menghasilkan bahan ajar yang dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar peserta didik. Selain itu, dalam pengembangan bahan ajar juga harus 

memperhatikan karakteristik bahan ajar. Adapun karakteristik bahan ajar tersebut 

meliputi: (1) self instructional (bahan ajar yang memberikan kesempatan peserta 

didik untuk belajar secara mandiri; (2) self contained (bahan ajar memuat seluruh 

materi pembelajaran) (3) stand alone (bahan ajar tidak harus digunakan bersama 

dengan bahan ajar lain); (4) adaptif (bahan ajar memiliki daya adaptasi yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi); dan (5) user friendly (bahan ajar 

hendaknya bersahabat dengan pemakainya) (Daryanto & Dwicahyono, 2014, h. 

187-188).  

2.1.4 Penyusunan Bahan Ajar 

Dalam proses penyusunan bahan ajar, penting untuk memperhatikan 

alur/teknik penyusunan bahan ajar. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah analisis 

kebutuhan bahan ajar. Analisis kebutuhan bahan ajar meliputi: (1) analisis SK, KD, 

dan Indikator; (2) analisis sumber belajar; (3) pemilihan dan penentuan bahan ajar 

(Daryanto & Dwicahyono, 2014, h. 174). Menurut Depdiknas (2008) 

pengembangan bahan ajar sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran 

berikut: (1) mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, mulai dari yang 

konkret untuk memahami yang abstrak; (2) pengulangan memperkuat pemahaman; 

(3) umpan balik positif memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik; 

(4) motivasi yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar; 

(5) mencapai tujuan; (6) mengetahui hasil yang dicapai. Adapun prosedur pokok 

dalam pengembangan bahan ajar, menurut Prastowo (2015, h. 49) terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu: (1) analisis kebutuhan bahan ajar; (2) menyusun peta bahan ajar; 

dan (3) membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar. 

Oleh karena itu, dalam pengembangan bahan ajar harus dirancang berdasarkan 

proses yang sistematis supaya kesahihan dan kepercayaan bahan ajar dapat 

terjamin.  
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2.2 Pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) 

Pendekatan STEM merupakan pendekatan yang menekankan pada 

interdisiplin ilmu dalam proses pembelajaran yang didalamnya terdapat integrasi 

antara subjek sains, teknologi, engineering, dan matematika. 

2.2.1 Sejarah dan Tujuan Terbentuknya STEM  

STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics, yang mula-mula diinisiasi oleh National Science Education AS pada 

tahun 1990 (Hanover Research, 2011). Pertama kali STEM dikenal dengan sebutan 

Science, Mathematics, Engineering, and Technology (SMET). Penggunaan konsep 

STEM sering diaplikasikan dalam dunia industri misalnya di perusahaan-

perusahaan rekayasa yang menghasilkan teknologi revolusioner seperti bola lampu, 

mobil, alat-alat dan mesin.  

Berdasarkan penelitian Tseng et al. (2013) pendekatan STEM dalam 

pembelajaran mampu memberikan kesan pembelajaran yang bermakna bagi peserta 

didik, melalui integrasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematika secara 

sistematis yang dapat membuat peserta didik memiliki keterampilan memecahkan 

masalah menjadi lebih baik serta dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik 

khususnya dalam karir di bidang STEM. Tujuan dari pembelajaran menggunakan 

pendekatan STEM sesuai untuk diterapkan pada jenjang sekolah menengah yang 

subjek dalam pembelajarannya membutuhkan pengetahuan yang kompleks. 

Menurut Bybee (2013, h. 10-11) pendekatan STEM bertujuan mengembangkan 

peserta didik agar melek STEM, yang mempunyai: (1) pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam berbagai 

situasi kehidupan, menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu-isu terkait STEM; (2) memahami 

karakteristik subjek disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, 

penyelidikan, serta desain yang digagas manusia; (3) kesadaran tentang bagaimana 

disiplin-disiplin STEM membentuk produk, intelektual, dan lingkungan budaya; 

dan (4) kesediaan untuk terlibat dalam isu-isu terkait STEM sebagai warga negara 



14 

 

 
 

yang konstruktif, peduli, serta reflektif dengan ide-ide sains, teknologi, teknik, dan 

matematika. Pendekatan STEM memberikan peluang bagi guru untuk 

memperlihatkan kepada peserta didik tentang konsep, prinsip, teknik, dan teknologi 

yang digunakan secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, dan 

sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Waite & McDonald 

(2019) profesi yang berhubungan dengan Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics (STEM) diakui oleh para pendidik dan pemimpin bisnis sebagai pilar 

ekonomi nasional yang dapat digunakan untuk persaingan kekayaan dan 

kemakmuran. 

2.2.2 Subjek STEM   

Subjek dari STEM ditetapkan terdiri dari: Science, Technology, Engineering 

dan Mathematics. STEM terdiri dari empat disiplin ilmu yang masing-masing 

dibedakan menjadi berikut (Firman, 2015; NRC, 2012). 

(1) Science: Kajian mengenai fenomena alam yang memuat pengamatan, 

percobaan, pengukuran, dan perumusan sebagai wahana untuk menjelaskan 

secara objektif alam yang selalu berubah. Terdapat beberapa domain utama 

dari sains pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu fisika, biologi, 

kimia, serta ilmu pengetahuan kebumian dan antariksa. Ilmu pengetahuan dari 

sains berperan menginformasikan proses rancangan teknik. 

(2) Technology: Cabang ilmu pengetahuan mengenai inovasi-inovasi manusia 

digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan 

manusia, mengacu pada mata pelajaran seperti seni industri, teknik, ilmu 

terapan, dan ilmu pengetahuan murni. Keseluruhan sistem dari orang dan 

organisasi, pengetahuan, proses dan perangkat-perangkat yang kemudian 

menciptakan benda dan mengoperasikannya. 

(3) Engineering: Pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh dan 

mengaplikasikan pengetahuan ilmu murni serta praktis untuk mendesain dan 

mengkonstruksi pembangunan seperti pembangunan mesin, jembatan, pabrik 

kimia, dan lai-lain. Teknik merupakan tubuh pengetahuan tentang desain dan 
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invensi suatu benda dalam proses memecahkan masalah. Teknik 

memanfaatkan konsep dalam sains, matematika, dan peralatan teknologi. 

(4) Mathematics: Ilmu mengenai pola-pola, hubungan-hubungan, dan berkaitan 

dengan studi tentang kuantitas, bentuk, dan ruang serta menyediakan bahasa 

bagi sains, teknik, dan teknologi. 

Berdasarkan karakteristik subjek STEM berfokus pada desain untuk solusi 

masalah dunia nyata, bagi guru pendekatan STEM dapat diimplementasikan dengan 

cara menggabungkan beberapa strategi yang menyediakan praktik sains dan 

teknologi yang diterapkan dari integrasi beberapa ilmu (Brown, 2012; Kearney, 

2011, h. 67). Saat ini STEM memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya terbatas 

pada sains, teknologi, engineering, dan matematika namun juga termasuk 

lingkungan, ekonomi, kedokteran dan pendidikan (Zollman, 2012). 

2.2.3 Metode Penerapan Pendekatan STEM  

Menurut Quang et al. (2015) terdapat tiga metode dalam pendekatan STEM 

yaitu:  

2.2.3.1 Metode silo (terpisah) 

Pada metode silo, guru melatih subjek STEM secara terpisah. Setiap 

materi fokus pada pengetahuan yang diharapkan dengan menekankan 

pembelajaran yang terperinci pada setiap subjek sehingga memungkinkan 

peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Kelemahan 

metode ini terletak pada peserta didik yang pasif dalam pembelajaran akan 

mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, peserta didik juga kurang 

termotivasi karena guru terlalu sering memberikan materi melalui metode 

ceramah, dan memungkinkan peserta didik salah memahami integrasi antar 

subjek STEM dalam kehidupan sehari-hari.  

2.2.3.2 Metode embedded (tertanam) 

Pada metode tertanam pembelajaran cenderung lebih efektif karena 

memungkinkan peserta didik untuk memperkuat apa yang dipelajari melalui 

aktivitas peserta didik dengan cara pemecahan masalah dalam konteks sosial, 
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budaya, dan pengetahuan. Metode tertanam lebih menekankan untuk mendorong 

pembelajaran melalui berbagai konteks, bukan fokus pada tiap subjek mata 

pelajaran. Namun metode tertanam ini memiliki kelemahan terkait evaluasi dan 

penilaian, interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik dapat 

mengganggu umpan balik dalam membangun pengetahuan secara tertanam, 

serta peserta didik tidak dapat mengasosiasikan materi pelajaran.  

2.2.3.3 Metode integrated (terpadu) 

Pada metode terpadu, konten STEM digabung dan dipelajari sebagai satu 

subjek. Harapannya peserta didik dapat menggunakan konsep multidisiplin 

STEM untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Kurangnya struktur 

umum pelajaran dapat membatasi pemahaman peserta didik. Dalam hal ini 

seorang guru berpotensi untuk gagal dalam menciptakan satu tujuan umum 

meskipun ada penggabungan materi dari masing-masing disiplin.  

Pada penerapan pembelajaran fisika berbasis STEM, konsep-konsep fisika 

diajarkan pada peserta didik melalui pendekatan sains, teknologi, engineering, dan 

matematika guna mencapai tujuan pembelajaran fisika. Salah satu pola integrasi 

yang mungkin dilaksanakan tanpa merekonstruksi kurikulum di Indonesia adalah 

dengan mengintegrasikan konten teknologi, teknik, dan matematika dalam 

pembelajaran sains (fisika).  

 

 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi penggunaan pendekatan STEM pada pembelajaran fisika. 

Integrasi pendekatan STEM salah satunya dapat dilakukan melalui bahan ajar 

dengan cara sebagai berikut. 

(1) Aspek sains merupakan batang tubuh atau aspek utama, sehingga dominan 

dalam bahan ajar. Aspek sains dalam fisika dapat disajikan dalam konsep-

konsep fisika seperti elastisitas, impuls, momentum, fluida, dan lain 

sebagainya. 
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(2) Aspek teknologi dapat diintegrasikan dalam bentuk aplikasi materi yang 

dibahas. Misalnya kita membahas tentang fluida statis, maka dalam bahan ajar 

dapat disajikan dalam bentuk penerapan pada infus, dongkrak hidrolik, sistem 

pengereman kendaraan, dan lain-lain. 

(3) Aspek teknik dapat diintegrasikan dalam bentuk prinsip kerja atau desain dari 

pemanfaatan teknologi pada materi yang sedang dibahas.  

(4) Aspek matematika dapat diintegrasikan dalam bentuk 

rumusan/simbol/besaran/operasi matematika pada suatu pokok bahasan.  

2.3 Keterampilan Abad 21 

 Menurut Sondergeld & Johnson (2019), abad 21 adalah era inovasi dimana 

kemampuan untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan 

pemecahan masalah dikolaborasikan dengan ilmu pengetahuan untuk memecahkan 

masalah sehari-hari dan global adalah hal yang sangat penting. Hal ini berbanding 

terbalik dengan keadaan sebenarnya yang diungkapkan oleh Trilling & Fadel (2009, 

h. 7) bahwa tamatan sekolah menengah, diploma, dan pendidikan tinggi masih 

kurang kompeten dalam hal: (1) komunikasi oral maupun tertulis; (2) berpikir kritis 

dan pemecahan masalah; (3) profesionalisme dan etika bekerja; (4) bekerja secara 

tim dan kolaborasi; (5) bekerja dalam kelompok yang berbeda; (6) menggunakan 

teknologi; dan (7) manajemen projek dan kepemimpinan. Beberapa lembaga di 

tingkat dunia mencoba untuk merumuskan berbagai macam kompetensi dan 

keterampilan yang diperlukan khususnya dalam menghadapi abad 21. Keterampilan 

abad 21 menurut Trilling & Fadel (2009, h. 49) adalah (1) life and career skills, (2) 

learning and innovation skills, dan (3) information media and technology skills. 

Ketiga keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi abad 21 tersebut 

dirangkum dalam Gambar 2.2.  
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Gambar 2.2 Skema keterampilan pengetahuan abad 21 (Trilling dan Fadel, 2009, 

h. 48). 

 The Partnership for 21st Century Learning (P21) membuat indikator 

indikator kompetensi yang diperlukan di abad 21 yaitu “The 4Cs” atau 4C. Menurut 

Trilling dan Fadel (2009, h. 52-59) “The 4Cs” atau 4C sebagai berikut. 

2.3.1 Critical Thinking and Problem Solving 

(1) Menggunakan berbagai macam pemikiran (induktif, deduktif, dll.) 

disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. 

(2) Menggunakan pemikiran sistem. 

(3) Menganalisis bagaimana komponen-komponen dari suatu sistem 

berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan hasil keseluruhan dalam 

sistem yang kompleks. 

(4) Membuat penilaian dan keputusan. 

(5) Menganalisis dan mengevaluasi secara efektif terhadap bukti, pendapat, 

tuntutan, dan kepercayaan. 

(6) Menganalisis dan mengevaluasi perspektif utama. 

(7) Menyintesis dan membuat hubungan antara informasi dan pendapat. 

(8) Menafsirkan informasi dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis 

terbaik. 

(9) Merefleksikan secara kritis pengalaman dan proses belajar. 

Indikator Menyelesaikan masalah: 

(1) Memecahkan berbagai jenis masalah menggunakan cara biasa dan inovatif. 

(2) Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan penting yang memperjelas 

berbagai perspektif dan mengarah pada solusi yang lebih baik. 
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2.3.2 Communication 

(1) Mengartikulasikan ide dan gagasan secara efektif dengan menggunakan 

kemampuan komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal dalam berbagai 

bentuk dan konteks. 

(2) Mendengarkan secara efektif untuk menguraikan makna, termasuk 

pengetahuan, nilai, sikap, dan tujuan. 

(3) Menggunakan kemampuan komunikasi untuk berbagai tujuan (untuk 

memberi informasi, instruksi, motivasi, dan bujukan). 

(4) Memanfaatkan berbagai media dan teknologi, dan mengetahui bagaimana 

keefektifannya secara apriori serta menilai dampaknya. 

(5)  Berkomunikasi secara efektif di lingkungan yang beragam (termasuk multi-

bahasa). 

2.3.3 Collaboration 

(1) Menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan rasa hormat 

dalam beragam tim. 

(2) Melatih fleksibilitas dan kemauan untuk membantu dalam membuat 

kompromi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam 

kelompok. 

(3) Mempunyai tanggung jawab bersama untuk pekerjaan kolaboratif, dan 

memegang teguh peran individu yang dibuat oleh masing-masing anggota 

tim. 

2.3.4 Creativity and Innovation 

(1) Menggunakan berbagai teknik yang beragam untuk menciptakan ide 

(misalnya brainstorming atau ide yang bermakna). 

(2) Menciptakan ide baru dan bermanfaat. 

(3) Mengelaborasikan, menyempurnakan, menganalis, dan mengevaluasi ide 

sendiri untuk meningkatkan dan memaksimalkan daya kreativitas. 

(4) Menunjukkan orisinalitas dan kreativitas dalam bekerja. 

(5) Bersikap terbuka dan responsif terhadap gagasan baru; menggabungkan 

masukan kelompok dan umpan balik ke dalam pekerjaan. 
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(6) Bertindak dengan ide kreatif untuk menghasilkan kontribusi yang nyata dan 

berkontribusi bagi bidang dimana inovasi dibutuhkan. 

 

2.4 Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter didefinisikan sebagai sifat-

sifat kejiwaan; akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; 

tabiat; watak.  Sebagaimana diungkapkan Maunah (2015) karakter merupakan 

nilai-nilai khas kebajikan (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan berdampak 

baik terhadap lingkungan) yang tertanam dalam diri dan perilaku. Terdapat tiga 

komponen penting dalam karakter, yaitu moral knowing (pengetahuan tentang 

moral), moral feeling (perasaan tentang moral), dan moral behavior (perbuatan 

moral) (Ramdhani, 2014). Selain itu, pendidikan karakter juga dapat dimaknai 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, atau 

pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam memberikan keputusan serta mewujudkan dan menebar kebaikan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Setiawati, 2017). 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 dan nilai-nilai utama yang 

dikembangkan oleh Pusat Kurikulum Depdiknas RI terdapat 18 nilai pendidikan 

karakter yang harus dicapai dalam pembelajaran di sekolah diantaranya adalah 

sebagai berikut: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) 

kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, 

(11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) 

cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) 

tanggung jawab. Selanjutnya, nilai-nilai karakter tersebut ditanamkan melalui 

pendidikan karakter.  

Karakter yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu religius, disiplin, 

bertanggung jawab, dan peduli sosial. Berikut adalah deskripsi dari empat nilai 

pendidikan karakter tersebut.  
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(1) Religius didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.  

(2) Disiplin didefinisikan sebagai tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 

patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan yang merupakan tanggung 

jawabnya.  

(3) Rasa ingin tahu didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk menyelidiki dan mencari pemahaman lebih dalam dan luas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.  

(4) Peduli sosial didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang sadar bahwa 

dirinya ingin memberi bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang 

membutuhkan. 

Tujuan dari pendidikan karakter adalah menghendaki agar peserta didik 

mampu memahami, menanamkan, dan menjadi perilaku yang permanen berkaitan 

dengan nilai-nilai karakter tersebut. Menurut Khusniati (2012), nilai-nilai 

pendidikan karakter yang tertanam dengan baik (materi maupun proses 

pembelajaran yang terjadi) pada peserta didik, pada akhirnya akan membentuk 

sebuah karakter. Pengintegrasian muatan karakter peserta didik dalam 

pembelajaran dapat dilakukan dengan penyisipan atau pemuatan nilai-nilai karakter 

ke dalam bahan ajar yang digunakan. Hal tersebut selaras dengan penelitian 

Mardiansyah et al. (2013) yang menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai karakter 

salah satunya dapat ditanamkan melalui bahan ajar. 

Banyak penelitian tentang pendidikan karakter telah dilakukan dan hasilnya 

adalah pendidikan karakter yang ditanamkan pada peserta didik mampu memberi 

dampak positif terhadap kesuksesan akademiknya. Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Najib & Achadiyah (2012) yang menunjukkan bahwa adanya pendidikan 

karakter memiliki peranan untuk meningkatan prestasi belajar peserta didik. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Irjanti & Setiawati (2018) menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah dapat meningkatkan prestasi 

akademik peserta didik. Pengembangan karakter peserta didik selama pembelajaran 
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di sekolah dapat diterapkan dengan baik jika pihak sekolah mampu 

mengkoordinasikan lingkungan sekolah dan memberikan contoh perilaku yang baik 

dikembangkan dalam seluruh elemen sekolah. 

2.5 Tinjauan Materi 

Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan menyesuaikan diri dengan bentuk 

wadah apapun dimana fluida ditempatkan. Istilah fluida menunjuk pada zat cair dan 

zat gas (Halliday et al., 2010, h. 387). Pada bab fluida membahas sejumlah sifat 

yang dimiliki oleh fluida statis dan fluida dinamis. 

2.5.1 Fluida Statis 

Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak, berupa zat cair dalam wadah 

dan gas dalam wadah yang tertutup. Di dalam pokok bahasan fluida statis terdapat 

beberapa sub pokok bahasan, diantaranya: massa jenis, tekanan, tekanan hidrostatis, 

hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, meniskus, kapilaritas, 

dan viskositas. 

2.5.1.1 Massa Jenis 

Massa jenis (𝜌) merupakan salah satu besaran fisis fluida yang penting. 

Massa jenis didefinisikan sebagai massa per satuan volume benda: 

 𝜌 =
𝑚

𝑉
 ..........................................................  (2-1) 

dimana 𝑚 merupakan massa dan 𝑉 merupakan volume. Massa jenis merupakan ciri 

khas dari suatu zat. Satuan SI untuk massa jenis adalah kg m3⁄  (Abdullah, 2016, 

h.716). 

2.5.1.2 Tekanan 

Pada dasarnya, fluida selalu memberikan tekanan pada setiap bidang 

permukaan yang bersinggungan dengannya. Tekanan didefinisikan sebagai 

besarnya gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang per satuan luas 

permukaan. Jika gaya sebesar 𝐹 bekerja secara merata dan tegak lurus pada suatu 

permukaan yang luasnya 𝐴, maka tekanan (𝑃) pada permukaan itu: 
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 𝑃 =
𝐹

𝐴
  ..........................................................  (2-2) 

satuan SI tekanan adalah N m2⁄  yang diberi nama khusus yaitu pascal (Pa) 

(Halliday et al., 2010, h. 388). 

2.5.1.3 Tekanan Hidrostatis 

Salah satu sifat menarik yang dimiliki zat cair statis adalah adanya tekanan 

yang dilakukan pada benda yang dicelupkan ke dalam zat cair. Tekanan tersebut 

muncul karena benda menahan berat zat cair di atasnya. Dengan kata lain, tekanan 

hidrostatis merupakan tekanan di dalam zat cair yang diakibatkan oleh gaya 

gravitasi. Makin dalam posisi benda dalam wadah maka makin tebal zat cair di atas 

benda tersebut yang harus ditahan sehingga makin besar tekanan yang dirasakan 

benda. Berdasarkan konsep tekanan maka tekanan hidrostatis 𝑃ℎ yang bekerja pada 

dasar wadah dinyatakan dengan: 

            𝑃ℎ =
𝑤

𝐴
  

                                             𝑃ℎ =
𝜌𝑉𝑔

𝐴
         ; dimana 

𝑉

𝐴
= ℎ 

              𝑃ℎ = 𝜌ℎ𝑔  .............................................  (2-3) 

keterangan:   𝑃ℎ : tekanan hidrostatis (N m2⁄ )   

               𝜌  : massa jenis zat cair (kg m3⁄ )   

               ℎ  : kedalaman zat cair (m)  

               𝑔  : percepatan gravitasi  (m s2⁄ )   

Berdasarkan persamaan (2-3) dapat disimpulkan bahwa besar tekanan 

hidrostatis bergantung pada kedalaman zat cair (Abdullah, 2016, h. 721-722).  
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2.5.1.4 Hukum Pascal 

Hkum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam 

suatu tempat tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Prinsip ini 

dicetuskan pertama kali oleh Blaise Pascal pada tahun 1652. Pernyataan tersebut 

dikenal sebagai Hukum Pascal.    

  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi sistem dongkrak hidrolik.  

Gambar 2.3 merupakan penerapan dari Hukum Pascal. Menurut Hukum 

Pascal, tekanan yang diteruskan ke segala arah adalah sama besar sehingga jika 

pengisap 𝐴2 jauh lebih besar dari pengisap 𝐴1, sebuah gaya yang kecil 𝐹1 dapat 

digunakan untuk membuat gaya yang jauh lebih besar 𝐹2 sehingga dapat 

mengangkat sebuah beban yang ditempatkan di pengisap yang lebih besar, atau jika 

dirumuskan menjadi: 

 
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
  ........................................................  (2-4) 

Prinsip Pascal tersebut sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin 

pengepres hidrolik, rem piringan hidrolik (Ruwanto, 2017, h. 80). 

2.5.1.5 Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes menyatakan gaya ke atas  yang bekerja pada benda yang 

dimasukkan dalam zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya 

(Giancoli, 2014, h. 336). Besarnya gaya Archimedes tersebut dinyatakan dengan: 

𝐹1 

𝐴1 

𝑤 

𝐴2 

𝐹2 
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              𝐹𝐴 = 𝑚𝑓  𝑔 = 𝜌𝑓 𝑉𝑓 𝑔  ....................................  (2-5) 

keterangan: 

𝐹𝐴 : gaya Archimedes (N)   

𝜌𝑓 : massa jenis fluida (kg m3⁄ )   

𝑉𝑓 : volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan (m3) 

𝑔  : percepatan gravitasi  (m s2⁄ ) 

Berdasarkan besarnya gaya Archimedes dan gaya berat posisi benda dalam 

zat cair dapat digolongkan menjadi tiga yaitu mengapung, melayang, dan 

tenggelam. 

2.5.1.6 Tegangan Permukaan 

Permukaan zat cair dapat menyajikan pengamatan yang menarik. Salah 

satunya adalah jarum yang diletakkan secara perlahan di atas permukaan zat cair 

akan tetap terapung asalkan tidak basah meskipun massa jenis jarum lebih besar 

daripada massa jenis zat cair (Gambar 2.4). Fenomena yang tampak pada 

permukaan zat cair tersebut dapat ditinjau pada gaya-gaya antara partikel-partikel 

atau molekul suatu zat, yaitu kohesi dan adhesi. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

permukaan fluida berperan sangat mirip dengan membran yang direntangkan. 

Jarum akan tenggelam ke dalam fluida jika permukaan fluida tertusuk, hal ini mirip 

dengan robeknya membran. Karena permukaan fluida mirip dengan membran yang 

direntangkan, maka permukaan fluida menarik benda pada tepinya dengan gaya 

yang sejajar permukaan (Abdullah, 2016, 765). 

 

Gambar 2.4 Jarum terapung di atas permukaan zat cair.  
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Tegangan permukaan adalah besarnya gaya permukaan tiap satuan panjang 

dimana gaya tersebut bekerja. Tegangan permukaan dapat ditulis: 

 𝛾 =
𝐹

𝑑
   .......................................................... (2-6) 

dengan:   𝛾 : tegangan permukaan (N m⁄ )   

               𝐹 : gaya oleh permukaan zat cair (N)   

               𝑑 : panjang permukaan (m)  

2.5.1.7 Meniskus 

Air dimasukkan ke sebuah wadah akan membasahi dinding wadahnya, 

sedangkan raksa tidak membasahi dinding wadahnya. Permukaan air dalam wadah 

cenderung melengkung ke atas pada bagian yang menempel pada wadah, 

sedangkan permukaan raksa dalam wadahnya cenderung melengkung ke bawah 

pada bagian yang menempel pada wadah. Kelengkungan permukaan tersebut 

disebabkan karena adanya gaya tarik antara molekul air dengan atom pada 

permukaan wadah. Jika gaya tarik antara molekul fluida dengan atom pada 

permukaan zat lebih dari gaya tarik antar molekul fluida maka permukaan fluida 

pada tempat kontak dengan zat padat sedikit naik. Sebaliknya, jika gaya tarik antara 

molekul fluida dengan atom pada permukaan zat padat lebih kecil daripada gaya 

tarik antar molekul fluida maka permukaan fluida pada tempat kontak dengan zat 

padat sedikit turun. Kelengkungan zat cair di dalam tabung dinamakan meniskus. 

Ada dua macam bentuk kelengkungan permukaan fluida pada posisi kontak dengan 

permukaan zat padat (Abdullah, 2016, h. 767-769). 

(1) Permukaan cembung 

Pada tempat kontak dengan zat padat, permukaan fluida mendekati fluida. 

Permukaan cembung terjadi jika gaya adhesi lebih kecil daripada gaya kohesi. 

Contoh permukaan ini adalah air raksa yang dimasukkan ke dalam gelas. Cairan 

yang membentuk permukaan cembung dikatakan sebagai “cairan yang tidak 

membasahi dinding”. Ketika cairan tersebut dibuang dari wadah, dinding 
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tampak kering. Pada tempat kontak dengan dinding, permukaan cairan 

membentuk sudut 𝜃 antara 90 sampai 180°. 

(2) Permukaan cekung 

Pada tempat kontak dengan zat padat, permukaan fluida menjauhi fluida. 

Permukaan cekung terjadi jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. 

