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ABSTRAK  

Anggraeni, S. 2020. Penerapan Alat Evaluasi Online Quizizz Berpendekatan 

STEM untuk Mengukur Keterampilan dan Literasi Peserta Didik SMP. Skripsi, 

Jurusan IPA Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Muhamad Taufiq, S.Pd., M.Pd.  

Kata kunci: Alat evaluasi, Quizizz, STEM, Kemampuan menganalisis, Literasi 

Digital 

Peserta didik pada era globalisasi harus memiliki keterampilan tambahan seperti 

keterampilan menganalisis dan literasi digital untuk dapat mengikuti 

perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil 

kemampuan menganalisis dan literasi digital peserta didik dengan menggunakan 

alat evaliuasi online Quizizz berpendekatan STEM. Penelitian ini adalah pre-

eksperimental dengan desain penelitian one shoot case study. Populasi penelitian 

adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Kesatrian 1 Semarang tahun 

pelajaran 2019/2020. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling dengan sampel sejumlah 30 peserta didik. Instrumen disusun dengan 

melihat indikator dari setiap variabel sehingga diperoleh kisi-kisi yang akan 

digunakan sebagai rubrik penilaian untuk pengambilan data. Instrumen penelitian 

ini meliputi lembar tes kemampuan menganalisis berpendekatan STEM, lembar 

angket literasi digital dan lembar tanggapan peserta didik terhadap alat evaluasi. 

Hasil penelitian menunjukan profil kemampuan menganalisis dari 30 peserta didik 

secara klasikal yaitu 73,33% peserta didik masuk kategori sedang dan terendah 

20% peserta didik masuk kategori rendah. Kemampuan menganalisis peserta didik 

berdasarkan indikator yang tertinggi yaitu indikator mengorganisasikan 56,66% 

dan terendah indikator mengatribusikan 45,16%. Kemampuan menganalisis 

peserta didik dilihat berdasarkan aspek STEM yaitu Science 42,11%, Technology 

69,66%, Engineering 39,66%, Mathematic 36%. Hasil analisis angket literasi 

digital memperoleh persentase rata-rata 71,6%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan menganalisis peserta didik di SMP Kesatrian 1 

Semarang masuk dalam kategori sedang dan literasi digital peserta didik SMP 

Kesatrian 1 Semarang menggunakan aplikasi Quizizz masuk dalam kategori baik.   
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ABSTRACT  

Anggraeni, S. 2020. Application of Online Quizizz Evaluation Tool with STEM 

Approach to Measure Skills and Literacy of Junior High School Students. Thesis, 

Department of Integrated Science, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Universitas Negeri Semarang. Advisor Muhamad Taufiq, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Evaluation tool, Quizizz, STEM, Analytical skill, Digital Literacy.  

Students in the era of globalization must have additional skills such as analytical 

skills and digital literacy to follow current development. The purpose of this 

research is to know student’s analytical ability using Quizizz application with 

STEM approach. This is a pre-experimental research with one shoot case study 

design. Population of this research is all students of grade 8 Kesatrian 1 Semarang 

Junior high school in the 2019/2020 school year. The sampling technique was 

carried out by purposive sampling with a sample of 30 students. The instrument is 

arranged by looking the indicators of each variable to obtain a lattice that will be 

used as assessment rubric for data collection. The research instruments included a 

test sheet for the analitycal ability using the STEM approach, a digital literacy 

questionnaire sheet and a students response sheet for the evaluation tool. The 

results showed the profile of analitycal ability classically from 30 students, has 

percentage 73.33% of students in the medium category and the lowest 20% of 

students in the low category. The students analitycal ability based on the highest 

indicators, indicator to organize 56.66% and the lowest indicator attributed 

45.16%. The students analitycal ability is seen based on STEM aspects, Science 

42.11%, Technology 69.66%, Engineering 39.66%, Mathematic 36%. The results 

of questionnaire digital literacy analysis obtained an average percentage of 71.6%. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the students analitycal 

ability at SMP Kesatrian 1 Semarang is in the medium category and digital 

literacy students at SMP Kesatrian 1 Semarang using the Quizizz application are 

in the good category. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemerintah selalu 

mengusahakan agar tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan dalam 

Undang-undang dapat terwujud.  

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya kurikulum 2013 yang 

menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran IPA dituntut untuk mampu meningkatkan keterampilan hardskill 

dan softskill peserta didik. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan 5M yaitu 

Mengamati, Menanya, Mencoba, Menganalisis dan Mengkomunikasikan. 

Kegiatan pembelajaran dengan metode 5M diharapkan mampu mendorong peserta 

didik untuk menemukan sendiri ilmu pengetahuan yang belum pernah didapat 

sebelumnya. Pengetahuan tersebut akan menambah pengalaman sehingga peserta 

didik dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi yang akan diujikan 

pada saat evaluasi. 

Hasil skor PISA yang diperoleh Indonesia dalam bidang sains pada tahun 2018 

yaitu 396. Indonesia telah berpartisipasi dalam PISA mulai dari tahun 2001 

hingga 2018. Grafik perolehan skor menunjukkan angka yang fluktuatif selama 

kurun waktu 2001-2018, namun jika dilihat secara keseluruhan tetap datar. 

Indonesia mengalami peningkatan jika dilihat dari segi pendaftaran peserta yaitu 

dari angka 46% menjadi 85%. Akan tetapi, hal tersebut belum diimbangi dengan 

peningkatan kinerja sistem pendidikan agar tidak menurunkan nilai kinerja rata-

rata (OECD, 2018). Berdasarkan hasil PISA tersebut dapat disimpulkan bahwa
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kemampuan sains di Indonesia masih rendah dan peningkatannya tidak terlihat. 

Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah peningkatan partisipan Indonesia 

dalam PISA. Rendahnya kemampuan sains secara tidak langsung mempengaruhi 

kemampuan menganalisis peserta didik.  

Salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan IPA peserta didik di 

Indonesia masih rendah adalah kurangnya penguasaan keterampilan peserta didik 

dalam menganalisis. Kemampuan menganalisis membutuhkan penalaran dalam 

berpikir. Hal tersebut dapat dilihat diantaranya dari hasil observasi di SMP 

Kesatrian 1 Semarang, bahwa hanya 8 dari 28 peserta didik yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Perolehan nilai tersebut diantaranya 

dikarenakan peserta didik belum mampu mengerjakan tipe soal yang 

membutuhkan keterampilan analisis.  

Kemampuan menganalisis yang tergolong rendah disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman mengenai konsep-konsep materi khususnya yang berkaitan dengan 

fisika. Peserta didik seringkali tidak mampu menyelesaikan soal-soal hitungan 

dengan baik. Hal itu terlihat dari jawaban peserta didik yang hanya mampu 

mengerjakan tipe soal C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 (menerapkan), dan 

sebagian kecil soal C4 (menganalisis).  Keterampilan menganalisis menurut 

(Dewina et al., 2017) terdiri dari tiga indikator yang meliputi (1) membedakan, 

(2) mengorganisasikan, dan (3) mengatribusikan (menyimpulkan). Peserta didik 

harus mampu menguraikan materi menjadi bagian yang lebih kecil 

(membedakan), menggabungkan atau mengelompokan potongan materi 

(mengorganisasikan) dan menarik kesimpulan dari potongan materi 

(mengatribusikan) agar dapat dikatakan memiliki kemampuan menganalisis yang 

baik.  

Keberhasilan kegiatan pembelajaran akan bergantung pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Ali (2018) menyatakan bahwa ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu faktor yang datang dari peserta 

didik itu sendiri (raw input) dan faktor lingkungan (environmental input) baik 

lingkungan alami maupun sosial. Faktor dari luar yang menyebabkan hasil belajar 
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peserta didik tidak maksimal diantaranya metode belajar dan modifikasi alat 

evaluasi pembelajaran.  

Evaluasi pembelajaran memegang peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Evaluasi biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan proses 

pembelajaran. Yusuf (2015) menyatakan bahwa evaluasi pendidikan sendiri dapat 

diartikan sebagai kegiatan pemberian arti, nilai, dan makna terhadap hasil 

asesmen dalam pendidikan atau pembelajaran sesuai dengan aturan atau standar 

yang ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur 

sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai (Arikunto, 2018). Rukajat (2018) 

menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penentuan keputusan tentang 

kualitas suatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai 

berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan ditafsirkan 

secara sistematis. Salah satu yang menentukan hasil evaluasi yang baik adalah alat 

evaluasi yang baik dan relevan.  

Alat evaluasi yang sering digunakan saat ini masih bersifat konvensional yaitu 

dengan menggunakan kertas. Peserta didik diberi lembar soal dan lembar jawab 

kemudian mengerjakan soal tersebut di lembar jawab yang sudah disediakan. 

Lembar jawab dikumpulkan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan 

setelah evaluasi selesai. Kelemahan yang sering terjadi pada evaluasi 

konvensional ini adalah peserta didik seringkali kekurangan waktu saat 

pengerjaan dan cenderung kurang termotivasi untuk mengerjakan soal. Guru juga 

mengungkapkan kendala yang dialami yaitu lamanya waktu pengoreksian. Salah 

satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah 

melakukan evaluasi secara online yaitu dengan memanfatkan teknologi internet.  

Zahara (2015) menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran online merupakan 

salah satu proses evaluasi yang menarik dan masih jarang dilakukan oleh 

kebanyakan guru. Hal ini dikarenakan beberapa sebab seperti keterbatasan 

pengetahuan pendidik terhadap pengaplikasian evaluasi secara online dan yang 

paling vital adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah maupun peserta 

didik yang seringkali belum memadai. Salah satu media yang dapat digunakan 

untuk evaluasi pembelajaran online adalah dengan menggunakan aplikasi Quizizz. 
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Hasil penelitian Yana et al., (2019) menyimpulkan bahwa persentase 

pemahaman konsep gelombang mekanik menggunakan aplikasi Quizizz mencapai 

51% dan masuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada materi lainnya persentase 

yang diperoleh masih cukup rendah. Sehingga penggunaan aplikasi Quizizz cukup 

membantu dalam proses pemahaman konsep. 

 Quizizz merupakan alat atau media pembelajaran yang memiliki fitur-fitur 

menarik sehingga dapat menambah motivasi peserta didik dalam mengerjakan 

soal evaluasi. Aplikasi ini dapat diakses secara gratis melalui perangkat seperti 

komputer, smartphone, atau tablet. (Amornchewin, 2018) menyatakan bahwa 

media evaluasi online Quizizz mampu meminimalisir kelemahan yang terjadi saat 

evaluasi dilakukan dengan konvensional sehingga lebih efisien. Meminimalisir 

human eror, soal dapat diacak secara cepat sehingga dapat mengurangi 

kecurangan saat ujian serta hasil evaluasi dapat langsung dilihat sehingga 

memudahkan guru untuk melakukan pengoreksian.  

Berdasarkan hasil observasi pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 

SMP Kesatrian 1 Semarang menunjukan bahwa proses evaluasi masih dilakukan 

secara konvensional. Padahal sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Kesatrian 1 

Semarang sudah sangat memadai. Fasilitas yang ada dalam setiap ruang kelas 

meliputi 1 buah komputer, LCD proyektor, speaker dan tersedia koneksi internet 

yang baik. Selain itu peserta didik juga memiliki handphone yang canggih 

sehingga mampu digunakan untuk mengakses internet dengan baik.  

Perkembangan media-media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan atau 

dikolaborasikan pada era teknologi yang semakin canggih saat ini sudah banyak 

sekali. Akan tetapi peserta didik cenderung menggunakan handphone hanya 

sebagai alat bermain game atau sosial media saja. Seringkali guru melihat peserta 

didik memainkan handphone untuk bermain game online menggunakan jaringan 

wifi milik sekolah baik di luar jam pelajaran maupun dalam proses pembelajaran.  

Kibona  &  Mgaya (2015) memperlihatkan tingginya pemakaian handphone 

pada peserta didik yang dapat  mengganggu  proses  pembelajaran. Penggunaan 

handphone untuk sosial media pada umur remaja mencapai lima sampai tujuh jam 

per hari. Durasi  ini  jauh  melebihi pemanfaatan handphone remaja pada konteks 
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akademik. Hal tersebut menjadi tugas pendidik untuk mampu memberikan 

edukasi mengenai penggunaan handphone di era digital ini sehingga peserta didik 

mampu memanfaatkannya dengan baik untuk mengakses website yang berkaitan 

dengan pembelajaran.  

Pada era digital ini inovasi pembelajaran berbasis teknologi atau internet 

sangat penting karena diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan (literasi 

digital) peserta didik di tengah era digital yang semakin canggih. Clark, R. C. & 

Richard E. M. (2016) mendefinisikan e-learning sebagai instruksi yang 

disampaikan dalam perangkat digital (computer, laptop, tablet, atau smartphone) 

yang dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran e-learning 

berisi materi pelajaran yang berupa tulisan, gambar atau video disimpan dalam 

bentuk elektronik (drive) atau server di internet. Informasi yang disajikan di 

internet sangatlah banyak sehingga pembelajaran dengan e-learning dapat 

memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Pemerintah melalui 

Permendikbud No.109 tahun 2013 mendukung adanya pembelajaran 

menggunakan media elektronik.  

List (2019) menyatakan bahwa literasi digital peserta didik dapat ditinjau dari 

tiga aspek yaitu berdasarkan kemampuan bawaan, berdasarkan keterampilan dan 

sosiocultural. Literasi digital dapat dipahami sebagai seperangkat keterampilan 

atau kompetensi yang saling terkait yang diperlukan untuk sukses di era digital. 

Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi 

dalam berbagai format dan dari berbagai sumber ketika disajikan melalui 

komputer. 

Hal itu selaras dengan pembelajaran abad 21 yang merupakan sistem gerakan 

pembaharuan dibidang pendidikan terutama dalam bidang sains dan matematika. 

Salah satu dari pembaharuan tersebut dikenal dengan istilah STEM. Pendidikan 

STEM memberikan peluang kepada guru untuk memperlihatkan kepada peserta 

didik tentang konsep, prinsip, dan teknik dari sains, teknologi, engineering, dan 

matematika yang digunakan secara terintegrasi dalam pembelajaran maupun 

kehidupan sehari-hari. Zamista (2018) menambahkan bahwa pendidikan STEM 

merupakan bentuk pendidikan yang paling sesuai untuk mempersiapkan generasi 
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yang literasi terhadap STEM demi menjawab tuntutan zaman dan perkembangan 

teknologi. 

Media evaluasi online menggunakan aplikasi Quizizz berbasis STEM 

merupakan suatu alat evaluasi online berupa soal pilihan ganda analisis (C4) pada 

materi getaran gelombang dan bunyi yang dikaitkan dengan STEM. STEM 

merupakan pendekatan yang mengintegrasikan antara Science, Technology, 

Engineering dan Mathematics. Afriana et al. (2016) menyatakan bahwa STEM 

merupakan displin ilmu yang berkaitan erat satu sama lain. Sains memerlukan 

matematika sebagai alat dalam mengolah data, sedangkan teknologi dan teknik 

merupakan aplikasi dari sains.  

Pembelajaran menggunakan pendekatan STEM ini diharapkan dapat 

menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Taufiq et al., 

(2016) menyatakan bahwa pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah 

sesungguhnya perlu dirancang melalui model, media pembelajaran, dan penilaian 

yang tepat untuk memfasilitasi kegiatan yang menghubungkan konsep dan 

kehidupan nyata. Model pembelajaran yang digunakan adalah PBL (Problem 

Based Learning) yang dipadukan dengan STEM. Model tersebut dirasa cocok 

diterapkan pada penelitian ini dengan mempertimbangkan segala kelebihan dari 

pendekatan STEM. Selain itu materi yang digunakan adalah getaran gelombang 

dan bunyi dengan KD 3.11 menganalisis. 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan pada kelas eksperimen 

menggunakan alat evaluasi online yang berpendekatan STEM. Instrumen evaluasi 

yang digunakan berupa tes pilihan ganda analisis C4 berpendekatan STEM. Alat 

evaluasi online yang digunakan diharapkan mampu mengukur keterampilan 

menganalisis peserta didik sekaligus literasi digital peserta didik. Pada penelitian 

hanya ada kelas eksperimen dan tidak ada kelas kontrol.  

Penelitian yang relevan diantaranya penelitian Ardianti et al. (2019) 

menyatakan bahwa efektivitas blended learning berpendekatan STEM yang 

menunjukan bahwa pembelajaran berbasis teknologi atau online mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis peserta 

didik pada kelas yang menggunakan teknologi internet lebih meningkat 
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dibandingkan dengan kelas yang pembelajaran konvensional. Dimana didalam 

variabel kemampuan berpikir kritis terdapat indikator keterampilan menganalisis 

yang dapat menjadi penunjang referensi penelitian ini. 

Penelitian Irwan et al. (2019) mengenai efektifitas penggunaan Kahoot untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik  menunjukan bahwa media belajar yang 

interaktif dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik. Adanya inovasi, 

tampilan yang menarik mampu membuat peserta didik lebih semangat dalam 

belajar. Sehingga secara signifikan penggunaan media interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar yang pada akhirnya prestasi belajar peserta didik 

meningkat.  

Wulandari (2019) menunjukan hasil penelitianya mengenai pembelajaran 

inkuiri terbimbing menggunakan pendekatan STEM untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif. Hasilnya pembelajaran tersebut mampu 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Hal tersebut ditunjukan 

dengan meningkatnya nilai pre-test dan post-test secara signifikan. Keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik terlihat meningkat pada setiap indikatornya.  

Penelitian Zhao (2019) membandingkan dua kelas dengan frekuensi 

penggunaan Quizizz yang berbeda. Peserta didik  yang menggunakan Quizizz 

lebih sering menyatakan bahwa Quizizz mudah digunakan, mampu merangsang 

minat mereka, membantu mereka berkonsentrasi di kelas, dan mengurangi 

gangguan yang disebabkan oleh perangkat elektronik. Peserta didik yang 

menggunakan Quizizz juga lebih sering mendapatkan skor evaluasi yang lebih 

tinggi. Sebaliknya kelas yang menggunakan Quiziziz dengan frekuensi yang lebih 

sedikit menyatakan sebaliknya.  

Penerapan alat evaluasi online dengan menggunakan aplikasi Quizizz 

berpendekatan STEM diharapkan mampu mengukur keterampilan menganalisis 

dan literasi digital peserta didik. Sehingga mampu menjadi solusi dari 

permasalahan yang ada pada mata pelajaran IPA khususnya pada materi getaran 

gelombang dan bunyi. Selain itu peserta didik juga mampu memaksimalkan 

penggunaan handphone yang mereka miliki sehingga meningkatkan literasi digital 

guna meyongsong pendidikan abad 21. 
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1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah validitas alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM 

pada materi getaran, gelombang dan bunyi? 

2. Bagaimanakah profil keterampilan menganalisis dan literasi digital peserta 

didik setelah menggunakan alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM 

pada materi getaran, gelombang dan bunyi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis validitas alat evaluasi online Quizizz berbasis STEM pada 

materi getaran, gelombang dan bunyi. 

2. Menganalisis keterampilan menganalisis dan literasi digital peserta didik 

setelah menggunakan alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM pada 

materi getaran, gelombang dan bunyi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi alat 

evaluasi online yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz yang dapat diterapkan 

dalam proses evaluasi pembelajaran agar mampu mengukur keterampilan 

menganalisis peserta didik pada materi getaran gelombang dan bunyi.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Sekolah 

1. Memudahkan sekolah untuk memperoleh referensi alat evaluasi online agar 

mampu mengukur keterampilan menganalisis dan literasi digital peserta 

didik. 
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2. Sebagai acuan kebijakan sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan evaluasi 

pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

1.4.2.2 Bagi Guru  

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi guru saat menyelenggarakan kegiatan 

evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara online. 

2. Memudahkan guru dalam memperoleh nilai hasil evaluasi peserta didik 

sehingga pekerjaan guru menjadi lebih ringan. 

3. Memberikan kesempatan guru untuk memanfaatkan teknologi serta sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah. 

1.4.2.3 Bagi Peserta Didik  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang menarik 

kepada peserta didik tentang media evaluasi online yang dapat dilakukan di 

handphone mereka. 

2. Mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik dengan adanya 

penggunaan media evaluasi yang lebih interaktif. 

3. Diharapkan mampu meningkatkan literasi digital peserta didik di era industri 

4.0. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti  

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan implementasi 

dari perkuliahan dan agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang alat evaluasi online 

untuk mengukur keterampilan menganalisis dan literasi digital peserta didik. 

 

1.5  Penegasan Istilah  

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan batasan pada ruang lingkup 

penelitian dan menghindari kesalahan dalam mengartikan suatu istilah. Istilah 

yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
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1.5.1 Alat Evaluasi Online   

Secara umum alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara 

lebih efektif dan efisien. Kata “alat” biasa disebut juga dengan istilah “instrumen”. 

Oleh karena itu alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Alat 

evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti 

keadaan yang dievaluasi (Arikunto, 2018). 

Kemampuan peserta didik setelah mengikuti pelaksanaan pembelajaran 

dapat diketahui menggunakan suatu alat yaitu alat evaluasi. Terdapat 2 macam 

alat evaluasi yang dapat digunakan yaitu tes dan bukan tes (nontes) yang 

selanjutnya tes dan nontes tersebut disebut sebagai teknik evaluasi (Arikunto, 

2018). Noviati (2011) menyatakan alat evaluasi yang paling sering digunakan 

untuk mengukur hasil belajar adalah tes, teknik tes adalah cara atau prosedur 

dalam rangka 11 pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Sebuah tes 

dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur, harus memenuhi lima persyaratan, 

yaitu memiliki (1) validitas, (2) reliabilitas, (3) objetivitas, (4) praktibilitas, (5) 

dan ekonomis (Arikunto, 2018). 

Mondry (2008) menyatakan bahwa alat evaluasi online dapat didefinisikan 

sebagai media yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui 

media online yang tehubung dengan internet dan menggunakan teknologi. Pada 

penelitian ini alat evaluasi online yang digunakan yaitu dengan menggunakan 

aplikasi Quizizz dengan mempertimbangkan segala keunggulan yang dimiliki oleh 

aplikasi ini. 

1.5.2 Quizizz Berpendekatan STEM 

Quizizz merupakan sebuah web tool berupa permainan kuis online yang 

dapat digunakan sebagai penilaian formatif dalam pembelajaran (Basuki & 

Hidayati, 2019). Aplikasi Quizizz dapat diperoleh dengan cara mendownload di 

google playstore atau dengan mengetikan quizizz.com pada browser diperangkat 

kita. Penggunaan aplikasi Quizizz sangat mudah hanya saja perlu sarana dan 

prasarana yang memadai seperti laptop, smartphone dan koneksi internet untuk 

mengaplikasikan model evaluasi ini. 
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Penelitian ini menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengukur kemampuan 

menganalisis peserta didik dengan mempertimbangkan segala keunggulan yang 

dimiliki aplikasi Quizizz. Keunggulan Quizizz menurut penelitian Yana et al., 

(2019) diantaranya  

(1) mudah digunakan; 

(2) kuis yang telah dibuat dapat langsung ditambahkan ke dalam Quizizz; 

(3) dapat menyisipkan soal berupa gambar,ataupun audio; 

(4) kuis dapat dibagikan kepada peserta dengan memberikan kode kepada peserta 

didik; 

(5) hasil pengerjaan dapat diunduh langsung dalam bentuk excel; 

(6) waktu pengerjaan setiap soal dapat diatur sesuai dengan kebutuhan; 

(7) lebih praktis merekam jawaban secara otomatis; 

(8) lebih efisien karena tidak menggunakan kertas; 

Quizizz berpendekatan STEM merupakan alat evaluasi online berbentuk 

soal pilihan ganda beralasan yang memiliki tipe soal menganalisis (C4). Soal 

diintegrasikan dengan empat aspek STEM yaitu science, technology, engineering, 

dan mathematic dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Peserta didik 

mengerjakan evaluasi secara mandiri dengan menjawab soal pilihan ganda serta 

alasannya melalui aplikasi Quizizz. 

1.5.3 Keterampilan Menganalisis  

Proses pembelajaran yang diterapkan saat ini masih banyak yang belum 

melibatkan peserta didik untuk berpikir menganalisis. Kebanyakan hanya 

menuntut peserta didik untuk menghafal materi dan menjadi seorang yang 

pemikir. Padahal beberapa materi fisika memerlukan kemampuan menganalisis 

untuk dapat memahaminya. 

Anderson & Krathwohl (2010) menyatakan bahwa taksonomi adalah jenis 

kerangka kerja khusus yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan. 

Pernyataan tujuan mengandung kata kerja (menggambarkan proses kognitif) dan 

kata benda (menggambarkan pengetahuan yang diharapkan). Taksonomi bloom 

yang digunakan oleh guru merupakan revisi dari versi sebelumnya.  
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Taksonomi bloom versi revisi merupakan kerangka dua dimensi yang 

meliputi proses kognitif dan pengetahuan. Versi revisi lebih mengutamakan 

keterkaitan antara proses kognitif (mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi dan membuat) dan kompleksitas diantara kedua 

dimensi. Misalnya mengingat diyakini lebih kompleks daripada mengingat dan 

seterusnya.  

Kemampuan menganalisis dalam taksonomi bloom versi revisi masuk 

kedalam tingkatan ke empat yaitu menganalisis atau C4 (Analyze). Proses 

menganalisis meliputi beberapa tahap. Anderson & Krathwohl (2010) 

menyatakan tahap-tahap menganalisis meliputi pemecahan materi menjadi 

bagian-bagian penyusunnya dan penentuan bagaimana bagian-bagian itu terkait 

satu sama lain serta dengan struktur keseluruhan. Proses ini kategori meliputi 

proses kognitif dalam membedakan, mengorganisasi, dan menghubungkan. 

Berdasarkan pengertian menganalisis menurut Anderson & Krathwohl dapat 

disimpulkan bahwa indikator peserta didik menganalisis yaitu dapat melalui 

tahapan-tahapan menganalisis.  Indikator tersebut meliputi (1) membedakan, (2) 

mengorganisasikan, (3) menghubungkan (menyimpulkan) yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Masing-masing indikator akan dimasukan ke dalam soal 

untuk mengukur kemampuan menganalisis peserta didik. 

1.5.4 Kemampuan Literasi Digital  

Konsep literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan 

didasarkan pada konsep literasi digital milik UNESCO dimana literasi digital 

mencakup dua sudut pandang utama seperti literasi teknologi dan literasi 

informasi. Literasi teknologi memfokuskan pada pengguna dan kemampuan 

teknis, sementara pada fokus utama pada literasi informasi adalah kemampuan 

memetakan, mengidentifikasi, mengolah, dan menggunakan informasi secara 

optimal. Kedua aspek tersebut kemudian terbagi dalam tiga tahapan utama yakni 

kompetensi digital berupa keterampilan, konsep pendekatan, dan perilaku 

(Kemendikbud, 2017). 

