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Lampiran 1

OBSERVASI KEBUTUHAN
SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

SMP : SMP Negeri 1 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran : 2013/2014
Tanggal Observasi : 14 Mei 2014

Tabel Lampiran 1 Observasi Kebutuhan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung

No
Perihal

yang
Diobservasi

Butir-butir Observasi Deskripsi Hasil Observasi

1. Ketersediaan
Instrumen
Penilaian
psikomotor.

Instrumen Penilaian Ranah
Psikomotor

Sudah tersedia namun hanya
kisi-kisi, lembar kerja siswa
dan lembar observasi.

Instrumen Penilaian
keterampilan proses sains

Ada namun aspek yang
dinilai belum mencakup
seluruh aspek keterampilan
proses sains.

Kisi-kisi rubrik penilaian
keterampilan proses sains

Belum tersedia

Rubrik penilaian
keterampilan proses sains

Belum tersedia
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TRANSKRIPSI WAWANCARA

P1 : Ruang lingkup evaluasi  mencakup penilaian hasil belajar siswa dalam

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apakah Bapak sudah melakukan

penilaian ketiga aspek tersebut secara menyeluruh dan bagaimana

teknik penilaiannya?

R1 : Untuk aspek kognitif sudah saya lakukan yakni dengan  memberikan

ujian dan tugas-tugas pada setiap materi yang sudah diberikan. Untuk

aspek afektif dan psikomotor dan hanya secara pengamatan saja.

P2 : Khusus dalam menilai aspek psikomotor siswa yang berkaitan dengan

keterampilan proses sains apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menilai

aspek tersebut?

R2 : Mengadakan praktikum di kelas dan menilai kegiatan siswa dengan

melihat keaktifan siswa secara langsung dan juga dengan menilai hasil

lembar kerja siswa yang sudah  diberikan oleh pihak sekolah.

R3 : Apakah Bapak tahu aspek-aspek keterampilan proses sains?

R3 : keterampilan mengamati, merencanakan percobaan, melakukan

percobaan, menyimpulkan hasil percobaan

P4 : Bagaimana Bapak menilai keterampilan proses sains tersebut?

R4 : dengan melihat keaktifan siswa dalam melaksanakan kegiatan

paraktikum, dan menilai hasil yang diperoleh dalam melakukan praktikum.
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P5 : Apakah Bapak menggunakan pedoman penilaian atau rubrik penilaian

dalam menilai kinerja siswa?

R5 : belum menggunakan rubrik hanya pengamatan secara langsung.

P6 :Apakah Bapak setuju bila perlu dikembangkan rubrik penilaian

keterampilan proses sains?

R6 : Setuju sekali

Keterangan:

Pn = Pertanyaan ke n dengan n = 1, 2, 3, …, n.

Rn = Jawaban ke n dengan n = 1, 2, 3, …, n.

Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran fisika SMP Negeri 1 Bandar

Lampung, Bapak Joko Indarjo, S.Pd. Berdasarkan wawancara, dapat diidentifikasi

masalah yaitu dibutuhkannya rubrik penilaian keterampilan proses sains.
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KISI-KISI INSTRUMEN

KETERAMPILAN PROSES SAINS

Sekolah :

Mata Pelajaran : IPA

Teknik Penilaian : Observasi

No
Aspek Keterampilan Proses

Sains
Indikator

1. Keterampilan mengamati

 Menggunakan panca indera.

 Memperhatikan ciri.
 Memiliki informasi sendiri yang

relevan dengan masalah yang dihadapi.

2.
Keterampilan merumuskan
hipotesis

 Menyatakan argumentasi penyebab
sesuatu terjadi.

 Menggunakan pengetahuan sebelumnya
berdasarkan teori.

 Menyatakan hubungan antara dua
variabel.

3.
Keterampilan merencanakan
percobaan

 Menentukan alat, bahan, dan sumber
yang akan digunakan dalam penelitian.

 Menentukan apa yang harus diamati,
diukur, dan ditulis.

 Menentukan prosedur kerja.

4.
Keterampilan melakukan
percobaan

 Melaksanakan prosedur kerja yang
telah dibuat.

 Mampu menggunakan alat dan bahan.
 Mengumpulkan data.

5.
Keterampilan menginterpretasi
data

 Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah.

 Menghubungkan hasil pengamatan
dengan teori.

 Membuat kesimpulan dari data.
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No
Aspek Keterampilan Proses

Sains
Indikator

6. Keterampilan memprediksi

 Menggunakan pengalaman yang lalu.
 Menganalisis pola (hubungan) dari

hasil pengamatan.
 Menerka hasil yang akan terjadi dari

suatu kejadian berdasarkan observasi.

7.
Keterampilan menerapkan
konsep

 Menentukan bagaimana mengolah
pengamatan.

 Menganalisis konsep hasil pengamatan.
 Menggunakan konsep-konsep yang

telah dipelajari dalam situasi baru.

8. Keterampilan berkomunikasi
 Menggambarkan sketsa percobaan.

 Menulis hasil diskusi dan pembahasan.
 Menjelaskan data secara lisan.
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS

No Aspek Skor Kriteria

1. Keterampilan mengamati

5
Menggunakan panca indera, memperhatikan
ciri yang diamati, serta menggunakan fakta
yang relevan dan memadai.

4
Menggunakan panca indera, memperhatikan
ciri yang diamati, serta menggunakan fakta
yang tidak relevan dan tidak memadai.

3

Menggunakan panca indera, tidak
memperhatikan ciri yang diamati tetapi
menggunakan fakta yang relevan dan
memadai.

2
Menggunakan panca indera dan
memperhatikan ciri yang diamati..

1 Hanya menggunakan panca indera.

2.
Keterampilan merumuskan
hipotesis

5

Mengajukan perkiraan penyebab sesuatu
terjadi, menggunakan pengetahuan
sebelumnya berdasarkan teori, dan

menyatakan hubungan antara dua variabel

yaitu variabel manipulasi dan respon.

4

Mengajukan perkiraan penyebab sesuatu
terjadi, menggunakan pengetahuan
sebelumnya tetapi tidak berdasarkan teori,
dan menyatakan hubungan antara dua
variabel yaitu variabel manipulasi dan respon.

3

Mengajukan perkiraan penyebab sesuatu
terjadi tetapi tidak menggunakan
pengetahuan sebelumnya dan menyatakan
hubungan antara dua variabel yaitu variabel
manipulasi dan respon

2

Tidak mengajukan perkiraan penyebab
sesuatu terjadi tetapi dapat menyatakan
hubungan antara dua variabel yaitu variabel
manipulasi dan respon
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No Aspek Skor Kriteria

1

Mengajukan perkiraan penyebab sesuatu
terjadi tetapi tidak dapat menyatakan
hubungan antara dua variabel yaitu variabel
manipulasi dan respon

3.
Keterampilan
merencanakan percobaan

5

Menentukan alat, bahan, dan sumber yang
akan digunakan dalam penelitian,
menentukan apa yang diamati, diukur atau

ditulis, serta menentukan cara dan langkah
kerja.