Contoh permukaan ini adalah air yang dimasukkan ke dalam gelas. Cairan yang 

membentuk permukaan cekung dikatakan sebagai “cairan yang membasahi 

dinding”. Ketika cairan tersebut dibuang dari wadah, dinding tampak basah. 

Pada tempat kontak dengan dinding, permukaan cairan membentuk sudut 𝜃 

antara 0 sampai 90°. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 (a) Permukaan cembung. (b) Permukaan cekung (Abdullah, 2016, h. 

768-769). 

2.5.1.8 Kapilaritas  

Kapilaritas adalah naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler 

(pipa sempit). Kenaikan dan penurunan permukaan zat cair di dalam pipa kapiler 

bergantung pada gaya kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Contoh peristiwa 

kapilaritas adalah dalam peristiwa penyerapan air oleh kertas tisu dan naiknya 

minyak tanah pada sumbu kompor (Ruwanto, 2017, h. 88-89).  

Kenaikan atau penurunan permukaan zat cair di dalam pipa kapiler 

dinyatakan dengan persamaan: 

 ℎ =
2 𝛾 cos 𝜃

𝜌 𝑔 𝑟
  .................................................  (2-7) 
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keterangan: 

ℎ : kenaikan/penurunan permukaan zat cair dalam pipa (m)   

𝛾 : tegangan permukaan zat cair (N m⁄ )   

𝜃 : sudut kontak 

𝜌 : massa jenis zat cair  (kg m3⁄ ) 

𝑔 : percepatan gravitasi  (m s2⁄ ) 

𝑟  : jari-jari pipa kapiler (m) 

2.5.1.9 Viskositas 

Viskositas adalah kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan 

di dalam fluida. Suatu benda yang dijatuhkan dalam suatu cairan pada suatu saat 

akan mempunyai kecepatan konstan, kecepatan itu disebut kecepatan terminal. 

Misalnya sebuah wadah berisi zat cair dalam keadaan diam, kemudian sebuah bola 

dimasukkan dan bergerak di dalamnya, akibatnya, bola itu mengalami gaya gesekan 

yang terkenal dengan hukum Stokes. Hukum Stokes dapat digunakan untuk 

menentukan koefisien viskositas fluida. Benda yang bergerak dalam fluida akan 

mendapat gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. 

Besarnya gaya gesekan tersebut bergantung pada kecepatan relatif benda terhadap 

fluida serta bentuk benda. Untuk benda yang berbentuk bola, besarnya gaya 

gesekan memenuhi hukum Stokes. Dari hasil percobaan, Stokes memberikan suatu 

hukum tentang besarnya gaya penghambat fluida terhadap gerak bola akibat adanya 

gesekan antara permukaan bola dengan fluida. Besar gaya Stokes itu adalah 

(Abdullah, 2016, h. 794-798): 

              𝐹 = 6 𝜋 𝜂 𝑟 𝑣  ................................................  (2-8) 

keterangan:  𝐹 : gaya Stokes (N)   

               𝜂 : gaya oleh permukaan fluida (N)   

               𝑟 : jari-jari bola (m)  

               𝑣 : kecepatan relatif bola terhadap fluida (m s⁄ )  
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2.5.2 Fluida Dinamis 

Fluida dinamis disebut juga fluida bergerak atau fluida mengalir. Fluida 

disebut mengalir jika fluida itu bergerak di lingkungan sekitarnya. Di dalam fluida 

dinamis terdiri dari fluida ideal, hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, serta aplikasi 

hukum kontinuitas, dan hukum Bernoulli dalam teknologi. 

2.5.2.1 Fluida Ideal 

Gerakan fluida sebenarnya sangat rumit. Oleh karena itu digunakan 

pendekatan dalam membahas fluida dengan menganggap pergerakan sebuah fluida 

ideal, yang lebih sederhana secara matematis. Adapun sifat-sifat fluida ideal adalah: 

(1) aliran tunak (steady flow), (2) aliran tidak termampatkan (incompressible flow), 

(3) aliran tidak viskos (nonviscous flow), (4) aliran tidak berotasi (irrotational flow) 

(Halliday et al., 2010, h. 397-398). 

2.5.2.2 Hukum Kontinuitas 

Jika pipa yang dialiri fluida tidak bocor sehingga tidak ada fluida dari luar 

yang masuk ke dalam pipa maka berlaku hukum kekekalan massa. Jumlah massa 

fluida yang mengalir per satuan waktu pada berbagai penampang pipa selalu sama 

(Gambar 2.6). Akibat hukum kekekalan massa maka: 

𝑄1 = 𝑄2 

atau 

              𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2  .............................................  (2-9) 

Persamaan (2-9) disebut juga persamaan kontinuitas. Berdasarkan persamaan 

di atas dapat disimpulkan bahwa pada bagian pipa yang kecil, fluida bergerak 

dengan kecepatan lebih cepat (Abdullah, 2016, h. 774). 

 

 

 

Gambar 2.6 Tabung alir (luas penampang 𝐴1 lebih besar dari 𝐴2). 

𝑣1 𝑣2 

∆𝑡 
∆𝑡 

𝐴1 𝐴2 
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2.5.2.3 Hukum Bernoulli 

Salah satu hukum dasar dalam menyelesaikan persoalan fluida bergerak 

adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli membahas hubungan antara kecepatan 

aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan 

energi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tabung alir (persamaan Bernoulli). 

Pada Gambar 2.7 fluida mengalir melalui pipa yang memiliki luas penampang 

dan ketinggiannya berbeda. Fluida mengalir dari penampang 𝐴1 ke ujung pipa 

dengan penampang 𝐴2  karena adanya perbedaan tekanan pada kedua ujung pipa. 

Jika massa jenis fluida 𝜌, laju aliran fluida pada penampang 𝐴1 adalah 𝑣1, dan pada 

penampang 𝐴2 sebesar 𝑣2. Dengan demikian, kerja total yang dilakukan pada 

sistem sama dengan perubahan energi kinetiknya.  Sehingga:   

              𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔ℎ1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔ℎ2 .......................  (2-10) 

atau di setiap titik pada fluida yang bergerak berlaku:  

𝑃 +
1

2
𝜌𝑣2 + 𝜌𝑔ℎ = konstan 

Persamaan (2-10) disebut persamaan Bernoulli (Giancolli, 2014, h. 345-346).  

2.5.2.4 Aplikasi Hukum Kontinuitas dan Hukum Bernoulli dalam Teknologi 

Beberapa penerapan hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam 

teknologi adalah (Abdullah, 2016, h. 779-792): 

𝐹1 = 𝐴1𝑝1 

𝐹2 = 𝐴2𝑝2 

𝐴1 

𝐴2 

𝑣1 

𝑣2 

∆𝑥1 

∆𝑥2 

𝑦2 

𝑦1 
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(1) teorema Toricelli; 

(2) karburator mobil; 

(3) venturimeter; 

(4) sayap pesawat terbang; 

(5) tabung pitot; dan 

(6) parfum spray. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Pada kehidupan abad 21 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

berkembang sangat pesat. Hal ini menuntut perubahan kurikulum yang terus 

berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Standar kompetensi lulusan 

peserta didik dan tujuan Kurikulum 2013 saat ini adalah keterampilan abad 21 yang 

harus dimiliki peserta didik dan pendidikan karakter. Berdasarkan hasil studi 

TIMSS 2015 dan PISA 2018 menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik 

Indonesia dalam bidang matematika dan sains dimana dalam hal ini fisika termasuk 

di dalamnya masih rendah. Hasil studi TIMSS 2015 dan PISA 2018 tersebut juga 

mengindikasikan bahwa kemampuan high order thinking skills yang didalamnya 

termasuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik Indonesia masih 

tergolong rendah. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam 

keberhasilan proses pembelajaran di sekolah adalah sumber belajar. Sumber belajar 

yang biasa digunakan dapat berupa bahan ajar. Namun bahan ajar yang saat ini 

banyak digunakan di sekolah-sekolah masih belum sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai.  

Fokus utama dari Kurikulum 2013 saat ini adalah keaktifan peserta didik dan 

pendidikan karakter. Penerapan kurikulum 2013 dapat didukung dengan 

pendekatan STEM untuk mengoptimalkan keterampilan abad 21 dan karakter 

peserta didik. Hal ini didasarkan pada kesesuaian antara tujuan pembelajaran 

berpendekatan STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter 

dengan tujuan pembelajaran  di sekolah menengah yang tercantum dalam 

Kurikulum 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran Kurikulum 2013 

memberi ruang bagi pengembangan dan implementasi pendidikan berbasis STEM 
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serta pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dan 

kemampuan memecahkan masalah serta pengembangan karakter bagi peserta didik. 

Melihat beberapa kekurangan dari bahan ajar yang saat ini banyak digunakan 

di SMA Negeri 1 Patikraja, baik dari aspek kognitif maupun aspek afektif, maka 

penting bagi guru untuk menyusun suatu bahan ajar yang selain dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, juga dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan abad 21 dan karakter positif 

pada diri peserta didik. Salah satu bahan ajar yang sesuai dengan tujuan tersebut 

adalah bahan ajar berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter. Khusus dalam penelitian ini, bahan ajar berbasis STEM yang hendak 

dikembangkan adalah bahan ajar untuk materi fluida. Sementara itu, untuk 

keterampilan abad 21 yang hendak diintegrasikan adalah berpikir kritis, kreatif, 

kolabotif, dan komunikasi serta nilai-nilai karakter yang hendak diintegrasikan 

dalam bahan ajar ini adalah nilai religius, disiplin, rasa ingin tahu, dan peduli sosial. 

Secara rinci kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Kerangka berpikir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian awal dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020, untuk 

pengumpulan data awal berupa analisis kebutuhan terhadap pengembangan bahan 

ajar fisika. Penelitian selanjutnya dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Lokasi 

penelitian di SMA Negeri 1 Patikraja yang beralamat di Jalan Adipura Nomor 3, 

Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah dosen ahli materi dan ahli media, guru fisika 

SMA Negeri 1 Patikraja, serta peserta didik kelas XI MIPA 3 dan XI MIPA 5 SMA 

Negeri 1 Patikraja. 

3.3    Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2017, h. 407). U ntuk menghasilkan produk 

tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan yaitu metode survei 

atau kualitatif. Uji keefektifan produk tersebut menggunakan metode eksperimen 

(uji oleh ahli dan responden). Melalui metode penelitian tersebut, dalam penelitian 

ini telah dikembangkan suatu produk berupa bahan ajar. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari langkah-

langkah penelitian dan pengembangan oleh Borg & Gall (1989), yang meliputi 

tujuh tahap yaitu: research and information collecting (penelitian dan pengumpulan 

informasi), planning (perencanaan), develop preliminary form of product



 
 

 
 

(pengembangan produk awal), preliminary field testing (uji coba awal), main 

product revision (revisi utama produk), operational field testing (uji lapangan 

operasional), dan final product revision (revisi produk akhir). Secara lengkap, 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Alur penelitian. 

3.4.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and Information 

Collecting)   

Pada tahap ini digunakan untuk menganalisa kebutuhan dalam penelitian 

berupa masalah dan potensi yang diteliti. Masalah dan potensi diperoleh dari 

beberapa sumber informasi, seperti hasil wawancara terhadap guru fisika dan 
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peserta didik SMA Negeri 1 Patikraja serta studi pustaka baik dari buku, internet 

maupun jurnal. Informasi tersebut kemudian diolah untuk dijadikan acuan terhadap 

produk bahan ajar yang dikembangkan. Hasil wawancara serta studi pustaka yang 

telah dilakukan, diperoleh data bahwa bahan ajar yang ada sekarang ini rata-rata 

hanya berorientasi pada materi dan latihan soal, belum mengaitkan pengetahuan 

dalam materi dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari dan belum adanya penyisipan keterampilan abad 21 dan muatan karakter 

dalam bahan ajar. 

3.4.2 Perencanaan (Planning)  

Tahap perencanaan merupakan tahap untuk membuat rancangan dan desain 

bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter. Pada tahap ini, peneliti telah mendapatkan rancangan bahan ajar berdasar 

pada BSNP dan aturan penyusunan bahan ajar sebagai solusi dari permasalahan 

yang teridentifikasi pada tahap pertama. Tahap ini telah menghasilkan rancangan 

atau desain awal produk bahan ajar yang akan dikembangkan. Materi dari bahan 

ajar yang akan dikembangkan adalah fluida. Bahan ajar berbasis STEM yang 

dikembangkan diintegrasikan dengan keterampilan abad 21 berupa berpikir kritis, 

komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kreatif serta muatan karakter berupa religius, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli sosial.  

3.4.3 Pengembangan Produk Awal (Develop Preliminary Form of Product)   

Tahap ini dimulai dari pembuatan bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter. Bahan ajar ini disusun 

dengan  tampilan  yang  menarik,  bahasa  yang  mudah  dipahami,  dan  dilengkapi 

pengintegrasian aspek  STEM  pada materi fluida sehingga akan menarik minat 

belajar peserta didik dan memudahkan peserta didik memahami materi tersebut. 

Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter yang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pakar yaitu dosen 

pembimbing untuk dilakukan validasi. Selain itu, pada tahap ini disiapkan lembar 

kelayakan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter.  
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3.4.4 Uji Coba Awal (Preliminary Field Testing)   

Pada tahap ini, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter telah selesai disiapkan yang selanjutnya akan 

dilakukan uji coba awal untuk mengetahui kelayakan dan keterbacaan bahan ajar. 

Uji kelayakan produk dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi (guru 

fisika) untuk mengetahui tingkat kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. Uji 

keterbacaan bahan ajar diujikan kepada responden yaitu peserta didik XI MIPA 

yang telah menerima materi tersebut untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahan 

ajar yang dikembangkan dalam bentuk tes rumpang. 

3.4.5 Revisi Produk Utama (Main Product Revision)   

Tahap ini bertujuan untuk menampung kritik dan saran terhadap bahan ajar 

yang telah dibuat sehingga dapat memberikan perbaikan pada bahan ajar sebelum 

digunakan secara massal. Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada tahap uji coba produk awal. Dengan menganalisis kekurangan yang 

teridentifikasi pada uji coba produk awal, maka dapat segera dilakukan revisi 

terhadap bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter.  

3.4.6 Uji Lapangan Operasional (Operational Field Testing)   

Pada tahap ini dilakukan pengujian bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida terhadap 

responden yaitu peserta didik kelas XI MIPA untuk mengetahui respons peserta 

didik terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Pada tahap ini, diukur respons 

peserta didik terhadap bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter dalam hal kemudahan peserta didik memahami materi 

fluida secara komprehensif dalam kaitannya dengan aspek sains, teknologi, 

engineering, dan matematika serta kemudahan peserta didik dalam memahami 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter yang dapat dikembangkan dari materi 

fluida.  Desain yang digunakan untuk menguji bahan ajar dalam tahap ini adalah 

pre experimental design dengan model one-shot case study. Desain uji coba yang 
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digunakan dalam penelitian ini, digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2017, h. 

435).  

 

keterangan:  

X : treatment berupa pemberian produk bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter kepada peserta didik, 

kemudian peneliti menjelaskan isi bahan ajar kepada peserta didik.  

O : observasi dari treatment yang telah diterapkan berupa respons peserta didik 

terhadap bahan ajar melalui angket dan wawancara langsung.  

3.4.7 Revisi Produk Akhir (Final Product Revision)   

Pada tahap ini, dilakukan revisi akhir terhadap bahan ajar fisika berbasis 

STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter untuk memperbaiki 

kekurangan yang teridentifikasi pada tahap uji lapangan operasional. Tahap revisi 

produk akhir ini penting dilakukan untuk menyiapkan bahan ajar berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter sebelum dipublikasikan atau 

digunakan secara luas dalam pembelajaran.  

 

3.5     Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode 

yaitu: 

3.5.1 Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti (Sugiyono, 2017, h. 194). Pada tahap pengumpulan informasi dilakukan 

wawancara terhadap guru fisika dan beberapa peserta didik SMA Negeri 1 Patikraja 

untuk memperoleh data tentang bahan ajar fisika yang digunakan oleh peserta didik 

di sekolah tersebut. 

X O 
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3.5.2 Metode Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017, h. 199). 

Angket yang digunakan meliputi angket uji kelayakan dan angket respons peserta 

didik.  

3.5.3 Metode Tes 

Metode tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes tertulis berupa tes 

rumpang. Tes rumpang digunakan untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahan ajar 

fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada 

materi fluida, sehingga diperoleh informasi bahwa bahan ajar tersebut mudah 

dipahami atau tidak.  

 

3.6 Analisis Data Penelitian 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.6.1 Analisis Instrumen Tes Rumpang 

a. Validitas Tes Rumpang  

Instrumen tes rumpang hanya diuji validitasnya dengan menggunakan teknik 

expert judgement oleh validator. 

b. Reliabilitas Tes Rumpang   

Uji reliabilitas untuk instrumen tes rumpang tidak dilakukan. Hal ini 

didasarkan pendapat Rosmaini (2009), bahwa tes rumpang memiliki reliabilitas 

yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesukaran bacaan dibandingkan rumus 

lain. 

3.6.2 Analisis Kelayakan Bahan Ajar 

Analisis kelayakan bahan ajar dilakukan dengan mengolah data yang 

diperoleh dari angket uji kelayakan oleh dosen ahli materi dan ahli media, serta 

guru fisika sebagai responden. Angket uji kelayakan disusun berdasarkan acuan 
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standar penilaian kelayakan buku dari BSNP yang dimodifikasi yaitu aspek 

penilaian kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan.  

Sistem penskoran dalam angket ini menggunakan skala likert yang 

dimodifikasi oleh Sugiyono (2017, h. 135). Adapun skala yang digunakan 

ditunjukkan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Skala likert angket uji kelayakan 

Kriteria Skor 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

Selanjutnya, tingkat kelayakan bahan ajar dianalisis menggunakan persamaan 

berikut (Sudijono, 2014, h. 43): 

                                                𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100%  ...........................................  (3-1) 

keterangan:  

𝑃 : persentase penilaian  

𝑓 : skor yang diperoleh 

𝑁 : skor maksimal 

Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar menurut Akbar (2013, h. 41) 

ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kriteria kelayakan bahan ajar 

Rentang Persentase Kriteria 

85% < 𝑃 ≤ 100% Sangat layak 

70% < 𝑃 ≤ 85% Layak 

50% < 𝑃 ≤ 70% Cukup layak 

1% < 𝑃 ≤ 50% Tidak layak 
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 Berdasarkan Tabel 3.2, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter dianggap layak untuk digunakan apabila 

persentase skor penilaian > 70 %. Apabila persentase skor penilaian ≤ 70 % maka 

bahan ajar perlu direvisi kembali. 

3.6.3 Analisis Keterbacaan Bahan Ajar 

Analisis keterbacaan bahan ajar dilakukan dengan mengolah data yang 

diperoleh dari hasil tes rumpang yang dikerjakan oleh peserta didik sebagai 

responden. Selanjutnya, tingkat keterbacaan bahan ajar dianalisis menggunakan 

persamaan (3-1). 

Kriteria tingkat keterbacaan bahan ajar menurut Rankin & Culhane 

sebagaimana dikutip oleh Rosmaini (2009) disajikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kriteria tingkat keterbacaan bahan ajar (Rankin & Culhane, 1969) 

Rentang Persentase Kriteria 

60% < 𝑃 Bahan ajar mudah dipahami 

41% ≤ 𝑃 ≤ 60% Bahan ajar sesuai bagi peserta didik 

 𝑃 ≤ 41% Bahan ajar sukar dipahami 

Berdasarkan Tabel 3.3, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter dianggap mudah dipahami oleh peserta 

didik apabila persentase skor penilaian > 60%. Apabila persentase skor penilaian < 

41% maka tata bahasa bahan ajar perlu direvisi kembali. 

3.6.4 Analisis Angket Respons Peserta Didik 

Analisis respons peserta didik terhadap bahan ajar dilakukan dengan 

mengolah data yang diperoleh dari angket respons peserta didik setelah 

menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Sistem penskoran dalam 

angket ini menggunakan skala likert yang dimodifikasi oleh Sugiyono (2017, h. 

135). Adapun skala yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.4. Selanjutnya, data 

hasil angket respons peserta didik dianalisis menggunakan persamaan (3-1). 
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Tabel 3.4. Skala likert angket respons peserta didik 

Kriteria Skor 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

Kriteria penilaian respons peserta didik menurut Akbar (2013, h. 41) disajikan 

pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Kriteria respons peserta didik 

Rentang Persentase Kriteria 

85% < 𝑃 ≤ 100% Sangat baik 

70% < 𝑃 ≤ 85% Baik 

50% < 𝑃 ≤ 70% Cukup baik 

1% < 𝑃 ≤ 50% Tidak baik 

Berdasarkan Tabel 3.5, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter dianggap sesuai bagi peserta didik untuk 

digunakan dalam pembelajaran apabila persentase skor penilaian > 70% dalam 

kriteria baik. Apabila persentase skor penilaian < 70% maka bahan ajar tersebut 

perlu direvisi kembali.  



43 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar fisika 

berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida untuk peserta didik 

kelas XI SMA/MA. Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini disusun 

sesuai standar BSNP. Hal tersebut dimaksudkan agar bahan ajar fisika yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai buku pendukung dalam pembelajaran di 

sekolah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan, 

tingkat keterbacaan, dan respons peserta didik terhadap bahan ajar fisika berbasis 

STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter. 

4.1 Karakteristik Bahan Ajar 

Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter dibuat dengan menggunakan software microsoft word 2016 untuk 

kepentingan penyusunan teks materi dan dibantu dengan software CorelDraw X7 

untuk pembuatan desain grafis bahan ajar. Teks dalam bahan ajar tersebut ditulis 

dengan jenis huruf Times New Roman dan ukuran font 12-16. Penggunaan struktur 

penulisan bahan ajar di atas bertujuan agar bahan ajar terlihat dengan jelas dan 

mudah dibaca. Hal ini selaras dengan pendapat Nurhadryani et al. (2013) yang 

menyatakan bahwa jenis dan ukuran huruf yang sesuai akan memudahkan peserta 

didik dalam mempelajari materi yang terdapat dalam bahan ajar.  Selain itu, pada 

setiap sisi bagian materi bahan ajar diberikan gambar-gambar yang sesuai dengan 

pembahasan materi. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disajikan 

dalam bahan ajar. Sejalan dengan hasil penelitian Situmorang (2013) yang 

menyatakan bahwa bahan ajar yang baik menyajikan gambar-gambar yang dapat 

memotivasi pembelajar dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan 

pemecahan masalah. Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 
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isi, dan bagian akhir. Bahan ajar yang dibuat keseluruhannya berjumlah 69 halaman 

dan dicetak menggunakan kertas A4 (21 cm × 29,7 cm). Hal tersebut dimaksudkan 

agar bahan ajar fisika yang dikembangkan mudah untuk dibaca dan sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran di sekolah maupun luar sekolah (Prastowo, 2015, h. 217). 

Pada bagian awal berisi kover, prakata, profil singkat bahan ajar, daftar isi, 

petunjuk penggunaan bahan ajar, kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, serta peta konsep. Halaman depan (kover) memuat judul bahan ajar 

disertai ilustrasi/gambar yang berkaitan dengan materi fluida serta nilai-nilai 

keterampilan 4C dan karakter yang dikembangkan dalam bahan ajar, jenjang 

pendidikan, nama penyusun, dan tulisan lembaga (Daryanto & Dwicahyono, 2014, 

h. 194). Prakata berisi ungkapan yang disampaikan oleh penulis atas bahan ajar 

fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter yang 

telah dibuat. Profil singkat bahan ajar berisi penjelasan mengenai pembelajaran 

berbasis STEM, keterampilan abad 21 (4C), dan muatan karakter yang terdapat 

dalam bahan ajar. Melalui profil singkat bahan ajar ini, peserta didik dapat 

mengetahui informasi tentang keterampilan 4C dan pendidikan karakter serta 

betapa pentingnya keterampilan 4C dan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi abad 21 yang salah satunya 

dapat diperoleh dari pembelajaran berbasis STEM yang didalamnya diintegrasikan 

dengan pengembangan keterampilan abad 21 dan pendidikan karakter. Daftar isi 

memuat keselurahan isi bahan ajar secara urut, singkat, dan garis besarnya. Melalui 

daftar isi ini, peserta didik dapat menemukan dengan mudah halaman-halaman 

tertentu berdasarkan topik tertentu dalam bahan ajar. Petunjuk penggunaan bahan 

ajar berisi petunjuk bagaimana cara memaksimalkan penggunaan bahan ajar dan 

beberapa penjelasan mengenai konten-konten yang terdapat dalam bahan ajar. 

Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam bahan ajar ini 

disusun dalam bentuk tabel dengan tujuan memudahkan peserta didik untuk 

mengetahui informasi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dikuasai setelah peserta didik mempelajari materi fluida. Peta konsep dalam bahan 

ajar ini disusun dalam bentuk diagram untuk memudahkan peserta didik dalam 

mengetahui hubungan-hubungan yang berarti antara konsep-konsep dan 
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menekankan gagasan pokok dalam bahan ajar. Hal ini selaras dengan pendapat 

Widyahening (2018) yang menyatakan bahwa diagram dalam proses belajar 

mengajar membantu peserta didik dalam memahami bagaimana sebuah topik utama 

dapat memiliki gagasan yang beraneka macam dan saling berkaitan satu sama lain. 

Adapun hasil pengembangan produk bahan ajar pada bagian awal disajikan 

pada gambar di bawah berikut ini. 

 

Gambar 4.1 Bagian kover bahan ajar. 
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Gambar 4.2 Bagian prakata bahan ajar. 

 

 

Gambar 4.3 Bagian profil singkat bahan ajar. 
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Gambar 4.4 Bagian daftar isi bahan ajar. 

 

 

Gambar 4.5 Bagian petunjuk penggunaan bahan ajar. 
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Gambar 4.6 Bagian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi bahan 

ajar. 

 

 

Gambar 4.7 Bagian peta konsep bahan ajar. 
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Bagian isi terdiri dari pendahuluan yang berisi apersepsi atau gambaran untuk 

membuka wawasan peserta didik mengenai fluida secara umum, dalam bahan ajar 

yang dikembangkan ini terdiri dari dua bab yaitu fluida statis dan fluida dinamis. 

Pada masing-masing bab terdapat kegiatan diskusi yang terintegrasi keterampilan 

abad 21 (4C) yang termuat dalam konten “Ayo, Mengamati!” dan “Ayo, Diskusi!”.  

Pada bagian awal sebelum penjelasan materi terdapat konten “Ayo, Belajar!” yang 

berisi kata kunci dan pentingnya mempelajari materi itu. Uraian materi dalam bahan 

ajar yang dikembangkan ini disajikan dengan rinci dan disusun secara sistematis 

sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Selain itu, terdapat 

konten  “Ayo, Cobalah!” dan “Ayo, Berproyek!” yang berisi kegiatan eksperimen 

dan kegiatan proyek (membuat prototipe dari sebuah alat yang menerapkan konsep 

tertentu) yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik. Unsur kontekstual dan 

keterkaitan STEM dimunculkan dalam konten “Rubrik STEM”. Nilai-nilai karakter 

religius, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli sosial dimuat pada konten “Nilai 

Karakter”. Konten-konten lain seperti konten “Tokoh Kita” yang berisi tentang 

tokoh-tokoh sejarah yang berjasa menemukan konsep-konsep fisika, konten 

“Contoh Soal” yang berisi contoh soal dari materi yang telah disajikan, dan konten 

“Uji Kompetensi” yang berisi soal-soal untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik mengenai materi fluida juga termuat dalam bahan ajar fisika yang 

dikembangkan ini. Format penyusunan isi bahan ajar yang dikembangkan ini juga 

dibuat secara konsisten dari awal hingga akhir. Hal ini selaras dengan pernyataan 

Arsyad (2014), bahwa setiap media berbasis cetak harus memperhatikan 

konsistensi format penyusunannya. 

