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ABSTRAK 

Energi terbagi atas dua berdasarkan sumber penggunaannya yaitu energi 
konvensional dan energi terbarukan. Kedua energi ini memerlukan 
kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. GLS adalah salah satu langkah 
dasar yang dapat dijadikan sebagai kebijakan pengelolaan energi. Kota 
Gorontalo adalah salah satu kota yang menerapkan program GLS. Oleh 
karena itu, dilakukanlah penelitian GLS energi pada SMAN 1 dan SMAS 
Prasetya Kota Gorontalo untuk mengukur tingkat pengetahuan para 
siswa/i. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan teknik analisis distribusi presentase. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa literasi energi para siswa/i kelas XI IPA 1 dan XI IPS 1 
di sekolah SMAN 1 dan SMAS Prasetya termasuk ke dalam 3 kategori., yaitu 
cukup baik (56-75), kategori kurang baik (40-55) dan kategori tidak baik (0-
39). Secara dominan (57,5%) kebanyakan siswa memperoleh nilai kategori 
tidak baik, kemudian disusul dengan kategori kurang baik (27,5%) dan 
cukup baik (15%). Salah satu akibat rendahnya pengetahuan para siswa/i 
terhadap literasi energi adalah latar belakang pendidikan orang tua mereka 
kebanyakan adalah lulusan SMA (52%). 

Kata kunci: Pengetahuan, Literasi Energi, Kota Gorontalo 
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ISI 

1. Latar Belakang 

Energi merupakan kata yang tidak lepas dari aktivitas manusia. Salah satu 
contohnya adalah energi listrik pada lampu yang digunakan manusia 
sebagai penerang. Sekarang ini energi listrik tidak hanya dimanfaatkan 
sebagai  penerang, akan tetapi sebagai sebagai daya TV, telpon, kulkas, 
mesin cuci dan masih banyak lagi. Energi listrik diperoleh dari sumber 
energi konvensional. Energi konvensional adalah energi yang diambil dari 
sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak ramah 
lingkungan, seperti bensin, batu bara dan gas. Data statistik di Indonesia 
mencatat bahwa penggunaan listrik PLN di Indonesia mengalami kenaikan 
dari 6,1% tahun 1971 menjadi 97% tahun 2014 (BPS, 2015). Hal ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi eksploitasi besar-besaran batubara dalam 
beberapa dekada belakangan ini, dimana jumlah cadangan batubaru 

terbatas untuk digunakan. Selain penggunaan listrik yang meningkat, 
bensin adalah salah satu sumber energi konvensional utama yang 
digunakan oleh masyarakat Indonesia ataupun negara lainnya. Tercatat di 
Provinsi Kalimantan Timur memiliki cadangan minyak pada tahun 2012 
sekitar 765,75 juta barel dengan tingkat produksi minyak per tahunnya 
sekitar 47,44 juta barel, artinya dalam kurung 16 tahun mendatang cadangan 
tersebut akan habis (Eduardo dkk, 2016). 

Energi terbarukan adalah salah satu alternatif pengganti energi 
konvensional yang dihasilkan dari sumber alami ramah lingkungan, mudah 
diperoleh dan berkelanjutan seperti matahari, angin, air, bioenergi dan 
masih banyak lagi. Indonesia adalah salah satu negera strategis untuk 
pengembangan energi terbarukan dikarenakan Indonesia merupakan 
negara tropis (energi solar matahari) dan merupakan negara kepulauan 
(energi air dan angin). Besar potensi energi air  di Indonesia adalah 74.976 
MW, dimana yang sudah termanfaatkan adalah sebesar 3.105,76 MW 
sebagian besar berada di Pulau Jawa (Lubis, 2007). Disamping energi solar, 
air dan angin, Indonesia juga memiliki potensi besar menghasilkan energi 
listrik dari pemanfaatan bioenergi (tumbuh-tumbuhan). Pada tahun 2000 
diperhitungan sekitar 802,09 juta GJ atau setara dengan pengoperasian terus 
menerus lebih dari 25 ribu unit pembangkit listrik tenaga energi terbarukan 
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skala menengah ukuran 10 MW yang dapat dihasilkan dari komoditi 
pertanian dan peternakan (Prastowo, 2007).  