4

Menentukan alat dan bahan tanpa sumber
yang akan digunakan dalam penelitian,
menentukan apa yang diamati, diukur atau

ditulis, serta menentukan cara dan langkah
kerja.

3

Menentukan alat, bahan, dan sumber yang
akan digunakan dalam penelitian,
menentukan apa yang diamati, diukur atau

ditulis, tetapi tidak dapat menentukan cara dan
langkah kerja.

2

Menentukan alat, bahan, dan sumber yang
akan digunakan dalam penelitian serta
menentukan cara dan langkah kerja.

1 Hanya dapat menentukan alat dan bahan

4.
Keterampilan melakukan
percobaan

5

Melaksanakan prosedur kerja yang telah
dibuat, mampu menggunakan alat dan
bahan, serta mengumpulkan data hasil
percobaan.

4

Melaksanakan prosedur kerja yang telah
dibuat, mampu menggunakan alat dan
bahan tetapi tidak mengumpulkan data hasil
percobaan.

3

Melaksanakan prosedur kerja yang telah
dibuat tetapi tidak mampu menggunakan
alat dan bahan, serta mengumpulkan data
hasil percobaan

2
Hanya mampu melaksanakan prosedur
kerja yang telah dibuat.
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No Aspek Skor Kriteria

5.
Keterampilan
menginterpretasi data

5

Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah, menghubungkan hasil
pengamatan dengan teori, dan membuat
kesimpulan dari data.

4

Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah, menghubungkan hasil
pengamatan dengan teori tetapi tidak
membuat kesimpulaan dari data.

3

Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah tanpa menghubungkan hasil
pengamatan dengan teori  dan mampu
membuat kesimpulan dari data.

2 Hanya mampu membuat kesimpulan dari data

1
Hanya dapat mencatat setiap pengamatan
secara terpisah

6.
Keterampilan
memprediksi

5

Menggunakan pengalaman yang lalu,

menganalisis pola (hubungan) dari hasil
pengamatan, dan menerka hasil yang akan
terjadi dari suatu kejadian berdasarkan
observasi

4

Menggunakan pengalaman yang lalu,

menganalisis pola (hubungan) dari hasil
pengamatan, dan menerka hasil yang akan
terjadi dari suatu kejadian tanpa
berdasarkan observasi

3

Menggunakan pengalaman yang lalu, dan
menganalisis pola (hubungan) dari hasil
pengamatan.

2

Menggunakan pengalaman yang lalu dan

menerka hasil yang akan terjadi dari suatu
kejadian berdasarkan observasi
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No Aspek Skor Kriteria

1

Menggunakan pengalaman yang lalu, dan
menerka hasil yang akan terjadi dari suatu
kejadian tanpa berdasarkan observasi

7.
Keterampilan menerapkan
konsep

5

Menentukan bagaimana mengolah
pengamatan, menganalisis konsep hasil
pengamatan , dan menggunakan konsep-
konsep yang telah dipelajari dalam situasi
baru.

4

Menentukan bagaimana mengolah
pengamatan dan menganalisis konsep hasil
pengamatan.

3

Menentukan bagaimana mengolah
pengamatan dan menggunakan konsep-
konsep yang telah dipelajari dalam situasi
baru.

2
Hanya mampu menentukan bagaimana
mengolah pengamatan.

8.
Keterampilan
berkomunikasi

5

Menggambarkan sketsa percobaan,
menulis hasil diskusi dan pembahasan,

serta menjelaskan data secara lisan.

4

Menggambarkan sketsa percobaan
menulis hasil diskusi tanpa disertakan
pembahasan, serta menjelaskan data secara
lisan.

3
Menggambarkan sketsa percobaan dan
menjelaskan data secara lisan.

2 Menjelaskan data secara lisan.

1 Menggambarkan sketsa percobaan.
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Lampiran 5

INSTRUMEN UJI AHLI (PENELAAHAN)
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS

I. PETUNJUK UMUM

1. Angket ini tersaji meliputi butir-butir untuk menilai kesesuaian kriteria
rubrik penilaian KPS siswa dengan standar penilaian sesuai dengan juknis
penyusunan perangkat penilaian psikomotor di SMP.

2. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang
diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil
pekerjaan siswa.

3. Kriteria rubrik merupakan daftar karakteristik yang diinginkan dan perlu
ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk
mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut.

II. PETUNJUK KHUSUS

1. Mohon Bapak/Ibu memberi tanda cek () pada kotak  “SS” jika butir
penilaian Sangat Sesuai, “S” jika butir penilaian Sesuai, “KS” jika jika
butir penilaian Kurang Sesuai, atau “TS”  jika jika butir penilaian Tidak
Sesuai, “STS” jika butir penilaian Sangat Tidak Sesuai.

2. Jika tidak sesuai mohon bapak/ibu untuk memberi saran perbaikanya.



67

Lampiran 5

UJI AHLI RUBRIK PENILAIAN

KETERAMPILAN PROSES SAINS

Nama Penelaah :

A. Materi

No Aspek yang ditelaah
Jawaban

Saran
SS S KS TS STS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pernyataan kriteria rubrik sudah
sesuai dengan rumusan indikator
dalam kisi-kisi.

Aspek yang diukur pada setiap
pernyataan sudah sesuai dengan
tuntutan dalam kisi-kisi.

Rubrik penilaian sudah
mengukur  keterampilan proses
sains.

Pernyataan-pernyataan pada
kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan mengamati.

Pernyataan-pernyataan pada
kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan merumuskan
hipotesis.

Pernyataan-pernyataan pada
kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan merencanakan
percobaan.

Pernyataan-pernyataan pada
kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan melakukan
percobaan.

Pernyataan-pernyataan pada
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9.

10.

11.

kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan menginterpretasi
data.

Pernyataan-pernyataan pada
kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan memprediksi.

Pernyataan-pernyataan pada
kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan menerapkan
konsep.

Pernyataan-pernyataan pada
kriteria rubrik penilaian sudah
membimbing siswa melakukan
keterampilan berkomunikasi.

B. Konstruksi

No Aspek yang ditelaah
Jawaban

Saran
SS S KS TS STS

1.

2.

3.

4.

Pernyataan dirumuskan dengan
jelas.

Kriteria pernyataan dari setiap
aspek dideskripsikan secara
gradual.