Pada penelitian ini indikator yang digunakan diambil berdasarkan pengertian 

literasi digital menurut Kemendikbud (2017) yang meliputi beberapa aspek 
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diantaranya: (1) menemukan, (2) memahami, (3) mengevaluasi, (4) membuat, 

dan (5) mengkomunikasikan. Lima indikator yang digunakan akan dijabarkan 

kedalam beberapa sub-indikator lainnya. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data literasi digital yaitu melalui angket, dan observasi 

menggunakan skala penilaian.  

1.5.5 Getaran Gelombang dan Bunyi 

Pada penelitian ini materi yang akan digunakan adalah Getaran 

Gelombang dan Bunyi. Pada kurikulum 2013 materi Getaran Gelombang dan 

Bunyi terdapat pada kelas VIII semester 2 dengan alokasi jam pelajaran adalah 

5JP. Materi ini terdiri dari 3 pokok bahasan yaitu, getaran gelombang dan bunyi, 

mekanisme mendengar pada manusia dan hewan, dan aplikasi getaran gelombang 

dalam teknologi. Penelitian ini menggunakan materi Getaran, Gelombang dan 

Bunyi dikarenakan termasuk dalam materi yang susah untuk dipahami oleh 

peserta didik dan sangat cocok untuk dikaitkan dengan sains, teknologi, 

engineering dan matematika. Selain itu pada materi ini juga diperlukan 

keterampilan menganalisis peserta didik agar dapat memahami materi dengan 

baik. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teoritis  

2.1.1 Alat Evaluasi Online 

Media online merupakan media yang menggunakan internet, media online 

berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi 

secara privat maupun secara publik. Pengertian alat evaluasi online sendiri adalah 

tes yang dikembangkan secara online berbasis teknologi internet melalui blog, 

maupun perangkat lunak untuk pembuatan soal, atau berbasis web (Mondry, 

2008). 

Kuis interaktif, menurut Arsyad (2011) tergolong sebagai media 

pembelajaran berbasis komputer karena dalam proses penggunaanya dibutuhkan 

komputer. Kuis interaktif merupakan sebuah aplikasi yang berisi materi pelajaran 

dalam bentuk soal atau pertanyaan yang memungkinkan peserta didik untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuannya mengenai materi pelajaran. 

 

2.1.2 Quizizz Berpendekatan STEM 

Quizizz adalah aplikasi pendidikan berbasis game, yang membawa aktivitas 

multipermainan ke ruang kelas dan membuat latihan di kelas menjadi interaktif 

dan menyenangkan (Purba, 2019). Peserta didik dapat memainkan latihan soal 

pada aplikasi Quizizz melalui media elektronik yang mereka miliki, misalnya 

smartphone, tablet dan lainya yang terhubung ke internet. 

Quizizz berbeda dengan aplikasi pendidikan lainnya karena memiliki 

karakteristik permainan seperti avatar, tema, meme, dan musik menghibur dalam 

proses pembelajaran. Quizizz juga memungkinkan peserta didik untuk saling 

bersaing dan memotivasi mereka belajar sehingga hasil belajar bisa meningkat. 

Peserta didik mengambil kuis pada saat yang sama di kelas dan melihat peringkat 

langsung mereka di papan peringkat (Setiawan et al., 2020). 
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Quizizz adalah platform permainan atau aktivitas kelas menggunakan aplikasi 

game kuis di mana peserta didik menjadi pengendali kecepatan mereka dalam 

permainan. Quizizz juga memiliki beberapa fitur yang sangat menonjol dan sangat 

berguna bagi peserta didik dan guru. Bagi peseta didik menguntungkan karena 

kecepatan peserta didik muncul di layar masing-masing peserta didik, sehingga 

mereka dapat menjawab pertanyaan dengan kecepatan mereka sendiri dan 

meninjau jawaban mereka di akhir. Guru juga mendapatkan wawasan tingkat 

kelas dan tingkat peserta didik yang terperinci untuk setiap kuis dan mengunduh 

laporan sebagai lembar bentang Excel. Ada beberapa fitur lain dari Quizizz seperti 

BYOD (Bring Your Own Device) yang dapat dimainkan oleh peserta didik 

menggunakan segala jenis perangkat dengan browser, termasuk PC, laptop, tablet, 

dan smartphone (Lestari, 2019). 

Quizizz adalah alat penilaian formatif online yang mudah digunakan oleh 

peserta didik dan gratis sehingga sangat membantu para guru menilai pengetahuan 

peserta didik. Quizizz adalah alat online berbentuk game atau interaktif yang 

membantu peserta didik memeriksa pengetahuan dan kemajuan dalam 

pembelajaran mereka. Pada aplikasi Quizizz, urutan pertanyaan diacak untuk 

setiap peserta didik sehingga mengurangi kecurangan yang dapat dilakukan oleh 

peserta didik. Selain itu guru juga dapat menugaskan pekerjaan rumah untuk 

memberikan peserta didik latihan tambahan (Bury, 2017). 

Pembuatan alat evaluasi online menggunakan aplikasi Quizizz tidak sulit. 

Guru dapat membuat alat evaluasi online kapan saja melalui handphone, tablet 

maupun laptop/PC yang terkoneksi dengan internet. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan yaitu meliputi: 

1. Pastikan handphone, tablet atau komputer terkoneksi dengan internet. 

2. Buka browser pada perangkat (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 

Edge atau yang lainnya) lalu ketikan quizizz.com.  

3. Layar akan menampilkan halaman login dan sign up seperti pada Gambar 2.1. 

Menu login digunakan untuk mereka yang sudah membuat akun pada Quizizz, 

sedangkan menu sign up untuk mereka yang baru akan membuat akun pada 

Quizizz.  
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4. Apabila guru/peserta didik belum memiliki akun maka klik sign up untuk 

membuat akun dengan menggunakan email kemudian klik next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Halaman Quizizz akan menampilkan tiga pilihan yaitu sebagai guru, sebagai 

peserta didik dan untuk bisnis seperti pada Gambar 2.3. Guru memilih menu 

guru untuk dapat membuat soal dengan variasi bentuk soal. Akun guru 

memiliki menu yang lebih banyak dibandingkan dengan akun peserta didik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Cara Membuat Akun pada Aplikasi Quizizz dengan 

Email 

Gambar 2. 1 Login atau  Sign up aplikasi Quizizz 
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6. Isikan semua data yang diperlukan termasuk password lalu klik continue 

seperti pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Akun sudah siap digunakan untuk membuat soal atau mengerjakan soal online. 

Pada aplikasi Quizizz terdapat beberapa menu yang dapat digunakan 

diantaranya: 

(1) Create new quiz (membuat kuis baru dengan menginput langsung, 

mengadopsi dari milik orang lain atau mengunggah file soal dalam bentuk 

excel); 

(2) Find quiz (menemukan kuis yang dibuat oleh orang lain); 

(3) My questions (melihat kumpulan kuis yang sudah dibuat); 

(4) Reports (menampilkan hasil kuis yang telah dikerjakan); 

Gambar 2. 3 Opsi Jenis Akun Quizizz yang Akan dibuat 

Gambar 2. 4 Mengisi Data Diri dan Password 
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(5) Classes (mengorganisir peserta didik dalam suatu kelas); 

(6) Collections (mengorganisir koleksi kuis); 

(7) Memes (membuat gambar penyemangat); 

(8) Profile (mengatur nama, foto profil dan akun media sosial); 

(9) Settings (mengatur akun email, username, ganti password dan hapus akun); 

(10) Log out (keluar dari Quizizz). 

Menu-menu tersebut memudahkan guru mengorganisir peserta didik. Hasil 

kuis yang telah dikerjakan dapat langsung dilihat oleh peserta didik setelah selesai 

mengerjakan. Guru melihat hasil peserta didik dengan mengunduh file excel yang 

tersedia. 

Membuat kuis menggunakan aplikasi Quizizz dapat dilakukan dengan sangat 

mudah dan variatif. Beberapa bentuk soal yang dapat digunakan untuk evaluasi 

menggunakan aplikasi quizizz diantaranya yaitu pilihan ganda, kotak centang, isi 

bagian kosong, pemilihan, dan terbuka-berakhir. Aplikasi Quizizz ini sangat 

mudah digunakan dan efisian. Berikut merupakan langkah-langkah membuat kuis 

menggunakan aplikasi Quizizz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

Gambar 2. 5 Langkah-langkah Membuat Quizizz 
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Berikut merupakan keterangan Gambar 2.5 langkah-langkah membuat kuis 

pada Quizizz: 

1. Klik create new quiz pada web quizizz, kemudian akan muncul isian nama 

kuis dan pilihan mata pelajaran seperti pada gambar 1. 

2.  Setelah itu klik next akan muncul opsi variasi bentuk soal seperti pilihan 

ganda, kotak centang dll seperti gambar 2. Pilih salah satu bentuk soal yang 

dingin dibuat pada nomor 1. Nomor 2 dan seterusnya dapat diubah bentuk 

soalnya.  

3. Setelah itu akan muncul kotak untuk menginput soal seperti gambar no 3 lalu 

kita isikan soalnya. Review soal berada di sebelah kanan isian soal. 

4. Tentukan kunci jawaban dari soal yang telah dibuat. Setelah semua soal 

selesai di input, klik simpan. Soal siap digunakan untuk evaluasi.  

Penelitian ini menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengukur kemampuan 

menganalisis peserta didik dengan mempertimbangkan segala keunggulan yang 

dimiliki aplikasi Quizizz. Keunggulan Quizizz menurut penelitian Yana et al., 

(2019) diantaranya  

(1) mudah digunakan; 

(2) kuis yang telah dibuat dapat langsung ditambahkan ke dalam Quizizz; 

(3) dapat menyisipkan soal berupa gambar,ataupun audio; 

(4) kuis dapat dibagikan kepada peserta dengan memberikan kode kepada peserta 

didik; 

(5) hasil pengerjaan dapat diunduh langsung dalam bentuk excel; 

(6) waktu pengerjaan setiap soal dapat diatur sesuai dengan kebutuhan; 

(7) lebih praktis merekam jawaban secara otomatis; 

(8) lebih efisien karena tidak menggunakan kertas;  

(9) tidak membosankan karena dilengkapi dengan gambar berwarna dan suara.  

Rahayu (2018) menyatakan bahwa penggunaan Quizizz untuk penilaian diri 

mampu meningkatkan pemahaman tata bahasa peserta didik. Sejalan dengan 

penelitian Dewi (2018) yang mengatakan bahwa pembelajaran berbasis permainan 

mempunyai potensi yang baik untuk dijadikan sebagai media pembelajaran yang 

efektif karena dapat merangsang komponen visual dan verbal. 
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STEM merupakan akronim dari (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics). Pendidikan STEM saat ini sedang digaungkan diberbagai negara 

karena dianggap dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia). 

perkembangan pendidikan STEM di Indonesia belum banyak yang dilakukan 

sehingga penting dikembangkan model inovatif dari pembelajaran ipa 

berpendekatan STEM (Sudarmin et al., 2019). 

Penggunaan pendekatan STEM Terpadu dalam pembelajaran IPA tidak hanya 

kebutuhan tetapi telah menjadi permintaan karena persaingan yang keras dalam 

mempersiapkan lulusan yang kompetitif. Belajar sains sejak dini dianjurkan agar 

peserta didik dapat menciptakan lapangan kerja yang sesuai bidang yang 

ditempati. Pengetahuan STEM merupakan syarat mutlak untuk menciptakan 

pembelajaran yang berorientasi pada masa depan (Parmin et al., 2020). Oleh 

karena itu perlu dilakukan pendekatan STEM pada pembelajaran di kelas agar 

Indonesia dapat mengikuti perkembangan era global. 

Firman (2015) menyatakan bahwa pendidikan STEM tidak akan bermakna 

apabila tidak ada integrasi antara ke sains, teknologi, engineering dan matematika 

dengan pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu pola pengintegrassian engineering, teknologi dan matematika 

dalam pembelajaran sains berbasis STEM yang cocok untuk peserta didik jenjang 

menengah dan dapat dilakukan di Indonesia tanpa merekstrukturiasi kurikulum 

pendidikan di Indonesia yaitu: 

 

 
Gambar 2. 6 Pola Terinkoporasi 
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Pendidikan STEM bertujuan agar peserta didik mampu dan memiliki literasi 

terhadap STEM (Bybee, 2013) yang mempunyai:  

1. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan 

masalah dalam situasi kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, 

mendesain, serta menarik kesimpulan berdasar bukti mengenai isu-isu terkait 

STEM. 

2. Memahami karakteristik fitur-fitur disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk 

pengetahuan, penyelidikan, serta desain yang digagas manusia. 

3. Kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM membentuk lingkungan 

material, intelektual dan kultural. 

4. Mau terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM (misalnya efisiensi energi, 

kualitas lingkungan, keterbatasan sumberdaya alam) sebagai warga negara 

yang konstruktif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan-

gagasan sains, teknologi, engineering dan matematika. 

Reeve (2013) mengadopsi definisi pendidikan STEM sebagai pendekatan 

interdisiplin pada pembelajaran, yang di dalamnya peserta didik menggunakan 

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

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

mengembangkan literasi STEM  yang memampukan peserta didik bersaing dalam 

era ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. 

Firman (2015) menyatakan pendidikan sains berbasis STEM menuntut 

pergeseran proses pembelajaran dari konvensional berpusat pada guru (teacher 

centered) ke arah pembelajaran berpusat pada peserta didik (student centered) 

yang mengandalkan keaktifan, hands-on, dan kolaborasi peserta didik.  

Pembelajaran sains berbasis STEM perlu dilaksanakan dalam pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning), yang di dalamnya peserta didik 

ditantang secara kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah nyata, 

yang melibatkan kegiatan kelompok (tim) secara kolaboratif.  

Pembelajaran berpendekatan STEM apabila dilihat dari pengertian para ahli 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya:  
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(1) mendorong peserta didik untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari,  

(2) menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep dan 

keterampilan,  

(3) mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, 

dan  

(4) melatih peserta didik untuk berpikir luas dan terintegrasi.  

Pendekatan STEM sangat cocok digunakan untuk pembelajaran IPA yang 

menuntuk peserta mampu memahami konsep dan menganalisis suatu masalah. 

Pada penelitian ini materi yang digunakan adalah getaran gelombang dan bunyi 

dengan KD 3.11 menganalis. Sehingga sangat cocok digunakan pembelajaran 

berpendekatan STEM yang dipadukan dengan model PBL (Problem Based 

Learning). 

Menurut National Research Council (2011) terdapat beberapa hal yang harus 

ditekankan dalam pembelajaran berpendekatan STEM yaitu (1) ahli dalam 

mengajukan pertanyaan (ilmu) dan mendefinisikan masalah (engineering); (2) 

meningkatkan dan menggunakan model; (3) perencanaan dan melakukan 

penyelidikan; (4) menganalisis dan menafsirkan data (matematika); (5) 

menggunakan matematika, teknologi infornasi, komputer dan berpikir 

perhitungan; (6) membangun sebuah penjelasan dan merancang sebuah solusi; (7) 

terlibat dalam argumen berdasarkan bukti yang ada; (8) memperoleh, 

mengevaluasi, informasi yang didapat.  

Nessa (2017) menyatakan STEM mampu membentuk sumber daya manusia 

yang bernalar dan berpikir kritis, logis, dan sistematis, sehingga mereka nantinya 

mampu menghadapi tantangan global serta mampu meningkatkan perekonomian 

negara. Sehingga pembelajaran berbasis STEM sangatlah diperlukan untuk 

mempersiapkan peserta didik di era global abad 21 agar peserta didik terbekali 

dengan sains, teknologi, teknik, dan keterampilan matematika dalam 

menyongsong ekonomi abad 21. Oleh karena itu beberapa negara maju dan 

berkembang sedang menggiatkan pembelajaran yang berbasis STEM agar SDM 
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yang mereka miliki semakin maju dan mampu menghadapi perkembangan era 

global.  

Pengembangan pengetahuan yaitu untuk menentukan model pembelajaran 

yang inovatif untuk penyelenggaraan peserta didik yang berkarakter. 

Pembelajaran berbasis masalah/proyek yang terintegrasi dengan STEM 

diharapkan dapat menjadi trend dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah satu 

karakter yang dapat tumbuh dari pembelajaran berpendekatan STEM adalah 

karakter kewirausahaan Sudarmin et al., (2009).  

 

2.1.3  Keterampilan Menganalisis 

Keterampilan menganalisis merupakan salah satu tingkatan yang ada 

dalam taksonomi bloom yaitu tingkatan ke empat (C4). Membekali dan 

meningkatkan keterampilan menganalisis peserta didik sangat penting karena 

dapat dijadikan sebagai pendahuluan untuk tingkatan selanjutnya yaitu 

mengevaluasi (C5).   

Anderson & Krathwohl (2010) menyatakan kemampuan menganalisis 

sangat penting bagi peserta didik karena dapat mengembangkan kemampuan 

mereka untuk: 

 Membedakan fakta dari opini (atau kenyataan dari fantasi)  

 Menghubungkan kesimpulan dengan pernyataan pendukung.  

 Membedakan materi yang relevan dari materi asing. 

 Menentukan bagaimana ide dapat terkait satu sama lain. 

 Memastikan asumsi yang tidak disebutkan namun terlibat dalam apa yang 

dikatakan. 

 Membedakan yang dominan dari suatu ide atau tema bawahan dalam puisi 

atau musik. 

 Menemukan bukti yang mendukung dari tujuan penulis dalam sebuah tulisan. 

Nur et al., (2017) menyatakan bahwa keterampilan menganalisis adalah 

suatu proses memilah dan menguraikan materi menjadi bagian-bagian kecil yang 

lebih jelas (membedakan), kemudian mencari hubungan (mengorganisasi) setiap 
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bagian tersebut, sehingga diperoleh pemecahan masalah sebagai dasar untuk 

menarik kesimpulan tujuan dan sudut pandang permasalahan (mengatribusi). 

Berdasarkan pengertian tersebut peserta didik dikatakan memiliki keterampilan 

menganalisis dapat dilihat dari indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: (1) Indikator membedakan, (2) Indikator mengorganisasi dan, (3) Indikator 

mengatribusi.  

Anderson & Krathwohl (2010) menjelaskan mengenai indikator 

menganalisis secara rinci sebagai berikut: 

a) Indikator membedakan. Indikator membedakan meliputi membedakan 

bagian-bagian dari keseluruhan struktur dengan hubungannya atau 

kepentingannya. Pembedaan terjadi ketika seorang peserta didik membedakan 

informasi yang relevan dan tidak relevan, atau informasi penting dan yang 

tidak penting. 

b) Indikator mengorganisasikan. Pengorganisasian melibatkan identifikasi 

elemen-elemen komunikasi atau situasi dan mengenali bagaimana informasi 

cocok menjadi satu struktur yang koheren. Peserta didik membangun 

hubungan yang sistematis dan koheren diantara potongan-potongan informasi 

yang disajikan. Pengorganisasian biasanya terjadi bersamaan dengan 

membedakan. Pertama-tama peserta didik mengidentifikasi elemen yang 

relevan atau penting dan kemudian menentukan struktur keseluruhan di mana 

elemen-elemen tersebut cocok.  

c) Indikator mengatribusi (menyimpulkan). Menyimpulkan terjadi ketika peserta 

didik mampu memastikan sudut pandang, bias, nilai-nilai, atau niat yang 

mendasari komunikasi. Menyimpulkan melibatkan suatu proses dekonstruksi, 

di mana peserta didik mampu memahami niat penulis dari materi/informasi 

yang disajikan. 

Kemampuan IPA peserta didik di Indonesia masih rendah salah satu faktor 

penyebabnya adalah kurangnya penguasaan keterampilan peserta didik dalam 

menganalisis yang membutuhkan penalaran dan pemecahan masalah (problem 

solving). Prasasti (2015) menyatakan bahwa kemampuan menganalisis diukur 

berdasarkan aspek penyusunnya yaitu terdiri dari 3 aspek meliputi menguji ide-
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ide, mengenali argumen, mengenali alasan dan pernyataan. Penelitian Prasasti 

didukung oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa kemampuan menganalisis 

peserta didik pada konsep fluida dinamis yang diukur pada penelitiannya dibagi 

menjadi tiga aspek, yaitu aspek membedakan, mengorganisasi, dan 

mengatribusikan. 

Kemampuan menganalisis yang dimaksud adalah suatu proses memilah dan 

menguraikan materi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih jelas (membedakan), 

kemudian mencari hubungan (mengorganisasi) setiap bagian tersebut, sehingga 

diperoleh pemecahan masalah sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tujuan 

dan sudut pandang permasalahan (mengatribusi) (Nur et al., 2017).  

 

2.1.4 Literasi Digital 

Istilah literasi digital berasal dari dua gabungan kata, literasi dan digital yang 

memiliki definisi masing-masing. Literasi atau keaksaraan memiliki arti 

kemampuan membaca dan menulis. Selain itu juga digunakan untuk 

menunjukkan suatu pengetahuan atau kompetensi individu dalam bidang subjek 

tertentu (Koh et al., 2017).  Istilah digital sendiri berasal dari bahasa Yunani, 

digitus yang berarti jari jemari. Identik dengan jari manusia berjumlah sepuluh. 

Pengambaran bilangan yang terdiri dari angka 1(on) dan 0 (off) yang disebut 

sebagai bilangan biner. Sistem digital digunakan sebagai basis data sistem 

komputer, yaitu Binary Digit (Rahayu, 2018). 

Oleh karena itu, istilah digital berkaitan erat dengan penggunaan sistem 

komputer atau teknologi yang menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. 

American Library Association’s mendefinisikan bahwa literasi digital adalah 

kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

berbagai kegiatan, yaitu menemukan, memahami, mengevaluasi, membuat, dan 

mengkomunikasikan informasi digital (Becker, 2018). Gilster (1997) menyatakan 

bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan 

informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika disajikan via 

komputer. 
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American Library Association (ALA) dalam Becher (2018) menyatakan 

bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk menemukan, memahami, mengevaluasi, 

membuat, dan mengkomunikasikan informasi digital, suatu kemampuan yang 

membutuhkan kognitif baik dan keterampilan teknis. Dapat disimpulkan bahwa 

literasi digital merupakan kemampuan membaca, menulis atau memahami 

informasi digital dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang ada pada 

komputer (teknologi informasi dan komunikasi lainnya). 

Literasi digital mempunyai dampak yang positif terhadap kemampuan peserta 

didik khususnya untuk mendukung pembelajaran yang sukses di era saat ini. Hal 

itu karena informasi atau sumber belajar melalui media digital sangat mudah 

ditemukan dibandingkan dengan tradisional yaitu pembelajaran berbasis kertas. 

Selain itu lingkungan berbasis teknologi serta sarana dan prasarana yang memadai 

juga sangat diperlukan. Techataweewan & Prasertsin (2018) menyatakan bahwa 

apabila memasuki dunia kerja kemampuan literasi digital dan kemampuan 

penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk efektifitas kerja. Sehingga 

tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini yaitu menciptakan pendidikan 

yang berorientasi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan literasi 

digital. 

Gilster (1997) engelompokkannya ke dalam empat kompetensi inti yang perlu 

dimiliki seseorang, sehingga dapat dikatakan berliterasi digital antara lain: 

1. Pencarian di Internet (Internet Searching) 

2. Pandu Arah Hypertext (keterampilan membaca dan pemahaman) 

3. Evaluasi konten informasi (kemampuan berpikir kritis dan memberikan 

penilaian) 

4. Penyusunan pengetahuan (membangun dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber) 

Literasi digital terbagi menjadi empat dimensi, yaitu dimensi sosial-

emosional, kognitif, teknis serta dimensi sikap yang dikembangkan peneliti. 

Dimensi sosial-emosional memiliki enam indikator (kerja team, jaringan, berbagi, 

etika, literasi legal, menjaga diri), dimensi teknis terdiri dari tiga indikator 
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(kognisi, penemuan, presentasi), dimensi kognitif memuat tiga indikator (analisis, 

evaluasi, kreativitas). Dimensi sikap terdiri dari empat indikator, yaitu 

ketertarikan, kepercayaan diri, keingintahuan, keterbukaan terhadap pengalaman 

(Techataweewan & Prasertsin, 2017). Nasrullah et al. (2017) juga menyatakan 

indikator literasi digital meliputi (1) intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi 

digital dalam kegiatan pembelajaran; (2) jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat 

peraga berbasis digital; (3) frekuensi peminjaman buku bertema digital; (4) 

jumlah penyajian informasi sekolah menggunakan media digital atau situs laman. 

Pada penelitian ini diambil indikator berdasarkan pengertian literasi digital 

yang meliputi beberapa aspek diantaranya seperti pada Tabel 2.1 berikut:  

Tabel 2. 1 Indikator Literasi Digital 

No  Indikator  

1. Menemukan informasi melalui media digital  

2. Memahami informasi digital  

3. Mengevaluasi informasi 

4. Membuat informasi  

5. Mengkomunikasikan  

Lima indikator yang akan digunakan dijabarkan kedalam beberapa sub-

indikator lainnya. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data literasi 

digital yaitu melalui angket, menggunakan skala 1-5. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner untuk 

melihat tingkatan literasi digital peserta didik dengan mengacu pada Stefany et al., 

(2017). Alat ukur disusun berdasarkan 5 indikator lterasi digital yang terangkum 

dalam konsep literasi digital dengan jumlah pernyataan 15 butir pernyataan. 

Masing-masing indikator diwakili oleh 3 pernyataan. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala Likert (ordinal) dengan angka 1-4 dengan artian sangat 

setuju (1), setuju (2), kurang setuju (3), tidak setuju (4). Setiap item yang ada akan 

diberi skor 1-4 sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh peserta didik pada form 

kuesioner.  
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2.1.5 Materi Getaran, Gelombang dan Bunyi 

Materi getaran gelombang dan bunyi adalah materi pelajaran IPA kelas VIII 

SMP pada semester genap. Materi ini terdiri dari 3 pokok bahasan yaitu, getaran 

gelombang dan bunyi, mekanisme mendengar pada manusia dan hewan, dan 

aplikasi getaran gelombang dalam teknologi.  

Materi getaran gelombang dan bunyi dalam kurikulum 2013 termuat pada KD 

3.11 dan 4.11 sebagai berikut: 

KD 3.11 Menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam 

kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan 

sistem sonar pada hewan. 

KD 4.11 Menyajikan hasil percobaan tentang getaran gelombang dan bunyi. 

Materi getaran gelombang dan bunyi sangat cocok digunakan dalam 

penelitian ini dikarenakan mengandung KD menganalisis. Peserta didik dituntut 

untuk dapat memahami materi getaran gelombang dan bunyi serta menganalisis 

(C4) permasalahan yang dimunculkan dalam Lembar Kerja Peserta Didik, soal 

ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat guru IPA di SMP 

Kesatrian 1 Semarang, materi getaran gelombang dan bunyi merupakan materi 

yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya 

oeserta didik yang masih susah untuk memahami materi ini. Peserta didik 

dituntut untuk berpikir lebih dalam supaya dapat memahami dan menganalisis 

materi getaran gelombang dan bunyi yang merupakan materi fisika. 

a. Getaran Gelombang dan Bunyi  

Gelombang dan getaran sering ditemukan pada berbagai peristiwa di 

kehidupan, misalnya ayunan pada bandul jam dinding, pegas pada sepeda motor 

dan mobil, serta gelombang air laut di pantai.  

