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ABSTRAK 

 

Fadila Salsabila, (2022)  : Analisis Keterampilan Literasi Sains Peserta  

Didik dengan Model Pembelajaran Reading, 

Questioning, and Answering (RQA) pada Materi 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta mengetahui keterampilan 

literasi sains peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran Reading, 

Questioning, and Answering (RQA) pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

pada kelas X MIPA 1 SMA Negeri 12 Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2021/2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 36 orang 

peserta didik. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah tes essay. Data 

yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif. Hasil analisis data dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil tes essay nilai rata-rata setiap 

indikator literasi sains pada aspek pengetahuan sains adalah indikator pengetahuan 

konten sebesar 53,33% (cukup), pengetahuan prosedural sebesar 71,11% (baik), 

dan pada pengetahuan epistemik sebesar 84,26% (sangat baik). Dapat disimpulkan 

bahwa pencapaian keterampilan literasi sains peserta didik pada aspek pengetahuan 

sains materi larutan elektrolit dan non elektrolit di kelas X MIPA 1 secara 

keseluruhan termasuk dalam kategori baik. 

Kata Kunci: Literasi Sains, Model Pembelajaran RQA, Larutan Elektrolit dan 

Non Elektrolit 
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ABSTRACT 

 

Fadila Salsabila (2022): An Analysis of Student Science Literacy Skills with 

Reading, Questioning, and Answering (RQA) 

Learning Model on Electrolyte and Non Electrolyte 

Solution Lesson 

This research aimed at analyzing and knowing student science literacy skills after 

Reading, Questioning, and Answering (RQA) learning model was implemented on 

electrolyte and non electrolyte solution lesson at the tenth grade of MIPA 1 at state 

senior high school 12 Pekanbaru.  This research was conducted at the second 

semester in the Academic Year of 2021/2022.  It was a quantitative descriptive 

research.  Purposive sampling technique was used in this research, and 36 students 

were the samples.  Essay test was the instrument of this research.  The data obtained 

were processed descriptively.  The results of analyzing data showed the mean scores 

of science literacy indicators based on essay test result, the aspects of science 

knowledge showed that the indicator of content knowledge was 53.33% (enough), 

the procedural knowledge was 71.11% (good), and the epistemic knowledge was 

84.26% (very good).  It could be concluded that the achievement of student science 

literacy skills in the science knowledge aspects of electrolyte and non electrolyte 

solution lesson at the tenth grade of MIPA 1 overall was on good category. 

Keywords: Science Literacy, Learning Strategy RQA, Electrolyte and Non 

Electrolyte Solution  
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  ملخص 

(: حتليل مهارة معرفة القراءة والكتابة العلمية لدى التالميذ من خالل منوذج تعليم 2022فضيلة سلسبيال، )
القراءة، والسؤال واجلواب يف مادة حملول املنحل ابلكهرابء وغري املنحل 

 ابلكهرابء

ذ ومعرفتها بعد استخدام منوذج تعليم يهدف هذا البحث إىل حتليل مهارة معرفة القراءة والكتابة العلمية لدى التالمي
لقسم الرايضيات  10املنحل ابلكهرابء وغري املنحل ابلكهرابء يف الفصل  القراءة، والسؤال واجلواب يف مادة حملول

بكنبارو. مت إجراء هذا البحث يف الفصل الدراسي الزوجي من  12ة ابملدرسة الثانوية احلكومي1والعلوم الطبيعية 
يف هذا . نوع البحث املستخدم يف هذا البحث وصفي كمي. وتقنية أخذ العينات 2021/2022 العام الدراسي

تلميذا. األداة املستخدمة اختبار مقايل. ومتت معاجلة  36البحث هي أخذ العينات اهلادفة مع عينة إمجالية من 
نتائج حتليل البياانت يف هذا البحث  لبياانت اليت مت احلصول عليها وصفية. بناء على نتائج االختبار املقايل، تشريا

قيمة كل مؤشر من مؤشرات معرفة القراءة والكتابة العلمية يف جانب املعرفة العلمية هو ما يلي: إىل أن متوسط 
٪ 84.26٪ )جيد(، واملعرفة املعرفية 71.11)مقبول(، واملعرفة اإلجرائية ٪ 53.33مؤشر معرفة احملتوى بنسبة 

لعلمية الستنتاج أن حتقيق مهارة معرفة القراءة والكتابة العلمية لدى التالميذ يف جانب املعرفة ا)جيد جدا(. وميكن ا
والعلوم الطبيعية ابإلمجال  لقسم الرايضيات 10يف مادة حملول املنحل ابلكهرابء وغري املنحل ابلكهرابء يف الفصل 

 يقع يف فئة جيدة.

واب، حملول املنحل العلمية، منوذج تعليم القراءة، والسؤال واجلالكلمات األساسية: معرفة القراءة والكتابة 
 ابلكهرابء وغري املنحل ابلكهرابء
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ialah suatu dasar untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang 

seharusnya dilihat sebagai sebuah proses. Pendidikan bertujuan untuk dapat 

mengembangkan berbagai potensi serta keterampilan yang bisa dipergunakan 

dalam menjalani kehidupan di masyarakat, agar terbentuk insan yang beriman 

serta bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, 

kreatif, dan mandiri (Fitriana et al., 2019 : 227). 

Pendidikan merupakan aspek pokok terhadap manusia, sebagaimana Allah 

SWT menyebutkan dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11, sebagai berikut: 

َٰٓأَيَُّها اْ إِذَا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحواْ فِي  ٱلَِّذينَ  يَ  ِلِس َءاَمنُوَٰٓ ُ حِ سَ فۡ يَ  ٱۡفَسُحواْ فَ  ٱۡلَمَج   لَُكۡمۖۡ  ٱّللَّ

ُ يَۡرفَعِ  ٱنُشُزواْ فَ  ٱنُشُزواْ َوإِذَا قِيَل   ٱۡلِعۡلمَ أُوتُواْ  ٱلَِّذينَ َءاَمنُواْ ِمنُكۡم وَ  ٱلَِّذينَ  ٱّللَّ

ت ٖۚ وَ   ُ دََرَج    (١١)بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٞر  ٱّللَّ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“berlapang-lapang lah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “berdirilah 

kamu”, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2013 : 543). 

Dunia pendidikan pada era globalisasi ini menjadi suatu perhatian utama 

dunia. Diantaranya yaitu pendidikan berbasis sains. Dalam masyarakat 

modern, hal paling penting yang harus dipersiapkan generasi muda adalah 

memahami sains dan teknologi. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau sains 

didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang didapatkan melalui 

pengumpulan data dan juga eksperimen, pengamatan dan edukasi untuk 
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menghasilkan suatu penjelasan mengenai sebuah gejala yang dapat dipercaya 

(Sujudi et al., 2020 : 59). 

Pembelajaran sains akan jadi lebih bermakna saat peserta didik mempunyai 

keterampilan literasi sains yang cukup baik, literasi sains didefinisikan  sebagai 

pemahaman atas sains serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Literasi sains sangat berguna bagi masyarakat yang modern dikarenakan 

banyaknya masalah yang muncul berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk mempertinggi literasi sains melalui pendidikan sains yaitu 

dengan mengembangkan berbagai macam kemampuan dengan menggunakan 

kreativitas pengetahuan serta keterampilan yang tepat sesuai dengan bukti 

ilmiah yang paling utama difungsikan dalam memecahkan suatu masalah ilmiah 

yang berkaitan dengan kehidupan tetapi bermakna serta menghasilkan 

keputusan sosial–ilmiah yang dapat ditanggung jawabkan (Perwitasari et al., 

2016 : 63). 

Literasi sains di artikan oleh PISA (Programme for International Student 

Assessment) selaku kapasitas buat memanfaatkan pengetahuan serta 

keterampilan ilmiah, mengidentifikasikan berbagai persoalan dan akhirnya 

membuat kesimpulan yang bersumber pada fakta serta data yang tersedia 

supaya bisa mengerti lingkungan sekitar kita serta untuk membantu mengambil 

ketetapan dari alam yang berubah diakibatkan oleh interaksi antara manusia 

dengan lingkungannya (Hapsari et al., 2016 : 303). Literasi kimia merupakan 

pemahaman tentang sifat partikel materi, reaksi kimia, hukum dan teori kimia, 

dan aplikasi kimia umum dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang 
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mempunyai literasi kimia harus memahami konsep dasar sains/kimia (Imansari 

et al., 2018 : 2202).  

PISA (Program for International Student Assessment) adalah penelitian 

literasi yang dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Co-

Operation and Development) serta Unesco Institute for Statistic. Rancangan 

tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan analisis berulang dalam waktu 

yang ditentukan pada tingkat International kemampuan literasi peserta didik 

dalam kategori membaca atau reading literacy, matematika atau mathematics 

literacy serta scientific literacy (Wulandari & Sholihin, 2016 : 67).  

Keikutsertaan Indonesia selama delapan belas tahun skor penilaian yang 

diberikan PISA tetap menjadikan Indonesia harus berbenah dalam sistem dan 

manajemen pendidikan yang ada saat ini karena laporan PISA untuk tahun 2018 

Indonesia berada pada posisi 74 dari 79 negara yang berpartisipasi dalam 

penilaian yang dilakukan oleh PISA (Hewi & Shaleh, 2020 : 32). Hal ini 

dikarenakan skor yang diperoleh Indonesia berada dibawah skor rata-rata 

ketuntasan PISA. Skor literasi sains yang diperoleh Indonesia pada tahun 2018 

yaitu 396 sedangkan skor rata-rata ketuntasan PISA yaitu 489 (Avvisati et al., 

2019 : 3). Dari website resmi OECD, negara-negara anggota dan asosiasi OECD 

memutuskan untuk menunda penilaian PISA tahun 2021 ke tahun 2022 

dikarenakan pandemi.  

     Salah satu model pembelajaran yang bisa penuhi dasar penilaian komponen 

pada literasi sains yaitu model pembelajaran RQA (Reading, Questioning and 

Answering). Model pembelajaran ini ialah salah satu model pembelajaran yang 
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berdasarkan pada teori pembelajaran konstruktivisme dan berpusat pada peserta 

didik yang berkesempatan mengkonstruk pengetahuannya sendiri, selaras pada 

tuntutan kurikulum 2013. Pada aktivitas pembelajaran nya sendiri model 

pembelajaran RQA ini mengharuskan peserta didik untuk aktif membaca materi 

serta membuat peserta didik itu sendiri aktif bertanya berkenaan dengan materi 

yang belum diketahuinya.  

Pada model pembelajaran RQA ini aktivitas membaca, bertanya serta 

menjawab berharap peserta didik bisa mempertinggi tingkat keterampilan 

literasi sains. Dimana yang kita ketahui, semakin banyak membaca peserta 

didik akan terampil untuk dapat memilih informasi yang dapat dipercaya, 

melatih keterampilan berpikir kritis, serta dapat meningkatkan kemampuan 

khususnya keterampilan menganalisis. keterampilan membaca ialah salah satu 

faktor pengaruh terhadap keterampilan peserta didik dalam mendapatkan serta 

mengetahui dengan benar informasi dari majalah ataupun sumber bacaan 

lainnya untuk menganalisis dan melakukan evaluasi dari isi suatu bacaan 

tersebut menurut kejadian yang pernah dialami serta ilmu yang telah diketahui 

oleh peserta didik (Hidayahtika et al., 2020 : 71-72). Model pembelajaran RQA 

dirancang dengan asumsi bahwa setiap peserta didik harus mempunyai 

pengetahuan yang cukup sebelum memasuki kelas (Hariyadi et al., 2018 : 81). 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di SMA Negeri 12 

Pekanbaru diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan salah satu guru 

kimia di SMAN 12 Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 2021, beliau 

mengatakan bahwa tingkat keterampilan literasi sains peserta didik di SMAN 
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12 Pekanbaru masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan 

peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit 70% masih 

dibawah KKM dengan nilai KKM nya yaitu 78. Rendahnya keterampilan 

literasi sains peserta didik di SMAN 12 Pekanbaru disebabkan oleh rendahnya 

minat baca dan kemampuan membaca sains peserta didik yang menyebabkan 

siswa belum bisa menghubungkan antara konsep yang dipelajari dengan 

fenomena yang ditemui dalam kehidupan nyata.  

Seperti saat peserta didik disuruh membaca buku sebelum pelajaran 

dimulai, hanya dua atau tiga orang yang benar–benar membaca buku sedangkan 

peserta didik yang lain lebih memilih mengobrol dengan teman disampingnya 

atau lebih memilih melakukan kegiatan lain di dalam kelas hal ini menyebabkan 

keterampilan literasi sains peserta didik menjadi rendah. 

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan literasi 

sains peserta didik di SMAN 12 Pekanbaru ialah dengan cara menggunakan 

model pembelajaran yang tepat supaya dapat meningkatkan keterampilan 

literasi sains peserta didik yaitu dapat menerapkan model pembelajaran RQA 

(Reading, Questioning, and Answering) pada proses belajar mengajar.  

Kelebihan dari model pembelajaran RQA sendiri yaitu, dapat meningkatkan 

minat baca dan kemampuan membaca peserta didik, meningkatkan rasa ingin 

tahu dan keaktifan belajar, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga 

keterampilan literasi sains (Hidayahtika et al., 2020 : 74).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan suatu 

penelitian tentang “Analisis Keterampilan Literasi Sains Peserta Didik 
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dengan Model Pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA) 

pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar dapat menghindar dari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, 

beberapa istilah yang harus didefinisikan antara lain ialah: 

1. Literasi sains merupakan kemampuan seseorang dalam memahami sains, 

mengkomunikasikan sains, dan menerapkan pengetahuan ilmiah untuk 

memecahkan masalah sedemikian rupa sehingga mereka memiliki sikap 

positif dan peka terhadap diri sendiri dan sekitarnya ketika membuat 

keputusan ilmiah (Werdiningsih, 2021 : 8). 

2. Model Pembelajaran RQA merupakan model pembelajaran dimana peserta 

didik ditugaskan membaca materi pembelajaran tertentu, misalnya yang 

terangkum dalam satu bab, beberapa subbab, satu artikel jurnal dan lainnya. 

Atas dasar pemahaman terhadap bacaan itu, peserta didik diminta membuat 

pertanyaan secara tertulis dan menjawabnya sendiri (Corebima, 2009 : 20).    

3. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. 

Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus 

listrik (Mawarnis, 2021 : 2).  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Menurut uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan pada   

penelitian ini dapat diidentifikasi antara lain yaitu: 
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a. Peserta didik belum mampu menghubungkan konsep yang dipelajari 

dengan fenomena yang ditemui dalam kehidupan.sehari-hari. 

b. Rendahnya tingkat keterampilan literasi peserta didik tentang materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. 

c. Belum diterapkannya model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam literasi. 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini memiliki 

batasan masalah sebagai berikut:  

a. Tingkat keterampilan literasi sains pada penelitian ini hanya melihat pada 

aspek pengetahuan sains (pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, 

dan pengetahuan epistemik). 

b. Pendekatan model pembelajaran pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran Reading Questioning and Answering (RQA). 

c. Materi pelajaran yang diteliti adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3. Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

yaitu “Bagaimana tingkat keterampilan literasi sains peserta didik dengan 

model pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA) pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit?” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

keterampilan literasi sains peserta didik dengan model pembelajaran 

Reading, Questioning, and Answering (RQA) pada materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit. 

2. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan bisa menghasilkan 

manfaat yang berguna diantaranya yaitu: 

a. Secara0teoritis0 

1) Bagi.guru 

a) Menambah wawasan dan pengetahuan pendidik dalam proses 

pembelajaran menerapkan pembelajaran berbasis literasi sains 

dengan model pembelajaran RQA. 

b) Memberikan gambaran penilaian literasi sains peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran RQA. 

2) Bagi peserta didik 

a) Mengetahui keterampilan literasi sains peserta didik. 

b) Membantu meningkatkan motivasi dan belajar peserta didik. 
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b. Secara praktis 

1) Bagi guru 

Menjadi acuan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran 

literasi sains dengan menggunakan model pembelajaran RQA.  

2) Bagi peserta didik 

a) Mengembangkan tingkat keterampilan literasi sains peserta 

didik. 

b) Menjadi sarana latihan peserta didik untuk dapat mengukur 

tingkat keterampilan literasi sainsnya menggunakan model 

pembelajaran RQA. 

3) Bagi sekolah 

Meningkatkan literasi sains peserta didik serta kualitas belajar 

peserta didik yang dapat memberikan dampak positif bagi kualitas 

sekolah. 

4) Bagi peneliti 

Dapat memperluas pengalaman serta pengetahuan untuk 

berbagi informasi mengenai tingkat keterampilan literasi sains 

peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran RQA pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Literasi Sains 

a. Pengertian Literasi Sains 

  Literasi sains (science literacy) terdapat dari kata latin literatus yang 

berarti0huruf, melek huruf atau0berpendidikan dan scientia0yang 

berarti mempunyai0pengetahuan. Literasi sains0 merupakan 

kemampuan seseorang dalam memahami sains, mengkomunikasikan 

sains, dan menerapkan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah 

sedemikian rupa sehingga mereka memiliki sikap positif dan peka 

terhadap diri sendiri dan sekitarnya ketika membuat keputusan ilmiah.    

b. Tingkatan Literasi Sains 

  Literasi sains setiap orang beraneka ragam tergantung pada 

pemahaan sebelumnya, bahwa pemahaman selama proses belajar 

mengajar serta kemampuan peserta didik untuk mengaitkan 

pemahamannya dengan konsep atau situasi lain. Skala teoretis yang 

komprehensif untuk penilaian literasi sains selama proses pembelajaran 

sains di sekolah termasuk ke dalam beberapa tingkatan, diantaranya 

yang termasuk yaitu: 

1) Buta huruf ilmiah (scientific illiteracy). Peserta didik pada 

tingkatan ini tidak mempunyai kosa kata, konteks serta konsep 

maupun kapasitas kognitif agar dapat mengetahui persoalan sains 
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serta tidak dapat mengaitkan antara konsep atau tidak dapat 

mengidentifikasi konsep sains. 

2) Literasi sains fungsional (functional scientific literacy). Pada 

tingkatan ini peserta didik bisa menjelaskan konsep sains dengan 

tepat, akan tetapi peserta didik mempunyai pengetahuan yang 

sangat terbatas.  

3) Literasi sains nominal (nominal scientific literacy). Pada tingkatan 

ini peserta didik dapat mengenali konsep-konsep ilmiah, tetapi 

tingkat pemahaman jelas kurang.  

4) Literasi sains multidimensi (multidimensional scientific literacy). 

Perspektif literasi sains yang dapat menggabungkan pemahaman 

ilmu yang melebihi konsep disiplin ilmu serta prosedur 

penyelidikan ilmiah. 

5) Literasi sains konseptual (conceptual scientific literacy). Pada 

tingkatan ini peserta didik dapat beberapa pemahaman kunci skema 

konseptual dari suatu disiplin ilmu dan peserta didik sanggup untuk 

mengaitkannya agar mendapatkan suatu pemahaman umum 

mengenai sains termasuk keterampilan prosedural dan pemahaman 

penyelidikan tentang ilmiah serta desain teknologi.  
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c. Dimensi dalam Literasi Sains  

  PISA (Program for International Student Assessment) membagi 

domain literasi sains menjadi empat domain besar yaitu: 

1) Konteks aplikasi sains, lebih menekankan pada kehidupan sehari-

hari dan menggunakan sains untuk memecahkan masalah dunia 

nyata.  

2) Proses sains, mengacu pada proses mental yang melibatkan 

memberikan tanggapan atas pertanyaan atau menyelesaikan 

masalah, seperti mengidentifikasi dan mengevaluasi bukti dan 

menjelaskan kesimpulan.  

3) Konten sains, mengarah kepada prinsip-prinsip ilmiah dasar yang 

diperlukan untuk memahami peristiwa alam dan perubahan yang 

dibawa oleh aktivitas manusia di dunia. Dari hal tersebut dapat 

mempermudah dalam menjelaskan aspek fisik lingkungan. Ilmu 

kimia, fisika, biologi, ilmu bumi, dan ruang angkasa adalah beberapa 

gagasan yang mungkin dipertanyakan dalam berbagai cabang 

penelitian.  

4) Sikap, terdiri dari mendorong rasa ingin tahu ilmiah, kepercayaan 

diri, antusiasme dalam sains, dan rasa tanggung jawab terhadap 

sumber daya dan lingkungan.  
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d. Aspek Literasi Sains 

1) Aspek Pengetahuan Sains 

Tujuan penilaian PISA adalah untuk menggambarkan sejauh 

mana peserta didik dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam 

konteks yang relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, 

penilaian pengetahuan akan dipilih dari bidang utama fisika, kimia, 

biologi, ilmu bumi, ruang angkasa dan teknologi (Werdiningsih, 

2021 : 8-11). 

a) Pengetahuan Konten 

Mengingat bahwa hanya domain konten sains dapat di nilai 

dalam penilaian literasi sains PISA, kriteria yang digunakan 

untuk pedoman pengetahuan yang di nilai. Kriteria diterapkan 

pada pengetahuan dari bidang utama fisika, kimia, biologi, 

ruang angkasa dan memiliki kriteria sebagai berikut:  

(1) Berkaitan dengan keadaan di kehidupan sebenarnya. 

(2) Merupakan pengetahuan yang sangat dibutuhkan 

sehingga penggunaannya dalam jangka waktu yang cukup 

lama. 

(3) Sesuai dengan tingkat perkembangan anak di usia 15 

tahun ke atas. 

b) Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan tentang konsep dan prosedur inilah yang 

penting untuk penyelidikan ilmiah yang mendasari 
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pengumpulan, analisis, dan interpretasi data ilmiah. Ide-ide 

tersebut membentuk pengetahuan prosedural yang juga 

disebut konsep bukti. Seseorang dapat menganggap 

pengetahuan prosedural sebagai pengetahuan prosedur standar 

yang digunakan ilmuwan untuk mendapatkan data yang andal 

dan valid. Pengetahuan tersebut diperlukan baik untuk 

melakukan penyelidikan ilmiah dan terlibat dalam tinjauan 

kritis terhadap bukti yang mungkin digunakan untuk 

mendukung klaim tertentu. 

c) Pengetahuan Epistemik 

Pengetahuan epistemik mengacu kepada pemahaman 

tentang peran khusus dan fitur penting yang menentukan 

proses pembangunan pengetahuan dalam sains. Mereka yang 

memiliki pengetahuan seperti itu dapat menjelaskan dengan 

contoh perbedaan antara teori ilmiah dan pengamatan (OECD, 

2016: 28-29). 

2) Aspek Kompetensi Sains 

Pada aspek kompetensi sains mengacu kepada menafsirkan 

bukti ilmiah dan menarik kesimpulan, memberikan alasan untuk 

mendukung atau menolak kesimpulan, mengidentifikasi asumsi 

yang dibuat dalam mencapai kesimpulan, mengkomunikasikan 

kesimpulan terkait bukti dan alasan di balik kesimpulan, dan 
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membuat refleksi berdasarkan implikasi sosial dari kesimpulan 

ilmiah (Werdiningsih, 2021 : 12). 

2. Model Pembelajaran Reading, Questioning and Answering (RQA) 

Model pembelajaran RQA (Reading, Questioning, and Answering) 

pertama kali dikembangkan oleh Corebima di pembelajaran perkuliahan 

genetika S1 sejak tahun 2008. Model pembelajaran ini dikembangkan atas 

dasar kenyataan bahwa hampir semua mahasiswa yang ditugasi membaca 

materi kuliah terkait perkuliahan yang akan datang selalu tidak membaca, 

yang berakibat strategi perkuliahan yang dirancang sulit atau tidak 

terlaksana dan pada akhirnya pemahaman terhadap materi perkuliahan 

rendah atau bahkan sangat rendah.  

Implementasi model pembelajaran RQA (Reading, Questioning, and 

Answering) terbukti mampu memaksa para mahasiswa untuk membaca 

materi kuliah yang ditugaskan, sehingga strategi perkuliahan yang 

dirancang dapat terlaksana dan pemahaman terhadap materi perkuliahan 

berhasil ditingkatkan sebesar hampir 100%. 

Pada model pembelajaran RQA peserta didik ditugaskan membaca 

materi pembelajaran tertentu, misalnya yang terangkum dalam satu bab, 

beberapa subbab, satu artikel jurnal dan lainnya. Atas dasar pemahaman 

terhadap bacaan itu, peserta didik diminta membuat pertanyaan secara 

tertulis dan menjawabnya sendiri. Substansi yang ditanyakan adalah yang 

penting atau sangat penting terkait dengan materi bacaan, sedangkan 
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jumlah pertanyaan disesuaikan dengan keadaan. Seluruh pertanyaan dan 

jawaban itu dibuat secara tertulis dan bersifat individual.  

Pada saat pembelajaran beberapa peserta didik diminta membacakan 

pertanyaan dan jawaban masing-masing di depan kelas, dan selanjutnya 

seluruh kelas diminta memberikan tanggapan, masukan atau mengajukan 

pertanyaan terkait masing-masing pertanyaan dan jawabannya itu. 

Pertanyaan dan jawaban dari masing-masing peserta didik selanjutnya 

dikumpulkan untuk kepentingan penilaian yang akan mendasari evaluasi, 

disamping macam-macam penilaian lainnya. 

Pada model pembelajaran RQA, secara individual peserta didik 

memang dipaksa secara serius membaca dan memahami isi bacaan, serta 

selanjutnya berupaya menemukan bagian dari isi bacaan yang penting atau 

sangat penting. Apabila isi bacaan yang penting atau sangat penting telah 

ditemukan, peserta didik sudah siap membuat pertanyaan yang mewakili 

isi bacaan dan menjawabnya. Pada saat beberapa peserta didik 

membacakan pertanyaan dan jawabannya secara individual di depan kelas, 

diyakini bahwa berbagai isi penting atau terpenting dari materi bacaan 

sebenarnya sudah disosialisasikan ke seluruh kelas (Corebima, 2009 : 19-

20).    

3. Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit  

a. Pengertian0Larutan0 

 Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau 

lebih zat yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya 
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tidak dapat dibedakan lagi secara fisik satu sama lain. Campuran 

homogen adalah campuran yang mempunyai sifat dan komposisi yang 

sama antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dan membentuk 

satu fase (wujud). Larutan terdiri atas dua komponen yaitu: 

1) Zat terlarut, komponen dengan jumlah yang lebih sedikit dalam 

larutan. 

2) Zat pelarut, komponen yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan.  

b. Sifat Hantaran Listrik Larutan 

Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan 

arus listrik, dimana memberikan efek berupa adanya nyala lampu pada 

alat uji dan timbulnya gelembung gas pada larutan. Larutan non 

elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik 

dimana tidak memberikan efek nyala lampu pada alat uji elektrolit serta 

tidak timbulnya gelembung gas pada elektroda.  

c. Pengertian Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

 Konsep larutan elektrolit dan non elektrolit pertama kali dijelaskan 

oleh kimiawan asal Swedia, Svante August Arrhenius pada tahun 1884. 

Menurut Arrhenius, senyawa elektrolit dalam air akan terurai menjadi 

partikel-partikel yang berupa atom atau gugus atom yang bermuatan 

listrik yang dinamakan ion. Ion-ion dari senyawa elektrolit itulah yang 

selalu bergerak bebas dan dapat menghantarkan arus listrik melalui 

larutannya. Sedangkan senyawa non elektrolit, ketika dilarutkan dalam 
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air tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul 

yang tidak bermuatan listrik.   

 Larutan terbagi menjadi dua, dikelompokkan berdasarkan sifatnya 

dalam menghantarkan arus listrik, antara lain adalah:  

1) Larutan elektrolit, merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus 

listrik karena senyawa tersebut dapat terionisasi menjadi ion-ion 

bermuatan listrik dan dapat bergerak bebas. Jenis-jenis senyawa 

yang dapat membentuk larutan elektrolit adalah senyawa ion antara 

lain yaitu asam, basa, dan garam serta senyawa kovalen polar.  

Contohnya yaitu, pada asam kuat terdapat HCl, HNO3, H2SO4, HBr, 

HClO4. Pada asam lemah yaitu HF, HCN, CH3COOH. Pada basa 

kuat yaitu LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, RbOH. Pada basa lemah 

yaitu NH3, Al(OH)3, Fe(OH)2. Pada garam yaitu NaCl dan KCl. Pada 

senyawa kovalen polar yaitu HCl, CH3COOH. 

2) Larutan non elektrolit, merupakan larutan yang tidak bisa 

menghantarkan arus listrik karena senyawa yang terdapat pada 

larutan tersebut tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion (tetap dalam 

bentuk molekul netral). Jenis-jenis senyawa yang dapat membentuk 

larutan non elektrolit adalah senyawa kovalen polar dan senyawa 

organik.   
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d. Elektrolit Kuat dan Elektrolit Lemah 

Bila dilihat dari kekuatan daya hantar listriknya, maka larutan 

elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan 

elektrolit lemah. Untuk dapat melihat perbandingan diantara larutan 

non elektrolit,0elektrolit kuat, serta elektrolit0lemah bisa0dilihat 

dari0gambar dibawah ini: 

 
Gambar II.1 Perbedaan antara larutan non elektrolit, 

elektrolit kuat, serta elektrolit lemah 

 

Berdasarkan gambar diatas larutan yang bisa mengalirkan arus 

listrik dengan larutan yang tidak dapat mengalirkan arus listrik bisa 

dikatakan sebagai berikut: 

1) Larutan elektrolit kuat, memiliki daya hantar listrik yang baik, 

walaupun pada konsentrasi rendah. Contohnya HCl, air aki yang 

mengandung H2SO4, air laut yang mengandung garam NaCl dan 

air kapur yang mengandung Ca(OH)2.  