Kalimatnya bebas dari
pernyataan yang tidak relevan
dengan objek yang
dipersoalkan atau kalimatnya
merupakan pernyataan yang
diperlukan saja.

Kalimat yang digunakan tidak
menggunaan kata-kata yang
dapat ditafsirkan ganda
(ambigu).
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Keterbacaan

No Aspek yang ditelaah
Jawaban

Saran
SS S KS TS STS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ukuran huruf pada cover
instrumen penilaian sudah sesuai
dan dapat terbaca dengan baik.

Warna teks pada cover
instrumen penilaian sudah serasi
dengan warna background-nya.

Petunjuk pengisian lembar
penilaian sudah jelas, mudah
dipahami dan dimengerti.

Bahasa yang disajikan menggu-
nakan bahasa yang sederhana
dan komunikatif sehingga
mudah dipahami.

Bahasa yang digunakan sesuai
dengan kaidah penulisan tata
Bahasa Indonesia.

Bahasa yang digunakan tidak
menggunakan bahasa yang
berlaku di daerah setempat.

Pemilihan jenis huruf sudah
baik.

Ukuran huruf yang digunakan
dalam soal sudah sesuai.

Penggunaan spasi dalam tulisan
sudah baik.
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Rangkuman Hasil Uji Ahli
Pengembangan Rubrik Penilaian Keterampilan Proses Sains

A. Hasil Angket Respon Pengguna

Tabel LP9 Komentar, Masukandan Saran Perbaikan Produkdari Hasil Uji
Materi, Konstruksi dan Keterbacaan Rubrik penilaian keterampilan proses sains

Nama Penguji Komentar, Masukan atau Saran
Perbaikan dari Pengguna

- Dr. Edy Purnomo, M. Pd.

- Materi:
keseluruhan kriteria dalam rubrik
penilaian telah mencakup seluruh
aspek penilaian keterampilan proses
sains hanya saja sebaik nya

- Konstruksi
Perbaiki kalimat sesuai saran yg
diberikan.

- Keterbacaan:
bahasa pernyataan sudah
komunikatif dan sesuai dengan
jenjang pendidikan siswa atau
responden.

- Viyanti, S. Pd. M. Pd - Materi:
secara keseluruhan sudah memenuhi
aspek materi

- Konstruksi
Jumlah item kriteria yang mewakili
setiap aspek sebaiknya 3 kriteria
saja sehingga membingungkan
penilai.

- Keterbacaan:
Masih terdapat kesalahan dalam
penulisan, sebaiknya lebih teliti
dalam penulisan.
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPA Terpadu
Kelas/Semester : VIII/ 2
Tahun Pelajaran : 2012/2013

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar
Tahap

Berpikir
Indikator

Tahap
Berpikir

Materi
Pokok

Ruang
Lingkup

Alokasi
Waktu

6. Memahami
konsep dan
penerapan
getaran,
gelombang
dan optika
dalam
produk
teknologi
sehari-hari

6.3 Menyelidiki
sifat-sifat
cahaya dan
hubungannya
dengan berbagai
bentuk cermin
dan lensa

C3 Produk:

1. Menjelaskan konsep cahaya
dan sifat-sifat perambatan
cahaya.

2. Menjelaskan hukum
pemantulan cahaya melalui
percobaan.

3. Menjelaskan hukum
pembiasan cahaya melalui
percobaan sederhana.

4. Merancang percobaan proses
pembentukan bayangan  dan
sifat-sifat bayangan pada
cermin datar, cermin cekung,
dan cermin cembung.

5. Merancang percobaan proses
pembentukan bayangan  dan
sifat-sifat bayangan pada lensa
cekung dan lensa cembung.

C2

C2

C2

C6

C6

Cahaya Cahaya 6 x 40 menit
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Proses:

Melakukan demonstrasi dan
merancang percobaan sederhana
tentang materi cahaya meliputi:
1. Sifat-sifat perambatan cahaya.
2. Hukum pemantulan.
3. Hukum pembiasan
4. Pembentukan bayangan pada

cermin.
5. Pembentukan bayangan pada

lensa.

Afektif:

1. Mengembangkan perilaku
berkarakter, meliputi: Jujur,
Peduli, dan Tanggung jawab.

2. Mengembangkan
keterampilan sosial, meliputi :
Bertanya dan berkomunikasi,
Menyumbang ide atau
Pendapat, dan Menjadi
pendengar yang baik.

C3 dan C6
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SILABUS

Sekolah : SMP Negeri 1 Bandar Lampung
Kelas : VIII
Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika)
Semester : II

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk teknologi sehari-hari

Kompetensi Dasar
Materi

Pembelajaran
Pembelajaran Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

6.3 Menyelidiki sifat-sifat
cahaya dan hubungannya
dengan berbagai bentuk
cermin dan lensa

Cahaya Mengamati

 Mencari informasi tentang konsep
cahaya dalam kehidupan sehari-hari.

 Peragaan fenomena perambatan
cahaya, pemantulan cahaya dan
pembentukan bayangan pada cermin
dan lensa.

Menanya

 Diskusi kelompok sifat-sifat
perambatan cahaya, pemantulan
cahaya dan pembentukan bayangan
pada cermin dan lensa.

 Diskusi kelas sifat-sifat perambatan
cahaya, pemantulan cahaya dan

Observasi

Ceklis
pengamatan
pada saat
presentasi dan
praktik
berkelompok

6x40’  E-book “ IPA
Terpadu untuk
SMP kelas VIII”

 Buku yang
Relevan

 Alat-alat
praktikum
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pembentukan bayangan pada cermin
dan lensa.

Mengeksplorasi/Eksperimen

 Mengidentifikasi variabel bebas,
terikat, dan kontrol untuk
menyelidiki perambatan cahaya,
pemantulan cahaya dan
pembentukan bayangan pada cermin
dan lensa.

 Menentukan alat dan bahan untuk
percobaan.

 Melaksanakan percobaan untuk
menyelidiki perambatan cahaya,
pemantulan cahaya dan
pembentukan bayangan pada cermin
dan lensa.

Mengasosiasi

Mengolah data dan menemukan sifat
perambatan cahaya, hukum
pemantulan cahaya dan dapat
menhitung jarak, besar, sifat bayangan
pada cermin dan lensa.

Mengkomunikasikan

 Laporan hasil praktik
Presentasi hasil ekplorasi



74



75
Lampiran 8

LKK-01

LEMBAR KERJA KELOMPOK

PERAMBATAN CAHAYA

 Standar Kompetensi

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam
produk teknologi sehari-hari

 Kompetensi Dasar

Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk
cermin dan lensa

Anggota Kelompok:

1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................

SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG
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TEORI DASAR

1. Sifat – Sifat Cahaya

Amatilah alam sekitarmu. Langit cerah berwarna biru,sawah hijau kekuning-
kuningan, serta bunga beraneka warna. Tahukah kamu, bahwa kamu dapat
melihat semua itu karena adanya sesuatu di alam ini yang disebut cahaya.

Sudah sejak lama manusia menemukan bahwa api dapat menghasilkan
cahaya. Selanjutnya ditemukan obor, lilin, lampu minyak, sampai lampu
listrik. Kita bahkan menggunakan baterai untuk menyimpan energi yang
dapat menghasilkan cahaya pada lampu senter. Alami atau buatan, cahaya
mungkin merupakan suatu misteri bagimu. Kamu tidak dapat memegang
cahaya. Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya ada di sekitarmu.

2. Cahaya merambat lurus

Bagaimana caranya melihat bayangan tubuh kita?. Tentu saja mudah bukan.
Ketika kita berdiri membelakangi cahaya lampu atau sinar matahari kita akan
melihat bayangan tubuh kita. apabila cahaya mengenai permukaan benda
yang tidak tembus cahaya akan membentuk bayang-bayang. Terbentuknya
bayangan menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus.

Bayang-bayang merupakan suatu daerah gelap yang terbentuk pada saat
sebuah benda menghalangi cahaya yang mengenai suatu permukaan.
Jika sumber cahaya cukup besar, bayangbayang
sering terdiri dari dua bagian. Apabila cahaya tersebut terhalang seluruhnya,
terbentuklah umbra, yaitu bagian pertama bayang-bayang yang sangat gelap.
Daerah di luar umbra menerima sebagian cahaya, terbentuklah
penumbra, yaitu bagian kedua bayang-bayang yang terletak
di luar umbra dan tampak berwarna abu-abu kabur, seperti gambar dibawah
ini:

Selanjutnya di bawah ini terdapat contoh lain yaitu Gambar Gerhana
Matahari, cahaya matahari merambat lurus mengakibatkan terbentuknya
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bayangan umbra dan penumbra. Bayangan Umbra disebut juga bayangan
gelap yaitu daerah yang sama sekali tidak dilalui cahaya, sedangkan bayangan
Penumbra atau bayangan kabur merupakan daerah yang masih dilalui sedikit
cahaya.

Cahaya merupakan kumpulan

beberapa berkas cahaya.

Berdasarkan arahnya berkas cahaya

terdiri atas:

1.Sinar Menyebar (divergen)

2. Sinar Mengumpul (konvergen)

3. Sinar Sejajar

KEGIATAN KELOMPOK

Tujuan :
1. Mengenal konsep cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
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2. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukan sifat-sifat
perambatan cahaya.

Alat dan Bahan :

 Lilin atau senter bisa juga lampu listrik

 Tiga buah karton

1. Mengamati

“ketika suatu malam lampu di rumahmu padam, dapatkah kamu melihat benda-

benda di sekitarmu? apa yang harus kamu lakukan agar benda-benda di

sekitarmu itu dapat terlihat kembali?”

2. Merumuskan Hipotesis

Rumasan masalah: Dari sebuah sumber cahaya, seperti ditunjukkan gambar

dibawah cahaya merambat ke semua arah. Apabila medium yang dilalui cahaya

itu sama, bagaimanakah arah rambatan cahaya itu?

Hipotesis :

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

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

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

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

3. Merencanakan Percobaan

Prinsip Percobaan Gambar
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Setiap benda yang dapat memancarkan
cahaya sendiri disebut sumber cahaya
sedangkan, benda-benda yang tidak
dapat memancarkan cahaya disebut
benda gelap

Cahaya merupakan gelombang
elektromagnetik. Karenanya cahaya
memiliki sifat-sifat umum dari
gelombang, yaitu dalam suatu medium
homogen (contoh: udara), cahaya
merambat lurus ke segala arah.
Perambatan cahaya disebut juga
sebagai sinar.

apabila cahaya mengenai permukaan
benda yang tidak tembus cahaya akan
membentuk bayang-bayang.
Terbentuknya baying-bayang
menunjukkan bahwa cahaya merambat
lurus. Hal ini dapat ditunjukan dengan
melalukan percobaan berikut:

4. Analisis data

a. Ketika lubang karton terletak pada satu garis lurus, apakah sinar cahaya

dapat terlihat?

Buatlah langkah kerja berdasarkan prinsip percobaan di atas:
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.......................................................................................................................

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

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

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

b. Berupa apakah lintasan sinar yg terjadi?

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

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

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

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

c. Ketika lubang karton tidak terletak pada satu garis lurus (karton digeser),

mengapa sinar cahaya lilin tidak terlihat?

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

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

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

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

5. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan diatas maka:

a. Berikan 3 contoh yang menunjukkan cahaya merambat lurus?

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

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

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

b. Apakah yang dimasksud dengan umbra dan penumbra?

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

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

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

c. Kenapa kita bisa melihat benda-benda disekitar kita pada siang hari?

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

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

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

d. Apakah hipotesis diterima?
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.......................................................................................................................

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

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

e. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengamatan diatas?

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

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

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

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

Daftar Pustaka

1. E-Book “Contextual Teaching and Learning IPA SMP Kelas VIII” Rinie
Pratiwi P, dkk

2. E-Book “ IPA untuk Kelas VIII” Wasis, dkk.
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Lampiran 9

LKK-01

LEMBAR KERJA KELOMPOK

PERAMBATAN CAHAYA

 Standar Kompetensi

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam
produk teknologi sehari-hari

 Kompetensi Dasar

Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk
cermin dan lensa

Anggota Kelompok:

1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................



83

TEORI DASAR

1. Sifat – Sifat Cahaya

Amatilah alam sekitarmu. Langit cerah berwarna biru,sawah hijau kekuning-
kuningan, serta bunga beraneka warna. Tahukah kamu, bahwa kamu dapat
melihat semua itu karena adanya sesuatu di alam ini yang disebut cahaya.

Sudah sejak lama manusia menemukan bahwa api dapat menghasilkan
cahaya. Selanjutnya ditemukan obor, lilin, lampu minyak, sampai lampu
listrik. Kita bahkan menggunakan baterai untuk menyimpan energi yang
dapat menghasilkan cahaya pada lampu senter. Alami atau buatan, cahaya
mungkin merupakan suatu misteri bagimu. Kamu tidak dapat memegang
cahaya. Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya ada di sekitarmu.

2. Cahaya merambat lurus

Bagaimana caranya melihat bayangan tubuh kita?. Tentu saja mudah bukan.
Ketika kita berdiri membelakangi cahaya lampu atau sinar matahari kita akan
melihat bayangan tubuh kita. apabila cahaya mengenai permukaan benda
yang tidak tembus cahaya akan membentuk bayang-bayang. Terbentuknya
bayangan menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus.