Karakteristik utama bahan ajar yang dikembangkan ini adalah pembelajaran 

berbasis STEM yang diintegrasikan dengan keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter. Penyajian pembelajaran berbasis STEM termuat dalam keterkaitan antara 

materi dan aspek STEM serta terintegrasi keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai 

karakter dengan susunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.8.  
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Gambar 4.8 Bagan keterkaitan bahan ajar fisika berbasis STEM dengan 

keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai karakter. 

Secara rinci karakteristik materi dalam bahan ajar yang dikembangkan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Berbasis STEM 

Bahan ajar fisika yang dikembangkan ini memiliki karakteristik pembelajaran 

berbasis STEM. Pembelajaran berbasis STEM merupakan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan interdisiplin dari sains, teknologi, engineering, dan 

matematika dalam konteks nyata yang menghubungkan antara sekolah, dunia kerja, 

dan dunia global (Reeve, 2013). Materi fisika yang dikembangkan dalam bahan ajar 

ini yaitu materi fluida yang kemudian dalam proses pembelajarannya materi fluida 

dapat diintegrasikan dengan aspek STEM. Hal tersebut bertujuan untuk dapat 

memberikan kesan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, melalui 

integrasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematika secara sistematis 

yang dapat membuat peserta didik mampu memecahkan masalah menjadi lebih 

baik serta dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik khususnya dalam karir di 

bidang STEM (Tseng et al., 2013). 

Deskripsi dari integrasi masing–masing aspek STEM dalam bahan ajar yang 

dikembangkan dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Aspek Sains  

Aspek sains merupakan aspek utama dalam bahan ajar yang dikembangkan. Hal 

ini dikarenakan subjek fisika merupakan salah satu domain utama dalam ilmu 

sains. Aspek sains dalam bahan ajar yang dikembangkan disajikan pada masing-

masing bab fluida statis dan fluida dinamis, seperti hukum Pascal, hukum 

Archimedes, hukum Kontinuitas, hukum Bernoulli dan sub bab lain dalam 

materi fluida. Aspek ini disajikan dalam bentuk permasalahan dan pembahasan 

materi yang mengarahkan peserta didik pada penemuan suatu konsep.  Aspek 

sains dalam konten “Rubrik STEM” dapat ditemukan dengan lambang huruf 

“S”.  

b. Aspek Teknologi 

Penyajian aspek teknologi dalam bahan ajar yang dikembangkan berupa 

penerapan konsep-konsep pada materi fluida dalam kehidupan sehari-hari 

seperti pompa air, dongkrak hidrolik, infus, shower, sayap pesawat terbang, dan 

teknologi lain terkait materi fluida. Aspek ini disajikan dalam bentuk informasi 

pendukung tentang pemanfaatan teknologi pada suatu konsep. Aspek teknologi 

dalam konten “Rubrik STEM” dapat ditemukan dengan lambang huruf “T”.  

c. Aspek Teknik (Engineering) 

Aspek teknik dalam bahan ajar yang dikembangkan diintegrasikan dalam bentuk 

penjelasan mengenai prinsip kerja suatu teknologi yang menggunakan konsep-

konsep dalam materi fluida, kegiatan proyek sederhana (membuat prototipe dari 

sebuah alat yang menerapkan konsep tertentu), dan pertanyaan mengenai 

bagaimana desain yang mendukung suatu teknologi supaya dalam 

pemanfaatannya dapat lebih dimaksimalkan. Aspek teknik (engineering) dalam 

konten “Rubrik STEM” dapat ditemukan dengan lambang huruf “E”. 

d. Aspek Matematika 

Aspek matematika dapat ditemui hampir di segala bagian bahan ajar. Hal ini 

dikarenakan definisi, teori, dan model fisika selalu dinyatakan dengan hubungan 

matematis. Aspek matematika dalam bahan ajar yang dikembangkan disajikan 

dalam bentuk informasi matematis yang berkaitan dengan 
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rumusan/simbol/besaran/operasi matematika pada materi fluida yang sedang 

dibahas. Aspek matematika dalam konten “Rubrik STEM” dapat ditemukan 

dengan lambang huruf “M”. 

2. Terintegrasi Keterampilan Abad 21 

Bahan ajar yang dikembangkan memiliki karakteristik terintegrasi 

keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan keterampilan 4C (Critical thinking, 

Communication, Collaboration, and Creativity). Hal ini selaras dengan 

Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan bahwa keterampilan yang 

harus dikuasai peserta didik untuk jenjang SMA/MA adalah peserta didik harus 

memiliki keterampilan berpikir kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif. Keterampilan 4C merupakan salah satu keterampilan yang tercantum 

dalam standar kompetensi lulusan serta harus dikuasai peserta didik sesuai dengan 

jenjang pendidikannya. Keterampilan 4C juga merupakan keterampilan yang 

dikembangkan dalam kurikulum STEM. Sebagaimana Beers (2011), 

mengungkapkan bahwa pengembangan keterampilan 4C dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan belajar peserta didik (Beers, 2011). 

Deskripsi dari integrasi masing–masing keterampilan 4C dalam bahan ajar 

yang dikembangkan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a.  Critical Thinking (Berpikir Kritis) 

Keterampilan berpikir kritis dalam bahan ajar yang dikembangkan 

diintegrasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran berbasis STEM yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah. Sebagaimana Saputra et al. (2019) 

menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan diskusi 

untuk memecahkan suatu masalah. Kegiatan pembelajaran yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah dan diskusi kelompok dalam bahan ajar dapat 

ditemukan dalam konten “Ayo, Mengamati”, “Ayo, Cobalah!”, “Ayo, 

Berproyek!”, dan “Ayo, Diskusi!”. Berpikir kritis merupakan salah satu 

keterampilan yang dapat membantu peserta didik untuk bertahan hidup pada 

abad 21. Hal ini sejalan dengan pendapat Pilgrim et al. (2019) yang menyatakan 
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bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan penting yang perlu dikembangkan 

peserta didik di sekolah pada era informasi. 

b. Communication (Komunikasi) 

Keterampilan komunikasi dalam bahan ajar yang dikembangkan diintegrasikan 

pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam 

bentuk kegiatan berkelompok dan presentasi hasil diskusi. Sebagaimana hasil 

penelitian Choridah (2013) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah yang melibatkan kegiatan kelompok dan presentasi dapat memacu 

peserta didik untuk berkomunikasi dengan teman dan gurunya. Selain 

menyajikan kegiatan diskusi berbasis masalah beberapa konten “Ayo, 

Mengamati”, “Ayo, Cobalah!”, “Ayo, Berproyek!”, dan “Ayo, Diskusi!” juga 

menyajikan instruksi yang mengarahkan peserta didik untuk memaksimalkan 

presentasinya seperti pemanfaatan fitur-fitur dalam Microsoft Powerpoint 

sehingga presentasi peserta didik menjadi lebih menarik. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Tenedero (2017) yang menyatakan bahwa keterampilan 

komunikasi dan penguasaan teknologi di bidang komunikasi merupakan aspek 

penting dalam dunia pekerjaan. 

c. Collaboration (Kolaborasi) 

Keterampilan kolaborasi dalam bahan ajar yang dikembangkan diintegrasikan 

pada kegiatan kerja kelompok dan presentasi hasil diskusi. Sebagaimana Scott 

(2015, h. 5) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dan proyek 

yang melibatkan kegiatan kelompok atau bekerja secara kolaboratif dapat 

memacu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kolaborasinya. 

Kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan kolaboratif antar peserta 

didik dalam bahan ajar dapat ditemukan dalam konten “Ayo, Mengamati”, 

“Ayo, Cobalah!”, “Ayo, Berproyek!”, dan “Ayo, Diskusi!”. Kolaborasi 

merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 dan 

diperlukan peserta didik untuk mempermudah mereka dalam memecahkan suatu 

masalah. Manfaat keterampilan kolaborasi dalam pembelajaran di sekolah di 

antaranya adalah menciptakan ide-ide baru, mampu menciptakan suatu solusi 
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yang lebih baik, dan memberi hasil yang sukses bagi peserta didik dan gurunya 

(Morgan & College, 2016; Rifai & Anni, 2018, h. 206; Ronfeldt et al., 2015). 

d. Creativity (Kreativitas/Berpikir Kreatif) 

Keterampilan berpikir kreatif dalam bahan ajar yang dikembangkan 

diintegrasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran berbasis STEM yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah. Sebagaimana hasil penelitian Irfana et al. 

(2019) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis STEM dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran berbasis STEM yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam 

bahan ajar dapat ditemukan dalam konten “Ayo, Mengamati”, “Ayo, Cobalah!”, 

“Ayo, Berproyek!”, dan “Ayo, Diskusi!”. Berpikir kreatif merupakan salah satu 

keterampilan abad 21 yang dikembangkan dalam dunia pendidikan karena 

dianggap penting bagi perekonomian di banyak negara (Newton & Newton, 

2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Siburian et al. (2019) yang menyatakan 

bahwa manfaat nyata berpikir kreatif bagi peserta didik adalah meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar kognitif peserta didik. 

3. Bermuatan Nilai Karakter 

Bahan ajar yang dikembangkan juga memiliki karakteristik bermuatan nilai-

nilai karakter meliputi religius, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli sosial. Karakter 

tersebut dipilih berdasarkan pada analisis kebutuhan dan konteks materinya 

(Nurgiyantoro & Efendi, 2013). Pengintegrasian nilai-nilai karakter tersebut 

tercermin pada instruksi-instruksi dalam kegiatan diskusi, praktikum, dan proyek 

dalam bahan ajar. Hal ini sejalan dengan hasil Khusniati (2012) yang menyatakan 

bahwa kegiatan menemukan konsep secara mandiri seperti kegiatan praktikum 

dapat menumbuhkan berbagai macam karakter dalam diri peserta didik. Selain itu, 

untuk lebih memaksimalkan penanaman karakter dalam bahan ajar yang 

dikembangkan juga terdapat konten “Nilai Karakter” berisi instruksi ataupun 

informasi mengenai keterkaitan materi dengan keempat nilai karakter yang 

dikembangkan sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk lebih 

meningkatkan nilai karakternya. Konten “Nilai Karakter” ini disajikan dalam 
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sebuah kolom kotak tersendiri, hal ini didasarkan pendapat Arsyad (2014, h. 88), 

bahwa penekanan menggunakan kotak dapat digunakan untuk menandai informasi 

penting dalam bahan ajar. Berdasarkan hasil penelitian Pala (2011) yang 

menunjukkan bahwa penanaman karakter dalam diri peserta didik dapat berjalan 

efektif jika dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Dengan demikian, dalam 

proses pembelajaran guru dapat melakukan penanaman nilai-nilai karakter secara 

berulang. 

Adapun beberapa contoh hasil pengembangan produk bahan ajar pada bagian 

isi disajikan pada gambar di bawah berikut ini. 

 

 

Gambar 4.9 Bagian pendahuluan bahan ajar. 
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Gambar 4.10 Bagian konten “Ayo, Belajar!” pada bahan ajar. 

 

Gambar 4.11 Bagian konten “Ayo, Mengamati!” pada bahan ajar. 
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Gambar 4.12 Bagian uraian materi bahan ajar. 

 

Gambar 4.13 Bagian konten “Ayo, Cobalah!” pada bahan ajar. 
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Gambar 4.14 Bagian konten “Rubrik STEM” pada bahan ajar. 

 

Gambar 4.15 Bagian konten “Ayo, Diskusi!” pada bahan ajar. 
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Gambar 4.16 Bagian konten “Ayo, Berproyek!” pada bahan ajar. 

 

Gambar 4.17 Bagian konten “Nilai Karakter” pada bahan ajar. 

 

Gambar 4.18 Bagian konten “Contoh Soal” pada bahan ajar. 
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Gambar 4.19 Bagian konten “Tokoh Kita” pada bahan ajar. 

 

Gambar 4.20 Bagian konten “Uji Kompetensi” pada bahan ajar. 
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Bagian akhir dari bahan ajar yang dikembangkan terdiri dari rangkuman 

glosarium, dan daftar pustaka. Rangkuman berisi ringkasan materi yang telah 

dipelajari dalam bahan ajar sehingga memudahkan peserta didik dalam mengulas 

materi. Hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto & Dwicahyono (2014, h. 196) 

yang menyatakan bahwa rangkuman dalam bahan ajar disusun dengan menelaah 

hal-hal pokok yang termuat dalam bahan ajar. Glosarium berisi penjelasan istilah-

istilah yang baru diperkenalkan dalam bahan ajar yang disusun berdasarkan abjad 

(Daryanto & Dwicahyono, 2014, h. 194). Daftar pustaka berisi daftar sumber 

rujukan materi yang digunakan dalam bahan ajar. 

Adapun hasil pengembangan produk bahan ajar pada bagian akhir disajikan 

pada gambar di bawah berikut ini. 

 

Gambar 4.21 Bagian rangkuman bahan ajar. 
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Gambar 4.22 Bagian glosarium bahan ajar. 

 

Gambar 4.23 Bagian daftar pustaka bahan ajar. 
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4.2 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah tes 

rumpang dan angket. Tes rumpang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keterbacaan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter. Pada penelitian ini tes rumpang disusun berdasarkan pedoman 

yang dikemukakan oleh Rankin & Culhane (1969) kemudian diuji validitasnya oleh 

dosen pembimbing menggunakan teknik expert judgement dan didapatkan hasil 

bahwa tes rumpang tersebut layak digunakan. Pada penelitian ini tidak dilakukan 

uji reliabilitas pada instrumen tes rumpang. Hal ini didasarkan atas pendapat 

Rosmaini (2009), bahwa tes rumpang memiliki reliabilitas yang cukup baik untuk 

mengukur tingkat kesukaran bacaan dibandingkan rumus lain. Angket merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada 

responden untuk dijawab. Pada penelitian ini digunakan dua macam angket, yaitu 

angket uji kelayakan dan angket respons peserta didik. Angket uji kelayakan 

disusun berdasarkan acuan standar penilaian kelayakan buku dari BSNP yang 

kemudian dimodifikasi yaitu aspek penilaian kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, 

dan kegrafikan. Angket tersebut kemudian divalidasi oleh dosen pembimbing 

menggunakan teknik expert judgement dan didapatkan hasil bahwa angket tersebut 

layak digunakan. 

4.3 Kelayakan Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM 

Uji kelayakan merupakan salah satu tahap uji coba awal yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter. Uji kelayakan dilakukan dengan 

memberikan angket kelayakan kepada 3 validator yang terdiri dari  1 dosen ahli 

materi, 1 dosen ahli media, dan 1 guru fisika. Angket kelayakan berpedoman pada 

instrumen uji yang telah dibuat berdasarkan aturan BSNP yang telah dimodifikasi. 

Angket kelayakan terdiri dari empat aspek yaitu isi, penyajian, kebahasaan, dan 

kegrafikan. Rekapitulasi hasil uji kelayakan produk pengembangan bahan ajar 

fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter oleh 

validator disajikan pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1. Rekapitulasi hasil uji kelayakan bahan ajar oleh validator 

No. Validator Instansi Persentase (%) Kriteria 

1. Validator I 

(Ahli Materi) 

Dosen Fisika UNNES 92,10 Sangat 

Layak 

2. Validator II 

(Ahli Media) 

Dosen Fisika UNNES 88,82 Sangat 

Layak 

3. Validator III Guru SMA Negeri 1 

Patikraja 

96,05 Sangat 

Layak 

Rata-rata 92,32 Sangat 

Layak 

Rata-rata persentase kelayakan bahan ajar oleh validator sebesar 92,32%. 

Berdasarkan kriteria tingkat kelayakan bahan ajar menurut Akbar (2013, h. 14), 

maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter pada materi fluida termasuk dalam kategori sangat layak. Hal ini 

juga berarti, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter telah memenuhi standar kelayakan bahan ajar cetak yang 

diterapkan oleh BSNP. Oleh karena itu, bahan ajar tersebut layak diproduksi dan 

digunakan dalam pembelajaran dengan beberapa perbaikan sesuai saran validator. 

Hal ini selaras dengan pendapat Kantun & Budiawati (2015) yang menyatakan 

bahwa kelayakan bahan ajar dilihat dari mampu tidaknya bahan ajar tersebut 

memenuhi standar penilaian kelayakan yang ditetapkan BSNP. 

Rekapitulasi hasil uji kelayakan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter juga diketahui persentase kelayakan tiap 

aspek penilaian dalam bahan ajar, seperti yang disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rekapitulasi hasil uji kelayakan bahan ajar tiap aspek 

Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Kelayakan Isi 92,54 Sangat Layak 

Kelayakan Penyajian 93,75 Sangat Layak 

Kelayakan Kebahasaan 91,67 Sangat Layak 

Kelayakan Kegrafikan 87,50 Sangat Layak 

Rata-rata 91,36 Sangat Layak 
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Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida memuat 

aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan aspek 

kelayakan kegrafikan dengan kriteria yang sangat layak dengan rata- rata persentase 

kelayakan tiap aspek bahan ajar sebesar 91,36%. Produk bahan ajar yang 

dikembangkan juga disusun berdasarkan panduan penyusunan pada Kurikulum 

2013 Edisi Revisi, berpendekatan STEM dan terintegrasi keterampilan abad 21 

serta muatan karakter. Hal tersebut merupakan nilai lebih dari bahan ajar yang 

dikembangkan jika dibandingkan dengan buku paket dan LKPD yang digunakan 

oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Patikraja. Adapun rincian dari masing-masing 

aspek tersebut adalah sebagai berikut. 

4.3.1 Aspek Kelayakan Isi 

Aspek kelayakan isi dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi enam sub 

aspek yaitu kesesuaian materi, keakuratan materi, kemutakhiran materi, berbasis 

STEM, pengintegrasian keterampilan abad 21, dan pengintegrasian nilai karakter. 

Hasil analisis aspek kelayakan isi dari bahan ajar yang dikembangkan disajikan 

pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3. Hasil analisis aspek kelayakan isi 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Kesesuaian Materi 94,44 Sangat Layak 

Keakuratan Materi 91,67 Sangat Layak 

Kemutakhiran Materi 100 Sangat Layak 

Berbasis STEM 89,58 Sangat Layak 

Pengintegrasian Keterampilan Abad 21 95,83 Sangat Layak 

Pengintegrasian Nilai Karakter 87,50 Sangat Layak 

Rata-rata 92,54 Sangat Layak 

Berdasarkan analisis hasil uji aspek kelayakan isi yang disajikan pada Tabel 

4.3 didapatkan bahwa pada aspek kelayakan isi, bahan ajar yang dikembangkan 

mendapatkan rata-rata persentase sebesar 92,54% dengan kriteria sangat layak. 
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Adapun sub aspek kelayakan isi tersebut terdiri atas beberapa indikator sebagai 

berikut. 

4.3.1.1 Kesesuaian Materi 

Sub aspek kesesuaian materi dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi tiga 

indikator yaitu kelengkapan materi, keluasan materi, dan kedalaman materi. Hasil 

analisis sub aspek kesesuaian materi dari bahan ajar yang dikembangkan disajikan 

pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4. Hasil analisis sub aspek kesesuaian materi 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Kelengkapan materi 100 Sangat Layak 

Keluasan materi 91,67 Sangat Layak 

Kedalaman materi 91,67 Sangat Layak 

Hasil analisis sub aspek kesesuaian materi yang disajikan pada Tabel 4.4. 

menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida memuat materi dengan kriteria 

kelengkapan, keluasan, dan kedalaman yang sangat layak. Bahan ajar fisika 

berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter disusun 

melalui penyajian materi yang telah disesuaikan dengan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013 Edisi Revisi untuk mata pelajaran fisika 

kelas XI SMA/MA. Hal ini selaras dengan pendapat Prastowo (2015, h. 214) yang 

menyatakan bahwa materi dalam bahan ajar sangat tergantung pada kompetensi 

dasar yang akan dicapai. Selain itu materi yang disajikan juga diperdalam dengan 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Sebagaimana 

pendapat Widyaharti et al. (2015) yang mengatakan bahwa materi yang disajikan 

dalam bahan ajar harus disesuaikan dengan pola pikir dan karakteristik peserta 

didik. 

4.3.1.2 Keakuratan Materi 

Sub aspek keakuratan materi dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi 

dua indikator yaitu keakuratan fakta dan konsep serta keakuratan contoh dan 
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ilustrasi. Hasil analisis sub aspek keakuratan materi dari bahan ajar yang 

dikembangkan disajikan pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5. Hasil analisis sub aspek keakuratan materi 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Keakuratan fakta dan konsep 91,67 Sangat Layak 

Keakuratan contoh dan ilustrasi 91,67 Sangat Layak 

Hasil analisis sub aspek keakuratan materi termasuk dalam kriteria sangat 

layak. Hal ini dikarenakan penyusunan materi dalam bahan ajar telah dilengkapi 

dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan konsep sehingga 

memudahkan pemahaman materi peserta didik. Sebagaimana pendapat Samudra et 

al. (2014), materi pembelajaran yang dikaitkan dengan aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan cara untuk lebih memudahkan peserta didik dalam 

memahami fisika. 

4.3.1.3 Kemutakhiran Materi 

Sub aspek kemutakhiran materi dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi 

dua indikator yaitu kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kontektual. Hasil analisis sub aspek kemutakhiran materi dari bahan 

ajar yang dikembangkan disajikan pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6. Hasil analisis sub aspek kemutakhiran materi 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

100 Sangat Layak 

Kontekstual 100 Sangat Layak 

Hasil analisis sub aspek kemutakhiran materi termasuk dalam kriteria sangat 

layak. Hal ini dikarenakan materi dalam bahan ajar dikembangkan dengan mengacu 

pada perkembangan teknologi sehingga memfasilitasi peserta didik untuk 

mengkonstruk pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana 

diungkapkan Izzati et al. (2019), bahwa pengembangan materi dapat diperkaya 

dengan memanfaatkan teknologi terbaru yang sedang berjalan di abad ini. Selain 

itu, contoh-contoh kontekstual fisika dalam bahan ajar yang dikembangkan juga 
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dapat membantu peserta didik memahami konsep yang ada dengan mudah. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2017) yang menyatakan bahwa 

bahan ajar  fisika yang memuat unsur konstektual dapat meningkatkan penguasaan 

konsep peserta didik. 

4.3.1.4 Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

Sub aspek berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi empat indikator yaitu 

keterkaitan materi dengan ilmu sains secara umum, memuat aplikasi di bidang 

teknologi, memuat desain atau proses rekayasa suatu produk (aspek engineering), 

dan penggunaan matematika dalam penyajian materi. Hasil analisis sub aspek 

berbasis STEM dari bahan ajar yang dikembangkan disajikan pada Tabel 4.7.  

Tabel 4.7. Hasil analisis sub aspek berbasis STEM 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Keterkaitan materi dengan ilmu sains secara 

umum 

91,67 Sangat Layak 

Memuat aplikasi di bidang teknologi 91,67 Sangat Layak 

Memuat desain atau proses rekayasa suatu 

produk (aspek engineering) 

83,33 Layak 

Penggunaan matematika dalam penyajian 

materi 

91,67 Sangat Layak 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter memuat keterkaitan materi dengan ilmu 

sains secara umum dengan kriteria sangat layak, memuat aplikasi di bidang 

teknologi dengan kriteria sangat layak, memuat desain atau proses rekayasa suatu 

produk (aspek engineering) dengan kriteria layak, dan memuat penggunaan 

matematika dalam penyajian materi dengan kriteria sangat layak. Materi yang 

disajikan dalam bahan ajar mengaitkan aspek STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) serta perkembangan IPTEK sehingga peserta didik 

akan mengalami pembelajaran yang bermakna. Hal ini selaras dengan hasil 

penelitian Kanadlı (2019) yang menegaskan bahwa pembelajaran berbasis STEM 

sesuai untuk mata pelajaran fisika, mengembangkan keterampilan hidup, 
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menciptakan kesadaran karir, menarik perhatian peserta didik, dan membuat 

pelajaran menjadi menyenangkan. 

4.3.1.5 Pengintegrasian Keterampilan Abad 21 

Sub aspek pengintegrasian keterampilan abad 21 dari bahan ajar yang 

dikembangkan meliputi empat indikator yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, 

keterampilan komunikasi, dan keterampilan kolaborasi. Hasil analisis sub aspek 

pengintegrasian keterampilan abad 21 dari bahan ajar yang dikembangkan disajikan 

pada Tabel 4.8.  

Tabel 4.8. Hasil analisis sub aspek pengintegrasian keterampilan abad 21 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Berpikir kritis 100 Sangat Layak 

Berpikir kreatif 100 Sangat Layak 

Keterampilan komunikasi 100 Sangat Layak 

Keterampilan kolaborasi 83,33 Layak 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter memuat sub aspek pengintegrasian 

keterampilan abad 21 yang meliputi berpikir kritis dengan kriteria sangat layak, 

berpikir kreatif dengan kriteria sangat layak, keterampilan komunikasi dengan 

kriteria sangat layak, dan keterampilan kolaborasi dengan kriteria layak. 

Pengintegrasian keterampilan abad 21 (4C) dalam bahan ajar yang dikembangkan 

disajikan dengan permasalahan-permasalahan konkret seputar teknologi terkini 

sehingga peserta didik menjadi lebih antusias dalam mempelajarinya. Pembelajaran 

berbasis STEM terbukti efektif dalam membantu peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan abad 21 (4C) karena keterampilan 4C juga 

merupakan keterampilan yang dikembangkan dalam kurikulum STEM sehingga 

membantu peserta didik memilih karir di masa depan (Beers, 2011; Sarı et al., 

2017). 

4.3.1.6 Pengintegrasian Nilai Karakter 

Sub aspek pengintegrasian nilai karakter dari bahan ajar yang dikembangkan 

meliputi empat indikator yaitu religius, rasa ingin tahu, disiplin, peduli sosial. Hasil 
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analisis sub aspek pengintegrasian nilai karakter dari bahan ajar yang 

dikembangkan disajikan pada Tabel 4.9.  

Tabel 4.9. Hasil analisis sub aspek pengintegrasian nilai karakter 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Religius 83,33 Layak 

Rasa ingin tahu 91,67 Sangat Layak 

Disiplin 91,67 Sangat Layak 

Peduli sosial 83,33 Layak 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter memuat sub aspek pengintegrasian nilai 

karakter yang meliputi religius dengan kriteria layak, rasa ingin tahu dengan kriteria 

sangat layak, disiplin dengan kriteria sangat layak, dan peduli sosial dengan kriteria 

layak. Hal tersebut dikarenakan pengintegrasian nilai karakter religius, rasa ingin 

tahu, disiplin, dan peduli sosial disajikan melalui instruksi pada kegiatan-kegiatan 

dalam bahan ajar. Pendidikan karakter dapat disajikan melalui instruksi pada 

kegiatan bahan ajar sehingga mampu meningkatkan perkembangan karakter peserta 

didik (Larasati & Yulianti, 2014; Wahyuni et al., 2017). 