2) Larutan elektrolit lemah, memiliki daya hantar listrik yang buruk, 

walaupun pada konsentrasi yang besar. Contohnya larutan amonia 

NH3, larutan cuka (CH3COOH). 
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3) Larutan non elektrolit, adalah larutan yang tidak dapat 

menghantarkan arus listrik karena tidak memberikan efek nyala 

lampu pada alat uji elektrolit dan tidak timbulnya gelembung gas 

pada elektroda. 

e. Hubungan Larutan Elektrolit dengan Ikatan Kimia 

Berdasarkan jenis ikatannya, yang dapat menghantarkan arus 

listrik (bersifat elektrolit) adalah:  

1) Senyawa ion 

Senyawa ion yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur logam 

dan non logam yang berikatan ion. Dalam bentuk padatan (solid) 

senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-

ionnya tidak dapat bergerak bebas disebabkan terperangkap dalam 

bentuk padatan atau kristal yang terikat kuat dan rapat. Sedangkan 

senyawa ion dalam bentuk lelehan (liquid) dapat menghantarkan 

arus listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Begitu juga 

dengan senyawa ion dalam bentuk larutan, dapat menghantarkan 

arus listrik. Hal ini disebabkan oleh ion-ion yang terdapat pada 

larutan dapat bergerak bebas. Dalam sistem alat elektrolit, ion positif 

(kation) bergerak menuju elektroda negatif atau katode dan ion 

negatif (anion) bergerak menuju elektroda positif atau anode, 

sehingga arus listrik dapat mengalir. Kation akan menuju anode dan 

melepaskan elektron. Elektron akan mengalir dari anode ke katode 

dan melewati lampu. Hal ini menyebabkan lampu dapat menyala dan 
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menimbulkan gelembung-gelembung pada salah satu atau kedua 

elektrode.   

2) Senyawa kovalen polar 

Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang terbentuk dari 

unsur non logam dan non logam yang memiliki perbedaan 

elektronegatif dan mengalami pengutuban muatan. Jika berada 

dalam air, molekul-molekul senyawa kovalen polar dapat 

terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas dalam 

larutan, sehingga dapat menghantarkan arus listrik (Mawarnis, 2021 

: 1-5).  

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Hidayahtika, Purwati, dan Diana pada 

tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada materi 

pembelajaran sel keterampilan literasi sains siswa mengalami peningkatan 

setelah menggunakan model pembelajaran Reading, Questioning, and 

Answering (Hidayahtika et al., 2020 : 74). Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang relevan yaitu sama-sama mengukur 

tingkat keterampilan peserta didik pada literasi sains saat menggunakan 

model pembelajaran RQA (Reading, Questioning, and Answering). 

Perbedaan penelitian yang akan di teliti dengan penelitian yang relevan 

yaitu terletak pada materi pembelajaran nya, peneliti menggunakan materi 
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pembelajaran kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

sedangkan pada penelitian relevan menggunakan materi pembelajaran 

biologi.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Purwanto pada tahun 2018. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh dalam penggunaan model 

pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA) terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI IPA SMA PGRI 6 Banjarmasin 

(Purwanto, 2018 : 44). Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang relevan yaitu memiliki kesamaan dalam menggunakan 

model pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA) sebagai 

model pembelajaran. Penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang relevan terletak pada aspek pengukuran, peneliti 

menggunakan keterampilan literasi sains sedangkan penelitian relevan 

mengukur keterampilan berpikir kritis siswa.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Saputri dan Sapta Handayani 

pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa calon 

guru Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah 

Palembang sebagai subjek penelitian yang memiliki kemampuan 

akademik bawah yang diajar dengan model pembelajaran Reading, 

Questioning, and Answering (RQA) memperoleh rerata skor hasil belajar 

kognitif yang jauh lebih tinggi dari pada mahasiswa calon guru 

berkemampuan akademik atas yang diajar dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional (Saputri & Handayani, 2019 : 79). Persamaan 
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penelitian yang akan di teliti dengan penelitian yang relevan adalah 

memiliki kesamaan penggunaan model pembelajaran Reading, 

Questioning, and Answering (RQA). Perbedaan penelitian yang akan di 

teliti dengan penelitian relevan adalah mengukur keterampilan literasi 

sains sedangkan penelitian relevan meningkatkan hasil belajar siswa.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Wulandari dan Hayat Sholihin pada 

tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa tingkat Sekolah 

Menengah Pertama mempunyai keterampilan literasi sains yang baik pada 

aspek pengetahuan serta pada aspek kompetensi sains (Wulandari & 

Sholihin, 2016 : 66). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu memiliki kesamaan 

menganalisis tingkat keterampilan literasi sains siswa dalam pengetahuan 

sains pada literasi sains. Pada penelitian yang akan dilakukan memiliki 

perbedaan terhadap penelitian yang relevan yaitu terletak pada peneliti 

menggunakan model pembelajaran Reading, Questioning, and Answering 

(RQA) untuk mengukur keterampilan literasi sains peserta didik, namun 

pada penelitian relevan tidak memakai model pembelajaran apapun. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian  

Dua variabel yang akan dipakai didalam penelitian yang akan 

dilaksanakan ini antara lain yaitu:  

a. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu model 

pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA).  
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b. Variabel terikat didalam penelitian ini yaitu keterampilan literasi sains 

pada aspek pengetahuan.  

2. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini memiliki langkah atau prosedur seperti dibawah ini 

yaitu:  

a. Tahap Persiapan 

1) Melaksanakan proses tanya jawab bersama guru mata pelajaran 

kimia disekolah yang akan dilaksanakan penelitian untuk 

memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang dialami 

peserta didik di sekolah. 

2) Menetapkan kelas penelitian yang digunakan untuk subjek 

penelitian. 

3) Menyiapkan berbagai macam perangkat dalam pembelajaran seperti 

program dalam satu semester, silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) serta Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

4) Mempersiapkan instrumen penelitian yang dipakai saat penelitian 

dan akan divalidasi. 

5) Melaksanakan uji validasi terhadap instrumen0penelitian yang 

berupa tes keterampilan literasi sains pada aspek pengetahuan 

kepada para ahli, yang selanjutnya akan diperbaiki berdasarkan 

saran para ahli, selanjutnya peserta didik kelas XI MIPA akan 

dilakukan untuk mengujicobakan mengerjakan alat pengukuran 

pada tes keterampilan0 literasi0 sains agar dapat mengetahui 
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kevalidatan, tingkat reliabel soal tes, tingkat kesukaran soal tes, serta 

daya pembeda. Alat ukur tes yang valid serta memenuhi kriteria akan 

dimanfaatkan pada saat melakukan penelitian.  

6) Memberi kabar pada pengajar di sekolah bidang studi kimia agar 

dapat membuat waktu yang cocok dalam melaksanakan penelitian.  

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM). 

2) Memberikan poin-poin mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. 

3) Menyajikan materi pokok bahasan larutan elektrolit dan non 

elektrolit dengan menggunakan model pembelajaran Reading, 

Questioning, and Answering (RQA), serta menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

tersebut. 

4) Memberikan rangkuman materi kepada peserta didik. 

a) Tahap reading atau membaca, yaitu membimbing peserta didik 

dalam membaca informasi yang disediakan, ataupun kegiatan lain 

yang dapat dilakukan selain membaca yaitu menggarisbawahi 

ataupun meringkas.  

b) Tahap questioning atau menyusun pertanyaan, yaitu 

membimbing peserta didik dalam menyusun pertanyaan 

berdasarkan rangkuman yang telah dibaca.  
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c) Tahap answering atau menjawab pertanyaan, yaitu membimbing 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun.  

d) Membimbing peserta didik dalam membuat kesimpulan.  

5) Melakukan tes keterampilan literasi sains peserta didik. 

c. Tahap Penyelesaian 

1) Mengolah data yang dihasilkan saat penelitian. 

2) Perolehan data dari penelitian kemudian dianalisis serta membahas 

hasil penelitian. 

3) Membuat kesimpulan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode pra 

experimental design dengan rancangan penelitian one shoot case study (studi 

kasus bentuk tunggal).  

Penelitian pra eksperimen adalah penelitian yang memperhatikan dengan 

teliti salah satu kelompok utama serta melaksanakan intervensi selama proses 

penelitian. Pada rancangan ini tidak ada kelompok kontrol untuk di bandingkan 

dengan kelompok eksperimen yang disebut pra experimental design. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one shoot case study 

(studi kasus bentuk tunggal) yang merupakan suatu penelitian pra eksperimen 

yang diarahkan dengan memberikan perlakuan pada kelompok studi lalu 

berikutnya dilakukan peninjauan untuk melihat dampaknya (Kurniawati, 2019 

: 34). Kelas yang dijadikan sampel penelitian diberikan perlakuan atau 

treatment menggunakan model pembelajaran Reading, Questioning and 

Answering (RQA). Tahap akhir dengan melakukan tes uraian, hal ini berfungsi 

agar mengetahui keterampilan literasi sains peserta didik setelah diberikan 

perlakuan.  

 

 

 



 

28 
 

Rancangan design one shoot case study dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel III.1 Rancangan Desain One Shoot Case Study 

0 Treatment Test 

X T2 

Keterangan: 

X : Perlakuan menggunakan model pembelajaran Reading, Questioning  

and Answering (RQA). 

T2 :   Tes uraian. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada saat semester genap tahun 

ajaran 2021/2022. Adapun waktu pengambilan data penelitian ini dimulai 

saat bulan Januari 2022. 

2. Tempat0Penelitian0 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 12 Pekanbaru di kelas X 

MIPA 1. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Pada penelitian yang dilaksanakan ini subjek yang digunakan yaitu peserta 

didik pada kelas X MIPA SMA Negeri 12 Pekanbaru pada Tahun Ajaran 

2021/2022. Pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu menganalisis tingkat 

keterampilan literasi sains dengan model pembelajaran Reading, Questioning, 

and Answering (RQA) pada materi pembelajaran larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 
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D. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian yang akan dilaksanakan ini memiliki populasi yaitu seluruh 

peserta didik di kelas X MIPA SMA Negeri 12 Pekanbaru pada Tahun Ajaran 

2021/2022 dimana kelasnya berjumlah 6 kelas dan dengan total keseluruhan 

peserta didiknya adalah 214 orang peserta didik. 

Sedangkan sampel nya yaitu 1 kelas X MIPA tercakup atas 36 orang peserta 

didik. Teknik purposive sampling adalah teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini yang artinya pemilihan sampel yang 

dipilih karena pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dipakai pada 

penelitian ini yaitu kelas yang memiliki tingkat kemampuan peserta didik 

heterogen.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik berupa 

tes uraian.  

1. Tes- 

Tes ialah alat untuk mengukur biasanya umum dimanfaatkan saat 

melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada 

Jurusan Pendidikan Kimia penelitian dilakukan dengan menggunakan 

instrumen tes agar dapat mengukur objek yang akan di teliti seperti 

contohnya hasil belajar peserta didik, keterampilan generik sains peserta 

didik, kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi, literasi sains 

peserta didik,  keterampilan proses serta yang lainnya. Instrumen tes disusun 

sesuai dengan arah dan tujuan tes dibuat. Tes adalah suatu alat ukur untuk 
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mendapatkan dan mengumpulkan informasi tentang suatu data yang 

dibutuhkan tentang karakteristik suatu objek (Kurniawati, 2021 : 18).  

Pada penelitian ini tes subjektif merupakan data yang digunakan dalam 

data kuantitatif. Tes subjektif adalah tes yang penilaiannya selain 

dipengaruhi oleh jawaban maupun respons peserta tes juga dipengaruhi oleh 

subjektivitas korektor. Tes subjektif umumnya berbentuk uraian.  Tes uraian 

yaitu butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau 

pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan 

pikiran peserta tes (Kurniawati, 2021 : 47-48).  

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini data hasil coba yang dilaksanakan memiliki berbagai 

tahapan seperti berikut:  

1. Analisis Instrumen  

a. Validitas Tes 

Validitas merupakan uji agar dapat menilai tingkat kehandalan serta 

keshahihan alat pengukuran yang akan dipakai. Suatu instrumen alat 

ukur jika dikatakan bahwa ia telah valid, mengandung arti bahwa 

instrumen penelitian yang akan dimanfaatkan memperoleh sebuah data 

ialah valid atau bisa difungsikan agar dapat menghitung ukuran  suatu 

yang sesuai untuk diukur (Kurniawati, 2021 : 126). 

1) Validitas Isi  

Validitas isi artinya kejituan dari suatu tes ditinjau dari isi tes 

tersebut. Suatu tes hasil belajar dapat dikatakan valid, apabila materi 
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tes tersebut betul-betul merupakan bahan-bahan yang representatif 

terhadap bahan-bahan pelajaran yang diberikan (Miterianifa & Zein, 

2016 : 168).  

2) Validitas empiris 

Dalam menguji tingkat validitas empiris instrumen, peneliti 

mencobakan instrumen tersebut pada peserta didik yang telah 

belajar materi larutan elektrolit dan non elektrolit, yaitu pada peserta 

didik kelas XI. Tahapan ini biasanya disebut dengan proses uji coba 

penggunaan instrumen penelitian. Supaya dapat menentukan 

validitas suatu instrumen tes ini dilakukan dengan menggunakan 

cara menghitung koefisien validitas dengan rumus korelasi product 

moment. 

rxy. . =
N∑XY − (∑X)(∑Y) 0

√(∑X2 − (∑X)2(N∑Y2 − (∑Y)2)0
 

  Keterangan0: 

  rxy : Koefisien korelasi. 

  ƩX : Jumlah skor butir.0 

  ƩY : Jumlah skor0total. 

  N : Jumlah sampel. 

(Miterianifa & Zein, 2016 : 172-173).  

Dalam menetapkan validitas pada butiran soal tes menggunakan 

kriteria sebagai berikut:  

 

 



 

32 
 

           Tabel III.2 Koefisien Korelasi Product Moment  

Besarnya r Interpretasi 

0,81 - 1,00   Sangat tinggi 

0,61 – 0,79  Tinggi 

0,41 – 0,59  Cukup 

0,21 – 0,39  Rendah  

0,00 – 0,19 Sangat rendah  

               (Yunaeni, 2019 : 88) 

Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan ini memanfaatkan program SPSS versi 23. 

b. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas suatu instrumen tes merupakan akurasi instrumen dalam 

mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat 

jika dilakukan pengukuran ulang (Miterianifa & Zein, 2016 : 181).  