Bayang-bayang merupakan suatu daerah gelap yang terbentuk pada saat
sebuah benda menghalangi cahaya yang mengenai suatu permukaan.
Jika sumber cahaya cukup besar, bayangbayang
sering terdiri dari dua bagian. Apabila cahaya tersebut terhalang seluruhnya,
terbentuklah umbra, yaitu bagian pertama bayang-bayang yang sangat gelap.
Daerah di luar umbra menerima sebagian cahaya, terbentuklah
penumbra, yaitu bagian kedua bayang-bayang yang terletak
di luar umbra dan tampak berwarna abu-abu kabur, seperti gambar dibawah
ini:
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Selanjutnya di bawah ini terdapat contoh lain yaitu Gambar Gerhana
Matahari, cahaya matahari merambat lurus mengakibatkan terbentuknya
bayangan umbra dan penumbra. Bayangan Umbra disebut juga bayangan
gelap yaitu daerah yang sama sekali tidak dilalui cahaya, sedangkan bayangan
Penumbra atau bayangan kabur merupakan daerah yang masih dilalui sedikit
cahaya.

Cahaya merupakan kumpulan

beberapa berkas cahaya.

Berdasarkan arahnya berkas cahaya

terdiri atas:

1.Sinar Menyebar (divergen)

2. Sinar Mengumpul (konvergen)

3. Sinar Sejajar

KEGIATAN KELOMPOK

Tujuan :
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1. Mengenal konsep cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukan sifat-sifat

perambatan cahaya.

Alat dan Bahan :

 Lilin atau senter bisa juga lampu listrik

 Tiga buah karton

1. Mengamati

“ketika suatu malam lampu di rumahmu padam, dapatkah kamu melihat benda-

benda di sekitarmu? apa yang harus kamu lakukan agar benda-benda di

sekitarmu itu dapat terlihat kembali?”

Tidak dapat melihat benda-benda disekitar, sehingga diperlukan cahaya
agar benda-benda disekeliling dapat terlihat kembali

2. Merumuskan Hipotesis

Rumasan masalah: Dari sebuah sumber cahaya, seperti ditunjukkan gambar

dibawah cahaya merambat ke semua arah. Apabila medium yang dilalui cahaya

itu sama, bagaimanakah arah rambatan cahaya itu?

Hipotesis :

Berdasarkan rumusan masalah dan gambar di atas dapat diperoleh hipotesis

bahwa cahaya merambat lurus ke segala arah.

3. Merencanakan Percobaan

Prinsip Percobaan Gambar
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Setiap benda yang dapat memancarkan
cahaya sendiri disebut sumber cahaya
sedangkan, benda-benda yang tidak
dapat memancarkan cahaya disebut
benda gelap

Cahaya merupakan gelombang
elektromagnetik. Karenanya cahaya
memiliki sifat-sifat umum dari
gelombang, yaitu dalam suatu medium
homogen (contoh: udara), cahaya
merambat lurus ke segala arah.
Perambatan cahaya disebut juga
sebagai sinar.

apabila cahaya mengenai permukaan
benda yang tidak tembus cahaya akan
membentuk bayang-bayang.
Terbentuknya baying-bayang
menunjukkan bahwa cahaya merambat
lurus. Hal ini dapat ditunjukan dengan
melalukan percobaan berikut:

4. Analisis data

a. Ketika lubang karton terletak pada satu garis lurus, apakah sinar cahaya

dapat terlihat?

Buatlah langkah kerja berdasarkan prinsip percobaan di atas:

1. Sediakan sumber cahaya seperti lilin atau senter dan tiga karton
dengan ukuran secukupnya seperti tampak pada gambar

2. Lubangi setiap karton setinggi sumber cahaya, susunlah seperti
gambar sehingga sumber cahaya dan ketiga lubang pada karton
terletak pada satu garis lurus, amati apa yang terjadi.

3. Kemudian, geserlah karton-karton tersebut sehingga lubangnya
tidak terletak dalam satu garis lurus, setelah itu amati apa yang
terjadi
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Sinar cahaya dapat terlihat.

b. Berupa apakah lintasan sinar yg terjadi?

Lintasan sinar berupa garis lurus

c. Ketika lubang karton tidak terletak pada satu garis lurus (karton digeser),

mengapa sinar cahaya lilin tidak terlihat?

Karena cahaya terhalang oleh karton, sehingga cahaya tertahan dan

terbentuk bayangan karton.

5. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan diatas maka:

a. Berikan 3 contoh yang menunjukkan cahaya merambat lurus?

1. Pristiwa gerhana matahari

2. Ketika cahaya matahari masuk menerobos rumah kita melalui

celah sempit

3. Ketika kita menyalakan senter.

b. Apakah yang dimasksud dengan umbra dan penumbra?

Bayangan Umbra disebut juga bayangan gelap yaitu daerah yang

sama sekali tidak dilalui cahaya, sedangkan bayangan Penumbra

atau bayangan kabur merupakan daerah yang masih dilalui sedikit

cahaya.

c. Kenapa kita bisa melihat benda-benda disekitar kita pada siang hari?

Karena adanya cahaya matahari. Jika kita melihat benda bercahaya,

sinar-sinarnya masuk kemata kita. Sinar adalah garis-garis atau

lintasan yang menunjukkan arah rambat cahaya. Itulah sebabnya,

kita dapat melihat benda itu

d. Apakah hipotesis diterima?

Ya, bahwa arah rambat cahayanya merambat lurus kesegala arah.
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e. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengamatan diatas?

Berdasarkan percobaan diatas dapat disimpulkan bahwa cahaya

merambat lurus kesegala arah

Daftar Pustaka

1. E-Book “Contextual Teaching and Learning IPA SMP Kelas VIII” Rinie
Pratiwi P, dkk

2. E-Book “ IPA untuk Kelas VIII” Wasis, dkk.
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Lampiran 10

KISI-KISI INSTRUMEN

KETERAMPILAN PROSES SAINS

Sekolah :

Mata Pelajaran : Fisika

Teknik Penilaian : Observasi

No
Aspek Keterampilan Proses

Sains
Indikator

1. Keterampilan mengamati

 Menggunakan panca indera.

 Memperhatikan ciri.
 Memiliki informasi sendiri yang

relevan dengan masalah yang dihadapi.

2.
Keterampilan merumuskan
hipotesis

 Menyatakan argumentasi penyebab
sesuatu terjadi.

 Menggunakan pengetahuan sebelumnya
berdasarkan teori.

 Menyatakan hubungan antara dua
variabel.

3.
Keterampilan merencanakan
percobaan

 Menentukan alat, bahan, dan sumber
yang akan digunakan dalam penelitian.

 Menentukan apa yang harus diamati,
diukur, dan ditulis.