Berdasarkan hasil validasi kelayakan bahan ajar fisika berbasi STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida 

didapatkan beberapa saran yang diberikan oleh validator untuk memperbaiki aspek 

kelayakan isi dari bahan ajar yang dikembangkan. Saran tersebut disajikan pada 

Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Saran validator untuk aspek kelayakan isi 

No. Saran Perbaikan 

1. Tambahkan penjelasan tentang 

pembelajaran berbasis STEM, 

keterampilan abad 21 (4C), dan nilai-

nilai karakter. 

Telah ditambahkan penjelasan 

mengenai pembelajaran berbasis 

STEM, keterampilan abad 21 

(4C), dan nilai-nilai karakter 

dalam “Profil Singkat Bahan 

Ajar”. 

2. Pada bagian sub bab hukum 

Archimedes, tambahkan penjelasan 

mengenai posisi benda melayang dan 

Telah ditambahkan penjelasan 

mengenai posisi benda melayang 
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tenggelam, bukan hanya terapung 

saja. 

dan tenggelam pada bagian sub 

bab hukum Archimedes. 

 

Adapun hasil saran dan perbaikan yang disajikan pada Tabel 4.10 setelah 

melalui tahap uji kelayakan bahan ajar disajikan pada Gambar 4.24 dan Gambar 

4.25 berikut. 

 

Gambar 4.24 Penambahan penjelasan mengenai pembelajaran berbasis STEM, 

keterampilan abad 21 (4C), dan nilai-nilai karakter dalam “Profil Singkat Bahan 

Ajar”. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.25 Penjelasan mengenai posisi benda melayang dan tenggelam pada 

bagian sub bab hukum Archimedes (a) sebelum dan (b) sesudah dilakukan 

perbaikan. 
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4.3.2 Aspek Kelayakan Penyajian 

Aspek kelayakan penyajian dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi tiga 

sub aspek yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan 

penyajian. Hasil analisis kelayakan aspek penyajian dari bahan ajar disajikan pada 

Tabel 4.11.  

Tabel 4.11. Hasil analisis aspek kelayakan penyajian 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Teknik Penyajian 100 Sangat Layak 

Penyajian Pembelajaran 94,45 Sangat Layak 

Kelengkapan Penyajian 91,67 Sangat Layak 

Rata-rata 93,75 Sangat Layak 

Berdasarkan analisis hasil uji aspek kelayakan penyajian yang disajikan pada 

Tabel 4.11 didapatkan bahwa pada aspek kelayakan penyajian, bahan ajar yang 

dikembangkan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 93,75% dengan kriteria 

sangat layak. Adapun sub aspek kelayakan penyajian tersebut terdiri atas beberapa 

indikator sebagai berikut. 

4.3.2.1 Teknik Penyajian 

Sub aspek teknik penyajian dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi dua 

indikator yaitu keruntutan pokok bahasan dan kekonsistenan sistematika. Hasil 

analisis sub aspek teknik penyajian dari bahan ajar yang dikembangkan disajikan 

pada Tabel 4.12.  

Tabel 4.12. Hasil analisis sub aspek teknik penyajian 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Keruntutan pokok bahasan 100 Sangat Layak 

Kekonsistenan sistematika 100 Sangat Layak 

Hasil analisis sub aspek teknik penyajian termasuk dalam kriteria sangat 

layak. Materi dalam bahan ajar yang dikembangkan disajikan secara runtut dari 

konsep umum/dasar ke konsep yang lebih khusus/rumit. Selain itu, bahan ajar yang 

dikembangkan secara konsisten menyajikan pola urutan kegiatan dan komponen 
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sajian pembelajaran berbasis STEM yang disajikan secara konsisten sehingga 

memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Bahan ajar yang disusun dengan 

konsep yang runtut dan konsisten dapat membuat peserta didik lebih tertarik dalam 

belajar dan  memudahkan peserta didik dalam memahami suatu konsep (Parmin & 

Peniati, 2012; Rahmayantis, 2016). 

4.3.2.2 Penyajian Pembelajaran 

Sub aspek penyajian pembelajaran dari bahan ajar yang dikembangkan 

meliputi tiga indikator yaitu materi bersifat interaktif dan partisipatif, 

mengembangkan keterampilan proses, dan mengarahkan pada penemuan konsep. 

Hasil analisis sub aspek penyajian pembelajaran dari bahan ajar yang 

dikembangkan disajikan pada Tabel 4.13.  

Tabel 4.13. Hasil analisis sub aspek penyajian pembelajaran 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Materi bersifat interaktif dan partisipatif 100 Sangat Layak 

Mengembangkan keterampilan proses 91,67 Sangat Layak 

Mengarahkan pada penemuan konsep 91,67 Sangat Layak 

Hasil analisis sub aspek penyajian pembelajaran termasuk dalam kriteria 

sangat layak. Bahan ajar fisika berbasis STEM disajikan dengan memperhatikan 

keterlibatan peserta didik secara aktif dan interaktif yang ditunjukkan melalui 

kegiatan diskusi, praktikum, dan proyek yang dilakukan secara berkelompok. 

Sebagaimana hasil penelitian Pangesti et al. (2017) yang menyatakan bahwa bahan 

ajar berbasis STEM yang dilengkapi dengan kegiatan diskusi, praktikum, dan 

pembuatan proyek dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. 

Pembelajaran berbasis STEM dapat memberikan dampak positif terhadap hasil 

belajar peserta didik di sekolah, seperti minat dan motivasi peserta didik, sikap 

peserta didik terhadap pelajaran, meningkatkan keterampilan proses sains, dan 

dapat membantu peserta didik mengarahkan pada penemuan secara mandiri suatu 

konsep (Herak & Lamanepa, 2019; Yildirim, 2016). 
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4.3.2.3 Kelengkapan Penyajian 

Sub aspek kelengkapan penyajian dari bahan ajar yang dikembangkan 

meliputi tujuh indikator yaitu kover, judul, daftar isi, peta konsep dan ringkasan, 

pertanyaan/evaluasi, glosarium, dan daftar pustaka. Hasil analisis sub aspek 

kelengkapan penyajian dari bahan ajar yang dikembangkan disajikan pada Tabel 

4.14.  

Tabel 4.14. Hasil analisis sub aspek kelengkapan penyajian 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Kover  100 Sangat Layak 

Judul 91,67 Sangat Layak 

Daftar Isi 100 Sangat Layak 

Peta Konsep dan Ringkasan 83,33 Layak 

Pertanyaan/Evaluasi 91,67 Sangat Layak 

Glosarium 83,33 Layak 

Daftar Pustaka 91,67 Sangat Layak 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter memuat sub aspek kelengkapan 

penyajian yang meliputi kover dengan kriteria sangat layak, judul dengan kriteria 

sangat layak, daftar isi dengan kriteria sangat layak, peta konsep dan ringkasan 

dengan kriteria layak, pertanyaan/evaluasi dengan kriteria sangat layak, glosarium 

dengan kriteria layak, dan daftar pustaka dengan kriteria sangat layak. Kelengkapan 

penyajian pada bahan ajar yang dikembangkan ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

awal, isi, dan akhir. Bagian awal memuat kover, profil singkat bahan ajar, prakata, 

daftar isi, petunjuk penggunaan bahan ajar, kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi, dan peta konsep. Bagian isi memuat materi fluida yang 

disajikan dengan pembelajaran berbasis STEM yang diintegrasikan dengan 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter. Bagian akhir memuat rangkuman, uji 

kompetensi, glosarium, daftar pustaka, dan halaman belakang. Sebagaimana 

menurut Depdiknas (2008, h. 66), struktur bahan ajar bahan ajar umumnya terdiri 
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atas: (1) bagian awal minimal memuat kata pengantar dan daftar isi; (2) bagian isi 

minimal memuat materi; (3) bagian akhir minimal memuat daftar pustaka. 

Berdasarkan hasil validasi kelayakan bahan ajar fisika berbasi STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida 

didapatkan beberapa saran yang diberikan oleh validator untuk memperbaiki aspek 

kelayakan penyajian dari bahan ajar yang dikembangkan. Saran tersebut disajikan 

pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Saran validator untuk aspek kelayakan penyajian 

No. Saran Perbaikan 

1. Jarak antara gambar dan materi di 

seragamkan. 

Telah dilakukan penyeragaman 

jarak antara gambar dan materi. 

2. Pada bagian glosarium gunakan 

pengertian yang lebih khusus. 

Pengertian pada bagian glosarium 

telah dibuat lebih khusus. 

Adapun hasil saran dan perbaikan yang disajikan pada Tabel 4.10 setelah 

melalui tahap uji kelayakan bahan ajar disajikan pada Gambar 4.26 dan Gambar 

4.27 berikut. 

 

(a)         (b) 

Gambar 4.26 Penyeragaman jarak antara gambar dan materi (a) sebelum dan (b) 

sesudah dilakukan perbaikan. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.27 Pengertian pada bagian glosarium (a) sebelum dan (b) sesudah 

dilakukan perbaikan. 

4.3.3 Kelayakan Aspek Kebahasaan 

Aspek kelayakan kebahasaan dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi 

dua sub aspek yaitu keterbacaan dan kesesuaian kaidah bahasa Indonesia. Hasil 

analisis kelayakan aspek kebahasaan dari bahan ajar disajikan pada Tabel 4.16.  
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Tabel 4.16. Hasil analisis aspek kelayakan kebahasaan 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Keterbacaan 95,83 Sangat Layak 

Kesesuaian Kaidah Bahasa Indonesia 83,33 Layak 

Rata-rata 91,67 Sangat Layak 

Berdasarkan analisis hasil uji aspek kelayakan kebahasaan yang disajikan 

pada Tabel 4.16 didapatkan bahwa pada aspek kelayakan kebahasaan, bahan ajar 

yang dikembangkan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 91,67% dengan 

kriteria sangat layak. Adapun sub aspek kelayakan kebahasaan tersebut terdiri atas 

beberapa indikator sebagai berikut. 

4.3.3.1 Keterbacaan 

Sub aspek keterbacaan dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi dua 

indikator yaitu kejelasan informasi dalam bahan ajar dan kekonsistenan 

penggunaan istilah. Hasil analisis sub aspek keterbacaan dari bahan ajar yang 

dikembangkan disajikan pada Tabel 4.17.  

Tabel 4.17. Hasil analisis sub aspek keterbacaan 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Kejelasan informasi dalam bahan ajar 100 Sangat Layak 

Kekonsistenan penggunaan istilah 91,67 Sangat Layak 

Hasil analisis sub aspek keterbacaan termasuk dalam kriteria sangat layak. 

Hal ini dikarenakan istilah, simbol, dan ikon yang digunakan dalam bahan ajar yang 

dikembangkan disusun secara konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan 

pada peserta didik yang kosisten. Sebagaimana menurut Purnanto & Mustadi 

(2016), bahwa penggunaan istilah yang konsisten dari awal sampai akhir dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami isi buku.  

4.3.3.2 Kesesuaian Kaidah Bahasa Indonesia 

Sub aspek kesesuaian kaidah bahasa Indonesia terdiri dari sebuah indikator 

yaitu ketepatan struktur kalimat. Hasil analisis sub aspek kesesuaian kaidah bahasa 

Indonesia pada indikator tersebut memperoleh rata-rata persentase 83,33%. Hasil 
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ini menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter disajikan dengan ketepatan struktur kalimat dalam 

kategori yang layak. Hal ini dikarenakan bahan ajar disusun dengan memperhatikan 

struktur SPO/SPOK dalam suatu kalimat sesuai dengan panduan Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan disesuaikan dengan pembacanya (peserta 

didik jenjang pendidikan SMA) sehingga mudah dipahami peserta didik. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sorraya (2014), bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami setiap kegiatan yang ada di bahan 

ajar. 

Berdasarkan hasil validasi kelayakan bahan ajar fisika berbasi STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida 

didapatkan beberapa saran yang diberikan oleh validator untuk memperbaiki aspek 

kelayakan kebahasaan dari bahan ajar yang dikembangkan. Saran tersebut disajikan 

pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18. Saran validator untuk aspek kelayakan kebahasaan 

No. Saran Perbaikan 

1. Cek secara keseluruhan tulisan dalam 

bahan ajar dan perbaiki apabila 

terdapat kesalahan pengetikan. 

Telah dilakukan perbaikan 

terhadap kesalahan pengetikan. 

2. Konsisten dalam penggunaan dan 

penulisan lambang-lambang fisika. 

Konsistensi penggunaan dan 

penulisan huruf “𝑝” untuk tekanan 

dan huruf “𝑃” untuk daya. 

Adapun hasil saran dan perbaikan yang disajikan pada Tabel 4.18 setelah 

melalui tahap uji kelayakan bahan ajar disajikan pada Gambar 4.28 dan Gambar 

4.29 berikut. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.28 Perbaikan terhadap kesalahan pengetikan (a) sebelum dan (b) 

sesudah dilakukan perbaikan. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.29 Konsistensi penggunaan dan penulisan huruf “𝑝” untuk tekanan dan 

huruf “𝑃” untuk daya. (a) sebelum dan (b) sesudah dilakukan perbaikan. 

 



82 
 

 
 

4.3.4 Kelayakan Aspek Kegrafikan 

Aspek kelayakan kegrafikan dari bahan ajar yang dikembangkan meliputi tiga 

sub aspek yaitu ukuran bahan ajar, desain kover bahan ajar, dan desain isi bahan 

ajar. Hasil analisis kelayakan aspek kegrafikan dari bahan ajar disajikan pada Tabel 

4.19.  

Tabel 4.19. Hasil analisis aspek kelayakan kegrafikan 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Ukuran bahan ajar 91,67 Sangat Layak 

Desain kover bahan ajar 87,50 Sangat Layak 

Desain isi bahan ajar 83,33 Layak 

Rata-rata 87,50 Sangat Layak 

Berdasarkan analisis hasil uji aspek kelayakan kegrafikan yang disajikan pada 

Tabel 4.19 didapatkan bahwa pada aspek kelayakan kegrafikan, bahan ajar yang 

dikembangkan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 87,50% dengan kriteria 

sangat layak. Adapun sub aspek kelayakan kegrafikan tersebut terdiri atas beberapa 

indikator sebagai berikut. 

4.3.4.1 Ukuran Bahan Ajar  

Sub aspek ukuran bahan ajar terdiri dari sebuah indikator yaitu kesesuaian 

bahan ajar dengan standar ISO. Hasil analisis sub aspek ukuran bahan ajar pada 

indikator tersebut memperoleh rata-rata persentase 91,67%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter disajikan dengan kesesuaian bahan ajar dengan standar ISO dalam 

kategori yang sangat layak. Hal ini dikarenakan bahan ajar dibuat menggunakan 

kertas A4 (21 cm × 29,7 cm) yang disesuaikan dengan standar ISO. Hal tersebut 

dimaksudkan agar bahan ajar fisika yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran di sekolah maupun luar sekolah (Prastowo, 2015: 217). 

4.3.4.2 Desain Kover Bahan Ajar 

Sub aspek desain kover bahan ajar yang dikembangkan meliputi dua indikator 

yaitu komposisi dan ukuran tata letak (judul, pengarang, institusi, logo, dll) 

proporsional, seimbang, dan seirama dengan tata letak isi (sesuai pola) serta warna 
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unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Hasil analisis sub aspek desain 

kover bahan ajar yang dikembangkan disajikan pada Tabel 4.20.  

Tabel 4.20. Hasil analisis sub aspek desain kover bahan ajar 

Sub Aspek 𝑷 (%) Kriteria 

Komposisi dan ukuran tata letak (judul, 

pengarang, institusi, logo, dll) 

proporsional, seimbang, dan seirama 

dengan tata letak isi (sesuai pola) 

91,67 Sangat Layak 

Warna unsur tata letak harmonis dan 

memperjelas fungsi 

83,33 Layak 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter memuat sub aspek desain kover bahan 

ajar yang meliputi komposisi dan ukuran tata letak (judul, pengarang, institusi, logo, 

dll) proporsional, seimbang, dan seirama dengan tata letak isi (sesuai pola) dengan 

kriteria sangat layak dan warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi 

dengan kriteria layak Hal ini dikarenakan kover bahan ajar yang dikembangkan 

didesain dengan memperhatikan komposisi warna dan ukuran tata letak secara 

proporsional. Gambar illustrasi yang terdapat pada kover bahan ajar merupakan 

contoh aplikasi fluida dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Pattashiki & 

Hakim (2016) yang menyatakan bahwa warna dan ilustrasi desain pada kover bahan 

ajar yang menarik dapat memperjelas konsep, pesan, dan materi dalam bahan ajar.  

4.3.4.3 Desain Isi Bahan Ajar 

Sub aspek desain isi bahan ajar terdiri dari sebuah indikator yaitu kesesuaian 

jenis dan ukuran huruf. Hasil analisis sub aspek desain isi bahan ajar pada indikator 

tersebut memperoleh rata-rata persentase 83,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter disajikan dengan kesesuaian jenis dan ukuran huruf dalam kategori yang 

layak. Hal ini dikarenakan teks dalam bahan ajar yang dikembangkan ditulis dengan 

jenis huruf Times New Roman dan ukuran font 12-16 sehingga peserta didik dapat 

melihat dengan jelas dan mudah dalam membacanya. Sebagaimana hasil penelitian 

Nurhadryani et al. (2013) yang menyatakan bahwa jenis dan ukuran huruf yang 
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sesuai akan memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi yang terdapat 

dalam bahan ajar.   

Berdasarkan hasil validasi kelayakan bahan ajar fisika berbasi STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida 

didapatkan beberapa saran yang diberikan oleh validator untuk memperbaiki aspek 

kelayakan kegrafikan dari bahan ajar yang dikembangkan. Saran tersebut disajikan 

pada Tabel 4.21. 

Tabel 4.21. Saran validator untuk aspek kelayakan kegrafikan 

No. Saran Perbaikan 

1. Pada kover bahan ajar ditambahkan 

nama penulis. 

Telah ditambahkan nama penulis 

pada bagian kover bahan ajar. 

Adapun hasil saran dan perbaikan yang disajikan pada Tabel 4.10 setelah 

melalui tahap uji kelayakan bahan ajar disajikan pada Gambar 4.30 berikut. 

 

(a)         (b) 

Gambar 4.30 Penambahkan nama penulis pada bagian kover bahan ajar (a) 

sebelum dan (b) sesudah dilakukan perbaikan. 
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4.4 Keterbacaan Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM 

Selain diuji kelayakannya, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter juga diuji keterbacaannya. Uji 

keterbacaan merupakan tahap kedua dalam tahap uji coba awal yang bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahan ajar yang dikembangkan. Uji 

keterbacaan terhadap bahan ajar yang dikembangkan  diberikan kepada 35 peserta 

didik kelas XI MIPA 3 dan 34 peserta didik kelas XI MIPA 5 SMA Negeri 1 

Patikraja. Sebelumnya responden diberikan waktu untuk membaca bahan ajar 

tersebut, kemudian responden mengerjakan tes rumpang secara daring selama 30 

menit melalui Google Form. Penyusunan teks rumpang tersebut didasarkan pada 

kutipan teks tiap sub bab yang terdapat dalam bahan ajar yang kemudian dibuat 

sejumlah 50 kata rumpang. 

Berdasarkan pedoman yang ditemukan Rankin & Culhane (1969), bahan ajar 

fisika yang dikembangkan dianggap mudah dipahami oleh peserta didik apabila 

persentase skor uji keterbacaan diperoleh di atas 60%. Hasil uji keterbacaan bahan 

ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter 

disajikan pada Tabel 4.22. Adapun data selengkapnya disajikan pada Lampiran 8. 

Tabel 4.22. Hasil uji keterbacaan bahan ajar 

Kelas 𝑷(%) Kriteria 

XI MIPA 3 85,48 Mudah dipahami 

XI MIPA 5 88,29 Mudah dipahami 

Rata-rata 86,88 Mudah dipahami 

Berdasarkan data yang diperoleh dari uji keterbacaan bahan ajar pada kelas 

XI MIPA 3 dan XI MIPA 5, didapatkan rata-rata persentase keterbacaan bahan ajar 

fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter adalah 

86,88% dalam kategori mudah dipahami. Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

tersebut mudah dipahami oleh peserta didik. Sebagaimana Dewi & Arini (2018), 

menyatakan bahwa hasil uji keterbacaan bahan ajar yang baik dapat meningkatkan 

minat belajar dan daya ingat pembacanya. Salah satu faktor pendukung 

keberhasilan peserta didik dalam memahami isi bahan ajar adalah adanya 



86 
 

 
 

gambar/ilustrasi visual pendukung materi pembelajaran. Sebagaimana Neina et al. 

(2015), menyatakan bahwa penggunaan gambar/ilustrasi visual pendukung materi 

pembelajaran mampu memengaruhi tingkat keterbacaan bahan ajar. 

Secara umum, bahan ajar yang dikembangkan menggunakan struktur kalimat 

yang sesuai dengan yang sesuai dengan panduan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) dan disesuaikan dengan pembacanya (peserta didik jenjang 

SMA) sehingga mudah dipahami peserta didik. Selain itu, bahan ajar yang 

dikembangkan juga dikemas dengan kosa kata yang sederhana sehingga 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Hal serupa diungkapkan 

Larasati & Yulianti (2014) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa bahan ajar 

yang disusun menggunakan kalimat dan huruf sederhana akan lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik. Teks dalam bahan ajar yang dikembangkan ditulis 

menggunakan jenis huruf standar Times New Roman dengan ukuran font 12-16. 

Sebagaimana Syamsi et al. (2013), menyatakan bahwa tipografi isi penulisan materi 

yang digunakan dalam bahan ajar seharusnya tidak menggunakan huruf hias dan 

variasi huruf yang berlebihan. Penulisan isi materi dalam bahan ajar yang 

dikembangkan juga disesuaikan dengan konteks bacaan seperti penggunaan huruf 

tebal ataupun miring untuk memberi penegasan pada kata-kata kunci dan judul. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2014) yang menyatakan bahwa huruf yang 

dicetak tebal atau dicetak miring dalam bahan ajar dapat memberikan penekanan 

pada kata-kata kunci atau judul. 

4.5 Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM 

Pada tahap uji coba awal meliputi uji kelayakan dan uji keterbacaan, bahan 

ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter 

telah dinyatakan sangat layak dan mudah dipahami oleh peserta didik. Bahan ajar 

tersebut kemudian direvisi sesuai dengan saran dan masukan validator. Setelah 

bahan ajar yang dikembangkan direvisi, selanjutnya bahan ajar akan melalui tahap 

uji lapangan operasional. Uji ini bertujuan untuk mengetahui respons peserta didik 

terhadap bahan ajar selaku pengguna mengenai aspek tampilan bahan ajar, tata 

bahasa dan susunan kalimat, isi, penggunaan, dan fungsi bahan ajar. Penilaian 

respons peserta didik terhadap bahan ajar dilakukan terhadap 35 peserta didik kelas 
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XI MIPA 3 dan 34 peserta didik kelas XI MIPA 5 di SMA Negeri 1 Patikraja. 

Pemilihan kelas XI MIPA sebagai responden dikarenakan asumsi bahwa kelas XI 

MIPA telah memiliki pengetahuan tentang materi fluida yang telah diperoleh di 

kelas XI semester ganjil sehingga dapat memberikan tanggapan terhadap bahan ajar 

dan kuesioner yang telah disusun. Dalam uji ini, responden diberikan waktu untuk 

mempelajari bahan ajar tersebut, kemudian peneliti memberikan penjelasan terkait 

bahan ajar yang dikembangkan sembari peserta didik mencermatinya. Setelah itu, 

responden diberikan lembar angket daring yang disusun melalui Google Form 

untuk memberikan pendapatnya terhadap bahan ajar tersebut. Rekapitulasi hasil 

penilaian angket respons peserta didik terhadap bahan ajar disajikan pada Tabel 

4.23.  Adapun data selengkapnya disajikan pada Lampiran 10. 

Tabel 4.23. Hasil penilaian angket respons peserta didik 

Kelas 𝑷(%) Kriteria 

XI MIPA 3 87,14 Sangat Baik 

XI MIPA 5 89,50 Sangat Baik 

Rata-rata 88,32 Sangat Baik 

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari penilaian angket respons peserta 

didik pada kelas XI MIPA 3 dan XI MIPA 5, secara keseluruhan didapatkan rata-

rata persentase sebesar  88,32%. Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan mendapatkan respon dalam kategori sangat baik dari peserta didik. 

Adapun rincian dari masing-masing aspek dalam angket respons peserta didik 

terhadap bahan ajar adalah sebagai berikut. 

4.5.1 Aspek Tampilan Bahan Ajar 

Hasil analisis dari angket respons peserta didik terhadap bahan ajar pada 

aspek tampilan bahan ajar disajikan pada Tabel 4.24.  

Tabel 4.24. Hasil Analisis Aspek Tampilan Bahan Ajar 

No. Pernyataan 
Persentase (%) tiap kelas 

Rata-rata 
XI MIPA 3 XI MIPA 5 

1. Tampilan bahan ajar fisika 

berbasis STEM terintegrasi 

86,43 88,24 87,34 
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keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter menarik 

2. Gambar-gambar yang terdapat 

dalam bahan ajar jelas dan 

mudah dipahami 

86,43 90,44 88,44 

Rata-rata 86,43 89,34 87,88 

Berdasarkan kriteria penilaian respons peserta didik terhadap bahan ajar 

menurut Akbar (2013, h. 31), maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida tersusun dengan 

tampilan sangat baik dengan persentase 87,88%. Hal tersebut disebabkan bahan ajar 

yang dikembangkan disusun dengan desain dan tampilan yang menarik dan sudah 

melalui proses validasi oleh ahli media, sehingga mendapatkan kriteria sangat baik 

dari hasil respons peserta didik dengan persentase 87,34%. Selain itu, gambar-

gambar yang terdapat dalam bahan ajar juga disajikan dengan jelas sesuai dengan 

pembahasan dalam bahan ajar dan masukan dari validator sehingga mendapatkan 

kriteria sangat baik dari hasil respons peserta didik dengan persentase 88,44%. Hal 

ini selaras dengan penelitian Khamidah et al. (2019) yang menyatakan bahwa bahan 

ajar yang dapat memvisualisasikan materi dengan jelas dan menarik melalui 

gambar dapat beriteraksi dengan peserta didik sehingga meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

Berdasarkan respons peserta didik yang diberikan pada kolom 

alasan/masukan, disebutkan bahwa secara keseluruhan bahan ajar yang 

dikembangkan memiliki tampilan dan desain yang menarik serta gambar dan 

keterangan gambar yang disajikan mudah dipahami sehingga memotivasi peserta 

didik untuk membacanya. 

4.5.2 Aspek Tata Bahasa dan Susunan Kalimat 

Hasil analisis dari angket respons peserta didik terhadap bahan ajar pada 

aspek tata bahasa dan susunan kalimat didasarkan atas sebuah indikator yaitu 

penggunaan bahasa dalam bahan ajar mudah dipahami dan diperoleh persentase 

rata-rata sebesar 88,44% dengan kategori sangat baik. Hal tersebut disebabkan 

bahan ajar yang dikembangkan menyajikan materi fluida dengan tata bahasa dan 
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susunan kalimat yang telah disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) dan disesuaikan juga dengan tingkat perkembangan kognitif 

pembacanya (peserta didik SMA) serta sudah melalui tahap validasi oleh ahli materi 

sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi fluida pada bahan 

ajar. Sejalan dengan hasil respons peserta didik yang diberikan pada kolom 

alasan/masukan, disebutkan bahwa secara keseluruhan bahan ajar yang 

dikembangkan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, dan dapat 

dipahami oleh peserta didik. Sebagaimana Rahmawati (2016), menyatakan bahwa 

dalam penyusunan bahan ajar harus memperhatikan penggunaan kalimat yang  

baku, efektif, dan konsisten dalam penggunaan kata sehingga mudah dipahami oleh 

peserta didik. Selain itu, pemilihan bahasa dalam bahan ajar menurut Qostantia 

(2017), harus disesuaikan dengan perkembangan usia peserta didik dengan 

memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

4.5.3 Aspek Isi 

Hasil analisis dari angket respons peserta didik terhadap bahan ajar pada 

aspek isi disajikan pada Tabel 4.25.  