1. Getaran  

Benda dapat dikatakan bergetar bolak-balik secara teratur melalui titik 

kesetimbangan. Getaran dapat didefinisikan sebagai gerak bolak-balik 

melalui titik kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk 

gelombang. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau 

simpangan terbesar. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh.  
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2. Gelombang  

Gelombang dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Getaran 

ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan dan suatu 

cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan 

energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis: 

- Gelombang mekanis. Perambatan gelombang mekanis memerlukan 

medium (perantara), misalnya gelombang tali, gelombang air, dan 

gelombang bunyi.  

- Gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang elektromagnetik 

tidak memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya.  

Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya gelombang dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

a) Gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang 

yang arah getarannya ke atas dan ke bawah. Contohnya pada permukaan 

air. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit 

gelombang dan satu lembah gelombang (a-b-c-d-e).   

 

Gambar 2. 7 Grafik Simpangan Terhadap Arah Rambat 

b) Gelombang longitudinal. Gelombang ini dapat diamati pada slinki atau 

pegas. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar 

dengan arah getarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah 

gelombang bunyi. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan 

dan satu renggangan.  

3. Bunyi  

Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi 

gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi 
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ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi dapat terdengar bila 

terdapat tiga hal yaitu (1) sumber bunyi; (2) medium/zat perantara; (3) alat 

penerima/pendengar. 

 

b. Mekanisme Mendengar pada Manusia dan Hewan  

1. Mekanisme pendengaran manusia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Struktur Telinga Manusia 

Bunyi memerlukan medium untuk merambat sehingga dapat terdengar 

oleh telinga kita. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. 

Tahap pertama diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang suara 

→ gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan 

gendang telinga (yang disebut membran timpani) → getaran membran 

timpani di transmisikan melintasi telinga tengah melalui tiga tulang kecil 

yang terdiri dari tulang martil, landasan dan sanggurdi. Telinga tengah 

dihubungkan ke faring oleh tabung eustachius → getaran dari tulang 

sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke 

koklea → Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa 

dalam ruangan koklea. Dibagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. 

Organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Sel-sel rambut ini 

akan bergerak ketika ada getaran didalam koklea, sehingga menstimulasi 

getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Telinga manusia mampu 
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mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz yang disebut bunyi 

audiosonik.  

 

2. Mekanisme pendengaran hewan  

Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan 

suara yang diterimanya. Anjing sering menggerakan telinga ketika 

melakukan pelacakan atau berburu. Sistem ini disebut dengan sistem sonar 

yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan 

pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi (ultrasonik). Sonar atau 

Sound Navigation and Ranging merupakan suatu metode penggunaan 

gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak dan kedalaman 

benda-benda. 

Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik 

dengan frekuensi diatas 20.000 Hz (ultrasonik) pada saat dia terbang. 

Gelombang yang dikeluarkan dan dipantulkan kembali oleh objek yang 

dilewatinya dan diterima receiver (alat penerima) yang berada di tubuh 

kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi disebut 

ekolokasi.  

c. Aplikasi Getaran dan Gelombang dalam Teknologi  

Getaran dan gelombang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. 

Beberapa manfaat gelombang dalam teknologi antara lain: 

1. Ultrasonografi (USG) 

Ultrasonografi (USG) merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis 

dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan 

berkisar 1-8MH. USG digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, 

seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam 

kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. 

2. Sonar  

Sonar (Sound Navigation and Ranging) dapat digunakan untuk 

menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara 

memancarkan bunyi ke dalam air. Selain untuk mengukur kedalaman laut, 
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sonar juga banyak digunakan nelayan modern untuk menentukan lokasi 

dimana ikan berada, kondisi ombak, dan kecepatan arus air laut.  

 

3. Terapi ultrasonik  

Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang 

ultrasonik untuk keperluan medis dengan memancarkan gelombang yang 

berfrekuensi tinggi 800-2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk 

terapi ultrasonik misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani 

kesleo pada ligamen, kesleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan 

osteoarthritis. Selain itu juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu 

pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan lithotripsy.  

4. Pembersih ultrasonik 

Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang 

ultrasonik dengan frekuensi antara 20-400 KHz dan cairan pembersih tertentu 

untuk membersihkan suatu benda. Benda-benda yang biasa dibersihkan 

menggunakan alat pembersih ultrasonik seperti perhiasan, lensa jam tangan, 

alat bedah, alat musik, alat laboratorium dan alat-alat elektronik tertentu. 

 

2.2 Kerangka Berpikir  

Kesenjangan antara harapan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang ada 

menjadikan dasar penyusunan kerangka berpikir ini. Alat evaluasi online Quizizz 

berependekatan STEM diharapkan mampu mengukur keterampilan menganalisis 

dan literasi digital peserta didik. Maka dari itu disusun rancangan penelitian ini 

berdasarkan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2. 9 Kerangka Berpikir 
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2.3 Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM pada materi getaran, 

gelombang dan bunyi valid dan layak digunakan. 

2. Profil keterampilan menganalisis dan literasi digital peserta didik setelah 

menggunakan alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM pada 

materi getaran, gelombang dan bunyi baik dan meningkat. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kesatrian 1 Semarang yang beralamat di 

Jalan Arteri Soekarno-Hatta No. 64, Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang, Jawa Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap 

tahun ajaran 2019-2020. 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII A B C D 

dan E SMP Kesatrian 1 Semarang yang berjumlah 144 peserta didik.  

Tabel 3. 1 Daftar Peserta Didik Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

VIII A 28 

VIII B 28 

VIII C 30 

VIII D 29 

VIII E 29 

Total Peserta Didik 144 

3.2.2 Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan saran dan 

pertimbangan guru setelah di uji homogenitasnya. Sehingga diambil sampel dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII C SMP Kesatrian 1 Semarang tahun 

pelajaran 2019/2020.  
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3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2018).  Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan yaitu: 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017). Pada 

penelitian ini variabel bebasnya adalah penerapan alat evaluasi online 

menggunakan aplikasi Quizizz berbasis STEM. 

3.3.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah suatu atribut yang dependen/bergantung pada atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas (Creswell, 2015). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah keterampilan menganalisis dan literasi digital peserta didik. 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan sehingga pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak 

teliti (Sugiyono, 2017). Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi guru, 

materi dan jumlah jam pembelajaran dan model pembelajaran. 

 

3.4 Jenis dan Desain Penelitian  

3.4.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 

kuantitatif dengan desain Pre-Experiment Design.  

3.4.2 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah One-Shot Case Study.  Pada 

desain ini terdapat satu kelompok diberi treatment/ perlakuan dan selanjutnya 

diobservasi hasilnya. Perlakuan sebagai variabel independen, dan hasil sebagai 

variabel dependen. Pada desain penelitian ini hanya ada satu kelompok 

eksperimen dan tidak ada kelompok kontrol. 
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Desain penelitian dapat disajikan pada Gambar 3.1 berikut : 

  

 

 

Keterangan: 

X: Treatment yang diberikan (variabel independen) 

O: Observasi (variabel indepenen) 

             (Sugiyono, 2017) 

3.5 Prosedur Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisis. 

3.5.1 Tahap Persiapan  

Langkah-langkah pada tahap persiapan ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan observasi kegiatan pembelajaran dikelas.  

b. Melakukan wawancara dengan guru IPA untuk mengetahui masalah yang 

terjadi dalam proses pembelajaran khususnya proses evaluasi. 

c. Merumuskan solusi yaitu dengan alat evaluasi online Quizizz berpendekatan 

STEM untuk mengatasi masalah evaluasi. 

d. Menentukan kelas yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. 

3.5.2 Tahap Penyusunan Instrumen  

Langkah-langkah pada tahap penyusunan instrumen penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Melihat silabus pembelajaran, KD materi getaran gelombang dan bunyi, 

menentukan aspek Science, Technology, Engineering, & Mathematics dan 

indikator dari variabel penelitian. 

b. Menyusun kisi-kisi berdasarkan pada langkah pertama agar tercipta instrumen 

penelitian yang merupakan keterpaduan antara materi, STEM, dan variabel 

penelitian. 

c. Menyusun rubrik penilaian dari masing-masing variabel yang akan diukur 

menggunakan instrumen penelitian. 

X          O 

Gambar 3. 1 Desain One-Shot Case Study 
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d. Menyusun alat evaluasi online dengan menggunakan aplikasi Quizizz 

berpendekatan STEM berupa soal pilihan ganda C4 (menganalisis).  

e. Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

No Variabel Aspek Indikator 
Jumlah 

butir 

1. Alat 

evaluasi 

online  

Kegunaan   Program/ media mudah 

digunakan  

 Tidak memerlukan 

keahlian khusus 

 Program dapat dipakai 

terus menerus  

3 

Efektifitas   Media efektif untuk 

mengukur keterampilan 

menganalisis peserta didik 

 Media efektif melatih 

literasi digital peserta 

digital  

 Media dapat digunakan 

sebagai alat evaluasi  

3 

Back sound   Tidak mengganggu 

konsentrasi peserta didik 

 Backsound menambah 

semangat peserta didik 

 Backsound mendukung 

media  

3 

Tampilan   Tampilan menarik 

 Memuat informasi yang 

jelas  

 Penggunaan ukuran dan 

3 
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jenis font sesuai 

Bahasa  Bahasa yang digunakan 

baik dan komunikatif 

 Bahasa jelas dan mudah 

dipahami 

 Ilustrasi soal mudah 

dipahami 

3 

Waktu  Waktu pengerjaan soal 

ideal  

 Pemberian waktu istirahat 

ideal  

 Waktu pelaksanaan 

proporsional 

3 

2. Keterampila

n 

Menganalisi

s 

Membedakan menguraikan materi menjadi 

bagian lebih kecil 

 

Mengorgani-

sasikan 

menggabungkan dan 

mengelompikan potongan 

materi sendiri 

 

Mengatribusi

-kan 

(menyimpul-

kan) 

menarik kesimpulan dari 

potongan materi 

 

3. Literasi 

Digital  

Menemukan 

informasi 

melalui 

media digital  

 Saya sering menggunakan 

internet untuk mengakses 

situs yang memuat 

pembelajaran IPA 

 Saya mengetahui hal-hal 

baru mengenai 

pembelajaran IPA yang 

belum pernah saya sapat 

3 
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sebelumnya  

 Pengetahuan IPA saya 

bertambah setelah 

mengakses berbagai konten 

pembelajaran di internet 

Memahami 

informasi 

digital  

 Saya memahami berbagai 

informasi yang disajikan di 

internet khususnya 

mengenai pembelajaran 

IPA 

 Saya terampil 

menggunakan komputer 

khususnya aplikasi Quizizz 

 Saya mampu memberikan 

contoh lebih banyak tentang 

materi IPA 

3 

Mengevaluas

i informasi 

 Saya tahu mana informasi 

yang benar dan salah 

 Saya mampu 

membandingkan dan 

memilih informasi yang 

dari satu website dengan 

website lain 

 Saya memberikan komen 

atau saran pada suatu 

blog/website yang memuat 

konten yang salah 

3 

Membuat 

informasi 

 Saya suka membuat konten 

IPA/merangkum materi IPA 

dibuku/di handphone 

3 
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 Saya suka melakukan 

eksperimen sederhana 

tentang IPA di website 

ataupun langsung 

 Saya membuat memposting 

foto/membuat video yang 

berkaitan dengan pelajaran 

IPA  

Mengkomuni

kasikan  

 Saya suka berdiskusi dan 

bertukar pikiran mengenai 

pelajaran melalui media 

online  

 Saya suka membagikan link 

mengenai pembelajaran 

IPA 

 Saya suka bermain 

game/kuis online 

3 

f. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), LKPD (Lembar Kerja Peserta didik), alat 

evaluasi online berupa soal-soal pilihan ganda beralasan berpendekatan 

STEM untuk mengukur keterampilan menganalisis, lembar angket dan 

observasi literasi digital 

g. Melakukan validasi alat evaluasi dan perangkat pembelajaran yang telah 

disusun kepada ahli.  

Penyusuan kisi-kisi intrumen validasi alat evaluasi pada penelitian ini 

menggunakan pedoman dari penelitian Priyono (2012) dengan modifikasi peneliti 

sesuai dengan kebutuhan dan alat evaluasi yang digunakan.  

3.5.3 Tahap pelaksanaan penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMP Kesatrian 1 Semarang secara daring dengan 

populasi seluruh peserta didik kelas VIII yang diambil melalui teknik purposive 

sampling untuk kelas perlakuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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profil kemampuan menganalisis peserta didik dengan penerapan alat evaluasi 

online Quizizz berpendekatan STEM untuk mengukur keterampilan menganalisis 

dan literasi digital peserta didik. Tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru melaksanakan pembelajaran secara daring 

b. Memberikan tugas mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik STEM. 

c. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi 

Quizizz berpendekatan STEM yang bertujuan untuk mengukur kemampuan 

menganalisis peserta didik. 

d. Menganalisis hasil evaluasi untuk mengetahui kemampuan menganalisis dan 

literasi digital peserta didik. 

e. Membuat simpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. 

3.5.4 Tahap Analisis Data 

Tahap analisis adalah proses menganalisis data hasil penelitian yang 

diperoleh untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Data 

yang diperoleh adalah data kuantitatif berupa nilai hasil tes pilihan ganda 

beralasan berpendekatan STEM, angket literasi digital peserta didik dan angket 

tanggapan peserta didik. Pengambilan data dilakukan secara online menggunakan 

aplikasi Quizizz untuk pengerjaan soal, google form untuk angket literasi digital 

dan tanggapan peserta didik. Kemudian data diinput kedalam Ms Excel untuk 

dianalisis profil kemampuan menganalisis peserta didik dan literasi digital peserta 

didik.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: 

3.6.1 Metode Observasi  

Metode observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis. Metode observasi 

digunakan untuk memperoleh informasi awal pada pembelajaran sebelum 

pelaksanaan penelitian.   
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3.6.2 Metode Tes  

Metode tes dalam penelitian ini adalah instrumen soal mengenai getaran 

gelombang dan bunyi dengan tingkatan C4 (menganalisis). Tes digunakan untuk 

mengetahui profil kemampuan menganalisis peserta didik menggunakan alat 

evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM. Jenis tes dalam penelitian ini 

adalah tes pilihan ganda beralasan (peserta didik menuliskan alasannya sendiri) 

yang telah divalidasi oleh ahli dan dinyatakan layak untuk digunakan.  

Sebelum soal digunakan diuji cobakan terlebih dahulu kepada peserta 

didik yang sudah pernah mendapatkan materi getaran, gelombang dan bunyi untuk 

memperoleh validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. 

3.6.3 Metode Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya Sugiyono (2017). Angket yang digunakan ialah angket literasi digital 

yang terdapat indikator untuk mengetahui literasi digital peserta didik dan angket 

tanggapan peserta didik mengenai alat evaluasi. 

3.6.4 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data awal mengenai 

jumlah populasi, jumlah sampel, daftar  nama peserta didik anggota sampel, nilai 

peserta didik, dan dokumentasi kegiatan selama penelitian serta mendapatkan 

bukti penelitian berupa foto dan video saat proses evaluasi pembelajaran. 

3.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

terdapat pada Tabel 3.3 

Tabel 3. 3 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data Penelitian Metode Instrumen 
Subyek 

Penelitian 
Waktu 

Validitas alat 

evaluasi online 

Angket Lembar 

validitas 

konstruk 

Pendapat 

Ahli  

Sebelum 

pelaksanaan 

penelitian  
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Keterampilan 

menganalisis  

Online 

tes 

 

 

   

Soal pilihan 

ganda C4 

beralasan 

berpendekatan 

STEM  

Peserta didik  

 

 

 

 

Pada akhir 

pembelajaran 

materi 

getaran 

gelombang 

dan bunyi  

Literasi Digital  Angket  Lembar 

angket literasi 

digital  

Peserta didik  Saat akhir 

pertemuan  

 

3.7 Analisis instrumen Penelitian  

3.7.1 Analisis Istrumen Tes  

Analisis instrumen tes terdiri dari analisis validitas, realibilitas, daya beda, 

dan tingkat kesukaran yang dijabarkan sebagai berikut: 

3.7.1.1 Validasi Butir  Soal  

Arikunto (2018) menjelaskan bahwa suatu tes dikatakan valid apabila tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Mengukur validitas tes pilihan 

ganda dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 – (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

(Arikunto, 2018) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = banyaknya peserta didik yang diteliti 

∑X = jumlah skor tiap butir soal 

∑Y = jumlah skor total 

∑XY = jumlah perkalian X dan Y 
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 Kriteria: jika nilai t hitung > dari nilai t tabel maka butir soal valid dengan 

dk=2 dan taraf signifikansi 5% serta n adalah jumlah peserta didik. Hasil 

perhitungan validitas butir uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Hasil Validitas  Butir Soal Uji Coba 

Kriteria  Nomor Butir Soal  Jumlah  Keterangan  

Valid  2,3,5,9,10,11,14,16,17,20 10 Dipakai  

Valid  4,6,8,13,19 5 Dibuang 

Tidak Valid  1, 7, 12, 15,18 5 Dibuang  

Tabel 3.4 menunjukan sebanyak 15 soal dinyatakan valid dan 5 soal 

dinyatakan tidak valid. Presentase butir soal valid sebesar 75% dari 20 butir soal 

yang diujicobakan. Sebanyak 10 butir soal yang valid akan digunakan sebagai tes 

kemampuan menganalisis. Rekapitulasi hasil analisis uji coba soal (Lampiran 18). 

3.7.1.2 Reliabilitas Soal  

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Rumus yang digunakan untuk menentukan 

reliabilitas soal berbentuk pilihan ganda menggunakan rumus K-R. 20 sebagai 

berikut: 

𝑟11=(
𝑛

𝑛−1
) (𝑆2 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆2 ) 

Keterangan : 

𝑟11       : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑝  : proporsi subjek menjawab soal benar   

q       : proporsi subjek menjawab soal salah (q=1-p) 

∑ 𝑝𝑞 : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n         : banyaknya butir soal. 

S : standar deviasi dari tes (akar varians) 

Sedangkan rumus untuk mencari varians menggunakan rumus: 

𝜎2= 
∑ 𝑋2 – 

(∑ 𝑋)
2

𝑁

𝑁
 . 

(Arikunto,  2018) 



46 
 

 
 

Soal dapat dikatakan reliabel jika r11 ≥ 0,7. Hasil perhitungan menunjukan 

bahwa harga r11 adalah 0.75, maka soal uji coba dinyatakan reliabel. Rekapitulasi 

hasil analisis uji coba soal (Lampiran 18). 

3.7.1.3 Tingkat Kesukaran  

Arikunto (2018) menyatakan indeks kesukaran (difficulty index) 

merupakan bilangan yang menunjukkan sukar mudahnya suatu soal, dimana 

besarnya indeks kesukaran antara 0,0 – 1,0 indeks kesukaran ini menunjukkan 

taraf kesukaran soal.  

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

sukar. Taraf kesukaran untuk soal bentuk pilihan ganda, digunakan rumus: 

JS

B
P 

 

Keterangan :   

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

(Arikunto,  2018) 

Kriteria tingkat kesukaran soal dibedakan menjadi tiga seperti pada Tabel 

3.5 berikut: 

Tabel 3. 5 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Soal 

Rentang  Kriteria  

P < 0,30  Sukar  

0,30 ≤ P ≤ 0.70 Sedang  

P> 0,70 Mudah  

Hasil analisis tingkat kesukaran setiap butir soal dapat dilihat pada Tabel 

3.6 berikut: 

Tabel 3. 6 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran 

Kategori  Nomor butir soal  Jumlah  Keterangan  

Sukar  6 dan 13 2 Dibuang 

Sukar  11 dan 20 2 Dipakai  

Sedang  4, dan 19 2 Dibuang  
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Sedang  2, 3, 9, 10, 14, 16 dan 17 7 Dipakai 

Mudah 1, 7, 8, 12, 15, dan 18  6 Dibuang 

Mudah  5 1 Dipakai 

Tabel 3.6 menunjukan bahwa terdapat 4 soal kategori sukar, 9 soal 

kategori sedang dan 7 soal kategori mudah. Presentasi tingkat kesukaran butir soal 

adalah 20% sukar, 45% sedang dan 35% mudah. Perhitungan hasil analisis uji 

coba soal (Lampiran 18). 

3.7.1.4 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang 

berkemampuan rendah (Arikunto, 2018). Untuk menghitung daya beda soal 

menggunakan rumus berikut: 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
DP 

 

Keterangan:            

DP = daya pembeda 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar     

Nilai DP yang diperoleh dapat diintrepetasikan untuk menentukan daya 

pembeda butir soal, dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3. 7 Kriteria Daya Pembeda Butir Soal 

Nilai DP Kriteria 

Negatif 

0,00 – 0,20 

Sangat Jelek 

Jelek 

0,21 – 040 Cukup 

0,41 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Baik 

Baik Sekali 

       (Arikunto, 2018) 



48 
 

 
 

Soal yang digunakan adalah soal yang memenuhi kriteria daya pembeda 

cukup, baik, dan sangat baik. Berdasrkan kriteria pada Tabel 3.8 maka soal harus 

memiliki nilai DP ≥ 0,20. Hasil perhitungan daya pembeda dapat dilihat pada 

Tabel 3.8. 

Tabel 3. 8 Hasil Perhitungan Daya Pembeda 

Daya Pembeda Nomor butir soal  Jumlah  Keterangan  

Sangat baik 9 dan 16 2 Dipakai 

Baik  2, 3, 5, 10, dan 16 5 Dipakai  

Cukup   11, 14, dan 20 3 Dipakai 

Cukup   4, dan 13 2 Dibuang 

Jelek  1, 6, 7, 8, 12, 15, 18, dan 19  8 Dibuang 

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa terdapat 8 butir soal yang 

memiliki daya beda jelek sehingga tidak bisa dipakai, 5 butir soal dengan daya 

beda cukup, 5 butir soal dengan daya beda baik dan 2 butir soal dengan daya beda 

sangat baik. Persentase daya pembeda soal adalah 40% kategori jelek, 25% 

kategori cukup, 25% kategori baik dan 10% kategori sangat baik. Rekapitulasi 

perhitungan hasil analisis uji coba soal (Lampiran 18). 

 

3.7.2 Penentu Soal Tes 

Penentuan butir soal tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

menganalisis peserta didik dilakukan berdasarkan hasil analisis soal yang telah 

diujicobakan. Butir soal yang digunakan adalah soal dengan kriteria memenuhi 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda yang baik. Selain itu 

keterwakilan indikator dalam soal juga harus diperhatikan. Soal yang dipilih harus 

mewakili indikator kemampuan menganalisis dan STEM. Sehingga keterampilan 

menganalisis peserta didik dapat diukur melalui soal. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, dipilih 10 butir soal untuk digunakan sebagai tes evaluasi online. 

Rekapitulasi soal yang digunakan berdasarkan indikator keterampilan 

menganalisis dapat dilihat pada Tabel 3.9. 
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Tabel 3. 9 Rekapitulasi Soal Uji Coba Setiap Indikator 

Indikator 

Keterampilan 

Menganalisis 

Kategori 

STEM 

No 

Soal 
Validitas 

Daya 

Beda 

Tingkat 

Kesukaran 

Mengtribusi/ 

menyimpulkan   Science 

2 Valid Baik Sedang 

3 Valid Baik Sedang 

Mengorganisasi 5 Valid Baik Mudah 

Mengtribusi/ 

menyimpulkan   
Technology 

9 Valid 
Sangat 

baik 
Sedang 

Membedakan  

  

10 Valid 
Sangat 

baik 
Sedang 

Mathemathic 

11 Valid Cukup Sukar 

14 Valid Cukup Sedang 

16 Valid Baik Sedang 

Mengtribusi/ 

menyimpulkan   
Engineering 

17 Valid 
Sangat 

baik 
Sedang 

20 Valid Cukup Sukar 

  

Butir soal yang digunakan dalam penelitian adalah soal yang memenuhi 

kriteria validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda yang bagus yaitu 

nomor 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20. Nomor butir soal diubah untuk 

memudahkan penelitian. Jumlah soal yang digunakan untuk penelitian adalah 10 

butir soal. Transformasi nomor butir soal disajukan pada Tabel 3.10. 

Tabel 3. 10 Transformasi Nomor Butir Soal 

Nomor sebelum 

ditransformasi  

Nomor setelah 

ditransformasi 

Nomor sebelum 

ditransformasi 

Nomor setelah 

ditransformasi 

2 1 11 11 

3 3 14 13 

5 5 16 15 

9 7 17 17 

10 9 20 19 

 Transformasi nomor soal pada Tabel 3.10 akan dimasukan ke dalam alat 

evaluasi online Quizizz. Nomor soal ditransformasi ke angka ganjil untuk pilihan 

ganda dan nomor genap untuk alasan jawaban. Hal itu dikarenakan pada aplikasi 
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Quizizz belum terdapat pilihan untuk menginput bentuk soal pilihan ganda 

beralasan. 

 

3.7.3 Analisis Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes dalam penelitian ini adalah lembar angket literasi digital 

peserta didik dan angket tanggapan peserta didik mengenai alat evaluasi online 

Quizizz berpendekatan STEM pada materi getaran gelombang dan bunyi. 

Instrumen yang telah dibuat selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli instrumen 

non tes. Sugiyono (2017) menyatakan validasi instrumen lembar angket dapat 

dilakukan cukup dengan validasi konstruk menggunakan pendapat ahli (judgment 

experts). Ahli menilai dan mevalidasi indikator pengamatan dalam penelitian yang 

telah disusun. Akan tetapi pada penelitian ini analisis instrumen non tes juga 

dilakukan dengan perhitungan untuk mengetahui reliabilitasnya. 

3.7.3.1 Analisis Lembar Angket  

Lembar angket dugunakan untuk mengetahui tanggapan peserta didik 

mengenai evaluasi online berbasis STEM pada materi getaran gelombang dan 

bunyi. Reliabilitas lembar angket dihitung menggunakan rumus Alpa Cronbach 

yaitu metode yang digunakan melakukan pengukuran tes sikap yang mempunyai 

item standar pilihan ganda atau bentuk esai (Sukardi, 2009). Rumus alpha 

Cronchbach sebagai berikut: 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen 

n : jumlah butir pernyataan  

𝑆𝑖
2 : jumlah varian skor butir 

𝑆𝑡
2  : varians total 

 Instrumen angket dapat dinyatakan reliabel jika r11 ≥ 0,7. Hasil analisis 

reliabilitas lembar angket tanggapan peserta didik adalah 1,02 artinya r11 ≥ 0,7. 

Reliabilitas lembar angket literasi digital peserta didik adalah 1,01 artinya r11 ≥ 
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0,7. Sehingga kedua instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan 

analisis reliabilitas lembar angket (Lampiran 19). 