Untuk soal uraian, koefisien reliabilitas nya dihitung dengan rumus 

alpha yang rumus nya adalah: 

r11 = (
k

k − 1
) (1 −

∑SB1
2

SBt
2 ) 

Keterangan: 

r11     : Reliabilitas soal. 

k    : Jumlah butir soal. 

1    : Bilangan tetap. 

SBt    : Simpangan baku total. 

SB1   : Simpangan baku butir. 

Reliabilitas pada suatu tes memiliki kriteria untuk digunakan antara 

lain adalah:  

 



 

33 
 

              Tabel III.3 Kriteria Reliabilitas 

Reliabilitas.Tes Kriteria.. 

r11 ≤ 00,20.. Sangat0rendah0 

0,20 < r11 ≤ 00,400 Rendah00 

0,40 < r11 ≤ 00,600 Cukup0.. 

0,60 < r11 ≤ 00,800 Tinggi0 

0,80 < r11 ≤ 01,000 Sangat0tinggi0.. 

                         (Miterianifa &.Zein, 2016 :185).. 

c. Tingkat Kesukaran Soal Tes 

Tingkat kesukaran didefinisikan sebagai proporsi peserta tes yang 

menjawab benar. Definisi itu dapat dinyatakan dengan sebuah rumus 

dimana TK (Tingkat Kesukaran) adalah jumlah peserta yang menjawab 

benar dibagi dengan jumlah peserta. Rumusnya yaitu: 

TK = ∑B 

∑P 

Keterangan: 

TK : Tingkat kesukaran. 

∑B : Jumlah peserta didik yang menjawab benar. 

∑P  : Jumlah peserta tes. 

Tabel III.4 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

..1,00 – 0,32 Sukar 

..0,33 – 0,66 Sedang 

..0,67 – 1,00 Mudah 

                     (Miterianifa &.Zein, 2016 :155-156) 

d. Daya Pembeda Soal Tes 

Daya pembeda merupakan kemampuan butir soal membedakan 

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Daya pembeda 

berhubungan dengan derajat kemampuan butir membedakan dengan 

baik perilaku pengambil tes dalam tes yang dikembangkan. Daya 
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pembeda itu dapat ditentukan besarannya dengan rumus sebagai 

berikut: 

DB =
∑T𝐵

∑T
. −.

∑RB

∑R
. 

Atau   DB = PT ─ PR 

Keterangan: 

PT : Proporsi peserta didik yang menjawab benar pada kelompok       

  yang mempunyai kemampuan tinggi. 

PR : Proporsi peserta didik yang menjawab benar pada kelompok  

      yang mempunyai kemampuan rendah. 

∑TB : Jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok peserta  

didik yang mempunyai kemampuan tinggi. 

∑T  : Jumlah kelompok peserta didik yang mempunyai kemampuan  

     tinggi. 

∑RB : Jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok peserta  

      didik yang mempunyai kemampuan rendah. 

∑R  : Jumlah kelompok peserta didik yang mempunyai kemampuan  

     rendah. 

           Tabel III.5 Interpretasi Daya Pembeda Soal 

Besarnya Angka 

Diskriminasi Soal 

(D)0 

Klasifikasi0 Kriteria 

Kurang0dari 0,200 Poor0 Jelek0 

0,20 – 0,400 Satisfactory. Cukup0 

0,40 – 0,700 Good0 Baik0 

0,70 – 1,000 Excellent0 Baik sekali0 

Bertanda0negatif0 - Jelek sekali0 

                         (Miterianifa & Zein, 2016, Hal. 157-158) 
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2. Analisis Data Penelitian 

Menganalisis perolehan data dari penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan cara menghitung tingkat ketercapaian keterampilan literasi 

sains peserta didik dalam kategori pengetahuan sains.  

Dalam penelitian ini, setelah data didapatkan, maka dari itu 

perolehan data pada saat penelitian selanjutnya dilakukan analisis dengan 

cara menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif 

adalah suatu metode cara mengumpulkan angka-angka, menabelkan 

angka-angka, menggambarkannya, mengolah dan menganalisis angka-

angka tersebut serta menginterpretasikannya dengan memberikan 

penafsiran-penafsiran (Silvia, 2021: 2). Dalam statistik deskriptif ini untuk 

melihat keterampilan literasi sains peserta didik dengan menggunakan 

model pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA) pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit menganalisis data yang sudah 

didapatkan. Untuk mendeskripsikan data pada penelitian ini, maka 

dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

a. Menganalisis Data Hasil Tes Uraian 

Keterampilan literasi sains peserta didik akan dianalisis melalui 

data hasil tes yang memuat jawaban peserta didik terhadap semua butir 

soal yang diberikan saat tes dilakukan. Data yang didapatkan dari hasil 

tes tersebut dapat dianalisis melalui langkah-langkah berikut. 

1) Memberi poin mentah di setiap jawaban yang dijawab oleh peserta 

didik pada tes menurut standar kunci jawaban0yang sudah dibikin. 
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2) Mengubah skor mentah menjadi skor standar, yaitu menghitung 

untuk mengubah skor yang diperoleh peserta didik menurut pada 

tiap petunjuk. 

3) Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Menentukan kriteria 

sebagai dasar untuk menentukan konversi nilai. Misalnya dengan 

menggunakan kriteria dalam bentuk persentase (Miterianifa & Zein, 

2016, Hal. 191-201). Memastikan angka persentase keterampilan 

literasi sains peserta didik dapat menggunakan suatu cara yaitu skor 

mentah diubah pada bentuk angka persentase dengan menggunakan 

rumus penskoran sebagai berikut. 

S =
R

N
× SM 

Keterangan: 

S : Skor yang dicari atau yang diharapkan. 

R : Skor mentah yang diperoleh peserta didik. 

N. : Skor maksimum dari tes yang bersangkutan. 

SM : Standard Mark besarnya skala penilaian yang  

   dikehendaki. 

Misalnya: 1-10 atau 1-100 (Purwanto, 1986: 130). 

4) Setelah hasilnya diperoleh, kemudian dikonsultasikan dengan 

interpretasi skor seperti berikut ini:  
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Tabel III.6 Kriteria Interpretasi Skor 

Interval0 Skor0 Kategori0 

81 – 100% Sangat baik 

61 – 80% Baik 

41 – 60% Cukup 

21 – 40% Kurang 

1 – 20% Sangat kurang 

(Riduwan, 2012 : 89).   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilaksanakan di 

kelas X MIPA 1 SMA Negeri 12 Pekanbaru Tahun Ajaran 2021/2022 pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit didapatkan kesimpulan bahwa 

secara keseluruhan ketiga indikator literasi sains pada aspek pengetahuan 

sains yang diukur serta dianalisis dalam penelitian ini tergolong pada 

kategori baik serta dapat dikembangkan secara optimal oleh peserta didik. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata indikator literasi sains peserta didik 

pada aspek pengetahuan sains yang sesuai dengan angka persentase 69,57% 

tergolong kedalam kategori baik. Pada indikator pengetahuan konten 

memperoleh angka persentase sebesar 53,33% tergolong dalam kategori 

cukup, indikator pengetahuan prosedural sebesar 71,11% tergolong dalam 

kategori baik, indikator pengetahuan epistemik sebesar 84,26% tergolong 

dalam kategori sangat baik. 

B. Saran   

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, maka beberapa 

hal yang dapat disarankan sebagai berikut. 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan model 

pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA) pada materi 

pembelajaran kimia lainnya yang dapat mengembangkan keterampilan 

literasi sains peserta didik.  
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2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mendalami tentang literasi 

sains peserta didik yang tidak hanya tercakup pada aspek pengetahuan 

sains dengan indikator pengetahuan konten, pengetahuan prosedural 

serta pengetahuan epistemik saja.  

 



 

60 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Z. (2012). Evaluasi Pembelajaran. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 

Avvisati, F., Echazarra, A., Givord, P., & Schwabe, M. (2019). Indonesia Country 

Note PISA 2018 Result.  Kanada: OECD Publishing. 

Corebima, A.D. 2009. Pengalaman Berupaya Menjadi Guru Profesional, Pidato 

Pengukuhan Guru Besar Bidang Genetika. Malang. FMIPA. UM. 

Dokumen Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

Fitriana, F., Kurniawati, Y., & Utami, L. (2019). Analisis Keterampilan Proses 

Sains Peserta Didik pada Materi Laju Reaksi Melalui Model Pembelajaran 

Bounded Inquiry Laboratory. JTK (Jurnal Tadris Kimiya), 4(2), 226–236. 

https://doi.org/10.15575/jtk.v4i2.5669 

Hapsari, D. D., Lisdiana, & Sukaesih, S. (2016). Pengaruh Pembelajaran Berbasis 

Proyek Berbantuan Modul Daur Ulang Limbah pada Literasi Sains. Journal of 

Biology Education, 5(3), 198–206. 

Hariyadi, S., Corebima, A. D., Zubaidah, S., & Ibrohim. (2018). Contribution of 

Mind Mapping, Summarizing, and Questioning in the RQA Learning Model 

to Genetic Learning Outcomes. Journal of Turkish Science Education, 15(1), 

80–88. https://doi.org/10.12973/tused.10222a 

Hewi, L., & Shaleh, M. (2020). Refleksi Hasil PISA (The Programme for 

International Student Assesment): Upaya Perbaikan Bertumpu pada 

Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Golden Age, 4(01), 30–41.. 

Hidayahtika, F., Suprapto, P. K., & Hernawati, D. (2020). Keterampilan Literasi 

Sains Peserta Didik dengan Model Pembelajaran Reading, Questioning, and 

Answering (RQA) dalam Pembelajaran Biologi. Quagga: Jurnal Pendidikan 

dan Biologi, 12(1), 69. https://doi.org/10.25134/quagga.v12i1.2123 

Imansari, M., Sudarmin, & Sumarni, W. (2018). Analisis Literasi Kimia Peserta 

Didik Melalui Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Bermuatan Etnosains. Jurnal 

Inovasi Pendidikan Kimia, 12(2), 2201-2211. 

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2013). Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

Al-Kamal. Jakarta: Cv Pustaka Jaya Ilmu. 

Kurniawati, Y. (2019). Metode Penelitian Bidang Ilmu Pendidikan Kimia. 

Pekanbaru: Cahaya Firdaus. 

Kurniawati, Y. (2021). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian Pendidikan 

Kimia. Pekanbaru: kreasi Edukasi. 

Mawarnis, E., R. (2021). Kimia Dasar II. Yogyakarta: DEEPUBLISH 



 

61 
 

Miterianifa, & Zein, M. (2016). Evaluasi Pembelajaran Kimia. Pekanbaru: Cahaya 

Firdaus. 

OECD. (2016). PISA 2015: Assessment and Analytical Framework  Science, 

Reading, Mathematic and Financial Literacy. Kanada: OECD Publishing. 

Perwitasari, T., Sudarmin, & Linuwih, S. (2016). Peningkatan Literasi Sains 

Melalui Pembelajaran Energi dan Perubahannnya Bermuatan Etnosains pada 

Pengasapan Ikan. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 1(23), 301–316.  

Purwanto, A. (2018). Pengaruh Model Reading, Questioning and Answering 

(RQA) Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI IPA SMA 

PGRI 6 Banjarmasin pada Konsep Sistem Koordinasi Manusia. Jurnal 

Pendidikan Hayati, 4(3), 140–148.  

Purwanto, N. (1986). Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 

Prayitno. (2009). Dasar Teori dan Praksis Pendidikan. Jakarta: Grasindo. 

Riduwan. (2012). Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian 

Pemula. Bandung: Alfabeta. 

Saputri, W., & Handayani, S. (2019). Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif 

Mahahasiswa Calon Guru Berkemampuan Akademik Bawah dengan Model 

Pembelajaran RQA. Biolmi, 5(2), 79–90. 

Silvia, V. (2021) Statistika Deskripstif. Yogyakarta: Andi. 

Sujudi, M. S., Idris, T., Suryanti, & Handayani, P. H. (2020). Profil Kemampuan 

Literasi Sains Siswa SMP Islam As-Shofa Kota Pekanbaru Berdasarkan PISA. 

Journal of Natural Science and Integration, 3(1), 58.  

Werdiningsih, D. (2021). Literasi Sains dan Materi Pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Malang:CV Literasi Nusantara Abadi. 

Wulandari, N., & Sholihin, H. (2016). Analisis Kemampuan Literasi Sains pada 

Aspek Pengetahuan dan Kompetensi Sains Siswa SMP pada Materi Kalor. 

Edusains, 8(1), 66–73. https://doi.org/10.15408/es.v8i1.1762. 

Yunaeni F. (2019). Statistik Sosial. Pamekasan: Duta Media Publishing. 



62 
 

 
 

 

 

SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas  : X (Sepuluh) 

Tahun Pelajaran : 2021/2022 

Alokasi waktu : 3 jam pelajaran/minggu 

 Kompetensi Inti: 

KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut nya.  

KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 

pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak 

di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok                          Kegiatan Pembelajaran 

3.8 Menganalisis sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar 

listriknya 

Larutan elektrolit dan larutan  

non elektrolit 

1. Konsep dan sifat larutan 

elektrolit. 

2. Pengelompokan larutan 

berdasarkan daya hantar 

listriknya. 

3. Jenis ikatan kimia dan 

sifat elektrolit suatu zat. 

4. Fungsi larutan elektrolit 

dalam  tubuh manusia. 

1. Mengamati gambar binatang yang tersengat aliran listrik ketika banjir. 

2. Merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat 

elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan dan larutan yang 

ada di laboratorium serta melaporkan hasil percobaan. 

3. Mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, 

dan non elektrolit berdasarkan  daya hantar listriknya. 

4. Menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat serta 

menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion 

atau senyawa kovalen polar. 

5. Membahas dan menyimpulkan fungsi larutan elektrolit dalam tubuh 

manusia serta cara mengatasi   kekurangan elektrolit dalam tubuh. 

4.8 Membedakan daya 

hantar listrik 

berbagai larutan 

melalui 

perancangan dan 

pelaksanaan 

percobaan 
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PROGRAM TAHUNAN 

  

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Semester : X / Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2021 / 2022 

 

      Komptensi Inti : 

KI-1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut nya.  

KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam 

berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 

kawasan internasional”. 

KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

SMT KOMPETENSI DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1 

3.1  Menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia, keselamatan dan 

keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan.  

4.1  Menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah.  

9 JP 

1 

3.2  Menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr, dan Mekanika Gelombang.  

4.2  Menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model 

atom. 

3.3  Menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar 

untuk setiap golongan dalam tabel periodik.  

4.3  Menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan 

konfigurasi elektron.  