Tabel 4.25. Hasil analisis aspek isi 

No. Pernyataan 
Persentase (%) tiap kelas 

Rata-rata 
XI MIPA 3 XI MIPA 5 

1. Materi yang terdapat dalam 

bahan ajar sesuai dengan pokok 

bahasan fluida 

91,43 94,85 93,14 

2. Materi yang terdapat dalam 

bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek sains 

90 90,44 90,22 

3. Materi yang terdapat dalam 

bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek teknologi 

88,57 89,71 89,14 

4. Materi yang terdapat dalam 

bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek 

engineering (desain/rekayasa 

teknik) 

86,43 88,24 87,34 
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5. Materi yang terdapat dalam 

bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek 

matematika 

90,71 91,18 90,94 

Rata-rata 89,43 90,88 90,16 

 

Hasil analisis dari angket respons peserta didik terhadap bahan ajar pada 

aspek isi didasarkan atas lima indikator yaitu materi yang terdapat dalam bahan ajar 

sesuai dengan pokok bahasan fluida, materi yang terdapat dalam bahan ajar 

mengaitkan antara fluida dengan aspek sains, materi yang terdapat dalam bahan ajar 

mengaitkan antara fluida dengan aspek teknologi, materi yang terdapat dalam bahan 

ajar mengaitkan antara fluida dengan aspek engineering (desain/rekayasa teknik), 

dan materi yang terdapat dalam bahan ajar mengaitkan antara fluida dengan aspek 

matematika. Hasil analisis respons peserta didik terhadap aspek isi bahan ajar 

mendapatkan rata-rata persentase sebesar 90,16% dengan kriteria sangat baik. 

Secara rinci hasil analisis respons peserta didik terhadap aspek isi bahan ajar 

meliputi materi yang terdapat pada bahan ajar sudah sesuai dengan pokok bahasan 

fluida dengan persentase skor 93,14% dalam kategori sangat baik. Isi materi dalam 

bahan ajar tersebut telah mengaitkan antara fluida dengan aspek sains, teknologi, 

engineering, dan matematika dalam kategori sangat baik dengan persentase skor 

berturut-turut 90,22%, 89,14%, 87,34% dan 90,94%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

peserta didik dapat mengetahui kaitan antara materi fluida dengan sains, 

mengetahui berbagai teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip dalam materi 

fluida, mengetahui bagaimana proses engineering (mendesain atau penciptaan 

suatu teknologi), dan mengetahui aspek matematika sebagai bahasa bagi sains, 

teknik, dan teknologi setelah mempelajari materi fluida dalam bahan ajar yang 

dikembangkan. Berdasarkan hasil respons peserta didik yang diberikan pada kolom 

alasan/masukan, disebutkan bahwa secara keseluruhan isi materi dalam bahan ajar 

yang dikembangkan menyajikan materi yang sesuai dengan yang pernah dipelajari 

peserta didik di semester ganjil dan memiliki banyak fitur yang mendukung 

kelengkapan pembelajaran di kelas, salah satunya “Rubrik STEM” yang berisi 

keterkaitan materi fluida dengan aspek sains, teknologi, engineering, dan 
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matematika. Adanya integrasi aspek S, T, E, dan M secara multi dan transdisiplin 

dalam bahan ajar ini dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik 

(Pangesti et al., 2017).  

4.5.4 Aspek Penggunaan  

Angket respons peserta didik terhadap bahan ajar pada aspek penggunaan 

didasarkan atas sebuah indikator yaitu materi yang terdapat dalam bahan ajar 

tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil analisis respons 

peserta didik diperoleh persentase rata-rata sebesar 88,48% dengan kategori sangat 

baik. Hal tersebut disebabkan bahan ajar yang dikembangkan menyajikan materi 

fluida yang dikemas dengan pembelajaran berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 (4C) dan muatan karakter sehingga memberi peserta didik kemauan belajar 

yang kuat dan berkelanjutan (Beers, 2011; Sartika 2019). Berdasarkan hasil respons 

peserta didik yang diberikan pada kolom alasan/masukan, disebutkan bahwa secara 

keseluruhan bahan ajar yang dikembangkan praktis digunakan dalam pembelajaran, 

menyajikan materi yang lengkap seputar fluida, dan mudah dipahami. Sebagaimana  

hasil penelitian Irwandani et al. (2017) yang menyatakan bahwa materi yang 

disusun secara sistematis, logis, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh 

pendidik maupun peserta didik memiliki kualitas dan kelayakan yang baik. 

4.5.5 Aspek Fungsi 

Hasil analisis dari angket respons peserta didik terhadap bahan ajar pada 

aspek fungsi disajikan pada Tabel 4.26.  

Tabel 4.26. Hasil analisis aspek fungsi 

No. Pernyataan 
Persentase (%) tiap kelas 

Rata-rata 
XI MIPA 3 XI MIPA 5 

1. Bahan ajar fisika berbasis 

STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter praktis 

digunakan dalam pembelajaran 

86,43 89,71 88,07 

2. Bahan ajar fisika berbasis 

STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter membantu 

86,43 88,24 87,34 
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Anda memahami pokok 

bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek sains 

3. Bahan ajar fisika berbasis 

STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok 

bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek teknologi 

85,71 86,76 86,24 

4. Bahan ajar fisika berbasis 

STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok 

bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek 

engineering (desain/rekayasa 

teknik) 

82,86 83,82 83,34 

5. Bahan ajar fisika berbasis 

STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok 

bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek 

matematika 

88,57 87,5 88,04 

Rata-rata 86 87,21 86,60 

Hasil analisis dari angket respons peserta didik terhadap bahan ajar pada 

aspek fungsi didasarkan atas lima indikator yaitu bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter praktis digunakan dalam 

pembelajaran, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 

dan muatan karakter membantu Anda memahami pokok bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek sains, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter membantu Anda memahami pokok 

bahasan fluida secara lebih mendalam dari aspek teknologi, bahan ajar fisika 

berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok bahasan fluida secara lebih mendalam dari aspek 
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engineering (desain/rekayasa teknik), dan bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter membantu Anda memahami 

pokok bahasan fluida secara lebih mendalam dari aspek matematika. Hasil analisis 

respons peserta didik terhadap aspek fungsi bahan ajar mendapatkan rata-rata 

persentase sebesar 86,60% dengan kriteria sangat baik. 

Secara rinci hasil analisis respons peserta didik terhadap aspek fungsi bahan 

ajar meliputi bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 

dan muatan karakter praktis digunakan dalam pembelajaran dengan persentase skor 

88,07% dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dikarenakan bahan ajar yang 

dikembangkan telah membantu peserta didik memahami materi fluida secara lebih 

mendalam dalam kaitannya dengan aspek sains, teknologi, dan matematika dalam 

kategori sangat baik dengan persentase skor secara berturut-turut 87,34%, 86,24%, 

dan 88,04%. Selain itu, bahan ajar yang dikembangkan juga telah membantu 

peserta didik memahami materi fluida secara lebih mendalam dalam kaitannya 

dengan aspek engineering dalam kategori baik dengan persentase skor 83,34%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter secara fungsi membantu peserta didik 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam pada materi fluida dalam kaitannya 

dengan aspek STEM dan praktis digunakan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil respons peserta didik yang diberikan pada kolom 

alasan/masukan, disebutkan bahwa secara keseluruhan bahan ajar yang 

dikembangkan praktis digunakan dalam pembelajaran dan sesuai jika dijadikan 

sebagai buku pegangan peserta didik untuk belajar di sekolah maupun di luar 

sekolah. Sebagaimana hasil penelitian Afriana et al. (2016) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran berbasis STEM dapat memberikan pengalaman yang 

mengesankan sehingga menimbulkan motivasi dan minat dalam belajar. 

4.6 Wawancara Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar Fisika Berbasis 

STEM 

Wawancara dilakukan untuk menggali secara langsung tentang respons 

peserta didik terhadap bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 
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abad 21 dan muatan karakter. Sebagaimana pendapat Asriningtyas et al. (2018) 

yang menyatakan bahwa data suatu penelitian dapat diperkuat melalui tahapan 

wawancara terhadap peserta didik. Responden wawancara dalam penelitian ini 

adalah 6 peserta didik yang masing-masing terdiri atas 3 peserta didik kelas XI 

MIPA 3 dan 3 peserta didik kelas XI MIPA 5 SMA Negeri 1 Patikraja. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan keenam peserta didik tersebut. 

4.6.1 Hasil Wawancara Pertama 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara pertama dengan 

salah satu peserta didik kelas XI MIPA 3. 

P : “Menurut Dik Istiqomah bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah 

sudah menarik atau masih ada yang kurang?” 

S1 : “Iya, kalau menurut saya sudah menarik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Istiqomah bagian mana yang paling menarik?” 

S1 : “Menurut saya bagian materi massa jenis dan hukum Pascal, Pak. Karena 

saya paham materi itu dan ternyata banyak aplikasi di bidang teknologi 

dari hukum Pascal.” 

P : “Kalau Dik Istiqomah sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau 

elektronik?” 

S1 : “Kalau saya lebih suka bahan ajar cetak, Pak.” 

P : “Menurut Dik Istiqomah dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar 

sudah jelas dan mudah dipahami atau belum?” 

S1 : “Sudah jelas, Pak.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik 

Istiqomah, apakah mudah dipahami atau belum?” 

S1 : “Kalau bahasa sudah baik, Pak. Cuma selama ini ketika saya belajar 

fisika lebih tertuju ke rumusnya, Pak.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Istiqomah dari sisi materi yang terdapat dalam 

bahan ajar, apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi 

fluida atau menyimpang?” 

S1 : “Sudah sesuai dengan materi fluida, Pak.” 
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P : “Menurut Dik Istiqomah, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar 

yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang 

dibahas dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika, apakah 

menarik dan memotivasi Adik untuk lebih semangat belajar?” 

S1 : “Menurut saya bagian “Rubrik STEM” menarik, Pak. Masalah motivasi 

belajar saya semangat jika materinya masih mudah seperti bagian awal, 

Pak.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo 

Mengamati!” dan “Ayo Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan 

dan soal yang mengarahkan Adik untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah dengan tipe soal 

seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S1 : “Bagian bacaannya yang berisi penerapan teknologi sangat menarik, Pak. 

Karena banyak pengetahuan baru saya temukan. Namun untuk soalnya 

saya lebih menyukai soal yang berbentuk diketahui, ditanya, dan jawab.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar juga terdapat beberapa nilai karakter. Apa 

saja karakter tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu 

Adik dalam meningkatkan karakter dalam diri Adik?” 

S1 : “Peduli sosial, rasa ingin tahu, religius, dan disiplin. Iya, menurut saya 

membantu, Pak, terutama nilai peduli sosialnya yang menurut saya 

sangat sesuai untuk saya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa subjek 1 (Istiqomah 

peserta didik kelas XI MIPA 3) menyatakan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter memiliki tampilan yang 

menarik, gambar dan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, materi yang sesuai 

dengan pembelajaran pada semester ganjil, materi pada konten “Rubrik STEM” 

yang menarik, terintegrasi keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai karakter yang 

meliputi peduli sosial, rasa ingin tahu, religius, dan disiplin. Subjek 1 juga 

menyatakan bahwa ia lebih menyukai bahan ajar cetak dengan masukan pada 

bagian rumus diberi penekanan berupa kotak penjelas. Secara keseluruhan, menurut 
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subjek 1, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter pada materi fluida praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. 

4.6.2 Hasil Wawancara Kedua 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara kedua dengan 

salah satu peserta didik kelas XI MIPA 3. 

P : “Menurut Dik Gandi bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah 

menarik atau masih ada yang kurang?” 

S2 : “Sudah menarik dan colorful Pak.” 

P : “Menurut Dik Gandi bagian mana yang paling menarik?” 

S2 : “Menurut saya bagian tugas proyeknya Pak, karena pasti menyenangkan 

jika dikerjakan bersama teman kelompok dan kita dapat berkreasi dalam 

tugas itu.” 

P : “Kalau Dik Gandi sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau 

elektronik?” 

S2 : “Bahan ajar cetak Pak, karena kalau bahan ajar elektronik susah untuk 

dibaca.” 

P : “Menurut Dik Gandi dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar 

sudah jelas dan mudah dipahami atau belum?” 

S2 : “Sudah Pak, terlebih berwarna jadi lebih mudah diamati.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik 

Gandi apakah mudah dipahami atau belum?” 

S2 : “Bahasanya sudah baik, Pak. Bisa saya pahami.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Gandi dari sisi materi yang terdapat dalam 

bahan ajar, apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi 

fluida atau menyimpang?” 

S2 : “Sudah sesuai, Pak. Bahkan dalam bahan ajar yang Bapak berikan sangat 

lengkap.” 

P : “Menurut Dik Gandi, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar 

yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang 
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dibahas dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika, apakah 

menarik dan memotivasi Adik untuk lebih semangat belajar?” 

S2 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM” sudah menarik Pak. Karena 

terdapat penjelasan yang detail dalam menjelaskan suatu teknologi.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo 

Mengamati!” dan “Ayo Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan 

dan soal yang mengarahkan Adik untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah dengan tipe soal 

seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S2 : “Bagian bacaannya yang berisi penerapan materi fluida sudah menarik, 

Pak. Bagian soalnya juga sudah menarik Pak jika dikerjakan bersama 

teman melalui diskusi.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar juga terdapat beberapa nilai karakter. Apa 

saja karakter tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu 

Adik dalam meningkatkan karakter dalam diri Adik?” 

S2 : “Rasa ingin tahu, peduli sosial, disiplin, dan religius. Iya, menurut saya 

membantu Pak, karena membantu kita melatih rasa ingin tahu.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa subjek 2 (Gandi 

peserta didik kelas XI MIPA 3) menyatakan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter memiliki tampilan yang 

menarik dan penuh warna, gambar dan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, 

materi yang sesuai dengan pembelajaran pada semester ganjil, materi pada konten 

“Rubrik STEM” yang menarik dan dijelaskan secara detail, terintegrasi 

keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai karakter yang meliputi rasa ingin tahu, 

peduli sosial, disiplin, dan religius. Subjek 2 juga menyatakan bahwa ia lebih 

menyukai bahan ajar cetak karena lebih mudah untuk dibaca. Secara keseluruhan, 

menurut subjek 2, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 

21 dan muatan karakter pada materi fluida praktis untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 
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4.6.3 Hasil Wawancara Ketiga 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara ketiga dengan 

salah satu peserta didik kelas XI MIPA 3. 

P : “Menurut Dik Nurul bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah 

menarik atau masih ada yang kurang?” 

S3 : “Sudah menarik Pak.” 

P : “Menurut Dik Nurul bagian mana yang paling menarik?” 

S3 : “Menurut saya bagian pengenalan tokoh fisikanya (konten “Tokoh 

Kita”), Pak. Karena biasanya kita hanya tahu rumusnya saja tanpa tahu 

orangnya, Pak.” 

P : “Kalau Dik Nurul sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau 

elektronik?” 

S3 : “Bahan ajar cetak Pak, karena lebih enak untuk dibaca.” 

P : “Menurut Dik Nurul dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar 

sudah jelas dan mudah dipahami atau belum?” 

S3 : “Sudah jelas Pak, namun ada beberapa gambar yang saya kurang 

paham.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik 

Nurul apakah mudah dipahami atau belum?” 

S3 : “Bahasanya sudah baik, Pak. Namun saya kalau belajar fisika fokus ke 

rumusnya, Pak. Jadi mungkin bisa diberi kotak penjelas pada rumusnya, 

Pak.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Nurul dari sisi materi yang terdapat dalam 

bahan ajar, apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi 

fluida atau menyimpang?” 

S3 : “Sudah sesuai, Pak.” 

P : “Menurut Dik Nurul, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar 

yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang 

dibahas dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika, apakah 

menarik dan memotivasi Adik untuk lebih semangat belajar?” 
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S3 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM” sangat menarik, Pak. 

Karena dapat menambah wawasan saya.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo 

Mengamati!” dan “Ayo Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan 

dan soal yang mengarahkan Adik untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah dengan tipe soal 

seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S3 : “Iya, Pak menarik dan ingin saya coba kerjakan.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar juga terdapat beberapa nilai karakter. Apa 

saja karakter tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu 

Adik dalam meningkatkan karakter dalam diri Adik?” 

S3 : “Rasa ingin tahu, disiplin, peduli sosial, dan religius. Menurut saya 

membantu, Pak, karena dapat meningkatkan kesadaran kita akan 

pentingnya karakter.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa subjek 3 (Nurul 

peserta didik kelas XI MIPA 3) menyatakan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter memiliki tampilan yang 

menarik dengan bagian paling menarik ada di bagian pengenalan tokoh-tokoh 

fisika, gambar dan bahasa yang cukup jelas dan mudah dipahami, materi yang 

sesuai dengan pembelajaran pada semester ganjil, materi pada konten “Rubrik 

STEM” yang menarik dan dapat menambah wawasan peserta didik, terintegrasi 

keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai karakter yang meliputi rasa ingin tahu, 

disiplin, peduli sosial, dan religius. Subjek 3 juga menyatakan bahwa ia lebih 

menyukai bahan ajar cetak karena lebih nyaman untuk dibaca dan terdapat gambar 

yang disertai penjelasan yang menurutnya masih membingungkan. Secara 

keseluruhan, menurut subjek 3, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida praktis untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

 



100 
 

 
 

4.6.4 Hasil Wawancara Keempat 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara keempat dengan 

salah satu peserta didik kelas XI MIPA 5. 

P : “Menurut Dik Nenden bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah 

menarik atau masih ada yang kurang?” 

S4 : “Sudah menarik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Nenden bagian mana yang paling menarik?” 

S4 : “Menurut saya bagian penyajiannya, Pak, yang penuh warna jadi mudah 

dipahami.” 

P : “Kalau Dik Nenden sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau 

elektronik?” 

S4 : “Bahan ajar cetak, Pak. Karena bisa disimpan (tidak mudah tertumpuk 

file lain pada gawai/laptop) dan lebih efisien untuk dibaca”. 

P : “Menurut Dik Nenden dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar 

sudah jelas dan mudah dipahami atau belum?” 

S4 : “Sudah jelas Pak, banyak keterangan-keterangan gambar yang disajikan 

di dalamnya.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik 

Nenden apakah mudah dipahami atau belum?” 

S4 : “Bahasanya sudah baik, Pak. Namun ada beberapa kata asing yang belum 

saya tahu, Pak.”  

P : “Kemudian, menurut Dik Nenden dari sisi materi yang terdapat dalam 

bahan ajar, apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi 

fluida atau menyimpang?” 

S4 : “Sudah sesuai, Pak.” 

P : “Menurut Dik Nenden, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar 

yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang 

dibahas dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika, apakah 

menarik dan memotivasi Adik untuk lebih semangat belajar?” 

S4 : “Menurut saya menarik, Pak. Karena menambah pengetahuan baru bagi 

saya, Pak.”  
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P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo 

Mengamati!” dan “Ayo Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan 

dan soal yang mengarahkan Adik untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah dengan tipe soal 

seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S4 : “Iya, Pak menarik banyak pengetahuan baru yang saya dapat dan akan 

coba saya kerjakan.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar juga terdapat beberapa nilai karakter. Apa 

saja karakter tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu 

Adik dalam meningkatkan karakter dalam diri Adik?” 

S4 : “Rasa ingin tahu, disiplin, religius, dan peduli sosial. Menurut saya 

membantu, Pak, karena penyampaian karakternya dikaitkan dengan 

materi fluida sehingga membantu dalam memahami materi dan lebih 

mudah diingat.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa subjek 4 (Nenden 

peserta didik kelas XI MIPA 5) menyatakan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter memiliki tampilan yang 

menarik dan berwarna sehingga mudah untuk dipahami, gambar yang jelas beserta 

keterangan lengkap pendukung gambar yang mudah dipahami, materi yang sesuai 

dengan pembelajaran pada semester ganjil, materi pada konten “Rubrik STEM” 

yang menarik dan dapat menambah pengetahun peserta didik, terintegrasi 

keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai karakter yang meliputi rasa ingin tahu, 

disiplin, religius, dan peduli sosial. Subjek 4 juga menyatakan bahwa ia lebih 

menyukai bahan ajar cetak karena lebih mudah untuk disimpan dan dicari saat ingin 

mempelajarinya serta terdapat beberapa kata baru baginya sehingga cukup sulit 

untuk memahaminya. Secara keseluruhan, menurut subjek 4, bahan ajar fisika 

berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi 

fluida praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. 
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4.6.5 Hasil Wawancara Kelima 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara kelima dengan 

salah satu peserta didik kelas XI MIPA 5. 

P : “Menurut Dik Novi bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah 

menarik atau masih ada yang kurang?” 

S5 : “Sudah menarik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Novi bagian mana yang paling menarik?” 

S5 : “Menurut saya bagian konten Rubrik STEM-nya, Pak. Karena unik beda 

dengan buku yang lain.” 

P : “Kalau Dik Novi sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau 

elektronik?” 

S5 : “Tergantung, Pak. Kalau lagi malas belajar pake buku cetak kadang saya 

belajar lewat buku elektronik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Novi dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar 

sudah jelas dan mudah dipahami atau belum?” 

S5 : “Sudah jelas dan dapat saya pahami, Pak.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik 

Novi apakah mudah dipahami atau belum?” 

S5 : “Bahasanya sudah baik dan dapat saya pahami, Pak.”  

P : “Kemudian, menurut Dik Novi dari sisi materi yang terdapat dalam 

bahan ajar, apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi 

fluida atau menyimpang?” 

S5 : “Sudah sesuai, Pak.” 

P : “Menurut Dik Novi, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar yang 

di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang 

dibahas dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika, apakah 

menarik dan memotivasi Adik untuk lebih semangat belajar?” 

S5 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM” sudah menarik, Pak. Karena 

menyajikan berbagai aplikasi teknologi yang berkaitan dengan fluida.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo 

Mengamati!” dan “Ayo Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan 
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dan soal yang mengarahkan Adik untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah dengan tipe soal 

seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S5 : “Iya, menarik, Pak. Namun saya lebih menyukai soal fisika yang 

langsung menerapkan rumus.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar juga terdapat beberapa nilai karakter. Apa 

saja karakter tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu 

Adik dalam meningkatkan karakter dalam diri Adik?” 

S5 : “Religius, disiplin, peduli sosial, dan rasa ingin tahu. Menurut saya 

membantu, Pak, karena karakter seseorang perlu untuk dikembangkan.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa subjek 5 (Novi peserta 

didik kelas XI MIPA 5) menyatakan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter memiliki tampilan yang 

menarik dan unik berbeda dengan bahan ajar lain, gambar dan bahasa yang jelas 

dan mudah dipahami, materi yang sesuai dengan pembelajaran pada semester 

ganjil, materi pada konten “Rubrik STEM” yang menarik dan menyajikan berbagai 

aplikasi di bidang teknologi yang berhubungan dengan materi fluida, terintegrasi 

keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai karakter yang meliputi religius, disiplin, 

peduli sosial, dan rasa ingin tahu. Subjek 5 juga menyatakan bahwa ia menyukai 

bahan ajar cetak maupun elektronik. Namun pada bagian soal-soal diskusi pada 

bahan ajar, subjek 5 lebih menyukai soal fisika yang langsung menerapkan rumus. 

Secara keseluruhan, menurut subjek 5, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida praktis untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

4.6.6 Hasil Wawancara Keenam 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara keenam dengan 

salah satu peserta didik kelas XI MIPA 5. 

P : “Menurut Dik Tegar bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah 

menarik atau masih ada yang kurang?” 
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S6 : “Sudah menarik dan berwarna, Pak, sehingga lebih nyaman dibaca.” 

P : “Menurut Dik Tegar bagian mana yang paling menarik?” 

S6 : “Menurut saya bagian soal-soal diskusinya, Pak. Karena banyak 

penerapan fluida yang dapat di diskusikan.” 

P : “Kalau Dik Tegar sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau 

elektronik?” 

S6 : “Bahan ajar cetak Pak, karena lebih nyaman untuk dibaca dan lebih 

nyata.” 

P : “Menurut Dik Tegar dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar 

sudah jelas dan mudah dipahami atau belum?” 

S6 : “Sudah jelas dan mudah dipahami, Pak.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik 

Tegar apakah mudah dipahami atau belum?” 

S6 : “Bahasanya juga sudah baik dan bisa saya pahami, Pak.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Tegar dari sisi materi yang terdapat dalam 

bahan ajar, apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi 

fluida atau menyimpang?” 

S6 : “Sudah sesuai, Pak. Judul tiap materinya sama dengan yang saya pelajari 

waktu semester ganjil.” 

P : “Menurut Dik Tegar, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar 

yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang 

dibahas dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika, apakah 

menarik dan memotivasi Adik untuk lebih semangat belajar?” 

S6 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM”  menarik, Pak. Karena 

dijelaskan dengan sangat lengkap.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo 

Mengamati!” dan “Ayo Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan 

dan soal yang mengarahkan Adik untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah dengan tipe soal 

seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 
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S6 : “Iya, Pak menarik dan akan saya coba kerjakan.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar juga terdapat beberapa nilai karakter. Apa 

saja karakter tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu 

Adik dalam meningkatkan karakter dalam diri Adik?” 

S6 : “Rasa ingin tahu, religius, peduli sosial, dan disiplin. Menurut saya 

membantu, Pak, karena memiliki keterkaitan dengan materi sehingga  

mudah diingat.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa subjek 6 (Tegar 

peserta didik kelas XI MIPA 5) menyatakan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter memiliki tampilan yang 

menarik dan mudah untuk dipahami, gambar dan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami, materi yang sesuai dengan pembelajaran pada semester ganjil, materi 

pada konten “Rubrik STEM” yang menarik dan dijelaskan dengan sangat lengkap, 

terintegrasi keterampilan abad 21 (4C) dan nilai-nilai karakter yang meliputi rasa 

ingin tahu, religius, peduli sosial, dan disiplin yang dikaitkan dengan materi fluida 

sehingga mudah untuk diingat. Subjek 6 juga menyatakan bahwa ia lebih menyukai 

bahan ajar cetak karena mudah untuk dibaca dan menyukai soal berbentuk diskusi 

yang mendukung pengembangan keterampilan abad 21. Secara keseluruhan, 

menurut subjek 6, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 

21 dan muatan karakter pada materi fluida praktis untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

Secara keseluruhan, analisis terhadap hasil wawancara terhadap peserta didik 

didapatkan bahwa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 

21 dan muatan karakter dapat memberikan pengalaman belajar baru bagi peserta 

didik, terutama dalam hal kaitan materi fluida dengan aspek sains, teknologi, 

engineering, dan matematika. Peserta didik menunjukkan ketertarikannya terhadap 

bahan ajar yang dikembangkan. Gambar dan bahasa yang disajikan telah membantu 

peserta didik dalam memahami permasalahan yang disajikan dalam bahan ajar 

walaupun masih terdapat bagian rumus yang perlu diberi penekanan supaya lebih 

terlihat jelas. Keterampilan abad 21 (4C) yang disajikan dalam bentuk 

permasalahan seputar teknologi yang berkaitan dengan fluida dalam soal diskusi 



106 
 

 
 

juga telah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, penyajian nilai-nilai karakter 

yang saling berkaitan dengan materi juga telah dipahami oleh peserta didik. 