 

3.8 Metode Analisis Data  

3.8.1 Analisis Data Awal 

3.8.1.1 Uji Validitas Ahli Media  

Uji validitas ahli media dilakukan untuk mengetahui tanggapan para ahli 

mengenai alat evaluasi online Quizizz yang dibuat. Validitas media dilihat dari 

beberapa aspek yang meliputi aspek umum, substansi dan desain media. 

Kemudian menghitung nilai validasi dari semua skor yang diberikan validator 

untuk mengetahui kualitas media menggunakan rumus: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

Untuk dapat memberi interpretasi validitas media maka digunakan 

pedoman sebagai berikut pada Tabel 3.11. 

Tabel 3. 11 Kriteria Penilaian Validasi Pakar 

Persentase (%) Keterangan 

81,25 < skor ≤100 Sangat layak 

62,5 < skor ≤ 81,25 Layak 

43,75 < skor ≤ 62,5 Cukup layak 

25,0 ≤ skor ≤43,75 Kurang layak  

(Arikunto, 2018) 

 Hasil rekapitulasi pakar media alat evaluasi online Quizizz terdapat pada 

tabel 3.12.  
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Tabel 3. 12 Rekapitulasi Validasi Pakar Media 

No  Aspek yang dinilai  Nilai  

1. Kegunaan  4 

2. Efektifitas  3 

3. Backsound 3 

4. Tampilan  2 

5. Bahasa 3 

6 Waktu  3 

Total  18 

Persentase  75% 

Kategori  Layak  

Berdasarkan Tabel 3.12 hasil rekapitulasi validasi pakar media diperoleh 

persentase 75% sehingga media dikatakan layak untuk digunakan. 

 

3.8.1.2 Uji Validitas Ahli Evaluasi  

Menghitung nilai validasi dari semua skor yang diberikan validator untuk 

mengetahui kualitas media menggunakan rumus: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

 Untuk dapat memberi interpretasi validitas media maka digunakan pedoman 

sebagai berikut pada Tabel 3.13. 

Tabel 3. 13 Kriteria Penilaian Validasi Pakar 

Persentase (%) Keterangan 

81,25 < skor ≤100 Sangat layak 

62,5 < skor ≤ 81,25 Layak 

43,75 < skor ≤ 62,5 Cukup layak 

25,0 ≤ skor ≤43,75 Kurang layak  

(Arikunto, 2018) 

 Hasil rekapitulasi pakar alat evaluasi online Quizizz terdapat pada Tabel 

3.14.  
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Tabel 3. 14 Rekapitulasi Validasi Pakar 

No  Aspek yang dinilai  Nilai  

A. Kelayakan isi   

1. Relevansi dengan tujuan pembelajaran  3 

2. Kejelasan isi  4 

3. Kesesuaian terhadap aspek kemampuan 

menganalisis 

3 

B. Kelayakan konstruk  

4. Kemudahan untuk dipahami 2 

5. Sistematis  4 

6. Praktibilitas  3 

Total  19 

Persentase  79.1% 

Kategori  Layak   

Berdasarkan Tabel 3.14 hasil rekapitulasi validasi pakar evaluasi yaitu 

79,1% sehingga alat evaluasi dikatakan layak untuk digunakan. 

 

3.8.2 Analisis Data Akhir 

3.8.2.1 Analisis Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik secara 

Klasikal 

Kemampuan menganalisis peserta didik diukur dengan menggunakan 

instrumen tes evaluasi online berpendekatan STEM pada aplikasi Quizizz yang 

dilakukan secara mandiri oleh peserta didik.  

Kategori kemampuan menganalisis tidak memiliki kategori baku sehingga 

menggunakan acuan yang dikemukakan Azwar (2014) sebagai berikut: 

Tabel 3. 15 Kategori Kemampuan Menganalisis 

Nilai Kategori 

x < (μ - 1,0 σ) Rendah  

(μ - 1,0 σ) ≤ x < (μ + 1,0 σ) Sedang  

(μ + 1,0 σ) ≤ x Tinggi  

 

Keterangan: 

μ : rata-rata 

σ : standar deviasi  
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 Hasil analisis diperoleh kategori kemampuan peserta didik secara umum 

pada Tabel 3.16 sebagai berikut: 

Tabel 3. 16 Kategori Kemampuan Menganalisis 

Nilai Kategori Frekuensi  

x < 30,9  Rendah  2 

30,9  ≤ x < 70,3  Sedang  22 

x ≥ 70,3 Tinggi  6 

Berdasarkan Tabel 3.16 persentase kemampuan menganalisis peserta didik 

kategori rendah adalah 20%, kategori sedang 73,33%, dan kategori tinggi 6.67%. 

Rekapitulasi hasil kemampuan menganalisis peserta didik (Lampiran 20). 

 

3.8.2.2 Analisis Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik 

Berdasarkan Ketercapaian Setiap Indikator 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kemampuan 

menganalisis peserta didik setiap indikator kemampuan menganalisis adalah 

sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
𝑥 100% 

Hasil rekapitulasi perhitungan kemampuan menganalisis peserta didik 

dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut: 

Tabel 3. 17 Persentase Kemampuan Menganalisis Setiap Indikator 

No Indikator Kemampuan Menganalisis Persentase 

1 Membedakan 45,16 

2 Mengorganisasikan 56,66 

3 Mengatribusikan 53,73 

Berdasarkan Tabel 3.17 Persentase profil kemampuan menganalisis 

peserta didik dapat diketahui pada indikator membedakan sebesar 45,16%, 

indikator megorganisasi 56,66%, dan indikator mengatribusikan 53,73%. 
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Rekapitulasi perhitungan kemampuan menganalisis pada tiap indikator (Lampiran 

21).  

3.8.2.3 Analisis Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik 

Berdasarkan Aspek STEM  

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kemampuan 

menganalisis peserta didik setiap aspek STEM adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
𝑥 100% 

Hasil rekapitulasi perhitungan kemampuan menganalisis peserta didik 

dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut: 

Tabel 3. 18 Persentase Kemampuan Menganalisis Setiap Aspek STEM 

  

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa persentase kemampuan 

menganalisis peserta didik pada aspek Science adalah 41,11%, Technology 

69,66%, Engineering 39,66% dan Mathemathic 36%. Rekapitulasi perhitungan 

kemampuan menganalisis pada setiap aspek STEM (Lampiran 22). 

 

3.8.2.4 Analisis Data Angket Tanggapan Peserta Didik Terhadap Alat 

Evaluasi Online Quizizz Berpendekatan STEM 

Data angket digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

alat evaluasi online Quizizz. Angket taggapan peserta didik memuat 13 butir 

pernyataan. Kriteria pilihan jawaban yang digunakan dalam lembar angket 

tanggapan peserta didik yaitu sebagai berikut: sangat setuju (4), setuju (3), kurang 

setuju (2), tidak setuju (1). 

No Aspek STEM Persentase 

1 Science 41,11 

2 Technology 69,66 

3 Engineering 39,66 

4 Mathemathic 36 
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Skor jawaban yang diperoleh tiap peserta didik dianalisis dengan 

menjumlahkan setiap pernyataan. Jumlah skor yang diperoleh kemudian diubah 

dalam bentuk presentase menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (𝑋) =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 
𝑥 100% 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖(%) =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% =

52

52
= 100% 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (%) =
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑥 100% =

13

52
= 25% 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
 %𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − % 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

4  
=

100% − 25%

4
= 18,75% 

Kriteria penilaian angket tanggapan peserta didik setiap butir pernyataan 

dapat dilihat pada Tabel 3.19. 

Tabel 3. 19 Kriteria Penilaian Angket Tanggapan Peserta Didik Setiap Butir 

Pernyataan  

Keterangan   Nilai (%)  

Sangat Setuju  81,25 < x 100 

Setuju  62,5 < x 81,25 

Cukup setuju  43,75 < x 62,5 

Tidak setuju  25,00 < x 43,75 

 

Hasil rekapitulasi penilaian angket tanggapan peserta didik setiap butir 

pernyataan (Lampiran 12). 

3.8.2.5 Analisis Data Angket Literasi Digital Peserta Didik menggunakan 

Alat Evaluasi Online Quizizz Berpendekatan STEM 

Data angket Literasi Digital digunakan untuk mengetahui literasi digital 

peserta didik dengan menggunakan alat evaluasi online Quizizz. Angket 

tanggapan peserta didik memuat 15 butir pernyataan. Kriteria pilihan jawaban 

yang digunakan dalam lembar angket tanggapan peserta didik yaitu sangat setuju 

(4), setuju (3), kurang setuju (2) dan tidak setuju (1). Literasi digital peserta didik 

diukur berdasarkan pedoman dari Nasrullah et al., (2017) pada Tabel 3.20 sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 20 Kriteria Penilaian Literasi Digital 

No  Interval (%) Kategori  

1. 84 < X ≤ 100  Sangat Baik 

2. 68 < X ≤ 84 Baik 

3. 52 < X ≤ 68 Cukup 

4. 36 < X ≤ 52 5 Kurang 

5. 0 < X ≤ 36 Sangat Kurang 

Hasil rekapitulasi penilaian angket literasi digital peserta didik setiap butir 

pernyataan (Lampiran 12). 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan sampel sebanyak 30 

peserta didik di SMP 1 Kesatrian Semarang. Pembelajaran dan pengambilan data 

dilakukan secara daring melalui whatsapp group, Quizizz sebagai alat evaluasi 

dan media pembelajaran lainnya yang mendukung dikarenakan pandemi covid-19. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan sebelum dilakukan 

pengambilan data. Peserta didik diberi Lembar Kerja Peserta Didik dan 

disarankan untuk membuka materi dari buku dan diinternet agar memperoleh 

pengetahuan dan informasi yang lebih banyak. Selain itu, penggunaan intermet 

juga berfungsi untuk melatih literasi digital peserta didik.  

Penelitian ini menggunakan design penelitian one shoot case study, sehingga 

hanya ada satu kelas perlakuan yang dijadikan sebagai sampel dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan memperhatikan saran dari guru IPA. Pengambilan data atau 

pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran pada materi 

getaran gelombang dan bunyi selesai. Alat evaluasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah evaluasi online berpendekatan STEM dengan aplikasi 

Quizizz. Pengambilan data angket literasi digital dan tanggapan peserta didik 

terhadap alat evaluasi dilakukan dengan menggunakan google form. 

 Alat evaluasi online berpendekatan STEM merupakan alat evaluasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa kemampuan menganalisis dan 

literasi digital peserta didik dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Proses 

evaluasi dilakukan menggunakan perangkat seperti handphone, laptop, tablet dan 

perangkat digital lainnya yang terhubung dengan internet. Soal tes kemampuan 

menganalisis terdiri dari 10 soal pilihan ganda beralasan berpendekatan STEM. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data hasil evaluasi online tes 

pilihan ganda beralasan berpendekatan STEM, data angket literasi digital peserta 

didik dan data angket tanggapan peserta didik terhadap alat evaluasi. Materi yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah geteran gelombang dan bunyi karena 

memiliki kompetensi dasar menganalisis (KD 3.11) yang sesuai dengan variabel 

penelitian yang akan diukur. 

4.1.1 Validitas Alat Evaluasi Online Quizizz Berpendekatan STEM 

Alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM yaitu alat evaluasi yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan menganalisis peserta didik pada materi 

getaran gelombang dan bunyi dengan tipe soal pilihan ganda beralasan 

berpendekatan STEM. Sebelum alat evaluasi online ini digunakan maka perlu 

dilakukan validasi oleh beberapa ahli untuk mengetahui kelayakan alat evaluasi. 

Validasi yang pertama yaitu kepada ahli media karena pada proses evaluasi ini 

menggunakan aplikasi Quizizz sebagai media sekaligus alat evaluasi. Hasil 

validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 3.12 halaman 52 sedangkan ahli 

evaluasi dapat dilihat pada Tabel 3.14 halaman 53. Berdasarkan hasil validasi ahli 

media diperoleh persentase penilaian ahli media 75% dan persentase ahli evaluasi 

79,1%. Koefisien reliabilitas menunjukan r11 yaitu 0.75 > 0,7 maka alat evaluasi 

dikatakan reliabel. Sehingga aplikasi Quizizz sebagai alat evaluasi online 

berpendekatan STEM dikatakan layak digunakan dengan catatan sedikit revisi 

sesuai dengan saran dari ahli. Sesuai dengan pendapat dari Arikunto (2018) bahwa 

sebuah tes dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur, harus memenuhi syarat 

yaitu memiliki (1) validitas, (2) reliabilitas, (3) objetivitas, (4) praktibilitas, (5) 

dan ekonomis.  

 

4.1.2 Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik  

4.1.2.1 Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik Secara Klasikal 

Profil kemampuan menganalisis peserta didik diukur dengan menggunakan 

tes pilihan ganda beralasan berpendekatan STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematic) yang terdiri dari 10 butir soal. Profil kemampuan 

menganalisis peserta didik dapat diketahui melalui jawaban pilihan ganda dan 

alasan yang dikemukan peserta didik. Skor yang diperoleh peserta didik akan 

dianalisis untuk dikategorikan kedalam kriteria kemampuan menganalisis tinggi, 
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sedang dan rendah. Profil kemampuan menganalisis peserta didik secara klasikal 

dapat dilihat pada Tabel 3.14 halaman 53 dan disajikan pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik Secara Klasikal 

4.1.2.2 Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik Setiap Indikator  

Dewina et al., (2017) menyatakan kemampuan menganalisis peserta didik 

dirincikan kedalam 3 indikator yang meliputi indikator membedakan, indikator 

mengorganisasikan, indikator mengatribusi/menyimpulkan. Profil keterampilan 

menganalis peserta didik berdasarkan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.15 

halaman 53 dan Gambar 4.2 berikut: 

 

Gambar 4.  2 Profil Menganalisis Peserta Didik Setiap Indikator 
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4.1.2.3 Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik Setiap Aspek STEM  

Profil kemampuan menganalisis setiap aspek STEM dilihat berdasarkan butir 

soal yang dikerjakan peserta didik pada setiap aspek. Profil kemampuan 

menganalisis berdasarkan aspek STEM meliputi soal kategori Science, 

Technology, Engineering, Mathematic dapat dilihat pada Tabel 3.16 halaman 54. 

Profil menganalisis peserta didik pada setiap indikator dapat dilihat seperti pada 

Gambar 4.3 berikut: 

 

Gambar 4.  3 Profil Menganalisis Peserta Didik Setiap Aspek STEM 

 

4.1.3 Profil Literasi Digital Peserta Didik Menggunakan Alat Evaluasi 

Online Quizizz Berpendekatan STEM 

Data angket digunakan untuk mengetahui literasi digital peserta didik setelah 

menggunakan alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM pada materi 

getaran gelombang dan bunyi. Profil literasi digital peserta didik dapat diketahui 

melalui jawaban pada angket yang diintrepretasikan dalam bentuk persentase 

seperti pada Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4. 1 Angket Literasi Digital Peserta Didik Setelah Menggunakan Alat 

Evaluasi Online Quizizz 

No Butir Pernyataan 
Capaian 

(%) 
Kriteria 

1. Saya sering menggunakan internet untuk 

mengakses situs yang memuat pembelajaran IPA. 
82 

Sangat 

setuju 

2. Saya mengetahui hal-hal baru mengenai 

pembelajaran IPA yang belum pernah saya dapat 

sebelumnya dengan mengakses situs internet. 

85 
Sangat 

Setuju 

3. Saya memiliki pengetahuan IPA yang semakin 

bertambah setelah mengakses berbagai konten 

pembelajaran di internet. 

73 Setuju 

4. Saya memahami berbagai informasi yang disajikan 

di internet khususnya mengenai pembelajaran IPA. 
71 Setuju 

5. Saya terampil menggunakan komputer dan 

perangkat digital lainnya untuk mengakses situs-

situs pembelajaran khususnya aplikasi Quizizz. 

70 Setuju 

6. Saya mampu memberikan contoh lebih banyak 

tentang manfaat getaran gelombang dan bunyi 

dengan mengakses situs internet. 

72 Setuju 

7. Saya tahu dan dapat membedakan mana informasi 

yang benar dan salah. 
95 

Sangat 

setuju 

8. Saya mampu membandingkan dan memilih 

informasi yang dari satu website dengan website 

lain. 

82 
Sangat 

setuju 

9. Saya sering memberikan komentar atau saran pada 

suatu blog/website yang memuat konten yang salah 
63 Setuju 

10. Saya suka membuat konten IPA/merangkum 

materi IPA dibuku/di handphone atau perangkat 

digital lainnya 

64 Setuju 

11. Saya sering melakukan eksperimen sederhana 

tentang IPA di website (menggunakan Phet) 

ataupun eksperimen langsung 

56 
Kurang 

setuju 

12. Saya sering membuat memposting foto/membuat 

video yang berkaitan dengan pelajaran IPA 
52 

Kurang

setuju 

13. Saya sering berdiskusi dan bertukar pikiran 

mengenai pelajaran IPA melalui media online 

(misalnya chat atau telfon) dengan teman sebaya 

74 
Sangat 

setuju 

14 Saya sering membagikan link mengenai 

pembelajaran IPA 
62 

Kurang 

setuju  
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15 Saya sering bermain game/kuis online tentang IPA 

(misalnya Kahoot dan Quizizz) 
73 

Sangat 

setuju 

 

Persentase terendah terdapat pada poin 12 yaitu 52% dan peresentase tertinggi 

pada poin 7 yaitu 95%. Persentase rata-rata dari 15 butir pernyataan literasi digital 

peserta didik termasuk dalam kriteria setuju. Sehingga secara umum profil literasi 

digital peserta didik dapat dikatakan ke dalam kategori baik. 

 

4.2 Pembahasan  

Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental design dengan analisis 

data kuantitatif. Data yang dianalisis yaitu hasil evaluasi menggunakan alat 

evaluasi online berpendekatan STEM untuk mengetahui profil kemampuan 

menganalisis peserta didik. Data angket literasi digital untuk mengetahui literasi 

digital peserta didik dan data tanggapan peserta didik terhadap alat evaluasi online 

berpendekatan STEM. 

4.2.1 Validitas Alat Evaluasi Online Quizizz Berpendekatan STEM  

Alat evaluasi online Quizizz merupakan sebuah web tool berupa permainan 

kuis online yang dapat digunakan sebagai penilaian formatif dalam pembelajaran 

(Basuki & Hidayati, 2019). Alat evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM. Alat evaluasi online 

berpendekatan STEM ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda beralasan yang 

meliputi Science terdiri dari 3 soal, Technology 2 soal, Engineering 2 soal dan 

Mathematic 3 soal. Butir soal dalam evaluasi ini disesuaikan dengan indikator 

kemampuan menganalisis.  Peserta didik menjawab secara online pilihan jawaban 

yang ada dan memberikan alasan jawaban pada setiap soal yang mereka jawab. 

Alasan jawaban yang dituliskan peserta didik dianalisis untuk mengukur 

kemampuan menganalisis peserta didik. 

Sukardi (2009) menyatakan bahwa karakteristik pertama dan memiliki peran 

yang sangat penting dalam instrumen evaluasi yaitu karakteristik valid (validity). 

Sehingga dilakukan uji validasi terhadap alat evaluasi online Quizizz 

berpendekatan STEM oleh para ahli dengan menggunakan lembar validasi. Hasil 
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validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 3.12 halaman 52 dengan beberapa 

aspek penilaian yang meliputi kegunaan, efektifitas, backsound, tampilan, bahasa 

dan waktu. Masing-masing indikator penilaian dijabarkan kedalam 3 butir 

penilaian sehingga total skor yang diperoleh dari semua indikator adalah 18 poin 

dengan persentase 75%. Hal tersebut menunjukan bahwa berdasarkan ahli media, 

aplikasi Quizizz yang digunakan untuk alat evaluasi dikatakan valid dan layak 

digunakan dengan catatan dilakukan sedikit revisi. Revisi yang berdasarkan saran 

ahli yaitu 1) ukuran dan jenis font, 2) beberapa ilustrasi soal sulit dipahami, dan 3) 

durasi pemberian jeda dari satu soal ke soal lain kurang lama.  

Validasi yang selanjutnya yaitu pada ahli evaluasi. Hasil validasi dapat dilihat 

pada Tabel 3.14 dengan dua aspek penilaian yaitu kelayakan isi, dan kelayakan 

konstruk. Setiap aspek tediri dari 3 poin penilaian sehingga total perolehan skor 

validasi ahli evaluasi adalah 19 poin dari skor maksimal yaitu 24 poin. Persentase 

yang diperoleh yaitu 79,1% sehingga dikategorikan valid dan layak digunakan 

dengan beberapa revisi. Revisi yang disarankan oleh ahli antara lain yaitu 1) 

pengubahan ukuran gambar soal yang terlalu kecil, 2) perbaikan penulisan soal 

salah ketik, 3) soal aspek teknologi kurang sesuai. Sehingga perlu dilakukan revisi 

sesuai dengan saran ahli supaya soal evaluasi dapat digunakan. Hasil validasi 

media dan evaluasi dari ahli (Lampiran 9 dan 11). 

 

4.2.2 Profil Kemampuan Menganalisis Peserta Didik 

Profil kemampuan menganalis peserta didik diperoleh dari jawaban peserta 

didik saat mengerjakan soal pilihan ganda beralasan berpendekatan STEM. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8C SMP Kesatrian 1 Semarang yang 

berjumlah 30 anak. Materi yang diujikan yaitu pada materi getaran gelombang 

dan bunyi semester 2. Pembelajaran dan pengambilan data penelitian ini 

dilakukan secara daring dengan memberikan materi getaran gelombang dan bunyi 

pada peserta didik setiap pertemuan. Jadwal pertemuan IPA melalui daring 

dilakukan sekali dalam satu minggu. Peserta didik diberi LKPD pada setiap 

pertemuan dan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan guru yaitu 3 hari 

setelah jadwal mata pelajaran IPA melalui whatsapp atau email. LKPD yang 
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diberikan guru merupakan LKPD berpendekatan STEM sehingga peserta didik 

dapat memahami materi getaran gelombang dan bunyi dilihat dari aspek Science, 

Technology, Engineering dan Mathematic. 

Setelah melalui empat kali pertemuan dilakukan tes online menggunakan 

aplikasi Quizziz berpendekatan STEM. Soal tes kemampuan menganalisis terdiri 

dari 10 butir soal berpendekatan STEM dan memenuhi indikator kemampuan 

menganalisis pada materi getaran gelombang, dan bunyi. Soal Science terdiri dari 

3 butir soal, Technology 2 butir soal, Engineering 2 butir soal, dan Mathematic 3 

butir soal. Jika dilihat berdasarkan indikator kemampuan menganalisis maka soal 

terdiri dari 4 butir soal membedakan, 1 butir soal mengorganisasikan dan 5 butir 

soal mengatribusikan/menyimpulkan. Waktu pengerjaan soal kemampuan 

menganalisis yaitu 30 menit.  

Peserta didik mengerjakan soal tes kemampuan menganalisis secara online 

dan mandiri pada aplikasi Quizizz. Guru memberikan link soal Quizizz sebelum 

waktu pengerjaan dimulai. Peserta didik masuk dengan mengeklik link tersebut 

dan memasukan email serta username mereka. Guru akan memulai kuis pada 

waktu yang ditentukan, sehingga peserta didik hanya dapat mengerjakan soal pada 

rentang waktu tersebut. Setelah selesai mengerjakan peserta didik akan 

memperoleh ringkasan singkat mengenai hasil kuis yang telah mereka kerjakan. 

Jawaban pilihan ganda dan alasan dinilai dengan memberikan skor pada 

setiap nomor dan dianalisis kedalam kriteria kemampuan menganalisis yang 

dikemumkakan oleh Azwar (2014) seperti pada Tabel 3.13 halaman 46. Hasil 

analisis kemampuan menganalisis peserta didik secara klasikal dari 30 peserta 

didik dapat dilihat pada Tabel 3.14 halaman 46 yang dibagi kedalam 3 kriteria 

yaitu rendah, sedang dan tinggi. Peserta didik yang mendapat nilai <30,9 masuk 

dalam kategori kemampuan menganalisis rendah sebanyak 2 peserta didik. 

Kategori sedang adalah peserta didik yang mendapat 30,9  ≤ x < 70,3 sebanyak 22 

peserta didik dan kategori tinggi adalah peserta didik yang mendapat nilai ≥70,3 sebanyak 

6 peserta didik.  

Persentase kemampuan menganalisis peserta didik secara klasikal yaitu 

kategori rendah 20%, kategori sedang 73,33%, dan kategori tinggi 6.67%. Rata-
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rata kemampuan menganalisis peserta didik berada pada kategori sedang. Hal ini 

dikarenakan peserta didik masih belum terbiasa untuk mengerjakan soal dengan 

tipe menganalisis yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Kecenderungan peserta didik lebih suka menjawab pertanyaan dengan mengutip 

dari buku atau sumber lain daripada mengemukakan berdasarkan pendapat mereka 

sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian Nur et al., (2017) yang menyatakan 

proses pembelajaran di dalam kelas lebih banyak diarahkan pada kemampuan 

peserta didik untuk mengingat dan memahami informasi tanpa dituntut untuk 

menganalisis dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, 

kemampuan menganalisis peserta didik masih dalam kategori sedang, aktivitas 

belajar peserta didik juga rendah, sehingga kemampuan analisis peserta didik 

belum berkembang secara maksimal. 

Kemampuan menganalisis peserta didik jika dilihat berdasarkan indikator 

menganalisis ada 3 yaitu; indikator membedakan, mengorganisasi dan 

mengatribusi/menyimpulkan. Setiap indikator kemampuan menganalisis diwakili 

oleh beberapa soal, indikator membedakan 4 soal, indikator mengorganisasi 1 

soal, indikator mengatribusi 5 soal. Hasil analisis jawaban peserta didik diperoleh 

persentase indikator membedakan adalah 53,73%, mengorganisasikan 56,66% dan 

mengatribusikan 45,16%. Indikator mengorganisasi lebih besar persentasenya 

daripada indikator lainnya. Berdasarkan persentase tersebut dapat kita lihat bahwa 

peserta didik sudah cukup mampu menentukan potongan informasi yang relevan 

(membedakan) dan menata potongan informasi tersebut (mengorganisasikan) 

namun masih belum terlalu pandai untuk menyimpulkan (mengatribusikan) 

menjadi informasi yang utuh. 

Kemampuan menganalisis peserta didik apabila dilihat berdasarkan aspek 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) dapat dilihat pada Tabel 

3.16 halaman 48 dimana aspek Science diwakili oleh 3 soal dengan prersentase 

42,11%. Aspek Technology diwakili oleh 2 soal dengan persentase 69,66%, 

Engineering diwakili 2 soal dengan persentase 39,66%, Mathematic diwakili 3 

soal dengan persentase 36%. Persentase aspek Technology memperoleh persentase 

tertinggi dikarenakan peserta didik sudah familiar dengan penerapan getaran 
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gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan 

ultrasonografi, sistem sonar serta keuntungan dan kerugian dari penerapan getaran 

dan gelombang tersebut. Sedangkan aspek Matematika memperoleh persentase 

yang paling rendah hal ini dikarenakan peserta didik masih belum terlalu 

menguasai soal hitungan penerapan getaran gelombang dan bunyi yang 

memerlukan pemahaman untuk dapat mengerjakan soal tersebut. 