3.4  Menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya  

4.4  Menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan 

kemiripan dan sifat keperiodikan unsur.  

24 JP 

 

LAMPIRAN B 

 

 

 

 



 

66 
 

 



 

67 
 

 

 
LAMPIRAN C 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan   : SMA Negeri 12 Pekanbaru 

Mata Pelajaran   : Kimia 

Tema / Pokok Pembahasan  : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit  

Subtema / Sub Pokok Pembahasan : Daya hantar listrik larutan Elektrolit dan      

         Non Elektrolit serta Praktikum  

Kelas/Semester   : X MIPA 1 / Genap 

Alokasi Waktu : 3 × Pertemuan, 2 ×40 menit, 1 × 40 menit  

 

A. Kompetensi Inti 

KI - 1:    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut nya.  

KI – 2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, 

responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

KI-3:  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

LAMPIRAN D 
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KI – 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar  

3.8 Menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non elektrolit berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

 4.8 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan  percobaan, serta menyajikan. 

hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non 

elektrolit. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

2.8.1 Menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit. 

2.8.2 Mengelompokkan dan mengidentifikasi larutan kedalam larutan 

elektrolit dan non elektrolit berdasarkan sifat daya hantar listriknya. 

3.8.3 Menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan 

arus listrik. 

3.8.4 Menghitung derajat ionisasi untuk menyatakan kekuatan elektrolit suatu 

zat. 

4.8.1 Merancang percobaan untuk menyelidiki sifat larutan berdasarkan daya 

hantar listriknya. 

4.8.2 Melakukan percobaan daya hantar listrik pada beberapa larutan. 

4.8.3 Mencatat data hasil percobaan daya hantar listrik pada beberapa larutan. 

4.8.4 Menganalisis data hasil percobaan daya hantar listrik larutan elektrolit 

dan larutan non elektrolit. 

4.8.5 Menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik larutan 

elektrolit dan non elektrolit.  

4.8.6 Mengkomunikasikan hasil percobaan larutan elektrolit dan non elektrolit.  
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D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Reading, Questioning, and Answering (RQA), 

peserta didik terampil dalam:  

1. Membedakan sifat dan jenis larutan elektrolit dan non elektrolit.  

2. Membedakan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. 

3. Dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan  non elektrolit  

melalui  percobaan. 

4. Dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non 

elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 

E. Materi Pembelajaran 

Materi Prasyarat 

1. Larutan. 

Materi Inti 

1. Larutan elektrolit dan non elektrolit. 

Fakta  

1.  Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. 

2. Larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. 

Konsep  

1. Larutan, Larutan Elektrolit, Larutan Non Elektrolit.  

Prinsip 

1. Larutan, pelarut, zat terlarut. 

Prosedur 

1. Percobaan membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit. 
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F. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama (2 × 40 menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Waktu 

 

Mengkondisikan 

kelas dan peserta 

didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Etika Pembuka 

1. Guru menyiapkan peserta didik untuk 

belajar, yaitu dengan cara berdoa untuk 

meningkatkan nilai religius peserta didik. 

2. Guru mengabsen peserta didik untuk 

mendisiplin kehadiran peserta didik. 

Apersepsi  

1. Guru menyampaikan apersepsi untuk 

mengingatkan siswa kembali pengertian 

larutan.  

2. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai 

pengertian larutan. 

Guru : “anak-anak masih ingat apa itu 

larutan?” 

Siswa : “campuran, Bu.” 

Guru : “ya benar, tetapi kurang lengkap, ada 

yang bisa        menambahkan?” 

Siswa : “saya bu, larutan adalah campuran 

dari dua atau lebih zat yang 

membentuk satu macam fasa 

(homogen)” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembeajaran 

yang akan dicapai: 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 menit 
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Penyajian 

Fenomena 

a. Membedakan sifat dan jenis larutan 

elektroli dan non elektrolit.  

b. Membedakan elektrolit lemah dan 

elektrolit kuat. 

c. Dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan 

elektrolit dan  non elektrolit  melalui  

percobaan. 

d. Dapat mengelompokkan larutan ke dalam 

larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan daya hantar listriknya. 

4. Siswa memperhatikan beberapa campuran 

dari beberapa zat yang berbeda dengan air 

yang telah disiapkan oleh guru. 

5. Siswa menentukan campuran yang termasuk 

larutan diantara campuran yang telah 

disediakan oleh guru. 

 

Motivasi 

1. Siswa termotivasi untuk dapat mengetahui 

perbedaan larutan-larutan yang ada 

berdasarkan sifat larutan. 

Guru :“pernahkah kalian melihat atau 

mendengar himbauan untuk 

mematikan listrik saat banjir atau 

berita mengenai pemadaman listrik 

oleh PLN di daerah yang terjadi 

banjir?” 

Siswa : “pernah, Bu”. 
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Guru :“seperti yang sudah pernah kalian 

dengar, bahwa saat banjir kita 

dihimbau untuk memadamkan arus 

listrik. Jika banjir sudah terlalu 

membahayakan, PLN akan 

melakukan pemadaman listrik di 

daerah tersebut. Mengapa 

demikian? karena bisa saja terjadi 

konsleting listrik atau bisa saja ada 

orang yang kesentrum. Hal ini 

disebabkan karena adanya arus 

listrik. Fenomena ini berkaitan 

dengan materi yang akan kita 

pelajari hari ini”.  

Membaca 

(Reading) 

materi larutan 

elektrolit dan 

non elektrolit 

 

 

 

 

 

Menanya 

(Questioning) 

 

 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan lembar wacana materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit kepada 

siswa 

2. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

membaca, menggaris bawahi serta 

memahami materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit yang telah tersedia dalam lembar 

wacana yang telah dibagikan kepada siswa. 

  

3. Guru membimbing peserta didik untuk dapat 

membuat pertanyaan mengenai materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit melalui 

lembar wacana yang telah dibaca  

 

 

1   Menit 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

15 menit 
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Menjawab 

(Answering) 

 

 

 

 

4. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit yang telah dibuat 

oleh teman-temannya .  

25 menit 

 

 

 

 

Menyimpulkan  Penutup 

1. Guru menutup pelajaran dengan melibatkan 

siswa menyimpulkan hasil belajar materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. 

2. Guru menutup pelajaran dengan salam 

penutup. 

3 menit 

 

 

2 menit 

 

 

Pertemuan ke dua (2 × 40 menit) 

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

Mengkondisikan 

kelas dan peserta 

didik 

1. Guru memberi salam, menanyakan keadaan 

peserta didik, dengan menyampaikan 

ucapan : 

a. “Bagaimana kabar ananda hari ini? 

b. “Sudah siapkah ananda belajar?” 

c. “Siapa saja yang tidak hadir dalam 

pembelajaran hari ini? 

2. Guru meminta peserta didik untuk 

memeriksa kebersihan laboratorium, minimal 

di sekitar meja dan tempat duduknya. 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi 

yang telah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari, dengan 

memberi pertanyaan : 

a. “Apakah larutan dapat menghantarkan 

arus listrik?” 

b. “mengapa larutan elektolit dapat 

 

10 menit 
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menghantarkan arus listrik?” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai: 

a. Membedakan sifat dan jenis larutan 

elektrolit dan non elektrolit  

b. Membedakan elektrolit lemah dan 

elektrolit kuat 

c. Dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan 

elektrolit dan  non elektrolit  melalui  

percobaan. 

d. Dapat mengelompokkan larutan ke dalam 

larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan daya hantar listriknya. 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Inti 1. Penyajian 

Fenomena 

 

 

 

 

 

2. Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rumusan 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyusun 

Hipotesis 

Mengamati (Observing) 

Peserta didik menyimak fenomena larutan 

elektrolit dan non elektrolit. (diberikan 

beberapa larutan hasil uji daya hantar 

listriknya) 

 

Peserta didik ditugaskan mengamati 

larutan elektrolit dan non elektrolit melalui 

pengamatan terhadap film/gambar dan atau 

buku bacaan (guru telah menyiapkan 

sumber-sumber belajar tersebut). 

Peserta didik ditugaskan membaca tentang 

larutan elektrolit dan non elektrolit dari 

berbagai sumber informasi (telah 

ditugaskan untuk membaca dan membawa 

bacaan dari rumah). 

 

 

Menanya (Questioning) 

1. Mengajukan pertanyaan apakah semua  

larutan dapat menghantarkan arus 

listrik? 

2. Mengapa ketika banjir orang bisa 

tersengat arus listrik? 

3. Apa manfaat larutan elektrolit dalam  

kehidupan? 

 

Guru menugaskan peserta didik untuk 

merumuskan hipotesis bersadarkan 

rumusan masalah 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

 5. Mengumpulkan 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Menganalisis  

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menyimpulkan 

Mengumpulkan Data (Experimenting) 

1. Siswa merancang percobaan untuk 

menyelidiki sifat larutan berdasarkan 

daya hantar listrik dan 

mempresentasikan hasilnya untuk 

menyamakan persepsi. 

2. Siswa melakukan percobaan.daya 

hantar  listrik pada beberapa larutan. 

3. Siswa mengamati dan mencatat data 

hasil percobaan daya hantar listrik pada 

beberapa larutan. 

  30 menit 

 
Mengasosiasi (Associating) 

1. Menganalisis data hasil percobaan 

untuk menyimpulkan sifat larutan 

berdasarkan daya hantar listriknya 

(larutan elektrolit dan larutan non 

elektrolit). 

2. Mengelompokkan larutan berdasarkan 

jenis ikatan dan menjelaskannya. 

3. Menyimpulkan bahwa larutan 

elektrolit dapat berupa senyawa ion 

atau senyawa kovalen polar 

 

 

10 menit 

 
Mengkomunikasikan (Communicating) 

Menyajikan laporan hasil percobaan 

tentang daya hantar listrik larutan 

elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, 

dan larutan non elektrolit 

10 menit 

Penutup 1. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tentang larutan elektrolit 

dan non elektrolit 

2. Guru meminta siswa mencatat soal 

penugasan mengenai zat-zat yang 

tergolong dalam larutan elektrolit dan 

non elektrolit “ 

3. Guru memberikan salam penutup 

  10 menit 
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Pertemuan ke tiga (1 × 40 menit) 

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Mengkondisikan 

kelas dan peserta 

didik 

1. Guru memberi salam,menanyakan 

keadaan peserta didik, dengan 

menyampaikan ucapan : 

a. “Bagaimana kabar ananda hari 

ini? 

b. “Sudah siapkah ananda 

belajar?” 

c. “Siapa saja yang tidak hadir 

dalam pembelajaran hari ini? 

2. Guru meminta peserta didik untuk 

memeriksa kebersihan kelas, 

minimal di sekitar meja dan 

tempat duduknya. 

3. Guru mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang telah 

dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari, 

dengan memberi pertanyaan: 

a. “Apakah ada yang tau apa itu 

derajat ionisasi?” 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai: 

a. Dapat menghitung derajat 

ionisasi. 

 

 

5 menit 

 

Kegiatan Inti Membaca (Reading) 

materi larutan 

elektrolit dan non 

elektrolit 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan lembar wacana 

materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit kepada siswa. 

 

 

1 menit 
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Menanya 

(Questioning) 

 

 

 

Menjawab 

(Answering) 

2. Guru mengarahkan peserta didik 

untuk membaca, menggaris bawahi 

serta memahami materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit yang 

telah tersedia dalam lembar wacana 

yang telah dibagikan kepada siswa. 

3. Guru membimbing peserta didik 

untuk dapat membuat pertanyaan 

melalui lembar wacana materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit 

yang telah dibaca.  

4. Guru menginstruksikan kepada 

siswa untuk menjawab pertanyaan 

materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit yang telah dibuat oleh 

teman-temannya .  

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

Kegiatan 

Penutup 

 Penutup 

1. Guru menutup pelajaran dengan 

melibatkan siswa menyimpulkan 

hasil belajar materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit. 

2. Guru menutup pelajaran dengan 

salam penutup. 

 

 

3 menit 
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RANGKUMAN MATERI 

DAYA HANTAR LISTRIK LARUTAN 

Pernahkah kalian mendengar pembangkit listrik tenaga air laut? 

 

Hal apa yang terpikirkan oleh kalian? Apakah listrik bisa hidup dengan 

menggunakan arus air laut? 

Kegiatan di atas merupakan suatu contoh kasus yang sering kalian temui dalam 

kehidupan sehari-hari. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai penghasil listrik karena 

air laut mengandung senyawa NaCl (garam) yang terurai menjadi ion Na+ dan Cl- 

di dalam air. Air laut pun merupakan larutan elektrolit dengan zat terlarut terbesar. 

Untuk mendapat arus listrik yang besar diperlukan lempengan elektroda yang 

mempunyai luas yang besar dan air laut yang banyak. 

1ELAMPIRAN  
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  Pada kasus lainnya, mungkin kalian pernah mendengar atau melihat orang 

yang tersengat listrik saat banjir. Sebenarnya hal tersebut dapat terjadi karena 

adanya keberadaan ion-ion terlarut yang terdapat dalam cairan pada tubuh makhluk 

hidup. Sehingga saat banjir PLN harus memutuskan arus listrik dikarenakan air 

banjir bersifat elektrolit. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena 

ion-ion nya dapat terurai menjadi ion positif (kation) dan ion negatif (anion) yang 

akan mengakibatkan sengatan listrik di sekitar air banjir tersebut.  

1. Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

Dalam Istilah kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 

dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut 

zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain 

dalam larutan disebut pelarut. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan 

dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat 

terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan (Roni & Herawati, 

2020 : 5).  

Secara umum, larutan elektrolit dan larutan non elektrolit dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

a. Larutan elektrolit adalah larutan yang dibentuk dari zat elektrolit. 

Sedangkan zat elektrolit itu sendiri merupakan zat-zat yang di dalam air 

terurai membentuk ion-ion nya. Zat elektrolit yang terurai sempurna di 

dalam air disebut elektrolit kuat dan larutan yang bentuknya disebut 

larutan elektrolit kuat. Zat elektrolit yang hanya terurai sebagian 

membentuk ion-ion nya di dalam air disebut elektrolit lemah dan larutan 
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yang dibentuknya disebut larutan elektrolit lemah (Roni & Herawati, 

2020 : 29).  

b. Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-

ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan 

listrik. Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat 

menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrode 

nya. Larutan yang demikian disebut larutan non elektrolit. Senyawa yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah urea, gula (glukosa atau sukrosa), 

alkohol dan senyawa-senyawa kovalen non polar. 

2. Senyawa Pembentuk Larutan Elektrolit 

Ion-ion yang timbul dalam larutan elektrolit terdiri dari dua sumber yaitu 

senyawa ionik dan senyawa kovalen polar.  

a. Senyawa Ion 

Senyawa ion merupakan zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat 

menghasilkan ion-ion, misalnya NaCl dan garam lainnya. 