Sebagian besar peserta didik lebih menyukai bahan ajar cetak dibandingkan bahan 

ajar elektronik. Hal ini dikarenakan kepraktisannya dan kemudahannya saat 

digunakan untuk belajar. Temuan dari analisis hasil uji coba produk bahan ajar 

fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter 

menunjukkan bahwa bahan ajar ini praktis digunakan dalam pembelajaran dilihat 

dari aspek tampilan yang menarik, tata bahasa dan susuna kalimat yang mudah 

dipahami, isi materi berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter yang dapat diterima dan dipahami peserta didik, penggunaannya yang 

praktis, serta fungsi bahan ajar yang membuat peserta didik lebih tertarik untuk 

mempelajari materi secara lebih mendalam. 

4.7 Kendala Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa kendala yang dialami oleh peneliti. 

Kendala tersebut antara lain kendala yang dihadapi oleh peneliti pada tahap 

perizinan penelitian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, uji 

keterbacaan, uji lapangan operasional, dan wawancara respons peserta didik. Hal 

tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga Pemerintah 

Pusat hingga Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan 

seluruh lembaga pendidikan. Pada tahap perizinan penelitian di Mal Pelayanan 

Publik Kabupaten Banyumas, peneliti harus menunggu surat keterangan izin 

penelitian yang sebelumnya diinput melalui website resmi Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Banyumas tanpa tahu kepastian kapan jadinya. Namun, kendala ini 

dapat diatasi dengan keaktifan peneliti menghubungi dan menemui pihak Mal 

Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, sehingga pada akhirnya sebulan kemudian 

surat izin penelitian baru jadi. Pada tahap uji keterbacaan, uji lapangan operasional, 

dan wawancara respons peserta didik peneliti mengalami kendala dikarenakan 

sekolah tempat dilakukan penelitian diliburkan (dilaksanakan pembelajaran jarak 

jauh/daring). Namun, hal ini dapat diatasi setelah peneliti berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing dan pihak sekolah SMA Negeri 1 Patikraja bahwa uji 
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keterbacaan, uji lapangan operasional, dan wawancara respons peserta didik dapat 

dilakukan secara daring melalui aplikasi Whatsapp. Secara keseluruhan, segala 

kendala yang dialami peneliti dapat diatasi dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bahan ajar yang dikembangkan memiliki karakteristik berbasis STEM, 

terintegrasi keterampilan abad 21 (4C), dan bermuatan karakter. Produk 

penelitian berupa bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter pada materi fluida untuk peserta didik SMA/MA 

kelas XI. 

2. Hasil uji kelayakan ditinjau dari aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, 

kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Berdasarkan analisis hasil 

uji kelayakan, menunjukkan persentase sebesar 91,36% yang berarti bahan 

ajar yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran.  

3. Hasil uji keterbacaan diperoleh dari peserta didik kelas XI MIPA 3 dan XI 

MIPA 5 dengan persentase keterbacaan sebesar 86,88% yang berarti bahan 

ajar yang dikembangkan mudah dipahami oleh peserta didik. 

4. Respons peserta didik terhadap bahan ajar yang dikembangkan menunjukkan 

persentase sebesar 88,32% yang berarti bahan ajar yang dikembangkan 

mendapatkan respons dalam kategori sangat baik untuk digunakan oleh 

peserta didik kelas XI SMA/MA sebagai sumber belajar pendukung dalam 

proses pembelajaran materi fluida.  

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah diperlukan pengembangan lanjutan dengan 

menambahkan keterangan indikator 4C dalam setiap persoalan yang disajikan 

dalam bahan ajar serta menambahkan konten eksperimen menggunakan lab virtual 

untuk menambah pengalaman belajar peserta didik secara mandiri, terutama saat 

menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. 
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Lampiran 1. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan Kepada Guru 
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Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan Kepada Peserta Didik 
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Lampiran 2. Analisis Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
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Lampiran 3. Pemetaan Materi Bahan Ajar 
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Lampiran 4. Instrumen Uji Kelayakan 

LEMBAR INSTRUMEN UJI KELAYAKAN BAHAN AJAR FISIKA BERBASIS 

STEM TERINTEGRASI KETERAMPILAN ABAD 21 DAN MUATAN KARAKTER 

 

Materi Pelajaran      : Fisika (Sub Bab Fluida) 

Sasaran Program     : Siswa SMA kelas XI Semester Genap 

Judul Penelitian   : Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM (Science,Technology, 

Engineering, and Mathematics) Terintegrasi Keterampilan Abad 21 dan 

Muatan Karakter   

Petunjuk Pengisian: 

1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu tentang 

kelayakan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter yang telah dikembangkan.  

2. Lembar validasi ini terdiri dari aspek isi/materi bahan ajar dan penyajian/tampilan bahan 

ajar. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu akan sangat 

bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan kualitas bahan ajar fisika berbasis STEM 

terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter. 

4. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon berkenan sekiranya Bapak/Ibu dapat memberikan 

tanda check (√)  untuk setiap pendapat Bapak/Ibu pada kolom di bawah dengan skala 1, 2, 

3, atau 4. 

5. Keterangan dari skala penilaian:  

4 = sangat baik  

3 = baik  

2 = tidak baik  

1 = sangat tidak baik 

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon sekiranya Bapak/Ibu berkenan untuk 

memberikan tanda pada bahan ajar fisika ini dan memberikan saran perbaikan. 

7. Mohon sekiranya Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan kesimpulan secara umum dari 

hasil penilaian terhadap bahan ajar fisika ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi kelayakan bahan ajar 

fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter, saya 

sampaikan terima kasih. 
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LEMBAR INSTRUMEN UJI KELAYAKAN BAHAN AJAR 

 

No. Komponen dan Sub Komponen Skor 

1 2 3 4 

KELAYAKAN ISI 

A. Kesesuaian Materi 

1. Kelengkapan materi     

2. Keluasan materi     

3. Kedalaman materi     

B. Keakuratan Materi 

4. Keakuratan fakta dan konsep     

5. Keakuratan contoh dan ilustrasi     

C. Kemutakhiran Materi 

6. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

    

7. Kontekstual     

D. Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

8. Keterkaitan materi dengan ilmu sains secara umum     

9. Memuat aplikasi di bidang teknologi     

10. Memuat desain atau proses rekayasa suatu produk (aspek 

engineering) 

    

11. Penggunaan matematika dalam penyajian materi     

E. Pengintegrasian Keterampilan Abad 21 dalam Bahan Ajar 

12. Berpikir kritis     

13. Berpikir kreatif     

14. Keterampilan komunikasi     

15. Keterampilan kolaborasi     

F. Pengintegrasian Muatan Karakter dalam Bahan Ajar 

16. Religius     

17. Rasa ingin tahu     

18. Disiplin     
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19. Peduli sosial     

KELAYAKAN PENYAJIAN 

A. Teknik Penyajian 

20. Keruntutan pokok bahasan     

21.  Kekonsistenan sistematika     

B. Penyajian Pembelajaran 

22. Materi bersifat interaktif dan partisipatif     

23. Mengembangkan keterampilan proses     

24. Mengarahkan pada penemuan konsep     

C. Kelengkapan Penyajian 

25. Cover      

26. Judul     

27. Daftar Isi     

28. Peta Konsep dan Ringkasan     

29. Pertanyaan/Evaluasi     

30. Glosarium     

31. Daftar Pustaka     

KELAYAKAN KEBAHASAAN 

A. Keterbacaan 

32. Kejelasan informasi dalam bahan ajar     

33. Kekonsistenan penggunaan istilah     

B. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

34. Ketepatan struktur kalimat     

KELAYAKAN KEGRAFIKAN 

A. Ukuran Bahan Ajar 

35. Kesesuaian bahan ajar dengan standar ISO     

B. Desain Cover Bahan Ajar 

36. Komposisi dan ukuran tata letak (judul, pengarang, 

institusi, logo, dll) proporsional, seimbang, dan seirama 

dengan tata letak isi (sesuai pola) 

    

37. Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi     
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C. Desain Isi Bahan Ajar 

38. Kesesuaian jenis dan ukuran huruf     

 

Jumlah skor     

Jumlah nilai  

Komentar dan saran perbaikan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

Terintegrasi Keterampilan Abad 21 dan Muatan Karakter dinyatakan *) :  

1. Layak produksi dan digunakan dalam pembelajaran tanpa revisi. 

2. Layak produksi dan digunakan dalam pembelajaran dengan revisi sesuai dengan saran 

validator. 

3. Tidak layak produksi maupun digunakan dalam pembelajaran. 

*) pilih salah satu 
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 Analisis: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

keterangan:  

𝑃 = Persentase skor  

𝑓 = Jumlah skor butir penilaian  

𝑛 = Total skor maksimal butir penilaian 

Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kriteria kelayakan bahan ajar. 

Interval Kriteria 

85% < skor ≤ 100% Sangat layak 

70% < skor ≤ 85% Layak 

50% < skor ≤ 70% Cukup layak 

1% < skor ≤ 50% Tidak layak 

Berdasarkan Tabel 3.2, bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter dianggap layak untuk digunakan apabila skor penilaian > 70 %. Apabila skor 

penilaian ≤ 70 % maka bahan ajar perlu direvisi kembali.  

 

Semarang, .......................................2020 

 Validator 

  

  

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

NIP. ......................................................... 
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RUBRIK INSTRUMEN UJI KELAYAKAN 

A. Deskripsi Aspek yang Dinilai 

No. Aspek yang Dinilai Deskripsi 

KELAYAKAN ISI 

A. Kesesuaian materi 

1. Kelengkapan materi Materi yang disajikan mencakup semua materi 

yang terkandung dalam Kompetensi Dasar (KD) 

2. Keluasan materi Materi yang disajikan minimal menjabarkan 

(fakta, konsep, prinsip, dan teori) yang 

mencerminkan jabaran KD dan tujuan 

pembelajaran 

3. Kedalaman materi Materi sesuai ranah kognitif yang memberikan 

tuntutan kerja ilmiah atau percobaan. Tingkat 

kesulitan dan kerumitan materi disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan kognitif siswa 

B. Keakuratan materi 

4. Keakuratan fakta dan konsep  Materi yang disajikan sesuai dengan kebenaran 

fakta, konsep, dan prinsip sehingga tidak 

menimbulkan salah tafsir 

5. Keakuratan contoh dan ilustrasi Contoh dan ilustrasi yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan konsep fisika yang dilengkapi 

dengan keterangan-keterangan yang tepat  

C. Kemutakhiran Materi 

6. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

Materi termasuk contoh dan latihan soal yang 

disajikan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

7. Kontekstual Materi yang disajikan berasal dari lingkungan 

sekitar yang akrab dengan kehidupan sehari-hari 

D. Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

8. Keterkaitan materi dengan ilmu 

sains secara umum 

Peserta didik diajak menuju situasi yang membuat 

siswa dapat memahami kebermanfaatan konsep 

yang sedang dipelajari terhadap perkembangan 

ilmu sains  

9. Memuat aplikasi di bidang 

teknologi 

Ilustrasi, contoh, serta latihan soal yang disajikan 

dihubungkan dengan aplikasi dari konsep yang 

diajarkan dalam bentuk teknologi 
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10. Memuat desain atau proses 

rekayasa suatu produk (aspek 

engineering) 

Peserta didik diajak untuk memahami bagaimana 

suatu produk di desain dengan 

mempertimbangkan perhitungan matematis dan 

konsep sains 

11. Penggunaan matematika dalam 

penyajian materi 

Materi yang disajikan termasuk contoh dan latihan 

soal disajikan dengan mempertimbangkan konsep 

matematika 

E. Pengintegrasian Keterampilan Abad 21 dalam Bahan Ajar 

12. Berpikir kritis Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki keterampilan 

berpikir kritis 

13. Berpikir kreatif Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki keterampilan 

berpikir kreatif 

14. Keterampilan komunikasi Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki keterampilan 

komunikasi 

15. Keterampilan kolaborasi Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki keterampilan 

kolaborasi 

F. Pengintegrasian Muatan Karakter dalam Bahan Ajar 

16. Religius Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki karakter religius 

17. Rasa ingin tahu Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki karakter rasa ingin 

tahu 

18. Disiplin Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki karakter disiplin 

19. Peduli sosial Kegiatan dalam bahan ajar dapat mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki karakter peduli sosial 

KELAYAKAN PENYAJIAN 

A. Teknik Penyajian 

20. Keruntutan pokok bahasan Penyajian materi dimulai dari pokok bahasan yang 

lebih sederhana menuju pokok bahasan yang lebih 

rumit 

21.  Kekonsistenan sistematika Penyajian materi dalam setiap bab sesuai dengan 

sistematika penulisan tertentu, yang memuat 

pendahuluan, isi, penutup (ringkasan), dan 

evaluasi 
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B. Penyajian Pembelajaran 

22. Materi bersifat interaktif dan 

partisipatif 

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif 

kepada siswa 

23. Mengembangkan keterampilan 

proses 

Penyajian materi berisi kegiatan untuk 

mengembangkan ketrampilan proses 

24. Mengarahkan pada penemuan 

konsep 

Penyajian materi dan kegiatan dalam bahan ajar 

mengarahkan pada penemuan sendiri suatu 

konsep 

C. Kelengkapan Penyajian 

25. Cover  Cover sesuai dengan topik materi bahan ajar 

26. Judul Judul bahan ajar sesuai dengan materi yang 

disajikan 

27. Daftar Isi Daftar yang berisi urutan bagian-bagian penting 

buku, bab, dan sub bab beserta nomor halamannya 

28. Peta Konsep dan Ringkasan Setiap bab dilengkapi dengan konsep-konsep 

kunci yang diberikan dalam bentuk peta konsep 

dan/atau ringkasan.  

29. Pertanyaan/Evaluasi Pertanyaan atau evaluasi meliputi soal-soal yang 

memungkinkan pengguna mengevaluasi 

kemampuannya 

30. Glosarium Glosarium berupa daftar istilah penting dalam teks 

dan tersusun secara alfabetis beserta 

penjelasannya 

31. Daftar Pustaka Daftar pustaka merupakan daftar buku yang 

menjadi bahan rujukan. Daftar ditulis dengan 

konsistensi mengkuti tata cara penulisan pustaka 

yang lazim 

KELAYAKAN KEBAHASAAN 

A. Keterbacaan 

32. Kejelasan informasi dalam bahan 

ajar 

Bahasa yang disajikan dalam bahan ajar mudah 

dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan 

dalam memberi petunjuk 

33. Kekonsistenan penggunaan 

istilah 

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

suatu konsep selalu sama atau konsisten 

B. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

34. Ketepatan struktur kalimat Struktur kalimat dalam bahan ajar menggunakan 

struktur SPO atau SPOK 
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KELAYAKAN KEGRAFIKAN 

A. Ukuran Bahan Ajar 

35. Kesesuaian bahan ajar dengan 

standar ISO 

Bahan ajr menggunakan ukuran A4 (210 × 297) 

mm, A5 (148 × 210) mm, atau B5 (176 × 250) 

mm 

B. Desain Cover Bahan Ajar 

36. Komposisi dan ukuran tata letak 

(judul, pengarang, institusi, logo, 

dll) proporsional, seimbang, dan 

seirama dengan tata letak isi 

(sesuai pola) 

Adanya keseimbangan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) dan ukuran unsur 

tata letak (tipografi, ilustrasi, dan unsur 

pendukungnya seperti kotak, lingkaran dan 

elemen dekoratif lainnya) secara proporsional 

dengan ukuran bahan ajar 

37. Warna unsur tata letak harmonis 

dan memperjelas fungsi 

Tampilan warna secara keseluruhan dapat 

memberikan nuansa tertentu dan dapat 

memperjelas materi/ isi bahan ajar 

C. Desain Isi Bahan Ajar 

38. Kesesuaian jenis dan ukuran 

huruf 

Jenis dan ukuran huruf yang dipilih mudah dibaca 

oleh siswa atau pengguna 

 

B. Pedoman Penilaian 

Kriteria Skor 

Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) Terintegrasi Keterampilan Abad 21 dan Muatan Karakter sangat 

sesuai dengan deskripsi aspek yang dinilai 

4 

Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) Terintegrasi Keterampilan Abad 21 dan Muatan Karakter sesuai 

dengan deskripsi aspek yang dinilai 

3 

Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) Terintegrasi Keterampilan Abad 21 dan Muatan Karakter tidak sesuai 

dengan deskripsi aspek yang dinilai 

2 

Bahan Ajar Fisika Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) Terintegrasi Keterampilan Abad 21 dan Muatan Karakter sangat tidak 

sesuai dengan deskripsi aspek yang dinilai 

1 
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Lampiran 5. Hasil Validasi Kelayakan Bahan Ajar oleh Validator 
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Lampiran 6. Analisis Hasil Uji Kelayakan 

Analisis Data Uji Kelayakan Bahan Ajar 

Rumus: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

keterangan:  

𝑃 = persentase skor  

𝑓 = jumlah skor butir penilaian  

𝑛 = total skor maksimal butir penilaian 

Kriteria Tingkat Kelayakan Bahan Ajar 

Interval Kriteria 

85% < 𝑃 ≤ 100% Sangat layak 

70% < 𝑃 ≤ 85% Layak 

50% < 𝑃 ≤ 70% Cukup layak 

1% < 𝑃 ≤ 50% Tidak layak 

Validator Uji Kelayakan Bahan Ajar 

Nama Validator Kode  

Dr. Suharto Linuwih, M.Si. V1 

Dr. Sulhadi, M.Si. V2 

Dra. Tarsini V3 

Perhitungan: 

No. Kode  𝒇 𝒏 𝑷 (%) 

1.  V1 140 152 92,10 

2.  V2 135 152 88,82 

3.  V3 146 152 96,05 

Jumlah 421 456 276,97 

Rata-rata Persentase 92,32 
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Persentase kelayakan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter sebagai berikut. 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

𝑃 =
421

456
× 100% 

𝑃 = 92,32% 

Berdasarkan analisis data, maka bahan ajar yang dikembangkan termasuk dalam 

kategori SANGAT LAYAK dengan persentase kelayakan sebesar 92,32%. 

 

Adapun rincian analisis tiap aspek kelayakan sebagai berikut. 

1. ASPEK KELAYAKAN ISI 

Kode 
Kelayakan Isi 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 69 76 90,79 

V2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 66 76 86,84 

V3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 76 100 

Jumlah 211 228 277,63 

Persentase Kelayakan Isi 92,54% 

1.1 Sub Aspek Kesesuaian Materi 

Kode 
Kesesuaian Materi 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

1 2 3 

V1 4 4 4 12 12 100 

V2 4 3 3 10 12 83,33 

V3 4 4 4 12 12 100 

Rata-rata 11,33 12 94,44 

1.2 Sub Aspek Keakuratan Materi 

Kode 
Keakuratan Materi 

𝒇 𝒏 𝑷(%) 
4 5 

V1 4 3 7 8 87,50 

V2 3 4 7 8 87,50 

V3 4 4 8 8 100 

Rata-rata 7,33 8 91,67 
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1.3 Sub Aspek Kemutakhiran Materi 

Kode 
Kemutakhiran Materi 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

6 7 

V1 4 4 8 8 100 

V2 4 4 8 8 100 

V3 4 4 8 8 100 

Rata-rata 8 8 100 

1.4 Sub Aspek Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

Kode 
Berbasis STEM 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

8 9 10 11 

V1 4 3 3 4 14 16 87,50 

V2 3 4 3 3 13 16 81,25 

V3 4 4 4 4 16 16 100 

Rata-rata 14,33 16 89,58 

1.5 Sub Aspek Pengintegrasian Keterampilan Abad 21 

Kode 
Pengintegrasian Keterampilan Abad 21 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

12 13 14 15 

V1 4 4 4 3 15 16 93,75 

V2 4 4 4 3 15 16 93,75 

V3 4 4 4 4 16 16 100 

Rata-rata 15,33 16 95,83 

1.6 Sub Aspek Pengintegrasian Nilai Karakter 

Kode 
Pengintegrasian Nilai Karakter 

𝒇 𝒏 𝑷(%) 
16 17 18 19 

V1 3 3 4 3 13 16 81,25 

V2 3 4 3 3 13 16 81,25 

V3 4 4 4 4 16 16 100 

Rata-rata 14 16 87,50 

2. ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN 

Kode 
Kelayakan Penyajian 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

V1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 45 48 93,75 

V2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 46 48 95,83 

V3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 44 48 91,67 

Jumlah 135 144 281,25 

Persentase Keakuratan Materi 93,75% 
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2.1 Sub Aspek Teknik Penyajian 

Kode 
Teknik Penyajian 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

20 21 

V1 4 4 8 8 100 

V2 4 4 8 8 100 

V3 4 4 8 8 100 

Rata-rata 8 8 100 

2.2 Sub Aspek Penyajian Pembelajaran 

 

 

 

 

2.3    Sub Aspek Kelengkapan Penyajian 

Kode 
Kelengkapan Penyajian 

𝒇 𝒏 𝑷(%) 
25 26 27 28 29 30 31 

V1 4 4 4 3 4 3 4 26 28 92,86 

V2 4 4 4 3 4 4 4 27 28 96,43 

V3 4 3 4 4 3 3 3 24 28 85,71 

Rata-rata 25,67 28 91,67 

3. ASPEK KELAYAKAN KEBAHASAAN 

 

 

 

 

3.1 Sub Aspek Keterbacaan 

Kode 
Keterbacaan 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

32 33 

V1 4 4 8 8 100 

V2 4 4 8 8 100 

V3 4 3 7 8 87,50 

Rata-rata 7,67 8 95,83 

Kode 
Penyajian Pembelajaran 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

22 23 24 

V1 4 3 4 11 12 91,67 

V2 4 4 3 11 12 91,67 

V3 4 4 4 12 12 100 

Rata-rata 11,33 12 94,45 

Kode 
Kelayakan Kebahasaan 𝒇 𝒏 𝑷(%) 
32 33 34 

V1 4 4 3 11 12 91,67 

V2 4 4 3 11 12 91,67 

V3 4 3 4 11 12 91,67 

Jumlah 33 36 275,01 

Persentase Keakuratan Materi 91,67% 
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3.2 Sub Aspek Kesesuaian Kaidah Bahasa Indonesia 

Kode 

Kesesuaian Kaidah 

Bahasa Indonesia 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

34 

V1 3 3 4 75 

V2 3 3 4 75 

V3 4 4 4 100 

Rata-Rata 3,33 4 83,33 

4. ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN 

Kode 
Kelayakan Kegrafikan 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

35 36 37 38 

V1 4 4 3 4 15 16 93,75 

V2 3 3 3 3 12 16 75 

V3 4 4 4 3 15 16 93,75 

Jumlah 42 48 262,5 

Persentase Keakuratan Materi 87,5 

4.1 Sub Aspek Ukuran Bahan Ajar 

Kode 
Ukuran Bahan Ajar 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

35 

V1 4 4 4 100 

V2 3 3 4 75 

V3 4 4 4 100 

Rata-Rata 3,67 4 91,67 

4.2 Sub Aspek Desain Kover Bahan Ajar 

Kode 
Desain Kover  𝒇 𝒏 𝑷(%) 
36 37 

V1 4 3 7 8 87,50 

V2 3 3 6 8 75 

V3 4 4 8 8 100 

Rata-rata 7 8 87,50 

4.3 Sub Aspek Desain Isi Bahan Ajar 

Kode 
Desain Isi Bahan Ajar 𝒇 𝒏 𝑷(%) 

38 

V1 4 4 4 100 

V2 3 3 4 75 

V3 3 3 4 75 

Rata-Rata 3,33 4 83,33 
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Lampiran 7. Instrumen Uji Keterbacaan 

SOAL UJI KETERBACAAN 

BAHAN AJAR FISIKA BERBASIS STEM 

 

Nama              : .............................................................  

Kelas              : .............................................................  

No. Absen      : ............................................................. 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

 Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

 Kerjakanlah semua soal-soal dengan alokasi waktu yang disediakan. 

 Kerjakanlah soal-soal dengan jujur, sungguh-sungguh, dan tanggung jawab. 

 Yakinlah pada jawaban diri sendiri, hindari kegiatan mencontek jawaban teman, maupun 

membuka catatan dalam bentuk apapun. 

 Isilah jawaban langsung pada tempat kosong yang disediakan. 

 

FLUIDA STATIS 

1. Massa Jenis 

Massa jenis merupakan salah satu sifat fisis zat yang menyatakan perbandingan 

(1) ………... zat dengan volume zat tersebut. Namun, jika volume (2) ………… sangat 

besar, misalnya dam, lautan, atau atmosfer maka massa jenis fluida tidak sama di setiap 

tempat. Contohnya pada lautan massa jenis makin besar jika masuk makin ke (3) 

…………. Pada atmosfer massa jenis makin kecil jika makin jauh dari (4) ………… 

bumi. 

 

2. Tekanan Fluida 

Tekanan didefinisikan sebagai (5) ………… per 

satuan luas bidang tekan. Jika gaya 𝐹 bekerja secara 

tegak lurus terhadap suatu permukaan dengan bidang 

sentuh seluas 𝐴, tekanan 𝑝 dapat dinyatakan sebagai  

𝑝 =
𝐹

𝐴
 

Sekarang, kita coba mencari persamaan tekanan 

hidrostatis di dalam fluida diam yang massa jenisnya 

(𝜌) konstan. Perhatikan Gambar 1, sebuah pelat 

dengan luas 𝐴 ditempatkan horizontal ke dalam zat 

cair. Pelat tersebut berada pada kedalaman ℎ dari 

permukaan zat cair. Pelat tersebut menahan beban zat 

cair di (6) …………. Volume zat cair di atas pelat 

adalah 𝑉 = 𝐴ℎ.  

Gambar 1. Sebuah pelat yang 

dicelupkan ke dalam zat cair menahan 

berat zat cair di atasnya.  

(Sumber: Dokumen penulis) 
 

 

𝐴 

ℎ 
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Massa zat cair yang berada di atas pelat adalah 𝑚 = 𝜌𝑉 = 𝜌𝐴ℎ. Dengan 

demikian, (7) ………… zat cair yang ditahan pelat adalah 𝑤 = 𝑚𝑔 = 𝜌𝐴ℎ𝑔. Tekanan 

zat cair yang dialami pelat menjadi 

𝑝 =
𝑤

𝐴
=

𝜌𝐴ℎ𝑔

𝐴
 

𝑝 = 𝜌𝑔ℎ 

dengan 𝑝: tekanan oleh zat cair (Pa), 𝜌: massa jenis zat cair (kg m3⁄ ), 𝑔: 

percepatan gravitasi bumi (m s2⁄ ), dan ℎ: kedalaman benda diukur dari permukaan zat 

cair (m).  

 

3. Hukum Pascal 

Berdasarkan penelitiannya, pada tahun 

1652 Pascal menyatakan bahwa: Tekanan yang 

diberikan pada fluida dalam ruang (8) 

………… akan diteruskan ke segala arah.  