 Menentukan prosedur kerja.

4.
Keterampilan melakukan
percobaan

 Melaksanakan prosedur kerja yang
telah dibuat.

 Mampu menggunakan alat dan bahan.

 Mengumpulkan data.

5.
Keterampilan menginterpretasi
data

 Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah.

 Menghubungkan hasil pengamatan
dengan teori.

 Membuat kesimpulan dari data.
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Lampiran 10

No
Aspek Keterampilan Proses

Sains
Indikator

6. Keterampilan memprediksi

 Menggunakan pengalaman yang lalu.
 Menganalisis pola (hubungan) dari

hasil pengamatan.
 Menerka hasil yang akan terjadi dari

suatu kejadian berdasarkan observasi.

7.
Keterampilan menerapkan
konsep

 Menentukan bagaimana mengolah
pengamatan.

 Menganalisis konsep hasil pengamatan.
 Menggunakan konsep-konsep yang

telah dipelajari dalam situasi baru.

8. Keterampilan berkomunikasi
 Menggambarkan sketsa percobaan.

 Menulis hasil diskusi dan pembahasan.
 Menjelaskan data secara lisan.
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Lampiran 11

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS

No Aspek Skor Kriteria

1. Keterampilan mengamati

3
Menggunakan panca indera, memperhatikan
ciri yang diamati, serta menggunakan fakta
yang relevan dan memadai.

2
Menggunakan panca indera dan
memperhatikan ciri yang diamati dari fakta
yang ada.

1
Hanya menggunakan panca indera dan
melakukan pengamatan tanpa fakta yang ada.

2.
Keterampilan merumuskan
hipotesis

3

Menyatakan argumentasi penyebab sesuatu
terjadi, menggunakan pengetahuan
sebelumnya berdasarkan teori, dan

menyatakan hubungan antara dua variabel

yaitu variabel manipulasi dan respon.

2

Menyatakan argumentasi penyebab sesuatu
terjadi, menggunakan pengetahuan
sebelumnya tetapi tidak berdasarkan teori,
dan menyatakan hubungan antara dua
variabel yaitu variabel manipulasi dan respon.

1

Menyatakan argumentasi penyebab sesuatu
terjadi tetapi tidak dapat menyatakan
hubungan antara dua variabel yaitu variabel
manipulasi dan respon

3
Keterampilan
merencanakan percobaan

3

Menentukan alat, bahan, dan sumber yang
akan digunakan dalam penelitian,
menentukan apa yang diamati, diukur atau

ditulis, serta menentukan prosedur kerja yang
lengkap dan jelas.

2

Menentukan alat, bahan, dan sumber yang
akan digunakan dalam penelitian,
menentukan apa yang diamati, diukur atau

ditulis, tetapi tidak dapat menentukan prosedur
kerja yang lengkap dan jelas.
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Lampiran 11

No Aspek Skor Kriteria

1 Hanya dapat menentukan alat dan bahan

4
Keterampilan melakukan
percobaan

3

Melaksanakan prosedur kerja yang telah
dibuat, mampu menggunakan alat dan
bahan, serta mengumpulkan data hasil
percobaan secara runtut dan lengkap.

2

Melaksanakan prosedur kerja yang telah
dibuat, mampu menggunakan alat dan
bahan serta mengumpulkan data hasil
percobaan tidak secara runtut..

1
Hanya mampu melaksanakan prosedur
kerja yang telah dibuat.

5
Keterampilan
menginterpretasi data

3

Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah, menghubungkan hasil
pengamatan dengan teori, dan membuat
kesimpulan dari data secara rinci.

2

Mencatat setiap pengamatan secara
terpisah, menghubungkan hasil
pengamatan dengan teori tetapi membuat
kesimpulaan dari data tidak rinci .

1
Hanya dapat mencatat setiap pengamatan
secara terpisah

6
Keterampilan
memprediksi

3

Menggunakan pengalaman yang lalu,

menganalisis pola (hubungan) dari hasil
pengamatan, menggunakan analisis yang

tepat, dan menerka hasil yang akan terjadi
dari suatu kejadian berdasarkan observasi

2

Menggunakan pengalaman yang lalu,

menganalisis pola (hubungan) dari hasil
pengamatan, dan tidak dapat menerka hasil
yang akan terjadi dari suatu kejadian.
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No Aspek Skor Kriteria

1
Menerka hasil yang akan terjadi dari suatu
kejadian tanpa berdasarkan observasi

7.
Keterampilan menerapkan
konsep

3

Menentukan bagaimana mengolah
pengamatan, menganalisis konsep hasil
pengamatan secara tepat dan konstektual,
dan menggunakan konsep-konsep yang
telah dipelajari dalam situasi baru.

2

Menentukan bagaimana mengolah
pengamatan dan menganalisis konsep hasil
pengamatan secara tepat dan konstektual.

1
Hanya mampu menentukan bagaimana
mengolah pengamatan.

8.
Keterampilan
berkomunikasi

3

Menggambarkan sketsa percobaan,
menulis hasil diskusi dan pembahasan,

serta menjelaskan data secara lisan, runtut
dan rinci.

2

Menggambarkan sketsa percobaan dan
menjelaskan data secara lisan, runtut, dan
rinci.

1
Hanya mampu menjelaskan data secara
lisan.



9594

DATA HASIL UJI COBA RUBRIK KETERAMPILAN PROSES SAINS

No Nama Siswa
Keterampilan Proses Sains

Skor
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 Adinda Mumtazah 3 3 3 3 2 2 2 2 20

2 Afifah Rizqy Nurfaiza 2 2 2 2 2 2 2 2 16

3 Ananda Primata Beauty 3 2 3 3 3 3 3 3 23

4 Bima Arya Bhagaskara 3 3 3 3 2 2 2 2 20

5 Chita Ayuningtyas 2 2 2 2 2 2 2 3 17

6 Cikal Getar 3 3 3 3 3 2 2 2 21

7 Dera Anissa Nauli 2 2 2 2 2 2 2 1 15

8 Desty Gita R 3 3 3 3 3 3 2 3 23

9 Dimas Ardiansyah 3 3 3 3 3 3 3 3 24

10 Elda Sindy Aprilia 3 3 2 2 2 2 2 2 18

11 Erika Tria Risca 2 2 2 3 3 3 3 3 21

12 Fisky Lulany Citra P 3 3 3 3 3 3 3 3 24

13 M. Alzier PB 3 2 3 3 3 3 3 3 23

14 M. Anta Difa 3 3 3 2 2 2 3 3 21

15 M. Dimas Ramadhani 3 3 2 2 2 2 3 3 20

16 Mareta Deswana Putri 3 2 2 2 3 3 3 3 21

L
am

piran 12
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No Nama Siswa
Keterampilan Proses Sains