Penggunaan pendekatan STEM mampu meningkatkan kemampuan 

menganalisis peserta didik seperti pada hasil penelitian Astuti (2019) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang 

menggunakan pendekatan STEM (kelas eksperimen) dengan kelas yang tidak 

menggunakan penekatan STEM (kelas kontrol).  Hasil Uji-T menunjukkan nilai 

signifikansi = 0,003 < 0,05 yang artinya kemampuan kelas eksperimen berbeda 

dengan kelas kontrol Kemampuan menganalisis peserta didik pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Pengukuran kemampuan menganalisis menggunakan alat evaluasi online 

Quizizz berpendekatan STEM pada penelitian ini memiliki kelemahan dan 

kelebihan. Kelemahan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

seperti: 1) pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan full daring sehingga sering 

erjadi mis-komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. 2) 

koneksi internet peserta didik yang kurang lancar. Beberapa peserta didik 

mengeluhkan bahwa sinyal internet mereka kurang lancar sehingga 

mempengaruhi waktu pengerjaan setiap soal. 3) Konsentrasi peserta didik 

terpecah, hal ini terjadi karena pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah 

masing-masing sehingga pengawasan dari guru tidak dapat dilakukan dengan 

maksimal. 4) bentuk soal uraian sulit untuk dilakukan pengoreksian secara 

otomatis oleh sistem, hal ini dikarenakan jawaban kunci yang dimasukan oleh 

guru harus sama dengan jawaban peserta didik agar terdeteksi benar.     

Selain beberapa kekurangan yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi ini, 

banyak juga kelebihan yang didapatkan dari evaluasi online Quizizz 

berpendekatan STEM ini seperti: 1) pengkoreksian lebih cepat untuk soal pilihan 

ganda karena guru dapat langsung mengetahui berapa soal yang dikerjakan benar 
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dan salah. 2) pembelajaran dan proses evaluasi secara daring menjadikan peserta 

didik lebih akrab dengan teknologi sehingga mampu membekali peserta didik 

untuk menghadapi ere global. 3) hemat biaya dan peperless atau mengurangi 

penggunaan kertas saat proses evaluasi karena hasilnya langsung terekam pada 

sistem. 4) memudahkan guru untuk melaporkan hasil evaluasi kepada orang tua 

peserta didik karena dapat dikirim melalui email secara langsung. 5) alat evaluasi 

online Quizizz berpendekatan STEM lebih interaktif karena guru dapat 

memasukan suara dan gambar bergerak pada soal. 6) melatih peserta didik untuk 

berpikir meluas meliputi aspek Science, Technology, Engineering, Mathematic 

sesuai dengan tuntutan abad 21. 7) model soal yang dapat dibuat dengan aplikasi 

Quizizz lebih bervariasi sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dengan tipe soal 

yang lebih menarik untuk peserta didik. 8) dilengkapi dengan backsound yang 

dapat diatur volumenya sehingga peserta didik lebih rileks dan termotivasi untuk 

mengerjakan soal evaluasi. 

Hasil tersebut didukung oleh penelitian Wihartanti et al., (2019) yang 

menyimpulkan bahwa implikasi dari pembelajaran dengan aplikasi Quizizz 

berbasis smartphone menjadikan peserta didik semakin kritis dalam praktek. 

Peserta didik dapat menuangkan konsep/ide-idenya dalam diskusi, dan semakin 

luas dan jelas sudut pandangnya dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

manfaat bagi kehidupan sehari-hari sehingga semakin jelas dalam menarik 

kesimpulan. Kelebihan alat evaluasi Quizizz dapat dipertimbangkan untuk 

digunakan sebagai alat evaluasi online yang lebih efisen dan mengikuti 

perkembangan zaman. 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang telah dijabarkan, proses evaluasi 

menggunakan alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM cukup efektif 

digunakan dengan mempertimbangkan kelebihan yang dimiliki lebih banyak dan 

representative dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Hal tersebut 

didukung oleh tanggapan peserta didik yang menyatakan bahwa menggunakan 

alat evaluasi oline Quizizz berpendekatan STEM lebih menyenangkan dan 

menarik. Peserta didik juga merasa terdorong untuk mengerjakan soal dengan 

adanya backsound dan tampilan yang menarik. Alat evaluasi online Quizizz ini 
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juga memiliki komponen yang sesuai seprti ukuran font, bahasa dan petunjuk 

yang jelas. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa alat evaluasi online Quizizz 

ini sangat cocok digunakan untuk mengukur keterampilan menganalisis peserta 

didik pada materi getaran gelombang dan bunyi.   

 

4.2.3 Profil Literasi Digital Peserta Didik 

American Library Association (ALA) dalam Becher (2018) menyatakan 

bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk menemukan, memahami, mengevaluasi, membuat, dan 

mengkomunikasikan informasi digital, suatu kemampuan yang membutuhkan 

kognitif baik dan keterampilan teknis. Dapat disimpulkan bahwa literasi digital 

merupakan kemampuan membaca, menulis atau memahami informasi digital 

dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang ada pada komputer (teknologi 

informasi dan komunikasi lainnya). 

Penelitian Ngabekti et al., (2019) menyatakan bahwa integrasi ke empat 

bidang STEM membuat peserta didik mudah mempelajari suatu materi. Hasil 

penelitiannya menunjukan 97,8% peserta didik setuju bahwa penggunaan STEM 

mampu meningkatkan  literasi sains dan mencapai nilai 92 untuk literasi teknologi 

sehingga dikatakan efektif untuk literasi sains dan teknologi. Dari penelitian 

tersebut dapat menjadi referensi bahwa penggunaan teknologi mampu 

meningkatkan literasi digital peserta didik. 

Pada penelitian ini literasi digital peserta didik diukur dengan menggunakan 

angket literasi digital yang memuat 5 indikator yaitu menemukan informasi, 

memahami informasi, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan. Masing-

masing indikator dijabarkan ke dalam 3 poin penilaian. Hasil literasi digital 

peserta didik dianalisis tiap butir pernyataan dan tiap peserta didik. Hasil analisis 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 halaman 62. 

Indikator pertama yaitu menemukan informasi dijabarkan pada poin 1, 2, dan 

3 dimana pada poin 1 persentasenya 82%, poin 2 85% dan poin 3 72% yang 

berarti rata-rata peserta didik sangat setuju bahwa mereka sering menggunakan 

internet untuk mengakses pembelajaran IPA untuk mendapat pengetahuan tentang 
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hal-hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya sehingga 

pengetahuan peserta didik semakin kaya.  

Indikator kedua yaitu memahami informasi yang dijabarkan pada poin 4, 5, 

dan 6. Poin 4 menyatakan bahwa peserta didik dapat memahami informasi 

khususnya pembelajaran IPA melalui internet, hal ini dibuktikan dengan hasil 

persentase yaitu 71% yang menyatakan peserta didik setuju dengan hal tersebut. 

Persentase pada poin 5 yaitu 70% yang berarti peserta didik sudah terampil 

menggunakan komputer dan perangkat digital lainnya untuk mengakses situs-

situs pembelajaran khususnya aplikasi Quizizz. Hal tersebut dibuktikan dengan 

banyaknya peserta didik yang mampu log in ke aplikasi dan mengerjakan soal 

dengan benar. Persentase pada poin 6 yaitu 72% yang berarti peserta didik setuju 

bahwa dengan mengakses situs internet mampu memberikan contoh lebih 

banyak tentang manfaat getaran gelombang dan bunyi. Hal ini terlihat pada 

jawaan peseta didik pada LKPD yang diberikan guru.  

  Indikator ketiga yaitu mengevaluasi yang dijabarkan pada poin 7, 8, dan 9. 

Persentase butir pernyataan ke 7 yaitu 95% yang menyatakan bahwa peserta didik 

tahu dan dapat membedakan mana informasi yang benar dan salah khususnya 

dalam pembelajaran IPA. Pada poin ke 8 persentase yang diperoleh yaiu 82% 

yang berarti peserta didik sudah mampu membandingkan dan memilih informasi 

yang akurat dari berbagai websie atau sumber lain di internet. Akan tetapi pada 

poin ke 9 persentase yang diperoleh cukup rendah yaitu 63% dengan pernyataan 

peserta didik sering memberikan komentar atau saran pada suatu blog/website 

yang memuat konten yang salah. Dapat kita simpulkan pada indikator 

mengevaluasi peserta didik sudah mampu membedakan mana informasi yang 

benar dan salah serta yang paling akurat dari berbagai website atau situs 

internet. Akan tetapi peserta didik masih jarang memberikan komentar atau 

saran pada website atau postingan yang salah.  

Indikator keempat yaitu membuat yang dijabarkan pada poin 10, 11, dan 12. 

Persentase butir pernyataan ke 10 yaitu 64%, pernyataan 11 54% dan pernyataan 

12 52%. Pada indikator membuat masuk kategori kurang setuju. Hal ini 

dikarenakan peserta didik kurang mampu sampai pada tahap membuat dengan 
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indikator penilaian membuat konten baik berupa foto atau video pembelajaran 

IPA melalui perangkat digital seperti handphone, computer atau perangkat 

lainnya. Butir pernyataan 11 mendapat persentase rendah karena kebanyakan 

peserta didik belum menjelajah sampai pada website yang menyajikan eksperimen 

sederhana mengenai pembelajaran IPA contohnya Phet dan lainnya. Sehingga 

perlu perlu dilatih dan ditingkatkan terus menerus literasi digital peserta didik 

pada indikator membuat supaya dapat mengikuti perkembangan era global.  

Indikator kelima yaitu mengkomunikasikan dengan aspek penilaian 

dijabarkan pada poin 13, 14, 15.  Pernyataan butir 13 mendapat persentase 74% 

yang berarti peserta didik sangat setuju bahwa mereka seringkali berdiskusi dan 

bertukar pikiran mengenai pelajaran IPA melalui sosial media via chat ataupun 

telfon. Butir pernyataan 14 mendapat persenase 62% yang berarti cukup setuju 

atau dapat sismpulkan peserta didik masih jarang membagikan link mengenai 

pembelajaran IPA. Peserta didik cenderung mencari materi atau tambahan sumber 

belajar untuk diri mereka sendiri. Butir pernyataan nomor 15 mendapat persentase 

73% yang berarti peserta sangat setuju bahwa mereka seringkali memainkan kuis 

online tentang IPA di aplikasi Quizizz.  

Berdasarkan hasil analisis angket literasi digital peserta didik dapat kita 

simpulkan bahwa dengan menggunakan alat evaluasi online dapat menambah 

literasi digital yang mereka miliki. Hal itu terlihat dari pernyataan bahwa dengan 

adanya alat evaluasi online pengetahuan mereka semakin bertambah karena 

memancing mereka untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Selain itu peserta 

didik juga sudah mampu memahami penggunaan berbagai media untuk 

pembelajaran serta membedakan informasi yang benar dan salah. Akan tetatpi 

peserta didik belum sampai pada kemampuan untuk memberikan kritik dan saran 

terhadap informasi yang mereka anggap salah. Peserta didik juga belum terlalu 

mahir untuk membuat dan membagikan informasi mengenai pelajaran IPA 

melalui media sosial. Sehingga persentase pada indikator membuat masih 

tergolong rendah. Oleh karena itu perlu adanya peran guru dalam proses 

pembelajaran untuk mengadakan kegiatan yang dapat melatih kemampuan peserta 
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didik untuk membuat informasi mengenai IPA dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 Hasil tersebut didukung oleh penelitian Basuki & Hidayati (2019) yang 

menyatakan bahwa penyertaan teknologi atau aplikasi web dalam kuis online 

harian membawa kemajuan yang luar biasa bagi peserta didik. Aplikasi yang 

digunakan lebih baik digunakan adalah aplikasi Quizizz karena lebih kolaboratif. 

Selain itu dengan menggunakan Quizizz peserta didik juga dilatih untuk 

menggunakan perangkat digital yang menjadikan literasi digital peserta didik 

semakin bertambah.  
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BAB 5 PENUTUP  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa 

simpulan yaitu: 

1. Alat evaluasi online Quizizz berpendekatan STEM layak digunakan untuk 

mengetahui kemampuan menganalisis peserta didik.  

2. Profil kemampuan menganalisis peserta didik SMP Kesatrian 1 Semarang 

secara umum masuk dalam kategori sedang.  Berdasarkan indikator 

kemampuan menganalisis dari yang tertinggi ke terendah yaitu indikator 

mengorganisasikan, indikator membedakan dan indikator mengatribusikan. 

Profil kemampuan menganalisis dilihat berdasarkan aspek STEM dari yang 

tertinggi ke terendah yaitu aspek Technology, Science, Engineering dan 

Mathematic. Sehingga secara umum profil kemampuan menganalisis peserta 

didik dikatakan baik. 

3. Profil literasi digital peserta didik pada indikator menemukan informasi, 

memahami informasi, mengevaluasi, mengkomunikasikan termasuk dalam 

kategori sangat bagus. Sehingga secara umum literasi digital peserta didik 

sangat bagus, kecuali pada indikator membuat informasi persentase yang 

diperoleh masih tergolong rendah.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kendala yang dialami maka diberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung.  Pada 

penelitian ini dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemik covid. 

2. Proses evaluasi sebaiknya dilakukan didalam satu tempat (di kelas) sehingga 

guru dapat mengawasi peserta didik untuk mencegah kecurangan peserta 

didik membuka buku/sumber lainnya dikarenakan proses evaluasi dilakukan 

secara daring. 
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3. Pengukuran literasi digital peserta didik sebaiknya dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi agar dapat mengamati sikap dan perilaku 

peserta didik secara langsung. Pengukuran menggunakan lembar angket 

dinilai kurang objektif dikarenakan tidak ada observer yang menilai.  
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Lampiran  1 

SILABUS  

     Sekolah                    :  SMP Kesatrian 1 Semarang 

     Mata Pelajaran         :  IPA  

    Kelas                        :  VIII (delapan) 

    Semester                  :  2 (Dua)       

    Tahun Pelajaran :  2019 / 2020 

 

Kompetensi Inti: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Menunjukkan perilaku jujur,disiplin,santun,percaya diri,peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, 

dan kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan,teknologi,seni,budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

Kompetensi 

Dasar 

 

Indikator 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Pengetahuan Ketrampilan 

3.11 

menerapkan 

konsep 

getaran, 

gelombang, 

bunyi, dan 

sistem 

pendengaran 

3.11.1 Menjelaskan pengertian getaran 

dengan percaya diri 

3.11.2 Menyelidiki  peristiwa getaran 

bandul dengan tanggung jawab 

3.11.3 Menghitung frekuensi dan 

periode ayunan getaran dengan teliti 

3.11.4 Menjelaskan pengertian 

gelombang dengan percaya diri 

Getaran, 

Gelombang, dan 

Bunyi 

 

Getaran 

Gelombang 

 

Bunyi 

Mengamati 

fenomena getaran 

pada bandul 

ayunan, 

gelombang pada 

tali/slinki serta 

bunyi dari  

berbagai sumber 

Tes tertulis, 

bentuk 

uraian 

Observasi 

kinerja 

13 x 40 

menit 

Kemdikbud, 

Buku IPA 

SMP Kelas 

VIII, Jakarta 

2013 

 

Kemdikbud, 

Buku Guru  
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dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

termasuk 

sistem sonar 

pada  

hewan 

 

4.11 . 

Menyajikan 

hasil 

percobaan 

tentang 

getaran, 

gelombang, 

dan bunyi 

 

 

3.11.5 Menyelidiki peristiwa 

gelombang dengan penuh tanggung 

jawab 

3.11.6 Menjelaskan karakteristik 

gelombang transversal dengan percaya 

diri 
3.11.7 Menjelaskan karakteristik 

gelombang longitudinal dengan 

percaya diri 

3.11.8 Menghitung panjang gelombang 

dan kecepatan gelombang dengan teliti  

3.11.9 Membedakan gelombang 

transversal dan longitudinal dengan 

komunikatif 
3.11.10 Menjelaskan hubungan antara 

panjang gelombang, frekuensi, cepat 

rambat, dan periode gelombang dengan 

teliti  

3.11.11 Menghitung periode bandul 

3.11.12 Menghitung panjang 

gelombang 

3.11.13 Menjelaskan peristiwa 

pemantulan gelombang 

3.11.14 Menghitung kedalaman laut 

3.11.15 Membedakan gaung dan gema 

3.11.16 Menjelaskan karakteristik bunyi 

3.11.17 Menghitung cepat rambat 

gelombang bunyi 

3.11.18 Menghitung jarak sumber bunyi 

ke pendengar 

3.11.19 Menganalisis hubungan antara 

frekuensi bunyi dengan tegangan dawai 

3.11.20 Menganalisis hubungan antara 

panjang pendeknya senar dengan 

 

Sistem 

pendengaran 

pada manusia 

 

Pemanfaatan 

gelombang  

bunyi dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

Sistem sonar 

pada hewan 

bunyi  

 

Mengamati 

mekanisme 

mendengar pada  

manusia dan 

sistem sonar pada 

hewan 

 

Melakukan 

percobaan untuk 

mengukur periode 

dan frekuensi 

getaran bandul 

ayunan 

Melakukan 

percobaan untuk 

mengukur 

besaran-besaran 

pada gelombang 

IPA SMP 

Kelas VIII, 

Jakarta 2013 

 



84 

 

 
 

frekuensi bunyi 

3.11.21 Menjelaskan struktur dan fungsi 

bagian pada telinga 

3.11.22 Menjelaskan mekanisme 

mendengar pada manusia 

3.11.23 Menghitung jarak sumber bunyi 

ke pendengar 

3.11.24 Menjelaskan tujuan membuka 

mulut saat mendengar suara keras 

3.11.25 Menjelaskan sistem sonar pada 

kelelawar, USG, dan alat pengukur 

kedalaman laut dengan kritis 

3.11.26 Menjelaskan perubahan keras 

lemah bunyi pada sirene ambulan yang 

bergerak dengan komunikatif 

3.11.27 Menjelaskan dampak negatif 

penggunaan sonar dengan kritis 

3.11.28 Menjelaskan cara pemantulan 

bunyi dan sistem kerja sonar dengan 

kritis 



85 

 

 
 

Lampiran  2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KD 3.11-4.11) 

Satuan Pendidikan   : SMP Kesatrian 1 Semarang 

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas                          : VIII 

Materi                        : Getaran Gelombang dan Bunyi   

Alokasi Waktu           : 10 x 40 menit (10JP) 

 

A. Kompetensi Inti  

1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

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

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Indikator Afektif  

- meningkatkan keimanan terhadap Tuhan karena ciptaan-Nya 

yaitu tentang getaran gelombang dan bunyi  

-melaksanakan diskusi kelompok secara bertanggungjawab 
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3.11. menganalisis (C4) 

konsep getaran, getaran dan 

bunyi dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk sistem 

pendengaran manusia dan 

sistem sonar pada hewan 

IPK Kunci: 

3.11.1. menjelaskan (C2) pengertian getaran  

3.11.2. menyelidiki (C4) peristiwa getaran bandul 

3.11.3. menghitung (C3) frekuensi dan periode ayunan getaran  

3.11.4. menjelaskan (C2) pengertian gelombang  

3.11.5. menyelidiki (C4) peristiwa gelombang  

3.11.6. menjelaskan (C2) karakteristik dan membedakan 

gelombang transversal dan longitudinal  

3.11.7. menghitung (C3) panjang gelombang dan kecepatan 

gelombang  

3.11.8. menganalisis (C4) hubungan antara panjang 

gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang  

3.11.9. menghitung (C3) periode bandul dan panjang 

gelombang 

3.11.10. Menjelaskan (C2) peristiwa pemantulan gelombang  

3.11.11. Menghitung (C3) kedalaman laut 

3.11.12. Membedakan (C4) gaung dan gema  

3.11.13. Menjelaskan (C2) karakteristik bunyi  

3.11.14. Menghitung (C3) cepat rambat gelombang bunyi 

3.11.15. Menghitung (C3) jarak sumber bunyi ke pendengar 

3.11.16. Menganalisis (C4) hubungan antara frekuensi bunyi 

dengan tegangan dawai 

3.11.17. Menganalisis (C4) hubungan antara panjang 

pendeknya senar dengan frekuensi bunyi 

3.11.18. Menjelaskan (C2) struktur dan fungsi bagian pada 

telinga  

3.11.19. Menjelaskan (C2) mekanisme mendengar pada 

manusia  

3.11.20. Menghitung (C3) jarak sumber bunyi ke pendengar  

3.11.21. Menjelaskan (C2) tujuan membuka mulut saat 

mendengar suara keras  

3.11.22. Menjelaskan (C2) perubahan keras lemah bunyi pada 

sirine ambulan yang bergerak 
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Fokus Karakter bersyukur dan Percaya Diri 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

Pertemuan 1 (2JP) 

1. Peserta didik secara mandiri mampu mengikuti pembelajaran secara daring 

dirumah masing-masing. 

2. Peserta didik secara logis mampu memahami materi yang akan dibahas pada 

pertemuan yang akan datang 

Pertemuan 2 (2JP) 

1. Peserta didik secara mandiri mampu menjelaskan (C2) pengertian getaran, 

gelombang setelah melakukan pengamatan demonstrasi oleh guru. 

2. Peserta didik secara logis mampu menyelidiki peristiwa getaran bandul, dan 

peristiwa gelombang (C4) dengan tepat setelah melakukan pengamatan 

gambar/video. 

3. Peserta didik secara logis mampu menjelaskan karakteristik gelombang 

transversal dan longitudinal setelah melakukan diskusi kelompok 

4. Pesera didik secara logis mampu menyelidiki (C4) hubungan antara panjang 

gelombang, frekuensi, cepat rambat, serta menghitungnya (C3) setelah mendapat 

penjelasan dari guru.  

3.11.23. Menjelaskan (C2) cara pemantulan bunyi dan sistem 

kerja sonar 

 

IPK Pendukung: 

3.11.24 Menjelaskan (C2) sistem sonar pada kelelawar, USG, 

dan alat pengukur kedalaman laut  

IPK Pengayaan: 

3.1.5 menganalisis (C4) pemanfaatan getaran gelombang dan 

bunyi dalam kehidupan sehari-hari  

4.11. Menyajikan hasil 

percobaan tentang getaran, 

gelombang dan bunyi. 

IPK Kunci: 

4.11.1. menyusun hasil pencarian tentang sistem radar dalam 

bentuk poster/makalah 
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Pertemuan 3 (2JP) 

1. Peserta didik secara mandiri mampu menjelaskan (C2) hukum pemantukan 

gelombang setelah melakukan pengamatan terhadap video.  

2. Peserta didik secara logis mampu menjelaskan (C2) tentang bunyi dan frekuensi 

bunyi dengan tepat setelah melakukan pengamatan gambar/video. 

3. Peserta didik secara logis mampu menjelaskan (C2) karakteristik bunyi setelah 

mendapat penjelasan dari guru.  

Pertemuan 4 (2JP) 

1. Peserta didik secara logis mampu mendeskripsikan (C2) mekanisme pendengaran 

manusia setelah melakukan diskusi dan pengamatan video.  

2. Peserta didik secara logis mampu mendeskripsikan (C2) struktur dan fungsi 

bagian pada telinga setelah mengamati video.  

3. Peserta didik secara logis mampu menjelaskan (C2) skema proses mendengar 

dengan runtut setelah mengamati gambar dan diskusi kelompok.  

4. Peserta didik secara logis mampu menjelaskan (C2) mekanisme pendengaran 

pada hewan dengan runtut setelah mengamati gambar dan diskusi kelompok.  

Pertemuan 5 (2JP) 

1. Peserta didik secara logis mampu menyebutkan (C3) macam-macam teknologi 

yang memanfaatkan gelombang setelah diskusi kelompok.  

2. Post test  

 

D. Materi Pembelajaran  

1. Materi Pembelajaran Reguler 

 Getaran, Gelombang, dan Bunyi 

 Mekanisme mendengar pada manusia dan hewan  

 Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi  

 

1) Fakta  

a. Suatu benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda dapat dikatakan 

bergetar bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan 

b. Bunyi dapat terdengar apabila terdapat sumber bunyi, medium perantara dan 

penerima. 
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c. Mekanisme mendengar pada manusia menggunakan indra telinga sebagai alat 

pendengaran 

d. Mekanisme mendengar pada hewan menggunakan sistem sonar 

e. Getaran dan gelombang banyak dimanfaatkan dibidang teknologi, mislanya 

USG.  

2) Konsep  

Getaran  

Getaran dapat didefinisikan sebagai gerakan suatu benda di sekitar titik 

keseimbangannya pada lintasan tetap. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya 

amplitudo atau simpangan terbesar. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu 

kali penuh.  

Gelombang  

Jika kita melemparkan kerikil ke dalam air tenang, permukaan air tersebut 

tampak bergerak dengan gerakan menyebar kesegala arah menjauhi titik yang 

merupakan tempat jatuhnya kerikil. Gerakan menyebar inilah yang dinamakan 

gelombang sehingga dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Getaran 

ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan dan suatu cara 

untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain.  

Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang 

mekanis memerlukan medium (perantara), misalnya gelombang tali, gelombang 

air, dan gelombang bunyi. Perambatan gelombang elektromagnetik tidak 

memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya.  

Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya gelombang dibedakan menjadi 

gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal 

merupakan gelombang yang arah getarannya ke atas dan ke bawah. Contohnya 

pada permukaan air. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit 

gelombang dan satu lembah gelombang (a-b-c-d-e).   
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Gambar 2.1 Grafik simpangan terhadap arah rambat 

Gelombang longitudinal dapat diamati pada slinki atau pegas. Gelombang 

longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarannya. Contoh 

gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Satu gelombang longitudinal 

terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. 

Hubungan antara Panjang Gelombang, Frekuensi, Cepat Rambat, dan 

Periode Gelombang 

Gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang (λ) dalam waktu 

satu periode (T), maka kecepatan gelombang ditulis dengan: 

𝑣 =
λ

𝑇
 

Karena =
1

𝑓
 , maka cepat rambat gelombang dapat juga dinyatakan sebagai 

berikut: 

𝑣 = 𝑓 x λ 

Pemantulan Gelombang 

Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah 

mengenai penghalang. Pada gelombang tali, ketika gelombang mencapai ujung 

akan memberikan gaya ke atas pada penopang yang ada diujunh, sehingga 

penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. 

Gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan 

terbalik.  

Bunyi  

Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi 

gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi ditimbulkan 

oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi dapat didengar apabila ada 1) sumber 
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bunyi; 2) medium/zat perantara, dan 3) alat penerima/pendengar. Kecepatan bunyi 

bergantung pada temperature. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar 

kecepatan bunyi.  

a. Frekuensi bunyi  

Berdasarkan frekuensinya bunyi dibagi menjadi 3 yaitu infrasonik, 

audiosonik, dan ultrasonik. 