Senyawa-senyawa ionik dalam keadaan padat tidak dapat 

menghantarkan arus listrik karena ion-ion yang terikat dengan kuat, 

sehingga tidak ion-ion tersebut tidak mengalami mobilisasi ketika diberi 

beda potensial. Namun apabila senyawa ionik dilarutkan dalam pelarut polar 

misalnya air, maka senyawa ionik adalah suatu elektrolit. Hal ini disebabkan 

ion-ion yang awalnya terikat kuat pada kisi terlepas kemudian segera masuk 

dan menyebar dengan air sebagai medium untuk bergerak. Perlu diketahui 

bahwa semua senyawa ionik yang dapat larut dalam pelarut polar seperti air 
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dan lelehan senyawa ionik merupakan suatu elektrolit. Tetapi lelehan 

senyawa ionik memiliki daya hantar listrik yang lebih baik dibanding 

larutannya.  

Hal ini disebabkan susunan ion-ion dalam lelehan senyawa ionik lebih 

rapat dibanding dalam bentuk larutan, sehingga ion-ion yang ada lebih 

mudah atau lebih cepat bergerak menuju anoda dan katoda ketika diberi 

beda potensial. 

b. Senyawa Kovalen Polar 

Senyawa-senyawa kovalen baik kovalen polar maupun nonpolar dalam 

keadaan murni tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi senyawa 

kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik jika dilarutkan dalam pelarut 

yang sesuai. Hal ini disebabkan senyawa kovalen polar dalam pelarut yang 

sesuai mampu membentuk ion-ion.  Contoh senyawa kovalen polar, di 

antaranya larutan asam klorida, larutan amonia, dan asam cuka (Roni & 

Herawati, 2020 : 33-34).  

.  
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PENGGOLONGAN DAYA HANTAR LISTRIK LARUTAN ELEKTROLIT 

1. Reaksi Ionisasi  

a. Reaksi Ionisasi Elektrolit Kuat 

Larutan yang dapat memberikan lampu terang, gelembung gas nya 

banyak, maka larutan ini merupakan larutan elektrolit kuat. Umumnya 

elektrolit kuat adalah larutan garam. Dalam proses ionisasi, elektrolit 

kuat menghasilkan banyak ion maka α =1 (terurai seluruhnya), pada 

persamaan reaksi ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan anak panah satu 

arah ke kanan, perlu diketahui pula elektrolit kuat ada beberapa dari asam 

dan basa. 

Contoh:  

NaCl(aq) → Na+ (aq) + Cl- (aq)  

KI (aq) → K+
(aq) + I-

(aq) 

Berikut ini adalah kation dan anion dari garam yang dapat 

membentuk elektrolit kuat:  

Kation: Na+, L+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, NH4 +  

Anion: Cl-, Br-, I-, SO4 
2-, NO3 

-, ClO4 
-, HSO4 

-, CO3 
2-, HCO3 

2- 

Semakin banyak ion maka semakin kuat lektrolit suatu zat. 

b. Reaksi Ionisasi Elektrolit Lemah 

Larutan yang dapat memberikan nyala redup ataupun tidak menyala, 

tetapi masih terdapat gelembung gas pada elektroda nya maka larutan ini 

merupakan elektrolit lemah. Daya hantarnya buruk dan memiliki α 
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(derajat ionisasi) kecil, karena sedikit larutan yang terurai (terionisasi). 

Makin sedikit yang terionisasi, makin lemah elektrolit tersebut. Dalam 

persamaan reaksi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah (bolak 

balik) artinya tidak semua molekul terurai (ionisasi tidak sempurna). 

Contoh:  

CH3COOH (aq) ↔ CH3COO- (aq) + H+ (aq)  

NH4OH(g) ↔NH4 
+ (aq) + OH- 

(aq) 

2. Derajat Ionisasi  

Kekuatan suatu elektrolit ditandai dengan suatu besaran yang disebut 

derajat ionisasi (α).  

ɑ = Jumlah mol zat terion 

     Jumlah mol zat 

Elektrolit kuat : α=1, terionisasi sempurna 

Elektrolit lemah : 0<α, terionisasi sebagian 

Non elektrolit : α=0, tidak terionisasi (Roni & Herawati, 2020 : 30-32).  

3. Larutan Non Elektrolit 

Larutan non elektrolit memiliki ciri–ciri derajat ionisasi = 0, karena 

larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus 

listrik, karena zat terlarut yang ada di dalam pelarut tidak dapat menghasilkan 

ion-ion (larutan tidak terdisosiasi), sehingga tidak menghasilkan nyala lampu 

dan gelembung-gelembung gas. 
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No Indikator Elektrolit 

Kuat 

Elektrolit 

Lemah 

Non Elektrolit 

1 Nyala lampu Terang Redup atau 

mati 

Mati 

2 Gelembung gas Banyak Sedikit Tidak ada 

3 Reaksi ionisasi Sempurna Sebagian Tidak 

terionisasi 

4 Tanda panah 

Reaksi pengionan 

Searah 

(irreversible) 

Bolak-balik 

(reversible) 

Tidak 

terionisasi 

5 Jumlah ion Banyak  Sedikit  Tidak ada 

6 Derajat ionisasi ɑ = 1 0 < ɑ <1 ɑ = 0 

           (Roni & Herawati, 2020 : 32). 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 (LKS) 

Mata Pelajaran : kimia 

Materi Pelajaran : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

Nama   :  

Kelas   : 

Kelompok  : 

Petunjuk : 

1. Bacalah langkah-langkah percobaan uji larutan elektrolit dan non elektrolit di bawah. 

2. Lakukan percobaan sesuai dangan langkah-langkah tersebut. 

3. Tulis hasil pengamatan pada tabel pengamatan yang telah tersedia. 

Tujuan Percobaan: 

1. Mengetahui perbedaan cirri-ciri larutan elektrolit dan non elektrolit 

2. Mengamati gejala-gejala penghantar arus listrik berbagai larutan dan menyimpulkan hasilnya. 

Alat  

1. Elektroda. 

2. Kabel dua arah. 

3. Batu batrai. 

4. Gelas kimia. 

5. Lampu. 

Bahan  

1. Cuka dapur.  

2. Larutan garam dapur. 

3. Larutan gula. 

4. Air murni. 

5. Alkohol. 

 

 

 

 

 

2ELAMPIRAN  
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Langkah-langkah percobaan : 

1. Rangkailah alat uji elektrolit seperti pada gambar di bawah ini. 

 

2. Masukkan kedua elektroda ke dalam larutan yang telah disediakan.  

3. Catat perubahan yang terjadi  kemudian tulis hasil pengamatan pada tabel pengamatan. 

4. Lakukan percobaan pada poin nomor 2 untuk jenis larutan yang berbeda. 

5. Tuliskan pengamatan anda pada tabel berikut. 

Tabel Pengamatan. 

 

No. 

 

Jenis Larutan 

Pengamatan 

Nyala 

Lampu 

Gelembung 

Udara 

Daya Hantar Listrik 

Dapat/tidak dapat 

menghantarkan listrik 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

garam dapur (NaCl) 

Larutan gula (C6H12O6) 

Larutan asam asetat 

(CH3COOH) 

Air Murni 

Alkohol (C2H5OH) 

1. ......... 

2. ......... 

3. ......... 

4. ......... 

5. ......... 

1. ......... 

2. ......... 

3. ......... 

4. ......... 

5. ......... 

 

1. ........... 

2. ........... 

3. ........... 

4. ........... 

5. ........... 

Kesimpulan : . . . . . 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Pertanyaan : 

1. Berdasarkan hasil pengamatan anda, apakah semua larutan dapat menyalakan lampu? 

2. Larutan apa saja yang bisa menyalakan lampu? 

3. Larutan apa saja yang tidak dapat menyalakan lampu? 

4. Larutan apa saja yang menimbulkan gelembung-gelembung udara? 

5. Berdasarkan pengamatan anda, golongkan larutan-larutan tersebut kedalam larutan elektrolit dan 

non elektrolit! 

6. Kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari percobaan ini? 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 

 

No. 

 

Jenis Larutan 

Pengamatan 

Nyala Lampu Gelembung 

Udara 

Daya Hantar 

Listrik 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Larutan garam dapur (NaCl) 

Larutan gula (C6H12O6) 

Larutan asam asetat 

(CH3COOH) 

Air aki (H2SO4) 

Alkohol (C2H5OH) 

1. Terang 

2. Tidak nyala 

3. Tidak nyala 

4. Terang 

5. Tidak nyala 

1. Banyak 

2. Tidak ada 

3. Sedikit 

4. Banyak 

5. Tidak ada 

1. Elektrolit kuat 

2. Non elektrolit 

3. Elektrolit lemah 

4. Elektrolit kuat 

5. Non elektrolit 

 

Jawaban : 

1. Tidak. 

Larutan yang dapat menyalakan lampu adalah larutan garam dapur dan air aki. 

2. Larutan garam dapur, dan air aki. 

3. Larutan asam asetat, dan larutan gula dan alkohol. 

4. Yang termasuk larutan elektrolit adalah larutan garam dapur, larutan asam asetat dan air aki. 

Larutan non elektrolit adalah larutan gula dan alkohol. 

5. Dari hasil percobaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Larutan garam dapur dan air aki merupakan elektrolit kuat. 

b. Larutan gula dan alkohol merupakan non elektrolit. 

c. Larutan asam asetat merupakan elektrolit lemah. 

d. Larutan elektrolit kuat memiliki ciri-ciri lampu menyala terang dan banyak terdapat gelembung 

udara. 

e. Larutan elektrolit lemah memiliki ciri-ciri nyala lampu redup atau tidak menyala dan sedikit 

terdapat gelembung udara. 

f. Larutan non elektrolit memiliki ciri-ciri lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung 

udara. 
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LAMPIRAN F1 
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2LAMPIRAN F 
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KISI-KISI INSTRUMEN SOAL LITERASI SAINS 

Mata Pelajaran : Kimia 

Pokok Bahasan : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

Jumlah Soal  : 11 Butir 

No Aspek 

Literasi 

Sains Kimia 

Indikator 

Tiap Aspek 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Level 

Kognitif 

No 

Soal 

1. Pengetahuan 

sains 

Pengetahuan 

prosedural 

Menganalisis sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

Diberikan gambar berbagai percobaan larutan 

elektrolit dan non elektrolit, siswa dapat 

memprediksi jenis larutan yang sesuai dengan 

karakteristik larutan elektrolit atau non 

elektrolit dillihat dari daya hantar arus listrik. 

C-5 1 

2 Pengetahuan 

sains 

Pengetahuan 

epistemik 

Menganalisis sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

Siswa dapat merumuskan pengaruh suatu 

senyawa dengan fasa yang berbeda terhadap 

daya hantar arus listrik. 

C-6 2 

3 Pengetahuan 

sains 

Pengetahuan 

prosedural 

Menganalisis sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

Siswa dapat menemukan larutan yang 

memiliki daya hantar arus listrik dari terkecil 

hingga tebesar berdasarkan konsetrasi larutan 

dan jenis larutan. 

C-4 4 

4 Pengetahuan 

sains 

Pengetahuan 

konten 

Menganalisis sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

Siswa dapat membandingkan karakteristik dua 

jenis larutan sesuai dengan informasi data. 

C-4 5 

5 Pengetahuan 

sains 

Pengetahuan 

prosedural 

Menganalisis sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

Siswa dapat menemukan karakteristik larutan 

yang tepat dilihat dari derajat ionisasinya. 

C-4 6 

6 Pengetahuan 

sains 

Pengetahuan 

prosedural 

Menganalisis sifat-sifat 

larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 

Mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit 

dan non elektrolit melalui percobaan. 

C-3 10 

LAMPIRAN G 
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7 Pengetahuan 

sains 

Pengetahuan 

konten 

Menjelaskan perbedaan 

larutan, pelarut, dan zat 

terlarut. 

Siswa diberikan salah contoh larutan dalam 

hidupan sehari-hari, siswa dapat menganilisis 

perbedaan larutan, pelarut dan zat terlarut. 

C-4 11 

8 Aspek 

Pengetahuan 

Sains 

Pengetahuan 

konten 

Menganalisis sifat-sifat 

larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 

Diberikan fenomena mengenai fenomena 

dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik 

dapat menganalisis alasan air laut dapat 

menghantarkan arus listrik. 

C-4 15 

9 Aspek 

Pengetahuan 

Sains 

Pengetahuan 

konten 

Menganalisis sifat-sifat 

larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 

Diberikan fenomena mengenai fenomena 

dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik 

dapat menganalisis alasan dari kasus tersebut. 

C-4 16 

10 Aspek 

Pengetahuan 

Sains 

Pengetahuan 

prosedural 

Menganalisis sifat-sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

Mengamati larutan elektrolit dan non elektrolit. C-1 21 

11 Aspek 

Pengetahuan 

Sains 

Pengetahuan 

prosedural 

Menganalisis sifat-sifat 

larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

Mengamati larutan elektrolit dan non elektrolit. C-2 22 

(Faradillah et al., 2020 : 38) 
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PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN SOAL UJI COBA LITERASI SAINS 

 

Jenis Sekolah  : SMAN 12 Pekanbaru Alokasi Waktu : 60 Menit 

Mata Pelajaran : Kimia   Jumlah Soal  : 11 Butir 

Kurikulum  : K-13    Penulis  :Fadila Salsabila 

Kelas/semester : X MIPA/2 

 

No Kunci Jawaban Skor Kriteria 

1. Berdasarkan percobaan daya 

hantar arus listrik larutan 

yang tepat adalah terdapat 

pada tabung ke 5 yang berisi 

NaOH 0,1 M. Hal ini terjadi 

karena larutan NaOH 

merupakan basa kuat yang 

tergolong kedalam larutan 

elekrolit kuat. Hal ini 

disebabkan, ketika larutan 

NaOH dilarutkan dalam air 

maka akan terurai sempurna 

menjadi kation (Na+) dan 

anion (OH-), ion Na+ akan 

tertarik ke elektroda negatif 

dan ion OH- akan tertarik ke 

elektroda positif. Oleh 

karena itu pergerakan ion-

ion ini dapat 

menhghantarkan arus listrik 

ditandai dengan timbulnya 

gelembung gas yang banyak 

dan menyebabkan lampu 

menyala terang 

10 Mampu menilai, menyangkal ataupun 

mendukung suatu gagasan dan memberikan 

alasan yang mampu memperkuat jawaban 

yang diperoleh dengan tepat. 

8 Mampu memberikan alasan yang mampu 

memperkuat jawaban yang diperoleh 

dengan tepat, namun tidak memberikan 

keputusan/kesimpulan akhir. 

5 Kurang mampu memberikan alasan yang 

mampu memperkuat jawaban yang 

diperoleh dengan tepat, sehingga belum 

mampu memberikan keputusan/kesimpulan 

akhir dengan tepat. 