Skor
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

17 Naufal Rakha D 2 2 2 2 2 2 2 2 16

18 Nirmala Rosa 2 3 3 3 2 2 2 3 20

19 Rahmadian Muhendar 2 2 2 2 2 2 2 1 15

20 Sefira Sefriadi 3 3 3 3 3 3 2 2 22

21 Sherlina Widya Rahma 3 3 3 3 3 2 2 2 21

22 Sony Raihan 3 2 3 3 3 3 3 3 23

23 ST Dini Millinitri 2 3 3 2 3 3 3 3 22

24 Viona Rahma Agustin 2 2 2 2 3 3 3 3 20

25 Willyam Sentosa 3 2 3 3 3 3 2 3 22
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Lampiran 13

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 25 100.0

Excludeda 0 .0

Total 25 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.802 8

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

item_1 17.68 5.893 .530 .777

item_2 17.80 6.667 .177 .826

item_3 17.72 5.627 .639 .761

item_4 17.76 5.773 .560 .773

item_5 17.76 5.523 .677 .755

item_6 17.84 5.640 .617 .764

item_7 17.88 6.110 .410 .794

item_8 17.80 5.333 .541 .777
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INSTRUMEN UJI KEMANFAATAN
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS

Petunjuk:

1. Angket ini dibuat untuk mengetahui kemanfaatan produk oleh pengguna,
yaitu: kemudahan penggunaan, dan kemanfaatan produk.

2. Angket ini juga akan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan instrumen
penilaian guna memenuhi tujuan penelitian pengembangan.

3. Pilihlah satu jawaban dengan cara memberi tanda check list ( √ ) pada kotak
“TM” jika jawaban Tidak Menarik, “KM” jika jawaban Kurang Menarik,
“M” jika jawaban Menarik, atau “SM”  jika jawaban Sangat Menarik, untuk
jawaban yang dianggap paling  tepat.

4. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan
pada kolom keterangan yang telah disediakan.

Tabel.a. Instrumen Kemenarikan

No Pertanyaan
Pilihan Jawaban

Keterangan
TM KM M SM

1.
Apakah desain instrumen penilaian
membuat instrumen menarik
digunakan?

2.
Apakah dengan adanya contoh
rubrik penilaian membuat rubrik
penilaian menarik digunakan?

3.
Apakah teknik penjelasan rubrik
penilaian membuat rubrik penilaian
menarik digunakan?

4.

Apakah kesesuaian aspek
kemampuan yang dinilai membuat
rubrik penilaian menarik
digunakan?

5.
Apakah format keseluruhan rubrik
penilaian membuat instrumen
menarik digunakan?
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Tabel b. Instrumen Kemudahan

No Pertanyaan
Pilihan Jawaban

Keterangan
TM KM M SM

1
Apakah desain rubrik penilaian
membuat rubrik penilaian mudah
digunakan?

2

Apakah dengan adanya rubrik
penilaian dapat mempermudah
melakukan penilaian secara
langsung?

3
Apakah dengan adanya contoh
rubrik penilaian membuat rubrik
penilaian lebih mudah digunakan?

4
Apakah cakupan isi rubrik penilaian
mempermudah Anda menggunakan
rubrik?

5
Apakah kejelasan isi rubrik
penilaian mempermudah Anda
menggunakan rubrik?

6
Apakah alur penyajian rubrik
penilaian mempermudah Anda
menggunakan rubrik?

7

Apakah bahasa yang digunakan
dalam rubrik penilaian dapat
dipahami secara jelas sehingga
mempermudah Anda menggunakan
rubrik?

8

Apakah petunjuk/perintah/ panduan
dalam rubrik penilaian dapat
dipahami maksudnya secara jelas
sehingga mempermudah Anda
menggunakan rubrik?

9
Apakah format keseluruhan rubrik
penilaian membuat rubrik penilaian
lebih mudah digunakan?
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Tabel c. Instrumen Kemanfaatan

No Pertanyaan
Pilihan Jawaban

Keterangan
TM KM M SM

1
Apakah rubrik penilaian
memudahkan anda dalam menilai
kinerja siswa?

2

Apakah dengan adanya rubrik
penilaian ini memotivasi anda
melakukan pembelajaran
menggunakan metode praktikum?

3

Apakah dengan adanya rubrik
penilaian ini membantu anda
meningkatkan minat untuk
mempelajari dan mengembangkan
materi yang akan digunakan dalam
rubrik penilaian?

4

Apakah dengan menggunakan
rubrik ini membuat penilaian
menjadi lebih objektif dan
konsisten?

5
Apakah dengan adanya rubrik
penilaian menjadikan siswa sebagai
pembelajar aktif?

6
Apakah dengan adanya rubrik
penilaian para siswa dapat menilai
kinerja kelompoknya sendiri?
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INSTRUMEN UJI KEMANFAATAN
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS

Petunjuk:

1. Angket ini dibuat untuk mengetahui kemanfaatan produk oleh pengguna,
yaitu: kemudahan penggunaan, dan kemanfaatan produk.

2. Angket ini juga akan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan instrumen
penilaian guna memenuhi tujuan penelitian pengembangan.

3. Pilihlah satu jawaban dengan cara memberi tanda check list ( √ ) pada kotak
“TM” jika jawaban Tidak Menarik, “KM” jika jawaban Kurang Menarik,
“M” jika jawaban Menarik, atau “SM”  jika jawaban Sangat Menarik, untuk
jawaban yang dianggap paling  tepat.

4. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan
pada kolom keterangan yang telah disediakan.

Tabel.a. Instrumen Kemenarikan

No Pertanyaan
Pilihan Jawaban

Keterangan
TM KM M SM

1.
Apakah desain instrumen penilaian
membuat instrumen menarik
digunakan?



2.
Apakah dengan adanya contoh
rubrik penilaian membuat rubrik
penilaian menarik digunakan?



3.
Apakah teknik penjelasan rubrik
penilaian membuat rubrik penilaian
menarik digunakan?



4.

Apakah kesesuaian aspek
kemampuan yang dinilai membuat
rubrik penilaian menarik
digunakan?



5.
Apakah format keseluruhan rubrik
penilaian membuat instrumen
menarik digunakan?
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Tabel b. Instrumen Kemudahan

No Pertanyaan
Pilihan Jawaban

Keterangan
TM KM M SM

1
Apakah desain rubrik penilaian
membuat rubrik penilaian mudah
digunakan?



2

Apakah dengan adanya rubrik
penilaian dapat mempermudah
melakukan penilaian secara
langsung?