 

b. Karakteristik Bunyi 

Bunyi dapat terdengar berbeda disebabkan karna perbedaan frekuensi, 

amplitudo, dan warna bunyi. 

1) Tinggi rendah dan kuat lemah bunyi (tinggi rendahnya nada ditentukan 

frekuensi bunyi, kuat lemahna suara ditentukan oleh amplitudo) 

Pada senar gitar frekuensi bergantung pada: 

- Panjang senar 

- Tegangan senar 

- Luas penampang 

2) Nada (frekuensi getaran yang teratur, desah adalah frekuensi yang tidak 

memiliki frekuensi yang tidak teratur) 

3) Warna atau Kualitas Bunyi (suara yang khas/timbre)  

4) Resonansi (ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar) 

Pemantulan bunyi  

Hukum bunyi pantul: 

1. Arah bunyi dating, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang 

datar 

2. Besarnya sudut dtang (i) sama dengan besarnya sudut pantul (r) 

a. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi Asli  

b. Gaung atau kerdam (bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama 

dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas) 
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c. Gema (bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar 

setelah bunyi  asli) 

Mekanisme Mendengar pada Manusia  

Bunyi dapat didengar oleh telinga karena adanya medium berupa udara. Telinga 

terbagi menjadi 3 bagian. Perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses mendengar melalui beberapa tahap yaitu: 

Diawali dari lubang 

telinga menerima 

gelombang dari 

sumber suara. 

Gelombang suara 

akan masuk ke dalam 

lubang telinga dan 

menggetarkan 

gendang telinga 

(yang disebut 

membrane timpani). Getaran membrane timpani ditransmisikan melintasi telinga 

tengah melalui tiga tukang kecil yang terdiri dari tulang martil, landasan, dan 

sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustachius. Getaran 

dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membrane jendela 

oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah 

siput yang berisi cairan limfa. 
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Getran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan 

koklea. Dibagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi 

cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran sebenarnya. Sel-sel 

rambut akan bergerak ketika ada getaran didalam koklea, sehingga menstimulasi 

getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. 

Pendengaran pada Hewan  

Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara 

yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar (Sound Navigation and 

Ranging) yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dslam melakukan 

pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi.   

 

 

 

  

 

Kelelawar mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonic dengan frekuensi 

diatas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan 

dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver 

atau alat penerima yang berada di luar tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar 

untuk menemukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. 

Lumba-lumba  

Sama halnya dengan kelelawar, lumba-lumba juga menggunakan sistem sonar. 

Gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh lumba-lumba akan dipantulkan kembali 

bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di 

bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut 

informasi bunyi diteruskan ke telinga tengah dan akhirnya ke otak untuk 

diterjemahkan. Dengan cara tersebut lumba-lumba mengetahui lokasi ukuran dan 

pergerakan mangsanya lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun 

terpisah oleh jarak lebih dari 220 km. 
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Aplikasi Getaran dan Gelombang dalam Teknologi  

1) Ultrasonografi (USG) 

Ultrasonografi merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan 

menggunakan gelombang ultrasonik. 

2) Sonar 

Digunakan untuk menentukan kedalaman lautan dengan memancarkan bunyi 

ke dalam air. Rumus yang digunakan adalah: 

𝑠 =
𝑣 𝑥 𝑡

2
 

3) Terapi Ultrasonik 

Bentuk terapi ultrasonik misalnya terapi fisik, yang biasa digunakan untuk 

menangani kesleo pada ligamen, kesleo otot, tendonitis, inflamasi sendi dan 

osteoporosis, bisa juga untuk memecahkan endapan batu ginjal. 

4) Pembersih Ultrasonik 

Pembersihan benda seperti perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat 

music, alat laboratorium dan alat-alat eletronik tertentu dengan menggunakan 

gelombang ultrasonik. 

5) Sonifikasi  

Sonifikasi dapat digunakan untuk produksi nanopartikel seperti nanah emosi 

dan nanokristal. 

6) Pengujian Ultrasonik  

Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada 

penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Contoh 

pada produksi logam baja dan alumunium  

3) Prinsip 

Memahami konsep getaran gelombang dan bunyi. Mengetahui mekanisme 

mendengar pada hewan dan tumbuhan serta mengetahui pengaplikasiannya.  

4) Prosedural  

Mengidentifikasi mekanisme mendengar pada manusia dan hewan secara 

runtut. 
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E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran   

Pendekatan   : STEM 

Model pembelajaran : PBL (Problem Based Learning) 

Metode   : diskusi,ceramah, tanya jawab dan presentasi  

 

F. Media Pembelajaran  

Media : 

Lembar kerja peserta didik  

Lembar penilaian 

Slide presentasi  

Gambar/video  

Perpustakaan sekolah 

Alat/bahan  

Spidol, papan tulis 

Laptop, LCD 

 

 

Sumber belajar  

Wahono, dkk. 2017. Buku Peserta didik  Ilmu Pengetahuan Alam 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 Edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Hal 44-48. 

Wahono, dkk. 2017. Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas 

VIII Edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 115-

164 

Sumber lainnya (internet) 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama  

Kegiatan Pendahuluan  

Guru  

Orientasi  

 Guru mengucapkan salam untuk mengawali pembelajaran secara daring 

melalui whatsapp group. 

 Menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti pembelajaran 

secara daring dengan menyapa peserta didik di group whatsapp. 

Apersepsi 

 Guru memberikan pengantar mengenai materi yang akan dibahas untuk 
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pertemuan daring pada hari itu yaitu memasuki bab getaran gelombang dan 

bunyi.  

Motivasi  

 Guru memberi motivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar mandiri 

secara daring serta senantiasa menjaga kesehatan dimasa pandemik.  

  Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari 

kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai.  

Kegiatan Inti  

 

 Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 

saat itu. 

“Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penugasan berupa LKS 

berpendekatan STEM pada materi getaran gelombang dan bunyi. Subab 

yang akan diberikan yaitu konsep getaran, persamaan matematis dari suatu 

getaran seperti mencari periode dan frekuensi. Kemudian kalian juga akan 

mempelajari hubungan antara periode dan frekuensi” 

 Guru memberikan arahan terkait alur pembelajaran daring materi getaran 

gelombang dan bunyi kepada peserta didik yaitu: 

-  Pada pertemuan pertama guru memberikan tugas berupa LKS 

berpendekatan STEM untuk dikerjakan mandiri ataupun berkelompok 

(secara daring).  

- Tugas dikerjakan dirumah masing-masing dibuku atau diketik. 

- Pengumpulan tugas dilakukan melalui email ataupun whatsapp 

maksimal H+2 setelah tugas diberikan.  

- Pada pertemuan selanjutnya akan membahas materi dan mereview 

penugasan yang telah diberikan pada pertemuan pertama. 

- Setelah selesai pembelajaran, akan diberikan penugasan untuk 

pertemuan berikutnya.   

 

KEGIATAN MENGAMATI  

 Guru menugaskan peserta didik untuk mengamati fenomena getaran 

gelombang dan bunyi yang ada lingkungan disekitar. Seperti pergerakan 

bandul pada jam dinding dan lain sebagainya seperti yang terdapat pada 
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LKS. (Technology). 

 Peserta didik mengamati tabel hasil percobaan dan mampu menjawab 

pertanyaan yang telah disajikan pada LKS. (Science) 

 

CRITICAL THINGKING  

Guru memberikan pertanyaan pada LKS peserta didik “apa yang kalian pikirkan 

setelah mengamati bandul pada jam atau video tentang gerakan bandul?” mengapa 

bandul pada jam dinding bergerak? Peristiwa apa yang dialami oleh bandul 

tersebut? (Science) 

 

KEGIATAN MENANYA 

 Berdasarkan pengamatan fenomena dan tabel pengamatan yang telah 

dilakukan diharapkan peserta didik bertanya kepada guru langsung atau 

dapat ditulis pada buku catatan yang akan dikumpulkan ke guru apabila ada 

hal yang masih dibingungkan pada pengamatan. 

 

KEGIATAN LITERASI 

 Peserta didik disarankan untuk membaca literasi berupa buku materi 

getaran, gelombang dan bunyi pada buku cetak atau sumber internet untuk 

dapat menunjang dalam melakukan penyelidikan dan mendapat jawaban 

dari pertanyaan kegiatan 1.  

 Hasil pekerjaan ditulis pada buku catatan untuk dikirimkan ke guru melalui 

whatsapp atau email. 

Penutup  

 Guru menutup pertemuan pada hari itu dengan mengingatkan dateline 

pengumpulan tugas dan memberikan salam serta semangat atau motivasi 

kepada peserta didik agar tetap semangat belajar dirumah, dan menjaga 

kesehatan.     

 Pembahasan materi dan diskusi akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya. 
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2. Pertemuan Kedua  

Kegiatan Pendahuluan  

Guru  

Orientasi  

 Guru mengucapkan salam untuk mengawali pembelajaran secara daring 

melalui whatsapp group. 

 Menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti pembelajaran 

secara daring dengan menyapa peserta didik di group whatsapp. 

Apersepsi 

 Guru memberikan pengantar mengenai materi yang akan dibahas untuk 

pertemuan daring kedua. Yaitu mengenai pengertian getaran gelombang, 

periode, frekuensi dan hubungan antara periode dan frekuensi yang ada 

pada penugasan pertemuan pertama. 

 Guru memberikan sedikit penjelasan mengenai penugasan pertemuan kedua 

yaitu mengenai pemantulan gelombang dan bunyi. 

Motivasi  

 Guru memberi motivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar mandiri 

secara daring serta senantiasa menjaga kesehatan dimasa pandemik.  

  Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari 

kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. 

Kegiatan Inti  

Sintak model 

Pembelajaran 

 

Orientasi peserta didik 

pada masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUGASAN PERTEMUAN KEDUA  

KEGIATAN MENGAMATI 

Peserta didik diberi intruksi untuk mengamati gambar 

pada LKS mengenai fenomena pantulan gelombang pada 

bagian 2 kegiatan 1. Peserta didik diharapkan mampu 

melakukan percobaan sederhana mengenai pemantulan 

gelombang secara mandiri dengan menggunakan tali. 

(Science).  

Peserta didik juga diintruksikan untuk mengamati gambar 

pada Bagian 2 kegiatan 2 yaitu mengenai fenomena 
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bunyi.  

 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS) 

Guru memberikan masalah seperti pada gambar yaitu 

dengan ilustrasi terdapat dua orang yang sedang 

berkomunikasi. Salah satu dari mereka berada di bahu 

jalan dan yang satunya berada diseberang. Mengapa 

komunikasi yang terjadi diantara mereka tidak jelas? 

Apakah semua bunyi dapat didengar oleh telinga 

manusia? (Science) 

 Kegiatan tersebut diharapkan mampu memancing 

rasa ingin tahu peserta didik untuk menggali 

informasi dengan melaukan literasi (membaca 

buku, atau sumber lain) 

 

PEMBAHASAN TUGAS PERTEMUAN 1 

Peserta didik mengerjakan LKS (kegiatan 1) berupa 

percobaan sederhana dirumah menggunakan bandul (dari 

apapun) lalu menghitung frekuensinya (Mathematics). 

Pada kegiatan 2, peserta didik melakukan percobaan 

sederhana dirumah dengan menggunakan tambang/tali 

untuk mengetahui gelombang longitudinal. Pada kegiatan 

3 peserta didik melihat video percobaan menggunakan 

slinki di youtube untuk mengidentifikasi gelombang 

transversal (Science). 

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar   

 

 

 

COLLABORATION (KERJASAMA)  

 Mendiskusikan  

Jawaban permasalahan yang diberikan guru 

didiskusikan dengan teman sebangkunya secara 

daring melalui whatsapp atau media sosial 

lainnya.  

 Peserta didik menjawab LKS bagian 2 kegiatan 1 

dan 2 dirumah masing-masing 
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 Mengumpulkan informasi 

Mencatat semua informasi hasil diskusi dengan 

teman sebangkunya di buku catatan untuk 

menjawab LKS yang telah diberikan. 

 Mengolah informasi 

Peserta didik mengolah semua hasil diskusi 

dengan teman sebangkunya melalui whatsapp 

atau media sosial lainnya. 

Membimbing 

penyelidikan yang 

dilakukan peserta 

didik  

 Membimbing 

Guru membantu peserta didik melalui group 

whatsapp atau pesan personal apabila ada hal 

yang kurang dipahami. 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

 

 

 

 

Menganalisis dan 

Mengevaluasi 

pemecahan masalah 

COMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Guru memandu peserta didik untuk membahas 

dan mereview tugas pertemuan pertama yaitu 

bagian 1.  

 

 

 

 Peserta didik dengan bantuan guru menganalisis 

hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, 

cepat rambat, dan periode gelombang serta 

memecahkan masalah hitungan mengenai 

frekuensi, cepat rambat dan periode gelombang. 

(Mathematics). 

 Peserta didik dengan dipandu guru 

menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah 

dilakukan yaitu tentang konsep getaran dan 

hubungannya dengan periode. (Science)  

 Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

apabila masih ada hal yang kurang jelas 

mengenai bagian 1. 
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Kegiatan Penutup  

 Guru menutup pertemuan pada hari itu dengan mengingatkan dateline 

pengumpulan tugas dan memberikan salam serta semangat atau motivasi 

kepada peserta didik agar tetap semangat belajar dirumah, dan menjaga 

kesehatan.     

 Pembahasan materi dan diskusi akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya. 

 

 

3. Pertemuan Ketiga  

Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam untuk mengawali pembelajaran secara daring 

melalui whatsapp group. 

 Menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti pembelajaran secara 

daring dengan menyapa peserta didik di group whatsapp. 

Apersepsi 

 Guru memberikan pengantar mengenai materi yang akan dibahas untuk 

pertemuan daring ketiga yaitu mengenai pemantulan gelombang dan 

fenomena bunyi pada penugasan pertemuan kedua. 

 Guru memberikan sedikit penjelasan mengenai penugasan pertemuan ketiga 

yaitu mengenai mekanisme pendengaran pada manusia. 

Motivasi  

 Guru memberi motivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar mandiri 

secara daring serta senantiasa menjaga kesehatan dimasa pandemik.  

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari kepada 

peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. 

Kegiatan Inti  

Sintak model 

Pembelajaran 

 

Orientasi peserta 

didik  pada masalah 

 

 

PENUGASAN PERTEMUAN 3 

MENGAMATI 

 Peserta didik mengamati gambar yang disediakan 

pada bagian 3 kegiatan 1 yaitu mengenai mekanisme 
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pendengaran manusia, 

 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KTITIS) 

Guru memberikan masalah dengan menanyakan Mengapa 

ada seseorang yang menggunakan alat bantu dengar? 

(Science-Teknology). Bagaimanakah cara kerja alat bantu 

dengar sehingga dapat membantu orang yang memiliki 

pendengaran yang kurang? (Enginering) 

Mengorganisasikan 

peserta didik  untuk 

belajar   

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATION (KERJASAMA)  

 Mendiskusikan  

Peserta didik melakukan diskusi dengan teman 

sebangkunya melalu whatsapp atau sosial media 

yang lainnya untuk menjawab permasalahan yang 

diberikan guru pada LKS mengenai mekanisme 

mendengar pada manusia, struktur dan fungsi organ 

pendengaran, serta pendengaran pada hewan. 

 Mencoba  

Peserta didik melakukan eksperimen sederhana 

tentang mendengar pada manusia dengan orang lain 

dirumah.  

 Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mencatat semua informasi yang yang 

telah diperoleh dari buku catatan untuk menjawab 

LKS yang telah diberikan 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

 Membimbing 

Guru membantu peserta didik melalui group 

whatsapp atau pesan personal apabila ada hal yang 

kurang dipahami. 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya   

 Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi dan 

catatan yang telah mereka buat untuk menjawab 

LKS kepada guru melalui email atau whatsapp 

dengan cara mengirim dalam bentuk foto.   
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Menganalisis dan 

Mengevaluasi 

pemecahan masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN TUGAS PERTEMUAN 2 

COMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Guru memandu peserta didik untuk membahas dan 

mereview tugas pertemuan kedua yaitu bagian 2 

kegiatan 1, 2 dan 3.  

 Peserta didik dengan bantuan guru menganalisis 

peristiwa pemantulan gelombang dan bunyi. Apa 

yang dimaksud dengan pemantulan gelombang, 

Bagaimana pemantulan gelombang dapat terjadi, dan 

mengapa fenomena mendengar pada gambar bagian 

2 tidak dapat terdengar dengan jelas. (Science). 

 Peserta didik dengan dipandu guru menyimpulkan 

tentang pembelajaran yang telah dilakukan yaitu 

tentang konsep pemantulan gelombang dan 

fenomena bunyi. (Science)  

 Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

apabila masih ada hal yang kurang jelas mengenai 

bagian 2. 

Kegiatan Penutup  

 Guru menutup pertemuan pada hari itu dengan mengingatkan dateline 

pengumpulan tugas dan memberikan salam serta semangat atau motivasi 

kepada peserta didik agar tetap semangat belajar dirumah, dan menjaga 

kesehatan.     

 Pembahasan materi dan diskusi akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

 

 

4. Pertemuan Keempat  

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru mengucapkan salam untuk mengawali pembelajaran secara daring 

melalui whatsapp group. 

 Menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti pembelajaran 

secara daring dengan menyapa peserta didik di group whatsapp. 
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Apersepsi 

 Guru memberikan pengantar mengenai materi yang akan dibahas untuk 

pertemuan daring keempat. Yaitu mengenai mekanisme pendengaran pada 

manusia pada penugasan pertemuan ke tiga. 

 Guru memberikan sedikit penjelasan mengenai penugasan pertemuan ke 

empat mengenai penerapan getaran gelombang dan bunyi untuk mengatasi 

masalah dalam kehidupan manusia. 

Motivasi  

 Guru memberi motivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar mandiri 

secara daring serta senantiasa menjaga kesehatan dimasa pandemik.  

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari 

kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai.  

 

Kegiatan Inti  

Kegiatan Pembelajaran  

Sintak model 

Pembelajaran 

 

Orientasi peserta 

didik pada masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUGASAN PERTEMUAN KE 4 

KEGIATAN LITERASI 

 Mengamati 

Guru menampilkan video dari youtube mengenai 

seseorang yang sedang menggunakan 

ultrasonografi dan penggunaan pembangkit listrik 

tenaga gelombang. (Technology) 

 Mengamati gambar pada bagian ke 5 yaitu alat 

terapi batu ginjal. (Technology) 

 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KTITIS) 

 Guru memberikan permasalahan pada LKS 

dengan ilustrasi terdapat seseorang yang 

mengalami batu ginjal. Apa yang seharusnya 

dilakukan oleh seseorang tersebut (terkait getaran 

dan gelombang dan bunyi) untuk menyembuhkan 
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penyakitnya? (Science-Teknology) 

 Guru memberikan permasalahan dengan 

menanyakan mengenai mekanisme pembangkit 

listrik tenaga ombak (gelombang laut). 

(Engineering)  

 Guru menanyakan mengapa manusia dapat 

mengetahui kedalam suatu laut padahal sangat 

dalam? Peserta didik mengerjakan contoh soal 

mengukur kedalam laut (Technology- 

Mathematics). 

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN PENUGASAN PERTEMUAN KE 3 

COLLABORATION (KERJASAMA)  

 Mendiskusikan  

Peserta didik melakukan diskusi dengan teman 

sebangkunya melalu whatsapp atau sosial media 

yang lainnya untuk menjawab permasalahan yang 

diberikan guru pada LKS mengenai mekanisme 

mendengar pada manusia, struktur dan fungsi 

organ pendengaran, serta pendengaran pada 

hewan. 

 Mencoba  

Peserta didik melakukan eksperimen sederhana 

tentang mendengar pada manusia dengan orang 

lain dirumah.  

 Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mencatat semua informasi yang 

yang telah diperoleh dari buku catatan untuk 

menjawab LKS yang telah diberikan 

Membimbing 

penyelidikan individu 

atau kelompok  

 Membimbing 

Guru membantu peserta didik melalui group 

whatsapp atau pesan personal apabila ada hal 

yang kurang dipahami. 

Mengembangkan dan Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi dan catatan 
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menyajikan hasil 

karya 

 

 

 

Menganalisis dan 

Mengevaluasi 

pemecahan masalah  

yang telah mereka buat untuk menjawab LKS kepada 

guru melalui email atau whatsapp dengan cara megirim 

foto jawaban yang telah mereka tulis. 

 

COMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Peserta didik dengan bantuan guru menganalisis 

mekanisme pendengaran pada manusia, struktur 

dan fungsi organ pendengaran, serta pendengaran 

pada hewan. (Science) 

 Peserta didik dengan dipandu guru menyimpulkan 

tentang pembelajaran yang telah dilakukan yaitu 

tentang mekasnisme pendengaran dan kaitannya 

dengan getaran gelombang dan bunyi. (Science)  

Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

apabila masih ada hal yang kurang jelas mengenai 

penugaran pertemuan 3. 

Kegiatan Penutup  

 Guru menutup pertemuan pada hari itu dengan mengingatkan dateline 

pengumpulan tugas dan memberikan salam serta semangat atau motivasi 

kepada peserta didik agar tetap semangat belajar dirumah, dan menjaga 

kesehatan.     

 Pembahasan materi dan diskusi akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya. 

 

 

5. Pertemuan Kelima   

Kegiatan Pendahuluan  

Guru  

Orientasi  

 Guru mengucapkan salam untuk mengawali pembelajaran secara daring 

melalui whatsapp group. 

 Menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti pembelajaran 

secara daring dengan menyapa peserta didik di group whatsapp. 



107 

 

 
 

Apersepsi 

 Guru memberikan pengantar mengenai materi yang akan dibahas untuk 

pertemuan daring kelimat. Yaitu membahas penugasan pada pertemuan ke 

4, mereview semua materi dari penugasan yang telah diberikan dari 

pertemuan 1-4 dan melakukan posttest.  

 Guru memberikan sedikit penjelasan mengenai posttest yang akan 

dilakukan secara daring. 

Motivasi  

 Guru memberi motivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar mandiri 

secara daring serta senantiasa menjaga kesehatan dimasa pandemik.  

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari 

kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai 

Kegiatan Inti  

Kegiatan Pembelajaran  

PEMBAHASAN PENUGASAN PERTEMUAN KE 4 

COMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Guru memandu peserta didik untuk membahas dan mereview tugas 

pertemuan ke empat yaitu mengenai penerapan getaran gelombang dan 

bunyi untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari.   

 Peserta didik dengan bantuan guru menganalisis bagaimana getaran 

gelombang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang 

apa sajakah pemanfaatannya dan alat apa saja yang merupakan penerapan 

getaran gelombang dan bunyi (Technology). 

 Peserta didik dengan dipandu guru menyimpulkan tentang pembelajaran 

yang telah dilakukan yaitu tentang penerapan getaran gelombang dan bunyi 

dalam kehidupan sehari-hari. (Science).  

 Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada hal yang 

kurang jelas mengenai penugasan pertemuan ke 4. 

 Peserta didik yang lain menjawab pertanyaan dari temannya. Jika tidak bisa 

barulah guru yang memberikan jawaban. 

 Peserta didik mencatat semua hasil diskusi dan pembahasan yang dilakukan 

pada hari ini. 
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REVIEW PENUGASAN PERTEMUAN 1-5 

 Peserta didik dibantu oleh guru untuk mengingat kembali materi penugasan 

yang telah diberikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. 

 Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk me-recall ingatan peserta 

didik.  

 Peserta didik yang dapat menjawab memperoleh nilai plus. 

 Peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan tentang materi getaran 

gelombang dan bunyi berdasarkan penugasan pertemuan 1 sampai 

pertemuan 5. 

 Guru mengakhiri sesi review materi dan meminta peserta didik untuk 

menyiapkan diri mengikuti posttest menggunakan aplikasi Quizizz. 

 

Postest (40 menit) 

Persiapan (10 menit) 

1. Guru menyiapkan peserta didik untuk melaksanakan Posttest mandiri 

menggunakan aplikasi Quizizz secara online. 

2. Guru membuat link dank ode kemudian  membagikannya kepada peserta 

didik untuk dapat diakses.  

3. Peserta didik menyiapkan handphone/laptop yang terkoneksi dengan 

internet. 

4. Peserta didik mengikuti posttest dengan memasukan kode yang telah 

disediakan.  

5. Peserta didik masuk kedalam aplikasi Quizizz dan mengerjakan soal 

posttest berpendekatan STEM.   

6. Waktu pengerjaan posttest yaitu 40 menit . 

7. Link dapat diakses dari jam 09.00-15.00 WIB. 

Kegiatan Penutup  

 Guru menutup pertemuan pada hari itu dengan memberikan salam dan 

semangat atau motuvasi kepada peserta didik agar tetap semangat belajar 

dirumah, dan menjaga kesehatan.    
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110 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1 

Alat dan 

Bahan  

1. Bandul  

2. Tali 

3. Statif 

 

Cara Kerja  

1. Ikat bandul pada tali, lalu kaitkan pada penyangga. 

2. Simpangkan bandul yang sudah tergantung dengan tali tadi 

sejauh 10o dari penjepit statis/ penyangga. Amati selama 5s! 

3. Ulangi langkah 2 dengan waktu yang berbeda yaitu pada 

10s, 15s, dan 20 s.  

4. Catat jumlah getaran yang dihasilkan! 

5. Ulangi langkah 2 dengan mengubah simpangan yaitu 10o, 

15o, 20o, 25o dan waktu 5s.  Lalu catat hasil pengamatan  

Gambarkan percobaanmu pada kolom dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Percobaan  

Tabel Data Hasil percobaan 

No 
Waktu 

(t) 
n f 

 No.  Simpangan n f 

1. 5 s 
  

 1. 10o   

2. 10 s 
  

 2. 15o   

3. 15 s 
  

 3. 20o   

4. 20 s 
  

 4. 25o   

Tujuan : 

1. Mengetahui pengertian getaran dan gelombang  

2. Menyelidiki (C4) peristiwa getaran bandul, dan peristiwa gelombang dengan tepat. 

3. Menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal setelah 

melakukan diskusi kelompok 

4. Menyelidiki hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat 

dengan mencoba beberapa latihan soal  

No 
Waktu 

(t) 
n f 

1. 5 s 
  

2. 10 s 
  

3. 15 s 
  

4. 20 s 
  

 

PERTEMUAN 2 
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Analisis Hasil Percobaan 

1. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, Apa yang dimaksud dengan 

getaran? 

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

2. Pada percobaan diatas waktu yang digunakan berbeda-beda. Bagaimana 

pengaruh waktu terhadap frekuensi yang dihasilkan? 

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

3. Pada percobaan diatas simpangan yang digunakan berbeda-beda. 

Bagaimana pengaruh simpangan terhadap banyaknya getaran dan 

frekuensi yang dihasilkan? 

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

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

4. Adakah hubungan jarak simpangan, frekuensi, cepat rambat dan periode 

gelombang? Kalau ada, bagaimanakah hubungannya? 