Pernyataan di atas dikenal dengan istilah 

hukum Pascal. Salah satu (9) ………… utama 

hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik seperti 

pada Gambar 2. Dongkrak hidrolik tersebut 

terdiri atas sebuah bejana berisi fluida yang 

dilengkapi dengan dua piston yang memiliki 

luas penampang (10) …………. Jika piston 

kecil (piston 1) yang luas penampangnya 𝐴1 

ditekan oleh gaya 𝐹1, tekanan dalam fluida akan 

bertambah sebesar 𝑝 = 𝐹1 𝐴1⁄ .  

Pertambahan tekanan ini akan diteruskan fluida menuju piston besar (piston 2) 

yang luas penampangnya 𝐴2. Oleh karena itu tekanan pada (11) ………… piston sama 

besar, maka berlaku persamaan  

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

 

4. Hukum Archimedes 

Pernahkan kalian mengamati bahwa benda yang dicelupkan ke dalam air lebih 

(12) ………… beratnya dibandingkan dengan di udara? Hal ini dikarenakan zat cair 

(13) ………… gaya yang arahnya ke atas. Gaya ke atas itu tergantung pada massa jenis 

zat cair dan volume benda yang tercelup. Besarnya gaya ke atas itu sama dengan berat 

zat cair yang dipindahkan oleh benda. Prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh 

Archimedes dan kemudian (14) ………… sebagai hukum Archimedes: Setiap benda 

yang terendam sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas 

yang besarnya (15) ………… dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda 

tersebut. Kita dapat menurunkan prinsip Archimedes berdasarkan hukum I Newton 

dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada suatu bagian zat cair dan mencatat 

bahwa dalam keseimbangan statik, resultan gaya harus nol. 

Gambar 2. Hukum Pascal diterapkan 

pada pengangkat hidrolik untuk 

mengangkat mobil. 

(Sumber: Dokumen penulis) 

 

𝐹1 

𝐹2 

𝐴1 𝐴2 

𝑤 
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5. Tegangan Permukaan  

Permukaan zat cair yang diam layaknya seperti selembar selaput tipis 

(membran) (16) ………… menegang karena ditarik. Permukaan zat cair berperilaku 

layaknya dalam keadaan tegang karena tertarik, dan gaya tegangan ini, yang bekerja di 

sepanjang permukaan, timbul akibat (17) ………… tarik-menarik di antara molekul-

molekul cairan. Efek semacam ini (18) ………… tegangan permukaan. 

 

6. Meniskus dan Kapilaritas 

Meniskus 

Air akan membasahi dinding wadahnya. Permukaan air dalam wadah cenderung 

berbentuk cekung, sedangkan permukaan raksa dalam wadahnya cenderung berbentuk 

cembung. Kelengkungan permukaan tersebut (19) ………… karena adanya gaya tarik 

antara molekul air dengan atom pada permukaan gelas. Jika gaya (20) ………… antara 

molekul fluida dengan atom pada permukaan zat mengungguli gaya tarik antar molekul 

fluida maka permukaan fluida pada tempat kontak dengan zat padat sedikit naik. 

Sebaliknya, jika gaya tarik antara molekul fluida dengan atom pada permukaan zat 

padat lebih kecil daripada gaya tarik antar molekul fluida maka permukaan fluida pada 

tempat kontak dengan zat padat sedikit turun. Kelengkungan zat (21) ………... di dalam 

tabung dinamakan meniskus.  

Kapilaritas 

Peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler dinamakan gejala 

kapiler atau kapilaritas. Gejala kapilaritas (22) ………… oleh gaya kohesi, adhesi, dan 

tegangan permukaan. 

7. Viskositas dan Hukum Stokes 

Viskositas 

Viskositas atau kekentalan dapat dibayangkan sebagai gesekan antara satu lapisan 

(23) …………. lapisan lain dalam fluida. Dalam fluida ideal tidak ada viskositas yang 

menghambat lapisan-lapisan fluida ketika lapisan-lapisan tersebut bergeser sedangkan 

dalam fluida kental viskositas itu ada.  

Hukum Stokes 

Bagaimana pengaruh fluida kental (24) ………… benda yang bergerak di 

dalamnya? Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam suatu fluida 

kental, maka benda tersebut akan dihambat geraknya oleh gaya gesekan fluida pada 

benda tersebut. Besarnya gaya (25) ………… bergantung pada kecepatan relatif benda 

terhadap fluida serta bentuk benda. Untuk benda yang berbentuk bola, besarnya gaya 

gesekan memenuhi hukum Stokes 

𝐹𝑠 = 6𝜋𝜂𝑟𝑣  

dengan 𝐹: gaya hambatan (N), 𝜂: koefisien viskositas  (kgm−1s−1), 𝑟: jari-jari bola 

(m), dan 𝑣: kelajuan relatif benda terhadap fluida (m s⁄ ). 
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Jika benda berbentuk bola dijatuhkan dalam fluida maka mula-mula benda 

bergerak turun dengan kecepatan yang makin besar akibat adanya percepatan gravitasi. 

Pada suatu saat kecepatan benda tidak berubah lagi. Kecepatan ini dinamakan 

kecepatan terminal.  

 

FLUIDA DINAMIS 

 

1. Fluida Ideal 

Fluida ideal merupakan fluida dengan sifat-sifat sebagi berikut. 

  Tidak termampatkan (incompressible). Artinya, volume dan massa jenis fluida ideal 

tidak (26) ………… oleh pengaruh tekanan.  

  Aliran bersifat tunak (steady). Artinya, setiap saat pada setiap titik, fluida mengalir 

dengan (27) ………… tetap. 

  Tidak kental (non-viscous), artinya (28) ………… antarpartikel fluida diabaikan. 

  Alirannya tidak turbulen, artinya setiap lapisan fluida mengalir dengan (29) 

………… yang sama. 

 

2. Debit Fluida 

 
Gambar 3. Elemen fluida berupa silinder dengan ketebalan ∆𝑥 berpindah sejauh ∆𝑥 selama selang 

waktu ∆𝑡. 

(Sumber: Dokumen penulis) 

 

Kita lihat irisan fluida tegak lurus penampang pipa yang tebalnya ∆𝑥. Anggap 

luas penampang pipa 𝐴. Volume (30) ………… dalam elemen tersebut adalah ∆𝑉 =

𝐴 ∆𝑥. Elemen tersebut tepat bergeser sejauh ∆𝑥 selama selang (31) ………… ∆𝑡. Jika 

laju aliran fluida adalah 𝑣 maka ∆𝑥 = 𝑣 ∆𝑡, sehingga elemen (32) ………… fluida 

yang mengalir adalah 

∆𝑉 = 𝐴𝑣∆𝑡 

Kita tahu bahwa debit aliran fluida didefinisikan sebagai 

𝑄 =
∆𝑉

∆𝑡
 

     𝑄 =
𝐴𝑣∆𝑡

∆𝑡
 

𝑄 = 𝐴𝑣 

 

 

 

∆𝑡 

∆𝑥 

∆𝑥 
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3. Daya oleh Debit Fluida 

Pada pembahasan mengenai energi (33) ………… gravitasi, diketahui bahwa 

massa air (𝑚) yang berada pada ketinggian tertentu (ℎ) memiliki energi potensial 

sebesar 

𝐸𝑃 = 𝑚𝑔ℎ 

Daya (𝑃) merupakan besaran yang menyatakan besarnya energi tiap satuan (34) 

………… dan massa (𝑚) dapat dirumuskan 𝑚 = 𝜌 𝑉 sehingga 

𝑃 =
𝐸𝑃

𝑡
 

𝑃 =
𝑚𝑔ℎ

𝑡
=

(𝜌𝑉)𝑔ℎ

𝑡
 

karena 
𝑉

𝑡
= 𝑄, sehingga 

𝑃 = 𝜌𝑄𝑔ℎ 

Apabila sistem generator yang digunakan untuk membangkitkan (35) ………… 

memiliki efisiensi sebesar 𝜂, maka 

𝑃 = 𝜂𝜌𝑄𝑔ℎ 

 

4. Hukum Kontinuitas 

Gambar 4 menunjukkan aliran fluida ideal 

pada pipa dengan (36) ………… penampang 

yang berubah dan diletakkan mendatar dengan 

(37) ………… yang simetris. Mula-mula fluida 

berada di 𝐴1, setelah 𝑡 sekon akan berada di 𝐴2. 

Sesuai dengan hukum kekekalan (38) …………, 

apabila aliran fluida stasioner dengan waktu 𝑡 

yang relatif singkat, maka banyaknya fluida yang 

mengalir di 𝐴1 akan sama dengan banyaknya 

fluida yang mengalir di 𝐴2. 

∆𝑚1 = ∆𝑚2 

𝜌𝑉1 = 𝜌𝑉2 

𝜌𝐴1𝑣1∆𝑡 = 𝜌𝐴2𝑣2∆𝑡 

𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2 

Besaran 𝐴𝑣 sesuai yang kita pelajari sebelumnya, merupakan (39) ………… 

fluida dengan simbol 𝑄. Dalam fluida aliran inkompresibel yang tunak, laju aliran 

volumenya adalah sama di setiap titik dalam fluida, 

𝑄 = 𝐴 𝑣 = konstan 

persamaan di atas merupakan rumusan matematis dari persamaan kontinuitas. 

 

 

 

 

 

 

∆𝑡 
∆𝑡 

𝐴1 𝐴2 
𝑣1 𝑣2 

Gambar 4. Fluida ideal mengalir dalam 

pipa horizontal yang luas penampangnya 

berubah. 

(Sumber: Dokumen penulis) 
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5. Hukum Bernoulli 

 

Gambar 5. Ilustrasi untuk menurunkan hukum Bernoulli. 

(Sumber: Dokumen penulis) 

Gambar 5 menunjukkan fluida ideal yang mengalir dalam pipa dengan 

ketinggian dan luas permukaan yang (40) …………. Mula-mula fluida berada pada 

keadaan 1 dalam pipa dengan luas penampang 𝐴1 pada ketinggian 𝑦1. Setelah selang 

(41) ………… tertentu fluida bergerak ke kanan menuju keadaan 2 dalam pipa dengan 

luas penampang 𝐴2 pada ketinggian 𝑦2. Fluida dapat mengalir dari keadaan 1 ke 

keadaan 2 karena adanya perbedaan tekanan di kedua ujung pipa. Pada keadaan 1 

terdapat gaya 𝐹1 dan pada keadaan 2 terdapat gaya 𝐹2 yang (42) ………… berlawanan.  

6. Penerapan Asas Kontinuitas dan Hukum Bernoulli 

 

Teorema Toricelli 

Secara matematis, Teorema Toricelli dapat diturunkan dari persamaan (43) 

…………. Untuk lebih memahami bagaimana rumusan (44) ………… dari Teorema 

Torricelli, perhatikan pembahasan berikut ini! 

 

Gambar 6. Menentukan laju keluar air dari suatu keran pada bejana yang sangat besar. 

(Sumber: Dokumen penulis) 

∆𝑥2 

 

∆𝑥1 

𝑣1 

𝑣2 

𝑦1 

𝑦2 

𝐴2 

𝐴1 
𝐹1 = 𝐴1𝑝1 

𝐹2 = 𝐴2𝑝2 

𝑥 

ℎ 

𝑝0 

𝑝0 

𝑣2 

ℎ2 

ℎ1 

𝑣1 
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  Gambar 6 menunjukkan bejana berisi air yang bocor dengan lubang kecil yang 

berjarak ℎ di bawah permukaan air. Kecepatan semburan air yang (45) ………… dapat 

dihitung dengan persamaan Bernoulli 

Venturimeter 

Venturimeter atau pipa venturi (Gambar 7) digunakan untuk mengukur (46) 

………… fluida yang melalui pipa tertutup. Terdapat dua jenis venturimeter, 

venturimeter tanpa (47) ………… dan venturimeter dengan manometer. 

 

Gambar 7. Venturimeter tanpa manometer. 

(Sumber: Dokumen penulis) 

Zat cair dengan massa jenis 𝜌 mengalir melalui pipa berpenampang besar 𝐴1 

dengan kelajuan aliran 𝑣1 menuju pipa berpenampang kecil 𝐴2 dengan kelajuan aliran 

𝑣2. Pada kedua pipa vertikal terjadi perbedaan ketinggian air (ℎ). Kita terapkan 

persamaan Bernoulli pada titik 1 dan titik 2 dimana zat cair yang akan diukur 

kelajuannya mengalir pada titik yang tidak memiliki perbedaan ketinggian (ℎ1 = ℎ2). 

 

Tabung Pitot 

Tabung pitot atau pipa pitot 

digunakan untuk (48) ………… kelajuan 

dan tekanan gas. Skema pipa pitot 

ditunjukkan pada Gambar 8. Gas (udara) 

dengan massa jenis 𝜌 mengalir melalui pipa 

di titik a yang sejajar dengan arah aliran gas 

sehingga kelajuan gas di titik a sama dengan 

kelajuan aliran di luar lubang, 𝑣𝑎 = 𝑣. 

Tabung pitot dilengkapi dengan manometer 

berisi (49) ……….. dengan massa jenis 𝜌′. 

 

 

 

 

 

 

 

ℎ 

𝑣2 
𝑝2 

𝐴2 
𝑝1 

𝐴1 
𝑣1 

1 2 

𝑣 𝑣 

ℎ 

𝑦2 
𝑦1 

Gambar 8. Skema tabung pitot. 
(Sumber: Dokumen penulis) 
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Gaya Angkat Pesawat 

Tahukah kalian bahwa mesin pesawat terbang hanya menghasilkan gaya dorong 

ke arah depan?  Lalu, bagaimana pesawat yang dapat menampung banyak orang dan 

beratnya dapat mencapai 200 ton dapat mengudara? Penyebabnya adalah struktur 

pesawat terbang yang dirancang sedemikian rupa sehingga mendapat gaya angkat oleh 

udara ketika bergerak ke arah depan. Salah satu sumber gaya angkat adalah gaya (50) 

………… Bernoulli yang terjadi pada sayap. Tetapi ini bukan satu-satunya gaya angkat 

pada pesawat. 
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KUNCI JAWABAN UJI KETERBACAAN BAHAN AJAR 

 

1. Massa 26. Berubah 

2. Fluida  27. Laju 

3. Dalam  28. Gesekan 

4. Permukaan 29. Kecepatan 

5. Gaya 30. Fluida 

6. Atasnya 31. Waktu 

7. Berat  32. Volume 

8. Tertutup 33. Potensial 

9. Aplikasi 34. Waktu 

10. Berbeda 35. Listrik 

11. Kedua 36. Luas 

12. Ringan 37. Ukuran 

13. Memberikan 38. Massa  

14. Dikenal 39. Debit 

15. Sama 40. Berbeda 

16. Yang 41. Waktu 

17. Gaya 42. Arahnya 

18. Disebut 43. Bernoulli 

19. Disebabkan 44. Matematis 

20. Tarik 45. Keluar 

21. Cair 46. Kelajuan 

22. Dipengaruhi 47. Manometer 

23. Dengan 48. Mengukur 

24. Terhadap 49. Fluida 

25. Gesekan 50. Angkat 
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Lampiran 8. Analisis Hasil Uji Keterbacaan 

Analisis Data Uji Keterbacaan Bahan Ajar 

Rumus: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

keterangan:  

𝑃 = persentase skor  

𝑓 = jumlah skor butir penilaian  

𝑛 = total skor maksimal butir penilaian 

Kriteria Tingkat Keterbacaan Bahan Ajar 

Rentang Persentase Kriteria 

60% < 𝑃 Bahan ajar mudah dipahami 

41% ≤ 𝑃 ≤ 60% Bahan ajar sesuai bagi peserta didik 

 𝑃 ≤ 41% Bahan ajar sukar dipahami 

Responden Uji Keterbacaan Bahan Ajar Kelas XI MIPA 3 

No. Nama Siswa Kode 

1. Andika Dwi Aprilian A-01 

2. Anisa Dwi Saputri A-02 

3. Ardiansyah A-03 

4. Arwa Tri Fafita A-04 

5. Auliya Nur Asri A-05 

6. Betris Anindya Putri A-06 

7. Della Kuswardani A-07 

8. Desi Pelita Mira Purwanti A-08 

9. Destri Ayu Pramesti A-09 

10. Dwi Sudarningsih A-10 

11. Edmi Damar Sejati A-11 

12. F. Musa Ramadhan A-12 

13. Fingka Lutfihaniah A-13 

14. Gandi Mohammad H. A-14 

15. Hana Nur Alifah A-15 

16. Ida Apriliana A-16 

17. Indah Setianingsih A-17 
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18. Intan Maharani A-18 

19. Isnaeni Rahmawati A-19 

20. Istiqomah A-20 

21. Khanza Anindya Wicaksono A-21 

22. Lhalhan Romadoni A-22 

23. Madini Sofia Safitri A-23 

24. Mufrida Dwi Astuti A-24 

25. Muhammad Zidane Panatagama A-25 

26. Nova Angelia Kusuma Wardani A-26 

27. Nurul Tri Agustina A-27 

28. Putri Revi Oktaviani A-28 

29. Rasty Anandita Putri A-29 

30. Rois Prayoga Isaldi A-30 

31. Sasetya Handini Benasih A-31 

32. Serly Yanuariza A-32 

33. Sri Feriyani Risno Nasir A-33 

34. Wiwit Cipta Indah Lestari A-34 

35. Yesinta Febriati A-35 

Responden Uji Keterbacaan Bahan Ajar Kelas XI MIPA 5 

No. Nama Siswa Kode 

1. Alfina Anggraeni B-01 

2. Anggi Rinoto B-02 

3. Arman Maulana Akbar B-03 

4. Asri Destiani B-04 

5. Azizah Setia Putri B-05 

6. Bakhits Kusuma Aji B-06 

7. Candra Dwi Putra A. B-07 

8. Deva Elen Pristanti B-08 

9. Elroy Decky Zulfaied B-09 

10. Fitria Anggi Meisyaroh B-10 

11. Friska Ma’rifatul Rizqulloh B-11 

12. Hilmi Hamam Yusron B-12 

13. Ike Alfiyyah Nur’Azzah B-13 

14. Indra Yunarto B-14 

15. Isma Ayu Saputri B-15 

16. Lia Franita Ashara B-16 

17. Mailani Nafa Muslimah B-17 

18. Mita Rahmadani B-18 
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19. Naeni Amro B-19 

20. Nenden Abelia B-20 

21. Novi Dwi Purwati B-21 

22. Putri Destiana Aulia Pratama B-22 

23. Ragil Dian Oktisari B-23 

24. Rizki Mahendra B-24 

25. Salsa Billa Putri Sugiarto B-25 

26. Sefi Winarti B-26 

27. Shevila Fredenita B-27 

28. Siti Fadillah Nur Saputri B-28 

29. Tri Ragil Sayekti B-29 

30. Ulfah Ade Julia B-30 

31. Wanda Astiana B-31 

32. Yugi Rahmadiani B-32 

33. Zahra Citra Farabi B-33 

34. Ade Tegar Saputra B-34 

 

Uji keterbacaan bahan ajar dilakukan pada dua kelas yaitu XI MIPA 3 dan XI MIPA 5. Berikut 

adalah hasil uji keterbacaan bahan ajar pada masing-masing kelas. 

1. Hasil Uji Keterbacaan Bahan Ajar Kelas XI MIPA 3 

No. Responden Skor Skor Maks. Persentase (%) Kriteria 

1. A-01 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

2. A-02 44 50 88 bahan ajar mudah dipahami 

3. A-03 42 50 84 bahan ajar mudah dipahami 

4. A-04 39 50 78 bahan ajar mudah dipahami 

5. A-05 40 50 80 bahan ajar mudah dipahami 

6. A-06 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

7. A-07 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

8. A-08 38 50 76 bahan ajar mudah dipahami 

9. A-09 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

10. A-10 32 50 64 bahan ajar mudah dipahami 

11. A-11 29 50 58 sesuai bagi peserta didik 

12. A-12 46 50 92 bahan ajar mudah dipahami 

13. A-13 39 50 78 bahan ajar mudah dipahami 

14. A-14 44 50 88 bahan ajar mudah dipahami 

15. A-15 42 50 84 bahan ajar mudah dipahami 

16. A-16 43 50 86 bahan ajar mudah dipahami 

17. A-17 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 
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18. A-18 43 50 86 bahan ajar mudah dipahami 

19. A-19 28 50 56 sesuai bagi peserta didik 

20. A-20 42 50 84 bahan ajar mudah dipahami 

21. A-21 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

22. A-22 46 50 92 bahan ajar mudah dipahami 

23. A-23 45 50 90 bahan ajar mudah dipahami 

24. A-24 42 50 84 bahan ajar mudah dipahami 

25. A-25 43 50 86 bahan ajar mudah dipahami 

26. A-26 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

27. A-27 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

28. A-28 43 50 86 bahan ajar mudah dipahami 

29. A-29 41 50 82 bahan ajar mudah dipahami 

30. A-30 44 50 88 bahan ajar mudah dipahami 

31. A-31 44 50 88 bahan ajar mudah dipahami 

32. A-32 38 50 76 bahan ajar mudah dipahami 

33. A-33 43 50 86 bahan ajar mudah dipahami 

34. A-34 46 50 92 bahan ajar mudah dipahami 

35. A-35 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

 

Perhitungan uji keterbacaan pada kelas XI MIPA 3: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 =
1496

35
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 = 42,74 soal 

Persentase keterbacaan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan 

muatan karakter pada kelas XI MIPA 3 

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

𝑃 =
1496

1750
× 100% 

𝑃 = 85,48% 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter MUDAH DIPAHAMI oleh peserta didik kelas XI MIPA 3 

dengan persentase keterbacaan sebesar 85,48%. 

 

2. Hasil Uji Keterbacaan Bahan Ajar Kelas XI MIPA 5 

No. Responden Skor Skor Maks. Persentase (%) Kriteria 

1. B-01 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

2. B-02 43 50 86 bahan ajar mudah dipahami 
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3. B-03 39 50 78 bahan ajar mudah dipahami 

4. B-04 43 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

5. B-05 42 50 84 bahan ajar mudah dipahami 

6. B-06 30 50 60 sesuai bagi peserta didik 

7. B-07 44 50 88 bahan ajar mudah dipahami 

8. B-08 46 50 92 bahan ajar mudah dipahami 

9. B-09 46 50 92 bahan ajar mudah dipahami 

10. B-10 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

11. B-11 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

12. B-12 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

13. B-13 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

14. B-14 46 50 92 bahan ajar mudah dipahami 

15. B-15 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

16. B-16 44 50 88 bahan ajar mudah dipahami 

17. B-17 38 50 76 bahan ajar mudah dipahami 

18. B-18 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

19. B-19 23 50 46 sesuai bagi peserta didik 

20. B-20 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

21. B-21 43 50 86 bahan ajar mudah dipahami 

22. B-22 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

23. B-23 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

24. B-24 45 50 90 bahan ajar mudah dipahami 

25. B-25 38 50 76 bahan ajar mudah dipahami 

26. B-26 49 50 98 bahan ajar mudah dipahami 

27. B-27 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

28. B-28 28 50 56 sesuai bagi peserta didik 

29. B-29 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

30. B-30 45 50 90 bahan ajar mudah dipahami 

31. B-31 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

32. B-32 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

33. B-33 48 50 96 bahan ajar mudah dipahami 

34. B-34 47 50 94 bahan ajar mudah dipahami 

 

Perhitungan pada kelas XI MIPA 5: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 =
1501

34
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 = 44,15 soal 
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Persentase keterbacaan bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 

dan muatan karakter pada kelas XI MIPA 5 

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

𝑃 =
1501

1700
× 100% 

𝑃 = 88,29% 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter MUDAH DIPAHAMI oleh peserta didik kelas XI MIPA 5 

dengan persentase keterbacaan sebesar 88,29%. 

 

Secara keseluruhan, hasil uji keterbacaan bahan ajar adalah: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑗𝑎𝑟 =
𝑃  𝑋𝐼 𝑀𝐼𝑃𝐴 3 + 𝑃 𝑋𝐼 𝑀𝐼𝑃𝐴 5

2
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑗𝑎𝑟 =
85,48% + 88,29%

2
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑗𝑎𝑟 = 86,88% 

Berdasarkan data yang diperoleh dari uji keterbacaan bahan ajar pada kelas XI MIPA 

3 dan XI MIPA 5, maka dapat diketahui persentase keterbacaan bahan ajar fisika 

berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter sebesar 86,88%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut MUDAH DIPAHAMI oleh peserta 

didik. 
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Lampiran 9. Instrumen Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar 

 

KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET RESPONS PESERTA DIDIK 

No. Aspek yang Dinilai Nomor Butir 

1 Tampilan Bahan Ajar 1, 2 

2 Tata Bahasa dan Susunan Kalimat 3 

3 Isi  4, 5, 6, 7, 8 

4 Penggunaan 9 

5 Fungsi 10, 11, 12, 13, 14 
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ANGKET RESPONS PESERTA DIDIK 

TERHADAP BAHAN AJAR 

 

Nama            : .............................................................  

Kelas             : .............................................................  

No. absen      : ............................................................. 

 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan kriteria berikut. 

Skor 4 = Anda sangat setuju dengan pernyataan yang disebutkan. 

Skor 3 = Anda setuju dengan pernyataan yang disebutkan. 

Skor 2 = Anda kurang setuju dengan pernyataan yang disebutkan. 

Skor 1 = Anda tidak setuju dengan pernyataan yang disebutkan. 

3. Setiap menyelesaikan satu item pernyataan, mohon untuk memberikan saran demi 

perbaikan produk bahan ajar pada kolom ‘Alasan/masukan’ yang telah disediakan. 

 

B. Pernyataan Angket 

No. Pernyataan Skor 

1 2 3 4 

1. Menurut saya, secara keseluruhan tampilan bahan ajar 

STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan 

karakter menarik. 

    

Alasan/masukan: 

 

2. Gambar-gambar yang terdapat dalam bahan ajar jelas dan 

mudah dipahami. 

    

Alasan/masukan: 

 

3. Penggunaan bahasa dalam bahan ajar mudah dipahami.     

Alasan/masukan: 

 

4. Materi yang terdapat dalam bahan ajar sesuai dengan 

pokok bahasan fluida. 
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Alasan/masukan: 

 

5. Materi yang terdapat dalam bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek sains. 

    

Alasan/masukan: 

 

6. Materi yang terdapat dalam bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek teknologi. 

    

Alasan/masukan: 

 

7. Materi yang terdapat dalam bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek engineering (desain/rekayasa 

teknik). 

    

Alasan/masukan: 

 

8. Materi yang terdapat dalam bahan ajar mengaitkan antara 

fluida dengan aspek matematika. 

    

Alasan/masukan: 

 

9. Materi yang terdapat dalam bahan ajar tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami. 

    

Alasan/masukan: 

 

10. Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter praktis 

digunakan dalam pembelajaran. 

    

Alasan/masukan: 

 

11. Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek sains. 

    

Alasan/masukan: 
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12. Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek teknologi. 

    

Alasan/masukan: 

 

13. Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek engineering (desain/rekayasa 

teknik). 

    

Alasan/masukan: 

 

14. Bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi 

keterampilan abad 21 dan muatan karakter membantu 

Anda memahami pokok bahasan fluida secara lebih 

mendalam dari aspek matematika. 