3
Apakah dengan adanya contoh
rubrik penilaian membuat rubrik
penilaian lebih mudah digunakan?



4
Apakah cakupan isi rubrik penilaian
mempermudah Anda menggunakan
rubrik?



5
Apakah kejelasan isi rubrik
penilaian mempermudah Anda
menggunakan rubrik?



6
Apakah alur penyajian rubrik
penilaian mempermudah Anda
menggunakan rubrik?



7

Apakah bahasa yang digunakan
dalam rubrik penilaian dapat
dipahami secara jelas sehingga
mempermudah Anda menggunakan
rubrik?



8

Apakah petunjuk/perintah/ panduan
dalam rubrik penilaian dapat
dipahami maksudnya secara jelas
sehingga mempermudah Anda
menggunakan rubrik?



9
Apakah format keseluruhan rubrik
penilaian membuat rubrik penilaian
lebih mudah digunakan?





102

Tabel c. Instrumen Kemanfaatan

No Pertanyaan
Pilihan Jawaban

Keterangan
TM KM M SM

1
Apakah rubrik penilaian
memudahkan anda dalam menilai
kinerja siswa?



2

Apakah dengan adanya rubrik
penilaian ini memotivasi anda
melakukan pembelajaran
menggunakan metode praktikum?



3

Apakah dengan adanya rubrik
penilaian ini membantu anda
meningkatkan minat untuk
mempelajari dan mengembangkan
materi yang akan digunakan dalam
rubrik penilaian?



4

Apakah dengan menggunakan
rubrik ini membuat penilaian
menjadi lebih objektif dan
konsisten?



5
Apakah dengan adanya rubrik
penilaian menjadikan siswa sebagai
pembelajar aktif?



6
Apakah dengan adanya rubrik
penilaian para siswa dapat menilai
kinerja kelompoknya sendiri?
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DATA HASIL PENGUKURAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA

No Nama Siswa
Keterampilan Proses Sains

Skor Nilai Kategori
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 Adinda Mumtazah 3 3 2 3 3 2 2 2 20 83,33 Baik

2 Afifah Rizqy Nurfaiza 2 2 2 2 2 2 2 2 16 66,67 Cukup

3 Ananda Primata Beauty 3 3 3 3 3 3 3 2 23 95,83 Sangat baik

4 Bima Arya Bhagaskara 3 3 2 2 2 3 3 2 20 83,33 Baik

5 Chita Ayuningtyas 2 2 2 2 2 2 3 2 17 70,83 Baik

6 Cikal Getar 3 3 3 3 2 2 2 3 21 87,5 Sangat baik

7 Dera Anissa Nauli 2 2 2 2 2 2 2 2 16 66,7 Cukup

8 Desty Gita R 3 3 3 3 3 3 2 3 23 95,83 Sangat baik

9 Dimas Ardiansyah 3 3 3 3 3 3 3 3 24 100 Sangat baik

10 Elda Sindy Aprilia 3 3 2 2 2 2 2 3 19 79,17 Cukup

11 Erika Tria Risca 2 2 2 3 3 3 3 3 21 87,5 Sangat baik

12 Fisky Lulany Citra P 3 3 3 3 3 3 3 3 24 100 Sangat baik

13 M. Alzier PB 3 2 3 3 3 3 3 3 23 95,83 Sangat baik

14 M. Anta Difa 3 3 3 2 2 2 3 3 21 87,5 Sangat baik

15 M. Dimas Ramadhani 3 3 2 2 2 2 3 3 20 83,33 Baik

16 Mareta Deswana Putri 3 2 2 2 3 3 3 3 21 87,5 Sangat baik

17 Naufal Rakha D 2 2 2 2 2 2 2 2 16 66,67 Cukup

18 Nirmala Rosa 2 3 3 3 2 2 2 3 20 83,33 Baik
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No Nama Siswa
Keterampilan Proses Sains

Skor Nilai Kategori
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

19 Rahmadian Muhendar 2 2 2 2 2 2 2 2 16 66,67 Cukup

20 Sefira Sefriadi 3 3 3 3 3 3 2 2 22 91,67 Sangat baik

21 Sherlina Widya Rahma 3 3 3 3 3 2 2 2 21 87,5 Sangat baik

22 Sony Raihan 3 2 3 3 3 3 3 3 23 95,83 Sangat baik

23 ST Dini Millinitri 2 3 3 2 3 3 3 3 22 91,67 Sangat baik

24 Viona Rahma Agustin 2 2 2 2 3 3 3 3 20 83,33 Cukup

25 Willyam Sentosa 3 2 3 3 3 3 2 3 22 91,67 Sangat baik

Jumlah Skor 66 63 65 64 64 62 61 63 508 2116,65

Rata-rata Skor 2,64 2,52 2,6 2,56 2,56 2,48 2,44 2,52 20,32

Rata-rata nilai 88 84 86,67 85,33 85,33 82,67 81,33 84 704 87,75 Sangat baik

Klasifikasi Keterampilan Proses Sains Siswa

Skor Peserta Didik Kategori Sikap Jumlah Siswa Persentase
Sangat Baik 14 56%
Baik 5 20%
Cukup 6 24%
Kurang 0 0.00%
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Lampiran 16

STORY BOARD

Urutan rancangan awal modul interaktif (Story Board)

No
Aspek Desain

Keterangan
Tampilan Contoh Tampilan

1. Cover

Tampilan ini merupakan sampul rubrik
penilaian. Tampilan ini berisi Judul rubrik,
kelas yang dinilai serta berisi nama penulis
dan pembimbing I dan II.

2. Petunjuk

Tampilan ini berisi penjelasan rubrik
penilaian dan tata cara penggunaan rubrik

Terdapat
pada
halaman 1.
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No
Aspek Desain

Keterangan
Tampilan Contoh Tampilan

penilaian .

3. Kisi-Kisi

Tampilan ini berisi Aspek Keterampilan
Proses Sains dan Indikator dari setiap aspek
yang hendak dinilai dengan menggunakan
rubrik ini..

Terdapat
pada
halaman 2
dan 3

4. Rubrik

Tampilan ini berisi Rubrik Penilaian
Keterampilan Proses Sains dengan deskripsi
kinerja mulai dari yang diharapkan sampai
dengan kinerja yang tidak diharapkan
(secara gradual) dan diikuti dengan skor

Terdapat
pada
halaman 4
sampai 6.
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No
Aspek Desain

Keterangan
Tampilan Contoh Tampilan

sesuai gradasi .

5.
Lembar

Observasi

Tampilan ini berisi lembar observasi yang
berguna untuk mencatat skor yang diperoleh
peserta didik.

Terdapat
pada
halaman 7.

6.
Pedoman
Penskoran

Tampilan ini berisi pedoman penskoran dan
tabel kategori nilai ketrampilan proses sains.

Terdapat
pada
halaman 8
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