Provinsi Gorontalo terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Sulawesi Utara 
sejak tahun 2001, sehingga Provinsi Gorontalo merupakan provinsi termuda 
di Pulau Sulawesi. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan 
peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk sebesar 4.90% (Ariyan dkk, 2017). 
Peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari 
peningkatan akan kebutuhan energi seperti kebutuhan energi dalam rumah 
tangga mengalami kenaikan sebesar 64,14 BOE dari tahun 2000 hingga 
tahun 2004 (Niode, 2004) dan kebutuhan energi sektor komersial mengalami 
kenaikan sebesar 5.001 BOE dari tahun 2000 hingga tahun 2004 (Muchlis, 
2004). Kebutuhan energi di Provinsi Gorontalo sampai saat ini sebagian 
besar dipenuhi dengan mengimpor dari daerah lain seperti mengimpor 
bahan bakar minyak dan listrik tenaga disel dari Sulawesi Utara dan PLN 
cabang Gorontalo. Pada tahun 2003 jumlah desa yang telah mendapat aliran 
listrik di Provinsi Gorontalo mencapai 379 desa sedangkan desa yang belum 
terlistriki tercatat sebanyak 24 desa atau sekitar 6% terhadap total desa yang 
ada di Provinsi Gorontalo (Siregar, 2004). Dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada 
penyediaan energi dari daerah lain, pemerintah daerah perlu berupaya 
untuk mengembangkan potensi sumber daya energi yang dimiliki agar 
dapat mengurangi impor energi.  

Potensi sumber daya energi akan berkembang dengan baik sejalan dengan 
pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah upaya 
untuk menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik, yakni generasi 
yang memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang 
dapat menghadapi perkembangan yang terjadi di masyarakat (Yusup, 2013). 
Salah satu upaya pendidikan untuk menyiapkan generasi yang baik adalah 
Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Kegiatan ini diperoleh berdasarkan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri 
nomor 23 tahun 2013 yang meluncurkan sebuah Gerakan Literasi Sekolah 
(Teguh, 2017). Literasi didefinisikan sebagai kemampuan mengidentifikasi, 
memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, 
menggunakan bahan cetak dan tertulis terkait dengan berbagai konteks 
sehingga memungkinkan individu untuk berpartisipasi penuh yang 
melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat sebagai ekosistem 
pendidikan (UNESCO, 2004; Muhammad, 2017).  
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Energi merupakan komoditas strategis yang mempengaruhi 
keberlangsungan pembangunan yang dalam pengelolaannya memerlukan 
ketelitian dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, Kementrian Riset dan 
Teknologi membuat program jangka panjang sampai dengan tahun 2025 
berkenaan dengan penciptaan dan pemanfatan energi yang terbarukan (Yus 
dkk, 2017). Program ini kemudian dituangkan dalam kurikulum mata 

pelajaran 2013 yang secara umum terdapat dalam mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. 
Hasil kolaborasi dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Kementrian Riset dan Teknologi menghasilkan Gerakan Literasi Energi. 
Literasi energi adalah seorang individu dengan karakter pengetahuan yang 
sadar, mengerti karakteristik energi secara interdispliner dan signifikas, 
menggunakan dalam kehidupan sehari-hari,mengetahui dampak dari 
penggunaan energi yang berlebihan, alternatif energi bagi pembangunan, 
dapat memberikan keputusan dan pilihan dalam penggunaan energi yang 
kesemuanya didasari untuk keberlajutan kehidupan (Barrow dkk , 1989; 
DeWater dkk , 2013; Wang Wang dkk, 2014).  Literasi energi sangatlah 
penting untuk diajarkan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, 
karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya energi adalah bagian dari 
kehidupan makhluk hidup yang pengelolaannya memerlukan ketelitian 
dan kebijaksanaan. Namun kenyatannya literasi energi di tingkat sekolah 
dasar hingga menengah atas masih kurang. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Bamisile dkk (2016), bahwa siswa-siswa SMA di Negeria memiliki tingkat 
literasi energi yang rendah yaitu hanya 47,3%. Selain itu, menurut penelitian 
Yutaka dkk (2017) siswa perempuan memiliki tingkat koknitif literasi energi 
lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki di Jepang.   

Kota Gorontalo yang menjadi pusat kegiatan di Provinsi Gorontalo adalah 
salah satu wilayah di Indonesia yang menggunakan kurikulum 2013 pada 
tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah yang artinya sekolah-
sekolah di Kota Gorontalo telah menjalankan program GLS. Oleh karena itu, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Gerakan Literasi 
Sekolah di tingkat sekolah menengah atas, khususnya literasi energi yang 
pada kenyataannya dalam penelititan Bamisile dkk (2016) dan Yutaka dkk 
(2017) menjelaskan bahwa literasi energi masih rendah dan energi menjadi 
topik utama dalam beberapa tahun belakangan. Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 
judul “Literasi Energi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 dan 
Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Prasetya " yang bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan energi.  
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2. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas penulis memberikan gambaran 
apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui tingkat 
pengetahuan para siswa/i terhadap literasi energi di SMAN 1 dan SMAS 
Prasetya. 