3 Tidak mampu memberikan alasan yang 

mampu memperkuat jawaban yang 

diperoleh dengan tepat, namun jawaban 

sudah hampir mengarah ke penyelesaian 

yang tepat. 

0 Tidak mampu menilai, menyangkal 

ataupun mendukung suatu gagasan dan 

memberikan alasan yang mampu 

memperkuat jawaban yang diperoleh sama 

sekali. 

2. Pada gambar terlihat bahwa 

air murni dan padatan garam 

tidak dapat menyalakan 

lampu, hal ini disebabkan 

karena air murni mengalami 

kesetimbangan menghasilkan 

ion H+ dan ion OH- , sehingga 

air tidak pernah 

menghasilkan ion bebas yang 

bisa menghantarkan arus 

listrik, sementara padatan 

garam tidak dapat 

menghantarkan arus listrik 

karena ion-ion penyusun 

padatan garam tidak dapat 

15 Mampu merancang suatu cara untuk 

menyelesaikan masalah atau memadukan 

informasi menjadi strategi yang tepat. 

10 Mampu merancang suatu cara untuk 

menyelesaikan masalah atau memadukan 

informasi menjadi strategi dengan hampir 

tepat atau masih terdapat sedikit kesalahan 

dalam menuliskan jawaban. 

5 Mampu merancang suatu cara untuk 

menyelesaikan masalah, namun belum 

mampu memadukan informasi menjadi 

strategi yang tepat. 

3 Belum mampu merancang suatu cara untuk 

menyelesaikan masalah atau memadukan 

informasi dengan tepat, namun rancangan 

LAMPIRAN H 
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terurai ketika dialirkan arus 

listrik. Dalam bentuk 

padatan, ion-ion tidak dapat 

bergerak bebas sehingaa tidak 

dapat menghantarkan arus 

listrik yang ditandai dengan 

lampu tidak dapat menyala. 

Sedangkan larutan garam 

mampu menyalakan lampu, 

hal ini karena garam 

merupakan suatu contoh 

senyawa ion, senyawa ion 

akan terurai menjadi ion-

ionnya ketika dilarutkan 

dalam air, ion-ion inilah yang 

mempengaruhi kekuatan 

daya hantar arus listrik, 

sehingga larutan garam dapat 

menghantarkan arus listrik 

yang ditandai dengan nyala 

lampu. Selain dalam bentuk 

larutan, senyawa ion garam 

dalam bentuk lelehan juga 

dapat menghantarkan arus 

listrik, karena pada saat 

meleleh senyawa ion akan 

terurai menjadi ion-ion yang 

bergerak bebas. 

jawaban sudah hampir mengarah ke cara 

yang tepat. 

1 Tidak mampu merancang suatu cara untuk 

menyelesaikan masalah atau memadukan 

informasi menjadi strategi sama sekali. 

3 Larutan elektrolit adalah 

larutan yang dapat 

menghantarkan arus listrik. 

Semakin besar konsentrasi 

maka daya hantar arus 

listriknya semakin besar dan 

semakin banyak ion-ion yang 

terkandung dalam larutan, 

maka daya hantar listriknya 

semakin besar karena 

semakin banyak zat elektrolit 

yang terlibat. Oleh sebab itu, 

Urutan yang benar larutan-

larutan di bawah ini dimulai 

dari larutan yang daya hantar 

arus listrik paling kecil adalah 

CO(NH2)2 0,1 M; C6H12O6 

0,1M; CH3COOH 0,4 M; 

Al2(SO4)3 0,2 M; NaCl 0,3 M; 

H2SO4 0,4 M; HCl 0,5 M. 

5 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, mampu memformulasikan 

masalah serta memberikan langkah 

penyelesaian yang tepat. 

3 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, mampu memformulasikan 

masalah serta memberikan langkah 

penyelesaian yang hampir tepat atau 

terdapat sedikit kekeliruan dalam 

menjawab soal. 

2 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, belum mampu 

memformulasikan masalah, namun masih 

terdapat kesalahan dalam langkah 

penyelesaian jawaban akhir. 

1 Belum mampu memeriksa dan mengurai 

informasi secara tepat, belum mampu 

memformulasikan masalah, sehingga 

langkah penyelesaian jawaban akhir tidak 

tepat. 

0 Tidak mampu melakukan analisis sama 

sekali. 
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4 Larutan yang bisa 

mengalirkan arus listrik yaitu 

terdapat pada larutan yang 

mengalami ionisasi sebagian 

dengan konsentrasinya 0,1 M 

dapat diketahui bahwa 

terionisasi sebagian 

merupakan ciri–ciri dari 

larutan elektrolit yang 

bersifat lemah dengan tanda 

sedikit bergelembung dan 

nyala lampunya tidak terang. 

5 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, mampu memformulasikan 

masalah serta memberikan langkah 

penyelesaian yang tepat. 

3 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, mampu memformulasikan 

masalah serta memberikan langkah 

penyelesaian yang hampir tepat atau 

terdapat sedikit kekeliruan dalam 

menjawab soal. 

2 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, belum mampu 

memformulasikan masalah, namun masih 

terdapat kesalahan dalam langkah 

penyelesaian jawaban akhir. 

1 Belum mampu memeriksa dan mengurai 

informasi secara tepat, belum mampu 

memformulasikan masalah, sehingga 

langkah penyelesaian jawaban akhir tidak 

tepat. 

0 Tidak mampu melakukan analisis sama 

sekali. 

 

5 

Larutan yang memiliki ciri-

ciri derajat ionsasi 0 terdapat 

pada nomor 1 dan 2, karena 

larutan yang memiliki derajat 

ionisasi 0 merupakan larutan 

non elektrolit. Larutan non 

elektrolit adalah larutan yang 

tidak dapat menghantarkan 

arus listrik, karena zat terlarut 

yang ada di dalam pelarut 

tidak dapat menghasilkan 

ion-ion (larutan tidak 

terdisosiasi), sehingga tidak 

menghasilkan nyala lampu 

dan gelembung-gelembung 

gas. 

5 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, mampu memformulasikan 

masalah serta memberikan langkah 

penyelesaian yang tepat. 

3 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, mampu memformulasikan 

masalah serta memberikan langkah 

penyelesaian yang hampir tepat atau 

terdapat sedikit kekeliruan dalam 

menjawab soal. 

2 Mampu memeriksa dan mengurai informasi 

secara tepat, belum mampu 

memformulasikan masalah, namun masih 

terdapat kesalahan dalam langkah 

penyelesaian jawaban akhir. 

1 Belum mampu memeriksa dan mengurai 

informasi secara tepat, belum mampu 

memformulasikan masalah, sehingga 

langkah penyelesaian jawaban akhir tidak 

tepat. 

0 Tidak mampu melakukan analisis sama 

sekali. 

6 Larutan elektrolit kuat adalah 

larutan yang dapat 

menghantarkan arus listrik 

dengan baik maka saat diuji 

akan menghasilkan nyala 

lampu yang cukup terang 

3 Cara identifikasi benar ketiga-tiganya. 

2 Cara identifikasi benar dua. 

1 Cara identifikasi benar satu. 

0 Cara identifikasi tidak benar ketiga-tiganya. 
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dengan banyak gelembung 

pada elektroda. Larutan 

elektrolit lemah adalah 

larutan yang dapat 

menghantarkan arus listrik 

dengan buruk maka saat diuji 

akan menghasilkan nyala 

lampu yang redup atau 

bahkan mati dengan sedikit 

gelembung elektroda. 

Larutan non elektrolit adalah 

larutan yang tidak dapat 

menghantarkan arus listrik 

maka pada saat diuji lampu 

tidak akan nyala dan tidak ada 

gelembung. 

7 Larutan adalah campuran 

yang homogen dari dua zat 

atau lebih zat dimana masing-

masing zat penyususnnya 

tidak dapat dibedakan lagi 

secara fisik. Zat terlarut 

adalah zat yang dilarutkan, 

yang biasanya jumlah zatnya 

lebih sedikit. Pelarut adalah 

zat yang melarutkan, 

biasanya jumlah zatnya lebih 

banyak dan setelah 

bercampur dengan zat terlarut 

strukturnya tidak berubah. 

4 Bila siswa mampu menjawab sesuai dengan 

kunci jawaban. 

3 Bila siswa membuat jawaban cukup tepat 

(jawaban mendekati sempurna). Seperti 

berikut ini; Larutan adalah campuran 

homogen dari dua zat atau lebih. Zat terlarut 

adalah zat yang dilarutkan. Pelarut adalah 

zat yang melarutkan. 

2 Bila siswa membuat jawaban seperti 

berikut ini; Larutan adalah campuran zat 

terlarut dengan pelarut. Zat terlarut adalah 

zat yang jumlahnya sedikit. 

1 Bila menjawab tidak tepat. 

0 Tidak memberikan jawaban. 

8 Air laut dapat dimanfaatkan 

sebagai penghasil listrik 

karena air laut mengandung 

senyawa NaCl (garam) yang 

terurai menjadi ion Na+ dan 

Cl- di dalam air. Air laut pun 

merupakan larutan elektrolit 

dengan zat terlarut terbesar. 

Untuk mendapat arus listrik 

yang besar diperlukan 

lempengan elektroda yang 

mempunyai luas yang besar 

dan air laut yang banyak. 

4 Bila siswa mampu menjawab sesuai dengan 

kunci jawaban. 

3 Bila siswa membuat jawaban cukup tepat 

(jawaban mendekati sempurna). Seperti 

berikut ini; Air laut dapat dimanfaatkan 

sebagai penghasil listrik karena air laut 

mengandung senyawa NaCl (garam) yang 

terurai menjadi ion Na+ dan Cl- di dalam air. 

2 Bila siswa membuat jawaban seperti 

berikut ini; Air laut dapat dimanfaatkan 

sebagai penghasil listrik karena air laut 

mengandung senyawa NaCl (garam). 

1 Bila menjawab tidak tepat. 

0 Bila siswa mampu menjawab sesuai dengan 

kunci jawaban. 

9 

 

 

Alasan memutuskan atau 

mematikan arus listrik 

dikarenakan air banjir bersifat 

elektrolit. Larutan elektrolit 

dapat menghantarkan arus 

4 Bila siswa mampu menjawab sesuai dengan 

kunci jawaban. 

3 Bila siswa membuat jawaban cukup tepat 

(jawaban mendekati sempurna). Seperti 

berikut ini; Alasan memutuskan atau 
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listrik karena ion - ionnya 

dapat terurai menjadi ion 

positif (kation) dan ion 

negatif (anion) yang kaan 

mengakibatkan sengatan 

listrik disekitar air banjir 

tersebut. 

mematikan arus listrik dikarenakan air 

banjir bersifat elektrolit yang dapat 

menghantarkan arus listrik. 

2 Bila siswa membuat jawaban seperti 

berikut ini; Alasan memutuskan atau 

mematikan arus listrik dikarenakan air 

banjir bersifat elektrolit. 

1 Bila menjawab tidak tepat. 

0 Bila siswa mampu menjawab sesuai dengan 

kunci jawaban. 

10 

 

Sifat dari larutan tersebut 

adalah larutan non elektrolit 

karena tidak terdapat 

gelembung dan lampu tidak 

menyala disebabkan karena 

larutan tersebut tidak 

terdisosiasi. 

4 Jika siswa menjawab benar semua, lengkap 

disertai penjelasan yang jelas. 

3 Jika siswa menjawab benar semua, lengkap 

dan penjelasannya kurang. 

2 Jika siswa menjawab benar dan penjelasan 

salah. 

1 Jika siswa menjawab salah. 

0 Jika siswa tidak menjawab. 

 

11 sifat dari larutan gula adalah 

larutan gula adalah larutan 

organik sehingga bersifat non 

elektrolit, larutan organik 

tidak dapat menghantarkan 

ion-ion saat dilarutkan 

kedalam air sehingga larutan 

gula tidak dapat 

menghantarkan aruslistrik 

atau non elektrolit. 

4 Jika siswa menjawab benar semua, lengkap 

disertai penjelasan yang jelas. 

3 Jika siswa menjawab benar semua, lengkap 

dan penjelasannya kurang. 

2 Jika siswa menjawab benar dan penjelasan 

salah. 

1 Jika siswa menjawab salah. 

0 Jika siswa tidak menjawab. 

(Faradillah et al., 2020 : 34) 
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TES LITERASI SAINS PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN 

NON ELEKTROLIT 

 

Nama   : 

Mata Pelajaran : Kimia 

Waktu   : 80 Menit 

 

1. Hasil percobaan uji elektrolit ditunjukkan oleh gambar berikut! 

 
(5) 

NaOH 

0,1 M 

(4) 

NH4OH 0,1 

M 

(3) 

CH3COOH 

0,1 M 

(2) 

CO(NH2)2 

0,1 M 

(1) 

HCl 0,1 M 

Berdasarkan hasil percobaan diatas, jika dilihat dari daya hantar arus listrik dan 

jenis larutannya, maka percobaan pada tabung berapakah yang sesuai dengan 

karakteristik larutan elektrolit atau non elektrolit? Sertakan alasan Anda memilih 

tabung tersebut! 

2. Perhatikan gambar dibawah ini 

         

Berdasarkan gambar di atas, ketika elektroda positif dan negatif dicelupkan ke 

dalam air murni dan padatan garam tidak mampu menyalakan lampu, sedangkan 

ketika elektroda positif dan negatif dicelupkan ke dalam larutan garam dan lelehan 

garam mampu menyalakan lampu, rumuskan peristiwa yang terjadi di dalam tabung 

yang berisi padatan garam, air murni, lelehan garam, dan larutan garam sehingga 

berpengaruh ke nyala lampu! 

LAMPIRAN I 
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3. Perhatikan tabel berikut  

               Larutan [konsentrasi] 

HCl 0,5 M 

C6H12O6 0,1 M 

H2SO4 0,4 M 

NaCl 0,3 M 

CO(NH2)2 0,1 M 

Al2(SO4)3 0,2 M 

Berdasarkan tabel diatas urut kan dengan benar larutan-larutan tersebut mulai dari 

larutan yang daya hantar arus listrik paling kecil hingga daya hantar arus listrik 

paling besar! Sertakan alasan Anda! 

4. Perhatikan gambar berikut ini! 

                 

Larutan A 0,1 M            Larutan B 0,1 M  

Larutan A merupakan larutan yang tidak dapat mengalami ionisasi, sementara 

larutan B dapat mengalami ionisasi sebagian. Jika larutan A dan B memiliki jumlah 

konsentrasi yang sama dan dilarutkan pada air dengan volume yang sama, maka 

tentukan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga menghasilkan 

nyala lampu dan jelaskan jenis larutan tersebut! 