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

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

5. Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan. Simpulkan! 

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

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

Kegiatan 2  

Alat dan Bahan  

Tali panjang 3m 

Karet gelang 

 

Cara Kerja  

1. Ikatlah karet gelang pada tali kira-kira pada jarak 0.5m 

dari salah satu ujungnya. 

2. Peganglah salah satu ujungnya olehmu dan ujung 

lainnya oleh temanmu, lalu usikan tali keatas dan 

kebawah  

3. Amati yang terjadi pada tali dan karet gelang yang 

diikatkan tadi. 

 

 

1. Pada saat tali digetarkan, apakah yang terjadi pada karet gelang? 

Jawab  ...............................................................................................................  

2. Apakah bagian tali yang kamu pegang ikut berpindah merambat bersama 

gelombang? 

Jawab  ...............................................................................................................  

3. Mintalah temanmu untuk menggetarkan tali tersebut dengan cepat. Apa yang 

kamu rasakan? 

Jawab  ...............................................................................................................  

4. Bagaimana arah gelombang tersebut? 

Jawab  ...............................................................................................................  

AYO DISKUSIKAN 
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Simpulan  

Berdasarkan kegiatan 2 diskusikan apa yang dapat disimpulkan?  

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

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

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

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

Kegiatan 3 

 Alat bahan : Slinki  

 Lakukanlah percobaan sederhana menggunakan slinki. Mintalah temanmu 

untuk memegang salah satu ujungnya. Lalu gerakan salah satu ujung slinki 

dengan cara memberikan dorongan dan tarikan pada slinki. Amati dan 

diskusikan! 

1. Kearah manakah getaran pada slinki? 

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

2. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang pada slinki tersebut? 

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

3. Kesimpulan  

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

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

Berdasarkan kegiatan 2 dan 3 maka simpulkanlah karakteristik masing-masing 

gelombang pada tabel berikut! 

Karakteristik Gelombang 

No. Gelombang ……………. Gelombang ………….. 

1   

2   

3   

4   

5   
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Kegiatan 1.  

 

 

 

 

(a)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

Tujuan:  

1. Menjelaskan hukum pemantukan gelombang  

2. Menjelaskan tentang bunyi dan frekuensi 

bunyi  

3. Menjelaskan karakteristik bunyi  

 

 

PERTEMUAN 3 

Perhatikan gambar (a). Diskusikan peristiwa 

apakah yang terjadi pada gambar tersebut? 

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

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

 

 

 

Perhatikan gambar (b). Pada saat tali diberi 

usikan, tali yang sudah mencapai ujung akan 

mengembalikan lagi gelombang ke arah 

sebaliknya. Coba kalian diskusikan peristiwa 

tersebut. Mengapa demikian? 

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

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

 

 

 

Petunjuk:  

1. Terdapat 3 kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Kegiatan 1 

mengamati dan mengidentifikasi gambar. Kegiatan 2 mengidentifikasi 

bunyi. Kegiatan 3 frekuensi dan karakteristik bunyi.  

2. Diskusikan dengan kelompokmu mengenai gambar yang ada pada kegiatan 

ini. 

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD dengan benar. 
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Kegiatan 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernahkah kita merenung dan memikirkan apakah semua bunyi dapat terdengar oleh 

telinga manusia? Berikan alasan mengapa semua bunyi dapat atau tidak dapat 

terdengar oleh telinga manusia. Lalu bunyi seperti apa yang dapat didengar 

manusia? Diskusikan hal tersebut dengan teman anda! 

 

 

 
 

Perhatikan gambar disamping. Orang 

berbaju hitam hendak menyebrang 

jalan tetapi lalulintas masih ramai. 

Tiba-tiba dia melihat orang berbaju 

putih diseberang jalan adalah 

temannya. Seketika dia menyapa orang 

berbaju putih tersebut. Ternyata orang 

berbaju putih tidak mendengar suara si 

baju hitam dengan jelas.  

Mengapa demikian? Mengapa kita dapat mendengar bunyi? Identifikasikan hal 

tersebut dan tuliskan jawaban kelompokmu pada kolom diskusi dibawah ini! 

 

Pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa membedakan antara bunyi gitar, piano, 

dan lain-lain? Jelaskan karakteristik bunyi! 
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Kegiatan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar ilustrasi ledakan 

bom Bali pada tahun 2002 yang 

memakan banyak korban. Rumah 

Andi berada tak jauh dari tempat 

kejadian. Pada saat ledakan Andi 

terkejut karena kaca rumahnya ikut 

pecah. Mengapa dapat terjadi 

demikian? 

 

 

Jawab: 

Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu hari 

Bagas sedang berlibur ke sebuah bukit 

bertebing. Lalu Ia berteriak dan 

mendengar suara setelah teriakannya. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut peristiwa 

apakah yang terjadi? Dan sebutkan 

macam-macamnya! 

 

 Jawab : 
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Kegiatan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 2  

Alat dan Bahan Cara Kerja 

1. Papan karton  

2. Plastisin 7 warna  

3. Label nama 

 

1. Siapkan alat bahan 

2. Buatlah model telinga sederhana menggunakan plastisin 

dengan melihat gambar kegiatan 3. Buatlah setiap 

bagian menggunakan plastisin dengan warna yang 

berbeda.  

3. Tempelkan semua plastisin diatas papan karton secara 

urut. Lalu beri label setiap bagian.  

4. Amati dan tulis fungsinya pada tabel dibawah ini. Lalu 

bawalah hasil karyamu pada saat presentasi 

 

Tujuan:  

1. Mendeskripsikan mekanisme pendengaran manusia  

2. Mendeskripsikan struktur dan fungsi bagian pada telinga  

3. Menjelaskan skema proses mendengar dengan runtut. 

 

 

PERTEMUAN 4 

Petunjuk:  

1. Terdapat 3 kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Kegiatan 1 

mengidentifikasi gambar. Kegiatan 2 membuat struktur telinga. 

Kegiatan 3 mengidentifikasi sistem pendengaran pada hewan.  

2. Diskusikan dengan kelompokmu mengenai gambar tersebut 

3. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD ini 

 

Perhatikan gambar disamping. Candra mengalami 

gangguan pada telinganya sehingga 

pendengarannya berkurang. Dokter menyarankan 

supaya Candra menggunakan alat seperti pada 

gambar disamping. Apakah nama alat disamping? 

Bagaimana cara kerjanya? Mari diskusikan dengan 

kelompokmu! 

.................................................................................................................................     
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Sebutkan fungsi dari masing masing gambar bagian telinga diatas pada tabel 

berikut! 

No. Nama Fungsi 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Amatilah gambar dibawah ini. Jelaskan bagaimana telinga kita dapat mendengar 

bunyi. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN  
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Kegiatan 3  

Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernahkah kamu melihat anjing 

yang menggerakan telinganya? 

Atau kelelawar yang dapat 

terbang dimalam hari tanpa 

menabrak pepohonan? 

Pernahkah kamu berpikir 

mengapa pelacakan di 

kepolisisan menggunakan 

bantuan anjing?  

 Untuk menjawab permasalahan tersebut mari kita diskusikan. Berikan contoh 

hewan yang memiliki sistem pendengaran seperti kelelawar! 

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan:  

Menyebutkan pemanfaatan getaran gelombang dalam bidang teknologi   

 

PERTEMUAN 5 

Jawab: ......................................................................................................................   

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

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

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

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

 

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

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

 

  

 

  

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

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

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

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

 

Ayah Radit mengeluhkan sakit saat BAK. Setelah 

melakukan pemeriksaan dokter mengatakan ada 

masalah pada ginjal dan harus melakukan 

pengobatan dengan menggunakan alat seperti 

pada gambar. Carilah informasi mengenai alat 

disamping dan diskusikan dengan teman 

sekelompokmu! 

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

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

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

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

 

  

Perhatikan gambar 

disamping. Carilah informasi 

mengenai kegunaan dan cara 

kerja gambar tersebut lalu 

kaitkan dengan getaran dan 

gelombang! 
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Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Manfaat 

  

  

  

  

  

  

  

Pernahkah membayangkan bagaimana mengukur 

laut? Diskusikan dengan temanmu dan hitunglah 

kedalaman laut pada gambar disamping! 

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

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

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

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

 

 

Penerapan getaran gelombang dan bunyi sudah banyak dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari hari. Sebutkan macam-macam bentuk pemanfaatan getaran 

gelombang dalam kehidupan sehari-hari serta permasalahan yang dapat diatasi 

dengan memanfaatkan getaran dan gelombang tersebut 
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Lampiran  3 

KISI-KISI SOAL MENGANALISIS  

BERPENDEKATAN STEM  

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi    : Getaran Gelombang dan Bunyi 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda  

 

Kompetensi Inti  

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

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator soal 

Ranah 

Kognitif  

No.  

Soal  

Indikator 

Literasi 

Digital  

Aspek 

STEM 

3.11. Menganalisis 

konsep getaran, 

getaran dan bunyi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

termasuk sistem 

pendengaran 

manusia dan sistem 

sonar pada hewan 

Peserta didik dapat 

menyelidiki peristiwa 

getaran bandul 

C4 1 Menemukan  

Science 

Peserta didik mampu 

menyelidiki faktor 

yang mempengaruhi 

getaran  

C4 2,  

3 

Membuat  

Menemukan  

Peserta didik dapat 

meguraikan 

karakteristik dan 

membedakan gelombang 

transversal dan 

longitudinal  

C4 4 

 

Memahami  

Peserta didik dapat 

menganalisis 

mekanisme mendengar 

pada manusia 

C4 5 Memahami  
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Peserta didik mampu 

menganalisis hukum 

pemantulan bunyi   

C4 6 Menemukan  

Peserta didik mampu 

menganalisis 

permasalahan 

kesehatan dan 

pemanfaatan getaran, 

gelombang dan bunyi 

dalam kehidupan 

sehari-hari  

C4 7, 

8 

Menemukan 

Menemukan  

Technolo

gy 

Peserta didik mampu 

menganalisis fungsi 

alat yang memanfaatan 

getaran gelombang 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

C4 9,  

10 

Memahami  

Mengkomu

nikasikan  

Peserta didik dapat 

memecahkan masalah 

hitungan amplitudo, 

frekuensi dan periode 

ayunan getaran 

C4 11, 

12, 

13, 

14, 

15,  

16 

Menemukan 

Memahami  

Menemukan  

Menemukan  

Menemukan  

Mengkomu

nikasikan   

Mathema

tic 

Peserta didik mampu 
menganalisis cara kerja 

alat penerapan getaran 

gelombang dalam 

pemanfatannya di 

kehidupan sehari-hari  

C4 17,  

 

18,  

 

19, 

  

20  

Mengkomu

nikasikan  

Mengkomu

nikasikan  

Mengkomu

nikasikan 

Mengkomu

nikasikan   

Engineer

ing  

 

 

Indikator Jumlah soal Nomor soal 

Membedakan  8 4, 12, 11, 10, 13, 14, 15, 16 

Mengorganisasikan  4 1, 5, 7, 8 

Mengatribusikan (menyimpulkan) 8 2, 3, 6, 9, 17, 18, 19, 20 
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Lampiran  4 

SOAL TES 

KEMAMPUAN MENGANALISIS 

 

Nama sekolah   : SMP Kesatrian 1 Semarang 

Mata Pelajaran   : IPA  

Kelas/Semester  : VIII / 2  

Materi     : Getaran Gelombang dan Bunyi  

Alokasi waktu  : 30 menit  

Petunjuk:  

a) Tulis nama, nomor absen dan kelas pada kolom yang tersedia 

b) Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B. C, atau D pada jawaban yang 

dianggap paling benar! 

c) Bila jawaban salah atau ingin memperbaiki, lakukan sebagai berikut: 

Pilihan semula  A B C  D 

Dibetulkan menjadi  A B C D 

d) Pilihlah alasan yang sesuai dengan jawaban pada lembar jawab  

e) Berdoalah sebelum mengerjakan soal.  

Selamat Mengerjakan 

 

 

1. Rahmat dan temannya sedang bermain bandul. Ia melakukan suatu 

percobaan dan hasil dari pengamatannya ditulis dalam tabel berikut: 

No Banyaknya 

getaran (n) 

Frekuensi (Hz) 

1 5 10 

2 10 20 

3 15 30 

4 20 40 

Berdasarkan data dalam tabel diatas, grafik yang dapat dibuat oleh Rahmat 

mengenai hubungan antara banyaknya getaran (n) dengan frekuensi (f) 

dalam sebuah grafik adalah... 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

f 

n 

f 

n 

f 

n 

f 
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2. Perhatikan tabel hasil percobaan yang dilakukan oleh Ella berikut. 

No 

Amplitudo 

(cm) 

Banyaknya 

Getaran 

Waktu 

(s) 

1 5 20 10 

2 10 30 15 

3 15 40 20 

4 20 60 30 

5 25 80 40 

Dari tabel hasil percobaan yang dilakukan oleh Ella dapat disimpulkan 

bahwa... 

a. semakin besar amplitudo, periode semakin besar 

b. semakin besar amplitudo, frekuensi semakin besar 

c. periode tidak bergantung pada frekuensi 

d. periode tidak bergantung pada amplitudo 

 

3. Perhatikan gambar berikut  

 

Tiara mengalami gangguan pendengaran konduktif. Dimana pendengaran 

menjadi berkurang akibat gelombang suara tidak dapat masuk ke telinga. 

Dokter mendiagnosis terdapat gangguan pada saluran eustachius dan 

gendang telinga yang ditunjuk oleh nomor… 



125 

 

 
 

a. 1 dan 3 

b. 1 dan 6 

c. 3 dan 6 

d. 5 dan 6 

4. Pada sebuah pabrik logam baja, dan aluminium, produksi pesawat dan 

industri lainnya memerlukan pemeriksaan produk sebelum didistribusikan. 

Pengujian menggunakan pantulan gelombang ultrasonik dengan tujuan 

mendeteksi kerusakan atau ketebalan pada benda. Alat yang digunakan 

adalah… 

a. mc     b. 

 

 

 

 

 

 

c.      d.  

 

 

 

 

 

 

5. Perhatikan gambar berikut!  

Berdasarkan gambar disamping pasangan 

yang tepat untuk mendeskripsikannya 

adalah… 
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6. Perhatikan gambar berikut! 

sebuah bandul menempuh jarak A-B-C-B-A 

selama 4 detik. Jika Andre melakukan 

percobaan A-B-C sebanyak 40 kali. Panjang 

A-B adalah 20cm. Amplitudo, periode dan 

frekuensi getaran bandul tersebut adalah… 

 

a. A = 10cm, T = 0.2s dan f=5 Hz 

b. A = 10cm, T = 0.1s dan f=10 Hz 

c. A = 20cm, T = 5 s dan f=0.2Hz 

d. A = 5cm, T = 0.2s dan f=5 Hz 

7. Andre bermain balok gabus yang diletakkan mengapung pada sebuah 

tangki riak. Gabus ikut bergerak naik-turun, sementara gelombang 

merambat melalui air. Panjang lintasannya adalah 1,5 m dengan 

membentuk 5 gelombang dalam waktu 10 detik. Berapakah cepat rambat 

gelombang air melalui tangki? 

a. 5 cm/s 

b. 15 cm/s 
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c. 1,5 cm/s 

d. 2,5 cm/s 

 

8. Perhatikan gambar berikut ini 

Keadalaman laut diukur 

menggunakan sistem sonar dengan 

memanfaatkan gelombang 

infrasonik.  Apabila bunyi pantul 

yang terdeteksi 0,8 detik setelah 

gelombang dipancarkan maka 

kedalamann lautnya adalah 560m. 

Benarkah pernyataan diatas? 

 

a. Benar, alasan benar, kedalaman laut benar  

b. Salah, alasan benar, kedalaman laut salah  

c. Benar, alasan salah, kedalaman laut benar 

d. Salah, alasan salah, kedalaman laut salah  

9. Perhatikan gambar berikut  

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia sedang mengembangkan alat diatas dengan memanfaatkan 

gelombang laut untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga 

gelombang. Prinsip kerja sesuai adalah… 

a. Gelombang laut (memiliki energi kinetik) – masuk ke mesin konversi 

gelombang dan dialirkan ke turbin - rotor berputar – menghasilkan 

energi mekanik – disalurkan melalui generator – diubah menjadi listrik 

Sumber: fismath.com 
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b. Gelombang laut (memiliki energi kinetik) - rotor berputar – 

menghasilkan energi mekanik – disalurkan melalui generator - masuk 

ke mesin konversi gelombang dan dialirkan ke turbin - diubah menjadi 

listrik 

c. Gelombang laut (memiliki energi kinetik) – menghasilkan energi 

mekanik – masuk ke mesin konversi gelombang dan dialirkan ke 

turbin - disalurkan melalui generator – rotor berputar– diubah menjadi 

listrik 

d. Gelombang laut (memiliki energi kinetik) – disalurkan melalui 

generator – masuk ke mesin konversi gelombang dan dialirkan ke 

turbin - rotor berputar – menghasilkan energi mekanik– diubah 

menjadi listrik 

10. Penerapan getaran mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehai-hari. 

Selain memiliki manfaat, getaran yang berlebih pada beberapa mesin 

industri juga dapat bersifat merusak. Upaya yang perlu dilakukan adalah… 

a. Melakukan pemeriksaan secara berkala  

b. Menambah alat peredam getaran  

c. Kalibrasi mesin sebelum dioperasikan 

d. Semua jawaban benar 
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Lampiran  5 

KUNCI JAWABAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran  

Skor benar x 5 

Skor maksimal 100 

100x
maksimalskor

diperolehyangskor
Nilai   

Rubrik Penilaian  

NO. JAWABAN ALASAN SKOR 

1 
hubungan antara frekuensi dengan banyaknya getaran adalah 

semakin banyak getaran semakin tinggi frekuensi 

 

2 
periode tidak bergantung pada amplitudo. karena tidak 

mempengaruhi besarnya frekuensi 

 

3 
bagian nomor 3 adalah saluran eustachius dan 6 adalah 

gendang telinga 

 

4 

gambar a adalah pembersih ultrasonik, gambar b adalah 

sonikasi, gambar c adalah terapi ultrasonik. sehingga gambar 

yang tepat adalah d 

 

5 gambar tersebut merupakan alat ultrasonogra yang digunakan  

1. C 

2. D 

3. C 

4. D 

5. A 

6. A 

7. B 

8. C 

9. A 

10. D 
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untuk melihat janin/bayi dalam kandungan dengan 

memanfaatkan frekuensi gelombang 1-8MHz 

6 

amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan 

sehingga jawabannya adalah 10cm. periode dihitung dengan 

rumus T=t/n = 4/20 = 0.2 s. frekuensi dihitung dengan rumus 

f=n/t = 20/4 = 5Hz 

 

7 

gelombang yang dibentuk adalah 5 gelombang dengan 

panjang 1,5m. 1 gelombang 0,3 m. frekuensinya adalah f=n/t 

= 5/10 = 0,5 Hz.cepat rambat gelombang = lamda x frekuensi 

= 0,3 x 0,5 =15cm/s 

 

8 

gambar tersebut merupakan penerapan sistem sonar yang 

menggunakan gelombang ultrasonik sehingga alasan pada 

pernyataan salah. untuk mendeteksi kedalaman laut 

menggunakan rumus s= vxt /2 = 1400x0.8/ 2 =560m 

 

9 
pembangkit listrik tenaga gelombang laut memanfaatkan 

gelombang laut untuk diubah menjadi listrik 

 

10 
upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan 

adalah dengan cara a b c d sehingga seluruh jawaban benar 

 

 

Penskoran  

4= jika jawaban lengkap dan benar  

3= jika jawaban kurang lengkap tetapi logis 

2= jika jawaban tidak logis 

1= jika jawaban salah 

 

JUMLAH SKOR   
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SOAL TES KEMAMPUAN MENGANALISIS 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea77237f17399001b33bc43/getaran-gelombang-dan-

bunyi-posttest 

 

 

 

 

 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea77237f17399001b33bc43/getaran-gelombang-dan-bunyi-posttest
https://quizizz.com/admin/quiz/5ea77237f17399001b33bc43/getaran-gelombang-dan-bunyi-posttest
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Lampiran  6 

CONTOH HASIL JAWABAN 
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Lampiran  7 

CONTOH PENSKORAN JAWABAN 
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Nilai = (skor PG + skor jawaban alasan) x 2 

= 47x2 = 94 
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Lampiran  8 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

 

No. Variabel Aspek Indikator 
Jumlah 

butir 

1. Alat evaluasi 

online  

Kegunaan   Program/ media mudah 

digunakan  

 Tidak memerlukan 

keahlian khusus 

 Program dapat dipakai 

terus menerus  

3 

Efektifitas   Media efektif untuk 

mengukur keterampilan 

menganalisis peserta didik 

 Media efektif melatih 

literasi digital peserta 

digital  

 Media dapat digunakan 

sebagai alat evaluasi  

3 

Back sound   Tidak mengganggu 

konsentrasi peserta didik 

 Backsound menambah 

semangat peserta didik 

 Backsound mendukung 

media  

3 

Tampilan   Tampilan menarik 

 Memuat informasi yang 

jelas  

 Penggunaan ukuran dan 

jenis font sesuai 

3 

Bahasa  Bahasa yang digunakan 

baik dan komunikatif 

 Bahasa jelas dan mudah 

dipahami 

 Ilustrasi soal mudah 

dipahami 

3 

Waktu  Waktu pengerjaan soal 

ideal  

 Pemberian waktu istirahat 

ideal  

3 
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 Waktu pelaksanaan 

proporsional 

2. Keterampilan 

Menganalisis 

Membedakan menguraikan materi menjadi 

bagian lebih kecil 

 

Mengorgani-

sasikan 

menggabungkan dan 

mengelompikan potongan 

materi sendiri 

 

Mengatribusi

-kan 

(menyimpul-

kan) 

menarik kesimpulan dari 

potongan materi 

 

3. Literasi 

Digital  

Menemukan 

informasi 

melalui 

media digital  

 Saya sering menggunakan 

internet untuk mengakses 

situs yang memuat 

pembelajaran IPA 

 Saya mengetahui hal-hal 

baru mengenai 

pembelajaran IPA yang 

belum pernah saya sapat 

sebelumnya  

 Pengetahuan IPA saya 

bertambah setelah 

mengakses berbagai konten 

pembelajaran di internet 

3 

Memahami 

informasi 

digital  

 Saya memahami berbagai 

informasi yang disajikan di 

internet khususnya 

mengenai pembelajaran 

IPA 

 Saya terampil 

menggunakan komputer 

khususnya aplikasi Quizizz 

 Saya mampu memberikan 

contoh lebih banyak tentang 

materi IPA 

3 

Mengevaluas

i informasi 

 Saya tahu mana informasi 

yang benar dan salah 

 Saya mampu 

membandingkan dan 

memilih informasi yang 

3 
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dari satu website dengan 

website lain 

 Saya memberikan komen 

atau saran pada suatu 

blog/website yang memuat 

konten yang salah 

Membuat 

informasi 

 Saya suka membuat konten 

IPA/merangkum materi IPA 

dibuku/di handphone 

 Saya suka melakukan 

eksperimen sederhana 

tentang IPA di website 

ataupun langsung 

 Saya membuat memposting 

foto/membuat video yang 

berkaitan dengan pelajaran 

IPA  

3 

Mengkomuni

kasikan  

 Saya suka berdiskusi dan 

bertukar pikiran mengenai 

pelajaran melalui media 

online  

 Saya suka membagikan link 

mengenai pembelajaran 

IPA 

 Saya suka bermain 

game/kuis online 

3 
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Lampiran  9 

LEMBAR VALIDASI PAKAR MEDIA 

 

 

  

 

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi  :  

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk meminta pendapat dan saran 

Bapak/Ibu sebagai pakar media. Pendapat dan saran Bapak/Ibu akan bermanfaat 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas alat evaluasi online Quizizz 

berpendekatan STEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya mengucapkan 

terimakasih. 

A. Aspek Penilaian  

Aspek Rubrik Penilaian  Nilai 

Kegunaan   Program/ media mudah digunakan  

 Tidak memerlukan keahlian khusus 

 Program dapat dipakai terus menerus  

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Efektifitas   Media efektif untuk mengukur keterampilan  

ALAT EVALUASI ONLINE QUIZIZZ UNTUK MENGUKUR 

KEMAMPUAN MENGANALISIS PESERTA DIDIK MATERI 

GETARAN GELOMBANG DAN BUNYI 

Petunjuk pengisian : 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap alat 

evaluasi online Quizizz untuk mengukur kemampuan menganalisis 

peserta didik pada materi getaran gelombang dan bunyi  

2. Mohon Bapak/Ibu memberikan skor pada kolom penilaian terhadap 

alat evaluasi online Quizizz untuk mengukur kemampuan 

menganalisis peserta didik pada materi getaran gelombang dan 

bunyi  

3. Apabila terdapat saran dan masukan terkait hal-hal yang menjadi 

kekurangan alat evaluasi online Quizizz pada materi getaran 

gelombang dan bunyi dimohon Bapak/Ibu menuliskannya langsung 

pada lembar saran dan masukan yang telah disediakan. 
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menganalisis peserta didik 

 Media efektif melatih literasi digital peserta 

digital  

 Media dapat digunakan sebagai alat evaluasi  

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Back 

sound  

 Tidak mengganggu konsentrasi peserta didik 

 Backsound menambah semangat peserta didik 

 Backsound mendukung media  

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Tampilan   Tampilan menarik 

 Memuat informasi yang jelas  

 Penggunaan ukuran dan jenis font sesuai 

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Bahasa   Bahasa yang digunakan baik dan komunikatif 

 Bahasa jelas dan mudah dipahami 

 Ilustrasi soal mudah dipahami  

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Waktu   Waktu pengerjaan soal ideal  

 Pemberian waktu istirahat ideal  

 Waktu pelaksanaan proporsional 

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  
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B. Saran dan Masukan  

Saran dan masukan untuk perbaikan  

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

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

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

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

 

C. Simpulan dan penilaian secara umum  

Setelah mengisi tabel penilaian, dimohon Bapak/Ibu memberi tanda centang (√) 

pada kolom syarat sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

No. Kesimpulan  Syarat 

Tanpa revisi  Sedikit revisi Banyak revisi  

1 Tidak baik    

2 Kurang baik     

3 Baik    

4 Sangat baik    

 

 Semarang, …………..2020 

 Pakar Media  

 

 

 

 

(..…………………………) 

 NIP. 
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Lampiran 10 

 

Lampiran  10 

HASIL VALIDASI PAKAR MEDIA 
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Lampiran  11 

LEMBAR VALIDASI PAKAR EVALUASI 

 

 

  

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi  :  

 

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk meminta pendapat dan saran 

Bapak/Ibu sebagai pakar evaluasi. Pendapat dan saran Bapak/Ibu akan bermanfaat 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas alat evaluasi online Quizizz 

berpendekatan STEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya mengucapkan 

terimakasih 

A. Kelayakan Isi  

Aspek yang 

dinilai  

Rubrik Penilaian  Nilai 

Relevansi 

dengan tujuan 

pembelajaran  

4 Sebanyak 20-16 soal sesuai dengan indikator 

yang ingin dicapai 

 

3 Sebanyak 16-10 soal sesuai dengan indikator 

yang ingin dicapai 

 

2 Sebanyak 10-6 soal sesuai dengan indikator 

yang ingin dicapai 

 

ALAT EVALUASI ONLINE QUIZIZZ UNTUK MENGUKUR 

KEMAMPUAN MENGANALISIS PESERTA DIDIK MATERI 

GETARAN GELOMBANG DAN BUNYI 

Petunjuk pengisian : 

4. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap alat 

evaluasi online Quizizz untuk mengukur kemampuan menganalisis 

peserta didik pada materi getaran gelombang dan bunyi  

5. Mohon Bapak/Ibu memberikan skor pada kolom penilaian terhadap 

alat evaluasi online Quizizz untuk mengukur kemampuan 

menganalisis peserta didik pada materi getaran gelombang dan bunyi  

6. Apabila terdapat saran dan masukan terkait hal-hal yang menjadi 

kekurangan alat evaluasi online Quizizz pada materi getaran 

gelombang dan bunyi dimohon Bapak/Ibu menuliskannya langsung 

pada lembar saran dan masukan yang telah disediakan. 
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1 Sebanyak 6-3 soal sesuai dengan indikator 

yang ingin dicapai 

 

Kejelasan isi  4  Perbandingan jumlah butir soal dengan 

waktu pengerjaan berimbang  

 Butir soal tidak bergantung pada jawaban 

sebelumnya.  