    

Alasan/masukan: 

 

Komentar/saran: 

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

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

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

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

......................., .............................................                                                 

Responden 

 

 

 

(                                             ) 
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C.  Angket 

Analisis: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

keterangan:  

𝑃 = Persentase skor  

𝑓 = Jumlah skor butir penilaian  

𝑛 = Total skor maksimal butir penilaian 

Kriteria Respons Peserta Didik 

Interval Kriteria 

85% < skor ≤ 100% Sangat baik 

70% < skor ≤ 85% Baik 

50% < skor ≤ 70% Cukup baik 

1% < skor ≤ 50% Tidak baik 
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Lampiran 10. Analisis Hasil Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar 

Analisis Data Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar 

Rumus: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

keterangan:  

𝑃 = persentase skor  

𝑓 = jumlah skor butir penilaian  

𝑛 = total skor maksimal butir penilaian 

Kriteria Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar 

Interval Kriteria 

85% < 𝑃 ≤ 100% Sangat baik 

70% < 𝑃 ≤ 85% Baik 

50% < 𝑃 ≤ 70% Cukup baik 

1% < 𝑃 ≤ 50% Tidak baik 

Penilaian respons peserta didik terhadap bahan ajar dilakukan pada dua kelas yaitu XI MIPA 

3 dan XI MIPA 5. Berikut adalah hasil penilaian respons peserta didik terhadap bahan ajar pada 

masing-masing kelas. 

1. Hasil Penilaian Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar Kelas XI MIPA 3 

No. Responden 𝒇 𝒏 𝑷 (%) 

1. A-01 56 56 100 

2. A-02 50 56 89,28 

3. A-03 43 56 76,78 

4. A-04 52 56 92,86 

5. A-05 50 56 89,28 

6. A-06 46 56 82,14 

7. A-07 50 56 89,28 

8. A-08 43 56 76,78 

9. A-09 43 56 76,78 

10. A-10 46 56 82,14 

11. A-11 53 56 94,64 

12. A-12 48 56 85,71 

13. A-13 49 56 87,50 
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14. A-14 49 56 87,50 

15. A-15 51 56 91,07 

16. A-16 48 56 85,71 

17. A-17 44 56 78,57 

18. A-18 51 56 91,07 

19. A-19 44 56 78,57 

20. A-20 54 56 96,43 

21. A-21 52 56 92,86 

22. A-22 47 56 83,93 

23. A-23 50 56 89,28 

24. A-24 51 56 91,07 

25. A-25 52 56 92,86 

26. A-26 52 56 92,86 

27. A-27 46 56 82,14 

28. A-28 48 56 85,71 

29. A-29 48 56 85,71 

30. A-30 45 56 80,36 

31. A-31 44 56 78,57 

32. A-32 52 56 92,86 

33. A-33 51 56 91,07 

34. A-34 46 56 82,14 

35. A-35 54 56 96,43 

Jumlah 3050 

Perhitungan pada kelas XI MIPA 3: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 =
3050

35
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 = 87,14% 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter mendapat respons dalam kategori SANGAT BAIK dari 

peserta didik kelas XI MIPA 3 dengan persentase respons peserta didik sebesar 87,14%. 

2. Hasil Penilaian Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar Kelas XI MIPA 5 

No. Responden 𝒇 𝒏 𝑷 (%) 

1. B-01 48 56 85,71 

2. B-02 52 56 92,86 

3. B-03 52 56 92,86 

4. B-04 54 56s 96,43 



169 
 

 
 

5. B-05 52 56 92,86 

6. B-06 45 56 80,36 

7. B-07 46 56 82,14 

8. B-08 51 56 91,07 

9. B-09 50 56 89,28 

10. B-10 56 56 100 

11. B-11 43 56 76,78 

12. B-12 53 56 94,64 

13. B-13 50 56 89,28 

14. B-14 50 56 89,28 

15. B-15 48 56 85,71 

16. B-16 47 56 83,93 

17. B-17 51 56 91,07 

18. B-18 43 56 76,78 

19. B-19 51 56 91,07 

20. B-20 48 56 85,71 

21. B-21 49 56 87,50 

22. B-22 53 56 94,64 

23. B-23 53 56 94,64 

24. B-24 50 56 89,28 

25. B-25 43 56 76,78 

26. B-26 47 56 83,93 

27. B-27 48 56 85,71 

28. B-28 54 56 96,43 

29. B-29 56 56 100 

30. B-30 52 56 92,86 

31. B-31 51 56 91,07 

32. B-32 53 56 94,64 

33. B-33 49 56 87,50 

34. B-34 56 56 100 

Jumlah 3042,86 

Perhitungan pada kelas XI MIPA 3: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 =
3042,86

34
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 = 89,50% 
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Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan 

abad 21 dan muatan karakter mendapat respons dalam kategori SANGAT BAIK dari 

peserta didik kelas XI MIPA 5 dengan persentase respons peserta didik sebesar 89,50%. 

Secara keseluruhan, hasil respons peserta didik terhadap bahan ajar adalah: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 =
𝑃  𝑋𝐼 𝑀𝐼𝑃𝐴 3 + 𝑃 𝑋𝐼 𝑀𝐼𝑃𝐴 5

2
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑗𝑎𝑟 =
87,14% + 89,50%

2
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑗𝑎𝑟 = 88,32% 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penilaian respons peserta didik terhadap bahan 

ajar pada kelas XI MIPA 3 dan XI MIPA 5, maka dapat diketahui persentase respons 

peserta didik terhadap bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 

21 dan muatan karakter sebesar 88,32%. Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

tersebut mendapatkan respons dalam kategori SANGAT BAIK oleh peserta didik. 
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3. Rincian Hasil Penilaian Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar Kelas XI MIPA 3 

No. Kode 
Skor Pernyataan 

𝒇 𝒏 𝑷(%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. A-01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 56 100 

2. A-02 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 50 56 89,29 

3. A-03 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 56 76,79 

4. A-04 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 52 56 92,86 

5. A-05 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 56 89,29 

6. A-06 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 46 56 82,14 

7. A-07 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 50 56 89,29 

8. A-08 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 56 76,79 

9. A-09 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 43 56 76,79 

10. A-10 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 46 56 82,14 

11. A-11 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 53 56 94,64 

12. A-12 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 48 56 85,71 

13. A-13 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 49 56 87,50 

14. A-14 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 49 56 87,50 

15. A-15 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 51 56 91,07 

16. A-16 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 48 56 85,71 

17. A-17 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 56 78,57 

18. A-18 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 51 56 91,07 

19. A-19 1 3 4 4 3 4 4 4 1 3 3 3 3 4 44 56 78,57 

20. A-20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 54 56 96,43 

21. A-21 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 52 56 92,86 

22. A-22 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 47 56 83,93 

23. A-23 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 50 56 89,29 
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24. A-24 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 51 56 91,07 

25. A-25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 52 56 92,86 

26. A-26 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 52 56 92,86 

27. A-27 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 46 56 82,14 

28. A-28 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 48 56 85,71 

29. A-29 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 48 56 85,71 

30. A-30 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 45 56 80,36 

31. A-31 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 44 56 78,57 

32. A-32 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 52 56 92,86 

33. A-33 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 51 56 91,07 

34. A-34 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 46 56 82,14 

35. A-35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 54 56 96,43 

Total 121 121 121 128 126 124 121 127 117 121 121 120 116 124 1708 1960 3050 

Rata-rata 3,46 3,46 3,46 3,66 3,60 3,54 3,46 3,63 3,34 3,46 3,46 3,43 3,31 3,54 48,80 56 87,14 

𝑷(%) 86,43 86,43 86,43 91,43 90,00 88,57 86,43 90,71 83,57 86,43 86,43 85,71 82,86 88,57 87,14 100 87,14 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter mendapat respons dalam 

kategori SANGAT BAIK dari peserta didik kelas XI MIPA 3 dengan persentase respons peserta didik sebesar 87,14%. 

4. Rincian Hasil Penilaian Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar Kelas XI MIPA 5 

No. Kode 
Skor Pernyataan 

𝒇 𝒏 𝑷(%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. B-01 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 48 56 85,71 

2. B-02 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 52 56 92,86 

3. B-03 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 52 56 92,86 

4. B-04 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 54 56 96,43 

5. B-05 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 52 56 92,86 

6. B-06 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 45 56 80,36 
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7. B-07 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 46 56 82,14 

8. B-08 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 51 56 91,07 

9. B-09 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 50 56 89,29 

10. B-10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 56 100 

11. B-11 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 43 56 76,79 

12. B-12 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 53 56 94,64 

13. B-13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 50 56 89,29 

14. B-14 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 50 56 89,29 

15. B-15 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 48 56 85,71 

16. B-16 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 47 56 83,93 

17. B-17 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 51 56 91,07 

18. B-18 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 43 56 76,79 

19. B-19 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 51 56 91,07 

20. B-20 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 48 56 85,71 

21. B-21 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 49 56 87,50 

22. B-22 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 53 56 94,64 

23. B-23 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 53 56 94,64 

24. B-24 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 50 56 89,29 

25. B-25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 56 76,79 

26. B-26 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 47 56 83,93 

27. B-27 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 48 56 85,71 

28. B-28 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 56 96,43 

29. B-29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 56 100 

30. B-30 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 52 56 92,86 

31. B-31 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 51 56 91,07 

32. B-32 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 56 94,64 
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33. B-33 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 49 56 87,50 

34. B-34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 56 100 

Total 120 123 123 129 123 122 120 124 127 122 120 118 114 119 1704 1904 3042,86 

Rata-rata 3,53 3,62 3,62 3,79 3,62 3,59 3,53 3,65 3,74 3,59 3,53 3,47 3,35 3,50 50,12 56 89,50 

𝑷(%) 88,24 90,44 90,44 94,85 90,44 89,71 88,24 91,18 93,38 89,71 88,24 86,76 83,82 87,50 89,50 100 89,50 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter mendapat respons dalam 

kategori SANGAT BAIK dari peserta didik kelas XI MIPA 5 dengan persentase respons peserta didik sebesar 89,50%. 

5. Rincian Hasil Penilaian Respons Peserta Didik terhadap Bahan Ajar Tiap Aspek Pernyataan 

 

a. Aspek Tampilan 

 

Kelas Persentase Skor Tiap Nomor Pernyataan 
𝒇 𝒏 𝑷(%) 

1 2 

XI MIPA 3 86,43 86,43 172,86 200 86,43 

XI MIPA 5 88,24 90,44 178,68 200 89,34 

Rata-rata 87,34 88,44 175,77 200 87,88 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter mendapat 

respons dalam kategori SANGAT BAIK pada aspek tampilan dengan persentase sebesar 87,88%. 

b. Aspek Tata Bahasa dan Susunan Kalimat 

 

Kelas Persentase Skor Tiap Nomor Pernyataan 
𝒇 𝒏 𝑷(%) 

3 

XI MIPA 3 86,43 86,43 100 86,43 

XI MIPA 5 90,44 90,44 100 90,44 

Rata-rata 88,44 88,44 100 88,44 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter mendapat 

respons dalam kategori SANGAT BAIK pada aspek tata bahasa dan susunan kalimat dengan persentase sebesar 88,44%. 
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c. Aspek Isi 

 

Kelas Persentase Skor Tiap Nomor Pernyataan 
𝒇 𝒏 𝑷(%) 

4 5 6 7 8 

XI MIPA 3 91,43 90 88,57 86,43 90,71 447,14 500 89,43 

XI MIPA 5 94,85 90,44 89,71 88,24 91,18 454,42 500 90,88 

Rata-rata 93,14 90,22 89,14 87,34 90,94 450,78 500 90,16 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter mendapat 

respons dalam kategori SANGAT BAIK pada aspek isi dengan persentase sebesar 90,16%. 

 

d. Aspek Penggunaan 

 

Kelas Persentase Skor Tiap Nomor Pernyataan 
𝒇 𝒏 𝑷(%) 

9 

XI MIPA 3 83,57 83,57 100 83,57 

XI MIPA 5 93,38 93,38 100 93,38 

Rata-rata 88,48 88,48 100 88,48 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter mendapat 

respons dalam kategori SANGAT BAIK pada aspek penggunaan dengan persentase sebesar 88,48%. 

e. Aspek Fungsi 

 

Kelas Persentase Skor Tiap Nomor Pernyataan 
𝒇 𝒏 𝑷(%) 

10 11 12 13 14 

XI MIPA 3 86,43 86,43 85,71 82,86 88,57 430 500 86 

XI MIPA 5 89,71 88,24 86,76 83,82 87,50 436,03 500 87,21 

Rata-rata 88,07 87,34 86,24 83,34 88,04 433,02 500 86,60 

Berdasarkan kriteria, maka bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter mendapat 

respons dalam kategori SANGAT BAIK pada aspek fungsi dengan persentase sebesar 86,60%. 
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Lampiran 11. Hasil Wawancara dengan Beberapa Peserta Didik 

Wawancara dilakukan untuk menggali secara langsung tentang respons peserta didik 

terhadap bahan ajar fisika berbasis STEM terintegrasi keterampilan abad 21 dan muatan karakter. 

Responden wawancara dalam penelitian ini adalah 6 peserta didik yang masing-masing terdiri atas 

3 peserta didik kelas XI MIPA 3 dan 3 peserta didik kelas XI MIPA 5 SMA Negeri 1 Patikraja. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan keenam peserta didik tersebut. 

1. Hasil Wawancara Pertama 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara pertama dengan salah satu 

peserta didik kelas XI MIPA 3. 

P : “Menurut Dik Istiqomah bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah menarik 

atau masih ada yang kurang?” 

S1 : “Iya, kalau menurut saya sudah menarik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Istiqomah bagian mana yang paling menarik?” 

S1 : “Menurut saya bagian materi massa jenis dan hukum Pascal, Pak. Karena saya paham 

materi itu dan ternyata banyak aplikasi di bidang teknologi dari hukum Pascal.” 

P : “Kalau Dik Istiqomah sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau elektronik?” 

S1 : “Kalau saya lebih suka bahan ajar cetak, Pak.” 

P : “Menurut Dik Istiqomah dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar sudah jelas 

dan mudah dipahami atau belum?” 

S1 : “Sudah jelas, Pak.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik Istiqomah, 

apakah mudah dipahami atau belum?” 

S1 : “Kalau bahasa sudah baik, Pak. Cuma selama ini ketika saya belajar fisika lebih tertuju 

ke rumusnya, Pak.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Istiqomah dari sisi materi yang terdapat dalam bahan ajar, 

apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi fluida atau menyimpang?” 

S1 : “Sudah sesuai dengan materi fluida, Pak.” 

P : “Menurut Dik Istiqomah, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar yang di 

dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang dibahas dengan sains, 

teknologi, engineering, dan matematika, apakah menarik dan memotivasi Adik untuk 

lebih semangat belajar?” 

S1 : “Menurut saya bagian “Rubrik STEM” menarik, Pak. Masalah motivasi belajar saya 

semangat jika materinya masih mudah seperti bagian awal, Pak.” 
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P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo Mengamati!” dan “Ayo 

Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan dan soal yang mengarahkan Adik untuk 

berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah 

dengan tipe soal seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S1 : “Bagian bacaannya yang berisi penerapan teknologi sangat menarik, Pak. Karena 

banyak pengetahuan baru saya temukan. Namun untuk soalnya saya lebih menyukai 

soal yang berbentuk diketahui, ditanya, dan jawab.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga ada beberapa nilai karakter. Apa saja karakter 

tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu Adik dalam meningkatkan 

karakter dalam diri Adik?” 

S1 : “Peduli sosial, rasa ingin tahu, religius, dan disiplin. Iya, menurut saya membantu, Pak, 

terutama nilai peduli sosialnya yang menurut saya sangat sesuai untuk saya.” 

2. Hasil Wawancara Kedua 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara kedua dengan salah satu peserta 

didik kelas XI MIPA 3. 

P : “Menurut Dik Gandi bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah menarik atau 

masih ada yang kurang?” 

S2 : “Sudah menarik dan colorful Pak.” 

P : “Menurut Dik Gandi bagian mana yang paling menarik?” 

S2 : “Menurut saya bagian tugas proyeknya Pak, karena pasti menyenangkan jika dikerjakan 

bersama teman kelompok dan kita dapat berkreasi dalam tugas itu.” 

P : “Kalau Dik Gandi sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau elektronik?” 

S2 : “Bahan ajar cetak Pak, karena kalau bahan ajar elektronik susah untuk dibaca.” 

P : “Menurut Dik Gandi dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar sudah jelas dan 

mudah dipahami atau belum?” 

S2 : “Sudah Pak, terlebih berwarna jadi lebih mudah diamati.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik Gandi apakah 

mudah dipahami atau belum?” 

S2 : “Bahasanya sudah baik, Pak. Bisa saya pahami.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Gandi dari sisi materi yang terdapat dalam bahan ajar, apakah 

sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi fluida atau menyimpang?” 
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S2 : “Sudah sesuai, Pak. Bahkan dalam bahan ajar yang Bapak berikan sangat lengkap.” 

P : “Menurut Dik Gandi, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar yang di dalamnya 

menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang dibahas dengan sains, teknologi, 

engineering, dan matematika, apakah menarik dan memotivasi Adik untuk lebih 

semangat belajar?” 

S2 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM” sudah menarik Pak. Karena terdapat 

penjelasan yang detail dalam menjelaskan suatu teknologi.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo Mengamati!” dan “Ayo 

Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan dan soal yang mengarahkan Adik untuk 

berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah 

dengan tipe soal seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S2 : “Bagian bacaannya yang berisi penerapan materi fluida sudah menarik, Pak. Bagian 

soalnya juga sudah menarik Pak jika dikerjakan bersama teman melalui diskusi.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga ada beberapa nilai karakter. Apa saja karakter 

tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu Adik dalam meningkatkan 

karakter dalam diri Adik?” 

S2 : “Rasa ingin tahu, peduli sosial, disiplin, dan religius. Iya, menurut saya membantu Pak, 

karena membantu kita melatih rasa ingin tahu.” 

3. Hasil Wawancara Ketiga 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara ketiga dengan salah satu peserta 

didik kelas XI MIPA 3. 

P : “Menurut Dik Nurul bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah menarik atau 

masih ada yang kurang?” 

S3 : “Sudah menarik Pak.” 

P : “Menurut Dik Nurul bagian mana yang paling menarik?” 

S3 : “Menurut saya bagian pengenalan tokoh fisikanya (konten “Tokoh Kita”), Pak. Karena 

biasanya kita hanya tahu rumusnya saja tanpa tahu orangnya, Pak.” 

P : “Kalau Dik Nurul sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau elektronik?” 

S3 : “Bahan ajar cetak Pak, karena lebih enak untuk dibaca.” 

P : “Menurut Dik Nurul dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar sudah jelas dan 

mudah dipahami atau belum?” 

S3 : “Sudah jelas Pak, namun ada beberapa gambar yang saya kurang paham.” 
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P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik Nurul apakah 

mudah dipahami atau belum?” 

S3 : “Bahasanya sudah baik, Pak. Namun saya kalau belajar fisika fokus ke rumusnya, Pak. 

Jadi mungkin bisa diberi kotak penjelas pada rumusnya, Pak.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Nurul dari sisi materi yang terdapat dalam bahan ajar, apakah 

sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi fluida atau menyimpang?” 

S3 : “Sudah sesuai, Pak.” 

P : “Menurut Dik Nurul, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar yang di dalamnya 

menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang dibahas dengan sains, teknologi, 

engineering, dan matematika, apakah menarik dan memotivasi Adik untuk lebih 

semangat belajar?” 

S3 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM” sangat menarik, Pak. Karena dapat 

menambah wawasan saya.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo Mengamati!” dan “Ayo 

Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan dan soal yang mengarahkan Adik untuk 

berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah 

dengan tipe soal seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S3 : “Iya, Pak menarik dan ingin saya coba kerjakan.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga ada beberapa nilai karakter. Apa saja karakter 

tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu Adik dalam meningkatkan 

karakter dalam diri Adik?” 

S3 : “Rasa ingin tahu, disiplin, peduli sosial, dan religius. Menurut saya membantu, Pak, 

karena dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya karakter.” 

4. Hasil Wawancara Keempat 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara keempat dengan salah satu 

peserta didik kelas XI MIPA 5. 

P : “Menurut Dik Nenden bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah menarik atau 

masih ada yang kurang?” 

S4 : “Sudah menarik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Nenden bagian mana yang paling menarik?” 

S4 : “Menurut saya bagian penyajiannya, Pak, yang penuh warna jadi mudah dipahami.” 

P : “Kalau Dik Nenden sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau elektronik?” 
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S4 : “Bahan ajar cetak, Pak. Karena bisa disimpan (tidak mudah tertumpuk file lain pada 

gawai/laptop) dan lebih efisien untuk dibaca”. 

P : “Menurut Dik Nenden dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar sudah jelas dan 

mudah dipahami atau belum?” 

S4 : “Sudah jelas Pak, banyak keterangan-keterangan gambar yang disajikan di dalamnya.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik Nenden 

apakah mudah dipahami atau belum?” 

S4 : “Bahasanya sudah baik, Pak. Namun ada beberapa kata asing yang belum saya tahu, 

Pak.”  

P : “Kemudian, menurut Dik Nenden dari sisi materi yang terdapat dalam bahan ajar, 

apakah sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi fluida atau menyimpang?” 

S4 : “Sudah sesuai, Pak.” 

P : “Menurut Dik Nenden, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar yang di dalamnya 

menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang dibahas dengan sains, teknologi, 

engineering, dan matematika, apakah menarik dan memotivasi Adik untuk lebih 

semangat belajar?” 

S4 : “Menurut saya menarik, Pak. Karena menambah pengetahuan baru bagi saya, Pak.”  

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo Mengamati!” dan “Ayo 

Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan dan soal yang mengarahkan Adik untuk 

berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah 

dengan tipe soal seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S4 : “Iya, Pak menarik banyak pengetahuan baru yang saya dapat dan akan coba saya 

kerjakan.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga ada beberapa nilai karakter. Apa saja karakter 

tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu Adik dalam meningkatkan 

karakter dalam diri Adik?” 

S4 : “Rasa ingin tahu, disiplin, religius, dan peduli sosial. Menurut saya membantu, Pak, 

karena penyampaian karakternya dikaitkan dengan materi fluida sehingga membantu 

dalam memahami materi dan lebih mudah diingat.” 

5. Hasil Wawancara Kelima 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara kelima dengan salah satu peserta 

didik kelas XI MIPA 5. 
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P : “Menurut Dik Novi bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah menarik atau 

masih ada yang kurang?” 

S5 : “Sudah menarik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Novi bagian mana yang paling menarik?” 

S5 : “Menurut saya bagian konten Rubrik STEM-nya, Pak. Karena unik beda dengan buku 

yang lain.” 

P : “Kalau Dik Novi sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau elektronik?” 

S5 : “Tergantung, Pak. Kalau lagi malas belajar pake buku cetak kadang saya belajar lewat 

buku elektronik, Pak.” 

P : “Menurut Dik Novi dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar sudah jelas dan 

mudah dipahami atau belum?” 

S5 : “Sudah jelas dan dapat saya pahami, Pak.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik Novi apakah 

mudah dipahami atau belum?” 

S5 : “Bahasanya sudah baik dan dapat saya pahami, Pak.”  

P : “Kemudian, menurut Dik Novi dari sisi materi yang terdapat dalam bahan ajar, apakah 

sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi fluida atau menyimpang?” 

S5 : “Sudah sesuai, Pak.” 

P : “Menurut Dik Novi, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar yang di dalamnya 

menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang dibahas dengan sains, teknologi, 

engineering, dan matematika, apakah menarik dan memotivasi Adik untuk lebih 

semangat belajar?” 

S5 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM” sudah menarik, Pak. Karena menyajikan 

berbagai aplikasi teknologi yang berkaitan dengan fluida.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo Mengamati!” dan “Ayo 

Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan dan soal yang mengarahkan Adik untuk 

berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah 

dengan tipe soal seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S5 : “Iya, menarik, Pak. Namun saya lebih menyukai soal fisika yang langsung menerapkan 

rumus.” 
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P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga ada beberapa nilai karakter. Apa saja karakter 

tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu Adik dalam meningkatkan 

karakter dalam diri Adik?” 

S5 : “Religius, disiplin, peduli sosial, dan rasa ingin tahu. Menurut saya membantu, Pak, 

karena karakter seseorang perlu untuk dikembangkan.” 

6. Hasil Wawancara Keenam 

Berikut adalah percakapan yang terdapat dalam wawancara keenam dengan salah satu 

peserta didik kelas XI MIPA 5. 

P : “Menurut Dik Tegar bahan ajar yang Bapak berikan tadi, apakah sudah menarik atau 

masih ada yang kurang?” 

S6 : “Sudah menarik dan berwarna, Pak, sehingga lebih nyaman dibaca.” 

P : “Menurut Dik Tegar bagian mana yang paling menarik?” 

S6 : “Menurut saya bagian soal-soal diskusinya, Pak. Karena banyak penerapan fluida yang 

dapat di diskusikan.” 

P : “Kalau Dik Tegar sendiri lebih menyukai bahan ajar cetak atau elektronik?” 

S6 : “Bahan ajar cetak Pak, karena lebih nyaman untuk dibaca dan lebih nyata.” 

P : “Menurut Dik Tegar dari sisi gambar yang terdapat dalam bahan ajar sudah jelas dan 

mudah dipahami atau belum?” 

S6 : “Sudah jelas dan mudah dipahami, Pak.” 

P : “Kemudian, dari sisi bahasa yang terdapat dalam bahan ajar menurut Dik Tegar apakah 

mudah dipahami atau belum?” 

S6 : “Bahasanya juga sudah baik dan bisa saya pahami, Pak.” 

P : “Kemudian, menurut Dik Tegar dari sisi materi yang terdapat dalam bahan ajar, apakah 

sudah sesuai dengan dengan pembahasan materi fluida atau menyimpang?” 

S6 : “Sudah sesuai, Pak. Judul tiap materinya sama dengan yang saya pelajari waktu 

semester ganjil.” 

P : “Menurut Dik Tegar, pada bagian “Rubrik STEM” dalam bahan ajar yang di dalamnya 

menjelaskan mengenai keterkaitan materi yang sedang dibahas dengan sains, teknologi, 

engineering, dan matematika, apakah menarik dan memotivasi Adik untuk lebih 

semangat belajar?” 

S6 : “Menurut saya pada bagian “Rubrik STEM”  menarik, Pak. Karena dijelaskan dengan 

sangat lengkap.” 
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P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga terdapat kegiatan “Ayo Mengamati!” dan “Ayo 

Diskusi!”, dimana di dalamnya terdapat bacaan dan soal yang mengarahkan Adik untuk 

berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apakah 

dengan tipe soal seperti itu, Adik menjadi lebih tertarik dan merasa bersemangat untuk 

menyelesaikannya?” 

S6 : “Iya, Pak menarik dan akan saya coba kerjakan.” 

P : “Kemudian dalam bahan ajar kan juga ada beberapa nilai karakter. Apa saja karakter 

tersebut? Apakah nilai-nilai karakter tersebut membantu Adik dalam meningkatkan 

karakter dalam diri Adik?” 

S6 : “Rasa ingin tahu, religius, peduli sosial, dan disiplin. Menurut saya membantu, Pak, 

karena memiliki keterkaitan dengan materi sehingga  mudah diingat.” 
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Lampiran 12. Contoh Produk Bahan Ajar yang Dikembangkan 
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Lampiran 13. Surat Izin Penelitian  
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