   

5. Perhatikan data hasil uji daya hantar arus listrik terhadap beberapa larutan berikut! 

Larutan Nyala lampu Gelembung gas pada elektroda 

Terang Redup Mati Banyak Sedikit Tidak 

ada 

(1) - - √ - - √ 

(2) - - √ - - √ 

(3) - √ - √ - - 

(4) √ - - - √ - 

(5) - - √ - √ - 

Berdasarkan data tersebut, pada nomor berapakah ciri-ciri larutan yang memiliki 

derajat ionisasi = 0? Jelaskan alasan dari jawabanmu! 
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6. Pada saat melakukan percobaan dengan rangkaian elektrolit dan beberapa sampel 

larutan yang belum diketahui, bagaimana cara Anda mengidentifikasi mana yang 

termasuk dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah dan non elektrolitt? 

7. Salah satu minuman yang kita konsumsi adalah minuman kopi, dari minuman 

tersebut terdapat larutan, pelarut dan zat terlarut. Apakah pengertian dari larutan, 

pelarut dan zat terlarut tersebut? 

8. Salah satu permasalahan di Indonesia yang belum terselesaikan adalah terjadinya 

krisis energi. Berdasarkan hal ini, Anda sebagai seorang pelajar diarahkan supaya 

bisa mengembangkan energi alternatif. Menurut Anda, apakah perairan Indonesia 

dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif penghasil energi listrik? 

9. Sejumlah rumah warga di tiga desa di Kabupaten Aceh Jaya terendam banjir. 

Akibatnya saluran pembuangan air dan aliran sungai di kawasan tersebut meluap 

sehingga mengakibatkan rumah warga terendam air. Karena kasus tersebut PLN 

memutuskan atau mematikan aliran listrik sebab gardu-gardu listrik terendam 

banjir. Mengapa hal tersebut dilakukan oleh PLN? 

10.  

 

Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, larutan elektrolit 

dapat diamati dengan menggunakan alat ukur elektrolit sederhana seperti gambar 

diatas. Dari gambar diatas amatilah sifat dari larutan tersebut! 

11. Amatilah gambar berikut ini! 

         

Sifat dari suatu larutan dapat dilihat dengan menggunakan alat ukur elektrolit 

sederhana. Dari pengamatan yang telah Anda lakukan, Jelaskan sifat dari larutan 

yang ada pada gambar diatas! 
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Data Nilai Literasi Sains Peserta Didik 

No Nama Siswa Nilai 

1 AKJ 50,8 

2 APV 61,9 

3 AM 71,4 

4 AP 71,4 

5 ARA 60,3 

6 AL 73,0 

7 CDM 69,8 

8 DAP 39,7 

9 DSP 92,1 

10 DU 61,9 

11 DA 57,1 

12 DSLA 74,6 

13 EKP 58,7 

14 FCK 66,7 

15 HGH 87,3 

16 IP 69,8 

17 IA 77,8 

18 KFU  52,4 

19 KNA 77,8 

20 MRM 36,5 

21 MBN 23,8 

22 MSA 71,4 

23 MK 39,7 

24 MR 39,7 

25 MPE 74,6 

26 NRA 74,6 

27 NKN 55,6 

28 NK 47,6 

29 NH 65,1 

30 PS  68,3 

31 PNN 79,4 

32 PJS 77,8 

33 RZS 58,7 

34 RS 76,2 

35 TWIBRS 44,4 

36 V 68,3 

Rata-Rata 63,23 

LAMPIRAN J 
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Data Literasi Sains Peserta Didik Setiap Indikator 

 

Nama Siswa 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

8 

Soal 

9 

Soal 

3 

Soal 

4 

Soal 

5 

Soal 

6 

Soal 

7 

Soal 

10 

Soal 

11 Jumlah 

Skor 

Maks 

Nilai 

AKJ 1 5 3 3 3 3 3 3 4 1 3 32 63   50,8  

APV 5 10 2 3 3 3 1 3 4 4 1 39 63   61,9  

AM 3 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 45 63   71,4  

AP 5 10 1 4 5 5 5 2 4 1 3 45 63   71,4  

ARA 3 10 1 4 3 1 5 3 3 1 4 38 63   60,3  

AL 8 3 4 3 3 5 5 3 4 4 4 46 63   73,0  

CDM 5 10 1 4 3 5 5 3 4 1 3 44 63   69,8  

DAP 3 3 2 3 3 3 1 1 4 1 1 25 63   39,7  

DSP 8 15 4 4 5 3 5 3 4 3 4 58 63   92,1  

DU 5 10 1 2 3 5 3 2 4 1 3 39 63   61,9  

DA 8 3 1 4 5 2 3 2 1 3 4 36 63   57,1  

DSLA 10 3 3 4 5 5 3 3 4 3 4 47 63   74,6  

EKP 3 5 1 4 5 5 3 2 4 1 4 37 63   58,7  

FCK 5 10 1 3 2 5 2 3 4 3 4 42 63   66,7  

HGH 10 15 4 4 3 5 3 2 4 2 3 55 63   87,3  

IP 5 10 3 3 3 3 5 3 4 4 1 44 63   69,8  

IA 5 10 3 4 5 5 5 3 4 4 1 49 63   77,8  

KFU  3 3 1 4 5 2 3 3 4 1 4 33 63   52,4  

KNA 10 3 3 4 5 5 5 3 4 3 4 49 63   77,8  

MRM 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 23 63   36,5  

LAMPIRAN K 
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MBN 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 63   23,8  

MSA 3 15 2 3 3 3 3 3 4 3 3 45 63   71,4  

MK 3 3 1 4 2 2 3 0 2 1 4 25 63   39,7  

MR 3 1 2 4 3 3 1 2 4 1 1 25 63   39,7  

MPE 8 3 3 4 5 5 5 3 4 3 4 47 63   74,6  

NRA 3 10 4 4 3 5 3 3 4 4 4 47 63   74,6  

NKN 3 1 2 4 3 2 5 3 4 4 4 35 63   55,6  

NK 3 5 1 3 2 3 3 3 3 1 3 30 63   47,6  

NH 10 10 2 3 5 3 2 3 1 1 1 41 63   65,1  

PS  3 10 2 3 5 3 3 3 4 3 4 43 63   68,3  

PNN 8 15 3 3 3 5 3 2 3 1 4 50 63   79,4  

PJS 10 3 3 4 5 5 5 3 4 3 4 49 63   77,8  

RZS 3 5 1 3 3 5 5 3 4 4 1 37 63 58,7 

RS 10 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 48 63   76,2  

TWIBRS 1 3 2 4 2 2 3 3 4 1 3 28 63   44,4  

V 10 3 2 4 3 3 5 2 4 3 4 43 63   68,3  

Jumlah 192 239 79 128 128 133 124 91 129 82 109 

   63,23  

Skor Maks 360 540 144 144 180 180 180 108 144 144 144 

% 53,33 71,11 84,26 

% Rata2 69,57 

Keterangan: 

Soal Nomor 1, 2, 8, 9  : Indikator Pengetahuan Konten 

Soal Nomor 3, 4, 5   : Indikator Pengetahuan Prosedural 

Soal Nomor 6, 7, 10, 11          : Indikator Pengetahuan Epistemik 
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VALIDASI EMPIRIS BUTIR SOAL  

(MENGGUNAKAN SOFTWARE SPSS VERSION 23) 

Jumlah Subjek : 22  

Jumlah Soal  : 12  

 

No 

Nama 

Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Jumlah  

1 S1 10 15 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 67 

2 S2 10 15 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 66 

3 S3 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

4 S4 3 0 2 1 2 2 1 4 2 1 0 0 18 

5 S5 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

6 S6 10 15 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 64 

7 S7 5 5 5 1 3 3 3 3 3 2 3 4 40 

8 S8 5 5 3 1 5 2 3 4 2 2 4 4 40 

9 S9 0 15 0 0 5 0 0 0 2 3 0 0 25 

10 S10 10 15 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 64 

11 S11 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 6 

12 S12 10 15 5 3 5 2 3 3 4 3 3 4 60 

13 S13 3 3 2 0 3 3 2 2 1 1 1 1 22 

14 S14 5 5 1 0 3 3 3 4 2 2 1 4 33 

15 S15 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7 

16 S16 3 5 1 1 1 4 2 4 2 3 2 2 30 

17 S17 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

18 S18 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

19 S19 3 10 3 1 5 4 3 4 2 3 2 2 42 

20 S20 5 10 5 0 5 4 2 4 2 3 3 4 47 

21 S21 5 10 2 0 5 4 2 4 2 3 3 4 44 

LAMPIRAN L 
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22 S22 5 0 5 0 5 4 3 4 2 2 0 4 34 

V
a
li

d
it

a
s 

r 

Hitung  0,96 0,87 0,86 0,83 0,73 0,31 0,80 0,65 0,95 0,88 0,91 0,83  
t 

Hitung  14,50 7,81 7,51 6,68 4,84 1,48 5,87 3,79 13,58 8,36 9,54 6,55  
t Tabel  2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09  
kriteria  Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Valid Valid Valid Valid  

 

 

REKAPITULASI VALIDITAS BUTIR SOAL DENGAN BANTUAN SOFTWARE SPSS VERSI 23 

 

No Butir Baru No Butir Asli Korelasi Signifikasi 

1 1 0, 886 Signifikasi 

2 2 0,893 Signifikasi 

3 3 0,855 Signifikasi 

4 4 0,895 Signifikasi 

5 5 0,765 Signifikasi 

6 6 0,229 - 

7 7 0,811 Signifikasi 

8 8 0,648 Signifikasi 

9 9 0,945 Signifikasi 

10 10 0,850 Signifikasi 

11 11 0,909 Signifikasi 

12 12 0,851 Signifikasi 
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RELIABILITAS TES 

(MENGGUNAKAN SOFTWARE SPSS VERSION 23) 

 

 

Reliabilitas Tes :0,9 (Sangat Tinggi) 

 

No 

Nama 

Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Jumlah  

1 S1 10 15 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 67 

2 S2 10 15 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 66 

3 S3 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

4 S4 5 1 2 1 2 3 1 4 2 1 0 0 22 

5 S5 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

6 S6 10 15 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 64 

7 S7 8 10 5 1 3 3 3 3 3 2 3 4 48 

8 S8 8 10 3 1 5 3 3 4 2 2 4 4 49 

9 S9 10 15 0 0 5 0 0 0 2 3 0 0 35 

10 S10 10 15 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 64 

11 S11 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 6 

12 S12 10 15 5 3 5 3 3 3 4 3 3 4 61 

13 S13 5 5 2 0 3 3 2 2 1 1 1 1 26 

14 S14 5 10 1 0 3 3 3 4 2 2 1 4 38 

15 S15 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7 

16 S16 3 5 1 1 1 4 2 4 2 3 2 2 30 

17 S17 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

18 S18 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

19 S19 3 10 3 1 5 4 3 4 2 3 2 2 42 

20 S20 8 10 5 0 5 4 2 4 2 3 3 4 50 

21 S21 8 10 2 0 5 4 2 4 2 3 3 4 47 

22 S22 8 0 5 0 5 4 3 4 2 2 0 4 37 

 

 

 

 

 

 

 

AMPIRAN ML 
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DAYA PEMBEDA SOAL 

 

No 

Nama 

Siswa 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Jumlah  

1 S1 10 15 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 67 

2 S2 10 15 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 66 

3 S3 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

5 S5 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

17 S17 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

18 S18 10 15 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 65 

6 S6 10 15 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 64 

10 S10 10 15 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 64 

12 S12 10 15 5 3 5 3 3 3 4 3 3 4 61 

20 S20 5 10 5 0 5 4 2 4 2 3 3 4 47 

21 S21 5 10 2 0 5 4 2 4 2 3 3 4 44 

19 S19 3 10 3 1 5 4 3 4 2 3 2 2 42 

8 S8 5 5 3 1 5 3 3 4 2 2 4 4 41 

7 S7 5 5 5 1 3 3 3 3 3 2 3 4 40 

22 S22 5 0 5 0 5 4 3 4 2 2 0 4 34 

14 S14 5 5 1 0 3 3 3 4 2 2 1 4 33 

16 S16 3 5 1 1 1 4 2 4 2 3 2 2 30 

9 S9 0 15 0 0 5 0 0 0 2 3 0 0 25 

13 S13 3 3 2 0 3 3 2 2 1 1 1 1 22 

4 S4 3 0 2 1 2 3 1 4 2 1 0 0 19 

15 S15 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7 

11 S11 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 6 

LAMPIRAN N 
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ƩX 132 203 74 36 91 75 51 71 58 62 54 65 972 

skor maks 10 15 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4   

N*50% 11 

x atas 9,09 14,09 4,73 2,82 5 3,73 2,82 3,82 3,64 3,73 3,73 4 61,18182 

x bawah 2,91 4,36 2 0,45 3,27 3,09 1,82 2,64 1,64 1,91 1,18 1,91   

DP 0,62 0,65 0,55 0,47 0,35 0,16 0,33 0,30 0,5 0,45 0,64 0,52   

kriteria Baik Baik Baik Baik Cukup Jelek Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik  
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TINGKAT KESUKARAN SOAL TES 

 

Jumlah Subjek : 22 

Jumlah Soal  : 12 

No Butir Baru No Butir Asli Tingkat Kesukaran Tafsiran 

1 1 0,58 Sedang 

2 2 0,59 Sedang 

3 3 0,65 Sedang 

4 4 0,29 Sukar 

5 5 0,81 Mudah 

6 6 0,84 Mudah 

7 7 0,76 Mudah 

8 8 0,79 Mudah 

9 9 0,64 Sedang 

10 10 0,69 Sedang 

11 11 0,59 Sedang 

12 12 0,72 Mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN O 
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REKAP ANALISIS BUTIR SOAL 

Reliabilitas Tes : 0,90   Jumlah Subjek : 22 

Butir Soal  : 12 

No No. Butir 

Asli 

DP Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Sign. 

Korelasi 

Keputusan 

1 1 0,62 Sedang 0, 886 Signifikasi  Digunakan 

2 2 0,65 Sedang 0,893 Signifikasi Digunakan 

3 3 0,55 Sedang 0,855 Signifikasi Digunakan 

4 4 0,47 Sukar 0,895 Signifikasi Digunakan 

5 5 0,35 Mudah 0,765 Signifikasi Digunakan 

6 6 0,16 Mudah 0,229 - Tidak Digunakan 

7 7 0,33 Mudah 0,811 Signifikasi Digunakan 

8 8 0,30 Mudah 0,648 Signifikasi Digunakan 

9 9 0,50 Sedang 0,945 Signifikasi Digunakan 

10 10 0,45 Sedang 0,850 Signifikasi Digunakan 

11 11 0,64 Sedang 0,909 Signifikasi Digunakan 

12 12 0,52 Mudah 0,851 Signifikasi Digunakan 
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