 Butir soal tidak bergantung pada kalimat 

yang sama 

 Perbandingan jumlah butir soal dengan 

submateri berimbang  

 

3 Bila tiga kriteria terpenuhi  

2 Bila dua kriteria terpenuhi  

1 Bila satu kriteria terpenuhi  

Kualitas butir 

soal 

4  Perbandingan jumlah butir soal dengan 

waktu pengerjaan berimbang  

 Butir soal tidak bergatung pada jawaban 

sebelumnya  

 Butir soal tidak mengulang kalimat yang 

sama  

 Perbandingan jumlah butir soal dengan 

submateri berimbang 

 

3 Bila tiga kriteria terpenuhi  

2 Bila dua kriteria terpenuhi  

1 Bila satu kriteria terpenuhi  

Kesesuaian 

terhadap aspek 

kemampuan 

menganalisis  

4 Alat evaluasi online Quizizz berpendekatan 

STEM memuat aspek Science, Technology, 

Engineering, Mathematics  

 

3 bila memuat 3 aspek   

2 bila memuat 2 aspek   

1 bila memuat 1 aspek  

B. Kelayakan Konstruk  

Aspek yang 

dinilai  

Rubrik penilaian  Nilai  

Kemudahan 

untuk dipahami 

4  Gambar yang digunakan jelas dan sesuai  

 Kalimat efektif   

 Soal tidak menggunakan kata/kalimat yang 

dapat menimbulkan penafsiran ganda  

 Istilah yang digunakan sesuai tingkat 

pemahaman peserta didik 

 

3 bila tiga kriteria terpenuhi  

2 bila dua kriteria terpenuhi  

1 bila satu kriteria terpenuhi  

Sistematis  4  Memuat petunjuk yang jelas tentang 

prosedur pengerjaan 
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 Memuat pedoman/ rubrik penilaian yang 

jelas  

 Memuat kisi-kisi soal yang jelas  

 Memuat kunci jawaban yang jelas 

3 bila tiga kriteria terpenuhi  

2 bila dua kriteria terpenuhi  

1 bila satu kriteria terpenuhi  

Praktibilitas  4  Mudah dipahami 

 Mudah dilaksanakan 

 Mudah dalam pemeriksaan  

 Mudah dalam rekapitulasi 

 

3 bila tiga kriteria terpenuhi  

2 bila dua kriteria terpenuhi  

1 bila satu kriteria terpenuhi  

C. Saran dan masukan untuk perbaikan  

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

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

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

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

D. Simpulan dan penilaian secara umum  

Setelah mengisi tabel penilaian, dimohon Bapak/Ibu memberi tanda centang 

(√) pada kolom syarat sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

No. Kesimpulan  Syarat 

Tanpa revisi  Sedikit revisi Banyak revisi  

1 Tidak baik    

2 Kurang baik     

3 Baik    

4 Sangat baik    

 

 Semarang, …………..2020 

 Pakar Evaluasi  

 

 

 

 

(..…………………………) 

 NIP. 
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Lampiran 12  

Lampiran  12 

HASIL VALIDASI PAKAR EVALUASI 
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Lampiran  13 

ANGKET RESPON PESERTA DIDIK  

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Tuliskan identitas diri anda di tempat yang telah disediakan. 

2. Baca dan pahami setiap pernyataan pada angket dengan baik dan benar! 

3. Berilah tanda (√) pada salah satu kolom yang merupakan alternatif 

jawaban anda dengan kriteria skor sebagai berikut: 

a. Skor 1 apabila tidak setuju  

b. Skor 2 apabila cukup setuju 

c. Skor 3 apabila setuju 

d. Skor 4 apabila sangat setuju  

4. Jawablah dengan jujur sesuai dengan kondisi kenyataan anda. 

5. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai akademik.  

 

 

 

N

o 
Indikator Pernyataan 

Skor  

4 3 2 1 

1. 

Menemukan 

informasi 

melalui media 

digital 

 

 Saya sering menggunakan 

internet untuk mengakses situs 

yang memuat pembelajaran IPA 

    

 Saya mengetahui hal-hal baru 

mengenai pembelajaran IPA 

yang belum pernah saya sapat 

sebelumnya  

    

 Pengetahuan IPA saya 

bertambah setelah mengakses 

berbagai konten pembelajaran di 

internet  

    

2. 

Memahami 

informasi 

digital 

 Saya memahami berbagai 

informasi yang disajikan di 

internet khususnya mengenai 

pembelajaran IPA 

    

 Saya terampil menggunakan     

ANGKET PESERTA DIDIK 

 UNTUK MENGUKUR LITERASI DIGITAL  

Nama   : 

Kelas/No. Absen : 

Sekolah   : 
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 komputer khususnya aplikasi 

Quizizz 

 Saya mampu memberikan 

contoh lebih banyak tentang 

materi IPA  

    

3. 

Mengevaluasi 

informasi 

 

 Saya tahu mana informasi yang 

benar dan salah 
    

 Saya mampu membandingkan 

dan memilih informasi yang dari 

satu website dengan website lain 
    

 Saya memberikan komen atau 

saran pada suatu blog/website 

yang memuat konten yang salah 

    

4. 

Membuat 

informasi 

 

 Saya suka membuat konten 

IPA/merangkum materi IPA 

dibuku/di handphone  
    

 Saya suka melakukan 

eksperimen sederhana tentang 

IPA di website ataupun langsung 
    

 Saya membuat memposting 

foto/membuat video yang 

berkaitan dengan pelajaran IPA 
    

5. 
Mengkomunik

asikan 

 Saya berdiskusi dan bertukar 

pikiran mengenai pelajaran 

melalui media online  

    

 Saya membagikan link mengenai 

pembelajaran IPA 
    

 Saya bermain game/kuis online 

tentang IPA 
    

Jumlah Skor  

Skor maksimum  

Presentase  
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Lampiran  14  

CONTOH HASIL ANGKET LITERASI DIGITAL PESERTA DIDIK 
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162 
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Lampiran  15 

LEMBAR OBSERVASI 

LITERASI DIGITAL PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tabel penilaian  

Indikator 
Nomor peserta didik 

       

Menemukan informasi digital        

Memahami informasi         

Mengevaluasi informasi digital        

Membuat informasi digital         

Mengkomunikasikan informasi         

Jumlah skor         

Semarang,………..2020 

Observer,  

 

 

(……………………….)  

A. Petunjuk Pengisian  

1. Instrumen ini digunakan untuk menilai literasi digital peserta 

didik dalam proses pembelajaran.  

2. Mohon observer untuk menuliskan keterangan hari, tanggal 

pada kolom diatas yang telah disediakan. 

3. Peserta didik akan diberi nomor dada untuk mempermudah 

pengamatan 

4. Berilah skor pada setiap indikator literasi digital peserta didik 

pada kolom nomor peserta didik dengan menilai sesuai 

pedoman yang terlampir pada halaman berikutnya. 

5. Berilah tanda tangan beserta nama terang setelah semua aspek 

teramati 

Hari, Tanggal : 

Kelas  :  

Pertemuan Ke : 

Judul subbab  : 
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RUBRIK PENILAIAN LITERASI DIGITAL PESERTA DIDIK 

 

Indikator Kriteria Skor 

Menemukan informasi 

melalui media digital  

Peserta didik melakukan semua kriteria 

berikut: 

- mencari informasi mengenai materi 

getaran gelombang dan bunyi  

- fokus pada pembelajaran IPA 

- tidak berbicara sendiri saat proses 

pembelajaran IPA berlangsung 

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Memahami informasi 

digital  

Peserta didik melakukan semua kriteria 

berikut: 

- mengerti informasi getaran gelombang 

dan bunyi yang diperoleh dari media 

digital  

- mampu menjawab pertanyaan pada 

LKPD  

- memberikan contoh dari permasalahan 

yang berkaitan dengan materi getaran 

gelombang dan bunyi 

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Mengevaluasi informasi 

digital  

Peserta didik melakukan semua kriteria 

berikut: 

-mampu membandingkan informasi 
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mengenai materi getaran gelombang dan 

bunyi yang diperoleh dari satu sumber 

dengan sumber yang lainnya  

- memilah informasi mengenai materi 

getaran gelombang dan bunyi yang benar 

dan salah  

- berpendendapat saat teman yang lain 

sedang presentasi  

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Membuat informasi 

digital  

Peserta didik melakukan semua kriteria 

berikut: 

- membuat rangkuman materi getaran 

gelombang dan bunyi yang didiskusikan 

pada media digital atau dari buku 

- ikut aktif berpendapat dalam melakukan 

percobaan sederhana  

-  membuat poster/karya tentang materi 

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  

Mengkomunikasikan  Peserta didik melakukan semua kriteria 

berikut: 

- membantu jalannya diskusi 

- mempresentasikan hasil diskusi  

- menjawab pertanyaan dari teman  

 

4: bila semua kriteria terpenuhi 

3: bila dua kriteria terpenuhi  

2: bila satu kriteria terpenuhi 

1: bila semua kriteria tidak terpenuhi  
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Lampiran  16 

LEMBAR VALIDASI AHLI  

 

 

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi  :  

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk meminta pendapat dan saran Bapak/Ibu 

sebagai pakar perangkat pembelajaran. Pendapat dan saran Bapak/Ibu akan 

bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKPD ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

No Butir Penilaian 
Skor  

1 2 3 4 

A. MATERI      

1. Kesesuaiain materi dengan tujuan pembelajaran     

2. Berisi masalah yang dapat dipecahkan peserta 

didik 
    

3. Kesesuaian tingkat kesulitan materi dengan 

perkembangan peserta didik  
    

B. BAHASA      

1. Kesesuaian bahasa dengan tingkat berpikir peserta 

didik  
    

2. Kalimat yang digunakan jelas dan mudah 

dimengerti  
    

3.  Bahasa yang digunakan komunikatif      

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) MATERI 

GETARAN GELOMBANG DAN BUNYI 

Petunjuk Pengisian 

7. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik) dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom skor 1,  2, 3, atau 4 sesuai dengan krieria sebagai berikut:  

1 = tidak baik/tidak sesuai/ tidak jelas/ tidak mendalam  

2 = kurang baik/kurang sesuai/tidak jelas/kurang mendalam  

3 = baik/ sesuai/ jelas/ mendalam  

4 = sangat baik/ sangat sesuai/ sangat mendalam 

8. Apabila terdapat saran dan masukan terkait hal-hal yang menjadi 

kekurangan LKPD ini, dimohon Bapak/Ibu menuliskannya langsung 

pada lembar saran dan masukan yang telah disediakan. 

9.  
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Pedoman Penilaian Kelayakan LKPD  

Jumlah butir pertanyaan  = 6  

Skor terendah    = 1 x 6 = 6 

Skor tertinggi    = 4 x 6 = 24 

Skala kriteria    = 
24−6

4
= 4,5  

Nilai kelayakan LKPD  = jumlah skor yang diperoleh  

Skor kelayakan yang diperoleh = … 

Keterangan kriteria kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  

Keterangan  Skor  Keterangan  

Sangat layak  19,5≤ x ≤ 24 Dapat digunakan tanpa revisis  

Layak  15 ≤ x < 19,5 Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup layak  10,5 ≤ x < 15 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang layak  6 ≤ x < 10,5 Belum dapat digunakan  

 

Saran dan masukan untuk perbaikan  

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

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

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

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

Semarang, …………..2020 

 Validator   

 

 

 

 

(..…………………………) 

 NIP. 
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Lampiran 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  17 

HASIL VALIDASI LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
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Lampiran  18 

REKAPITULASI ANALISIS UJI COBA SOAL 

 

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TTL 

1 PD-1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 12 

2 PD-2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 

3 PD-3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 14 

4 PD-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 18 

5 PD-5 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 11 

6 PD-6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 

7 PD-7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

8 PD-8 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 

9 PD-9 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 

10 PD-10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 15 

11 PD-11 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11 

12 PD-12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 

13 PD-13 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11 

14 PD-14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 

15 PD-15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 

16 PD-16 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 

17 PD-17 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 8 

18 PD-18 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 15 

19 PD-19 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 9 

20 PD-20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 14 

21 PD-21 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 

22 PD-22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 14 

23 PD-23 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 9 

24 PD-24 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 8 

25 PD-25 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 

26 PD-26 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10 
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27 PD-27 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 

28 PD-28 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6 

29 PD-29 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 

30 PD-30 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 

31 PD-31 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 7 

32 PD-32 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 10 

33 PD-33 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 8 

34 PD-34 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 10 

 
JML 33 17 19 15 21 8 32 24 18 15 8 32 8 20 32 15 18 32 15 8 390 

VALIDITAS 
n 33 17 19 15 21 8 32 24 18 15 8 32 8 20 32 15 18 32 15 8 

 p 0,97 0,5 0,56 0,44 0,62 0,24 0,94 0,71 0,53 0,44 0,24 0,94 0,24 0,588 0,94 0,44 0,53 0,94 0,44 0,24 
 q 0,03 0,5 0,44 0,56 0,38 0,76 0,06 0,29 0,47 0,56 0,76 0,06 0,76 0,412 0,06 0,56 0,47 0,06 0,56 0,76 
 mp 11,5 13,2 13,2 13,5 13,1 13,6 11,6 12 13,7 14,1 15,3 11,3 13,1 13,6 11,5 12,7 12,8 11,4 14,1 14,6 
 mt 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,47 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
 st 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,586 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 
 rhitung  -6,9 10 9,56 10,6 9,03 11,9 -1,2 7 10,3 11,3 13,5 -1,5 11,4 9,777 -1,3 9,89 9,44 -1,4 11,3 12,9 
 rtabel  0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
 kriteria invalid valid valid valid valid valid invalid valid valid valid valid invalid valid valid invalid valid valid invalid valid valid 
 RELIABILITAS 

JML 33 17 19 15 21 8 32 24 18 15 8 32 8 20 32 15 18 32 15 8 
 p 0,97 0,5 0,56 0,44 0,62 0,24 0,94 0,71 0,53 0,44 0,24 0,94 0,24 0,588 0,94 0,44 0,53 0,94 0,44 0,24 
 q 0,03 0,5 0,44 0,56 0,38 0,76 0,06 0,29 0,47 0,56 0,76 0,06 0,76 0,412 0,06 0,56 0,47 0,06 0,56 0,76 
 pq 0,03 0,25 0,25 0,25 0,24 0,18 0,06 0,21 0,25 0,25 0,18 0,06 0,18 0,242 0,06 0,25 0,25 0,06 0,25 0,18 
 

∑pq 3,636678  
varians 12,86275  
r 0,755022  
Kriteria  r>0,7 = RELIABEL   

KESUKARAN 

JML 33 17 19 15 21 8 32 24 18 15 8 32 8 20 32 15 18 32 15 8 
 indeks  0,97 0,5 0,56 0,44 0,62 0,24 0,94 0,71 0,53 0,44 0,24 0,94 0,24 0,588 0,94 0,44 0,53 0,94 0,44 0,24 
 kategori MU SDG SDG SDG MU SKR MU MU SDG SDG SKR MU SKR SDG MU SDG SDG MU SDG SKR 
 DAYA PEMBEDA 

No soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 BA 16 11 12 9 13 4 17 15 12 10 6 16 6 12 16 10 12 16 9 6 
 BB 17 6 7 6 8 4 15 9 6 5 2 16 2 8 16 5 6 16 6 2 
 daya beda -0,1 0,29 0,29 0,18 0,29 0 0,12 0,35 0,35 0,29 0,24 0 0,24 0,235 0 0,29 0,35 0 0,18 0,24 
 

kriteria  J B B C B J J J SB B C J C C J B SB J J C 
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Lampiran  19 

 

HASIL ANALISIS RELIABILITAS ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

 

NO NAMA 
BUTIR PERNYATAAN  TOTAL 

SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 PD-1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 26 

2 PD-2 3 3 2 3 1 3 4 3 2 3 1 2 3 33 

3 PD-3 4 3 4 3 4 3 3 2 1 2 2 1 1 33 

4 PD-4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 2 34 

5 PD-5 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 33 

6 PD-6 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 4 2 3 32 

7 PD-7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 50 

8 PD-8 3 2 3 3 3 4 2 2 4 2 4 3 2 37 

9 PD-9 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 33 

10 PD-10 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 44 

11 PD-11 3 4 3 4 1 3 2 4 4 3 4 4 3 42 

12 PD-12 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 4 2 3 24 

13 PD-13 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 43 

14 PD-14 4 3 3 4 1 4 4 3 3 3 4 4 2 42 

15 PD-15 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 36 

16 PD-16 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 4 3 3 35 

17 PD-17 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 27 
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18 PD-18 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 2 3 36 

19 PD-19 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 40 

20 PD-20 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 37 

21 PD-21 1 1 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 25 

22 PD-22 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 36 

23 PD-23 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 28 

24 PD-24 3 2 3 2 1 4 3 2 3 2 1 2 2 30 

25 PD-25 2 2 2 1 1 3 3 2 4 4 3 2 2 31 

26 PD-26 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 39 

27 PD-27 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 36 

28 PD-28 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 33 

29 PD-29 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 44 

30 PD-30 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 36 

Jumlah  82 76 88 82 72 93 86 84 75 67 92 81 77 

 Preserntase  68% 63% 73% 68% 60% 78% 72% 70% 63% 56% 77% 68% 64%  

Kriteria  SS SS  SS SS  Setuju  SS SS SS SS Setuju SS SS SS  

Var. butir 0,75 0,6 0,34 0,69 0,94 0,58 0,6 0,51 0,6 0,6 1,17 0,77 0,6 

 ∑var butir 8,746 

Var total 37,523 

n 13 

n/n-1 1,0833 

[1 −
∑𝑆𝑖

2

𝑆𝑡
2 ] 

0,945672 

r11 1,024478 

Kriteria  Reliabel 
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HASIL ANALISIS RELIABILITAS ANGKET LITERASI DIGITAL 

NO NAMA 
BUTIR PERNYATAAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 PD-1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 46 

2 PD-2 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 36 

3 PD-3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 3 32 

4 PD-4 3 4 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 36 

5 PD-5 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 3 31 

6 PD-6 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 44 

7 PD-7 4 4 2 2 4 3 3 2 1 4 1 1 3 3 3 40 

8 PD-8 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 43 

9 PD-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 32 

10 PD-10 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 1 51 

11 PD-11 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 23 

12 PD-12 2 3 2 3 2 2 3 4 1 1 2 1 2 1 2 31 

13 PD-13 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 1 1 2 1 2 33 

14 PD-14 1 3 3 1 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 30 

15 PD-15 2 3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 2 3 2 3 36 

16 PD-16 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 1 3 1 1 37 

17 PD-17 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 28 

18 PD-18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 40 

19 PD-19 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 48 

20 PD-20 2 4 2 3 4 1 4 3 2 3 3 2 3 2 4 42 
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21 PD-21 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 43 

22 PD-22 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 29 

23 PD-23 3 3 3 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 4 32 

24 PD-24 3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 36 

25 PD-25 3 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 30 

26 PD-26 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 39 

27 PD-27 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 27 

28 PD-28 4 3 2 2 2 1 4 4 1 1 1 2 4 3 3 37 

29 PD-29 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 37 

30 PD-30 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 4 25 

Jumlah  82 85 73 71 70 72 95 82 63 64 56 52 74 62 73  

Presentase  68% 71% 61% 59% 58% 60% 79% 68% 53% 53% 47% 43% 62% 52% 61%  

Kriteria  SS SS S S S S SS SS S S S CS S S S  

Varian butir  0,547 0,35 0,39 0,45 0,99 0,66 0,56 0,48 1,06 0,74 0,67 0,48 1,15 0,89 1,22 
 

Jumlah varian 

butir 
10,63678 

Varian total  47,33793 

n 15 

n/n-1 1,071429 

[1 −
∑𝑆𝑖

2

𝑆𝑡
2 ] 0,94951 

r11 1,017333 

Kriteria  Reliabel  
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Lampiran  20 

HASIL REKAPITULASI KEMAMPUAN MENGANALISIS PESERTA DIDIK 

 SECARA KLASIKAL 

NO NAMA 
BUTIR SOAL Jumlah 

skor  
Nilai  Kategori 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

1 PD-1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 47 94 Tinggi 

2 PD-2 5 4 5 3 5 2 5 5 5 4 43 86 Tinggi 

3 PD-3 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 39 78 Tinggi 

4 PD-4 5 0 2 5 5 2 2 3 2 5 31 62 Sedang  

5 PD-5 2 0 5 4 4 1 1 0 2 5 24 48 Sedang 

6 PD-6 0 0 0 4 4 1 4 0 5 2 20 40 Sedang 

7 PD-7 0 0 5 4 3 2 0 5 0 1 20 40 Sedang 

8 PD-8 5 0 5 1 4 1 0 0 4 0 20 40 Sedang 

9 PD-9 0 0 5 5 5 1 0 1 1 3 21 42 Sedang 

10 PD-10 5 3 0 0 4 1 3 4 0 2 22 44 Sedang 

11 PD-11 5 5 4 5 5 5 2 3 5 1 40 80 Tinggi  

12 PD-12 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 96 Tinggi  

13 PD-13 0 0 4 4 2 1 2 0 4 5 22 44 Sedang 

14 PD-14 0 5 0 2 5 2 2 1 3 5 25 50 Sedang 

15 PD-15 2 5 5 5 4 2 0 0 0 5 28 56 Sedang 

16 PD-16 5 0 0 1 5 3 3 2 5 5 29 58 Sedang 

17 PD-17 0 0 1 5 3 1 2 2 5 5 24 48 Sedang 

18 PD-18 0 0 5 5 2 2 0 0 2 5 21 42 Sedang 

19 PD-19 0 0 1 5 5 2 1 5 5 5 29 58 Sedang 
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20 PD-20 5 3 5 5 3 4 4 4 1 2 36 72 Tinggi  

21 PD-21 5 0 0 1 3 2 0 0 4 1 16 32 Sedang 

22 PD-22 0 0 5 5 3 2 0 2 1 5 23 46 Sedang 

23 PD-23 0 0 1 2 3 2 1 0 4 5 18 36 Sedang 

24 PD-24 0 0 5 4 5 3 0 2 3 0 22 44 Sedang 

25 PD-25 0 0 0 4 1 1 1 0 4 5 16 32 Sedang 

26 PD-26 1 0 2 1 1 1 1 2 5 2 16 32 Sedang 

27 PD-27 0 0 5 1 3 1 1 0 0 5 16 32 Sedang 

28 PD-28 5 0 0 1 2 1 0 2 1 4 16 32 Sedang 

29 PD-29 0 0 0 3 2 1 0 0 3 5 14 28 Rendah  

30 PD-30 0 0 0 0 3 1 1 1 2 5 13 26 Rendah  

Jumlah  65 39 85 100 109 56 51 55 88 111 759 1518  

μ 50,6 

σ 19,7 

μ + 1,0 σ 70,3 

μ - 1,0 σ 30,9 

X < 30,9 = rendah  

30,9  ≤ x < 70,3 = sedang  

X ≥ 70,3 = tinggi  

 

KATEGORI Frek 

Tinggi  6 

Sedang  22 

Rendah  2 
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Lampiran  21 

REKAPITULASI KEMAMPUAN MENGANALISIS SETIAP INDIKATOR 

 

Rumus yan digunakan untuk menghitung kemampuan menganalisis peserta didik 

adalah:  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
𝑥 100% 

a. Profil kemampuan menganalisis pada indikator membedakan  

 

No No soal Skor yang diperoleh 

1 9 109 

2 11 56 

3 13 51 

4 15 55 

Jumlah 271 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
271

20 𝑥 30 
𝑥 100% = 45,16%  

b. Profil kemampuan menganalisis pada indikator mengorganisasi  

 

No No soal Skor yang diperoleh 

1 5 85 

Jumlah 85 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
85

5 𝑥 30 
𝑥 100% = 56,66% 

c. Profil kemampuan menganalisis pada indikator mengatribusi/ 

menyimpulkan 

 

No No soal Skor yang diperoleh 

1 1 65 

2 3 39 

3 7 100 

4 17 88 

5 19 111 

Jumlah 403 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
403

25 𝑥 30 
𝑥 100% = 53,73% 
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Lampiran  22 

REKAPITULASI KEMAMPUAN MENGANALISIS SETIAP ASPEK 

STEM 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kemampuan menganalisis peserta didik 

adalah:  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
𝑥 100% 

a. Profil kemampuan menganalisis aspek Science  

 

No No soal Skor yang diperoleh 

1 1 65 

2 3 39 

3 5 85 

Jumlah 189 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
189

15 𝑥 30 
𝑥 100% = 41,11%  

b. Profil kemampuan menganalisis pada aspek Technology 

 

No No soal Skor yang diperoleh 

1 7 100 

2 9 109 

Jumlah 209 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
209

10 𝑥 30 
𝑥 100% = 69,66% 

c. Profil kemampuan menganalisis pada aspek Engineering 

 

No No soal Skor yang diperoleh 

1 17 88 

2 19 111 

Jumlah 119 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
119

10 𝑥 30 
𝑥 100% = 39,66% 

 

 

 

d. Profil kemampuan menganalisis aspek Mathematic 
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No No soal Skor yang diperoleh 

1 11 56 

2 13 51 

3 15 55 

Jumlah 162 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
162

15 𝑥 30 
𝑥 100% = 36%  
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a. Peserta Didik Sedang Mengerjakan Soal 

 

b. Peserta Didik Selesai Mengerjakan Soal  

 

 

 

Lampiran  23 

DOKUMENTASI  
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Lampiran 24  

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 25  

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 