3. Metode Penelitian 

Menurut Surakhmad (1998) penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu 
manusia dalam taraf keilmuan. Penyaluran pada taraf setinggi ini disertai 
oleh keyakinan bahwa ada sebab bagi setiap akibat, dan bahwa setiap gejala 
yang nampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Setiap penelitian 
mempunyai metode penelitian tertentu sesuai dengan masalah yang 
dihadapi. Dalam sebuah penelitian salah satu hal yang penting adalah 
penggunaan metode penelitian. Metode penelitian berguna untuk 
menemukan data dan cara menguji suatu kebenaran dari suatu ilmu 
pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif 
kuantitatif yang hanya memaparkan keadaan obyek yang diteliti yaitu 
seberapa tinggi tingkat pengetahuan para siswa/i tentang pengetahuan 
energi secara umum, serta menganalisis perbedaan berdasarkan jurusan dan 
jenis kelamin. Surakhmad (1998) mengemukakan bahwa metode penelitian 
deskriptif : 

" Menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi 
yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, 
atau tentang satu proses yang sedang berlangsung pengaruh yang 
sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang 
menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya." 

Metode penelitian kuantitatif yang dijelaskan oleh Firdaus, Aziz (2012) 

“Bahwa penelitian yang menggunakan angka (numerical) dari hasil 
observasi dengan maksud untuk menjelaskan fenomena dari observasi.” 

Prosedur penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian 
pengolahan data dan yang terakhir adalah analisis data. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan beberapa 
tahap. Tahap pertama yaitu meminta izin kepada pihak sekolah dan 
melakukan observasi. Pengumpulan data dilanjutkan dengan pengambilan 

data langsung dengan tes tertulis (kuesioner) kepada para siswa/i. 
Pengambilan data dilakukan pada jam yang sama untuk masing-masing 
kelas dan dibantu dengan guru kelas sebagai pengawas tes Menurut 
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Arikunto (2010) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 
sistematis sehingga mudah diolah. Penelitian ini menggunakan intrumen 
pilihan ganda berupa pertanyaan tertulis untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan responden terhadap energi. Selanjutnya populasi penelitian 

ini adalah SMAN 1 dan SMAS Prasetya. Populasi adalah adalah suatu 
wilayah generalisasi yang menyakut obyek maupun subyek yang memiliki 
kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang 
akan dipelajari serta ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Bila dalam suatu 
penelitian jumlah populasi yang ada terbatas jumlahnya, maka peneliti 
sebaiknya dapat mengamati seluruh populasi (tidak mengambil sebagian 
sampel). Penentuan populasi sekolah ini berdasarkan pertimbangan yaitu  
sekolah yang telah menerapkan GLS. Setelah mengetahui populasi dari 
penelitian, maka tahap selanjutnya penentuan sampel pada penelitian. 
Penentuan sampel menggunakan teknik sampling purpose, dimana peneliti 
hanya akan mengambil kelas-kelas favorit pada setiap masing sekolah yaitu 
XI IPA 1 dan XI IPS 1. Berikut Tabel 1 jumlah populasi dan sampel tiap-tiap 
kelas 

Tabel 1 Jumlah Populasi dan Sampel Setiap Kelas 

No. Kelas  Nama Sekolah Jumlah Siswa*  Jumlah Sampel^ 

1 XI IPA 1 SMAN 1 35 10 

2 XI IPS 1 SMAN 1 36 10 

3 XI IPA 1 SMAS Prasetya 21 10 

4 XI IPS 1 SMAS Prasetya 22 10 

Jumlah Populasi  114 

Sumber : *SMAN 1 dan SMAS Prasetya, 2018 dan Pengolahan Sendiri, 2018 

Jumlah angka pengambilan sampel tiap-tiap kelas berdasarkan pada 
pendapat Menurut Arikunto (2006) yang menyatakan apabila subjek kurang 
dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi dan jika subjeknya besar dari atau lebih dari 100 dapat 
diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Oleh karena itu, peneliti 
mengambil jumlah sampel sebanyak 10 sampel setiap kelas, dengan 
perbandingan jenis kelamin, 5 kuesioner untuk siswa laki-laki dan 5 
kuesioner untuk siswa perempuan. Jenis kuesinoer atau angket yang 
digunakan adalah angket terbuka, dimana angket ini terdiri dari 15 butir 
pertanyaan mengenai pengetahuan energi yang kemudian dibagi ke dalam 
5 kategori  yaitu pertanyaan mengenai pengertian energi, konversi energi, 
pengunaan energi, energi terbarukan dan penghematan energi.  
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Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah 
terkumpul yaitu dengan mengidentifikasikan data, menyeleksi, dan 
selanjutnya dilakukan klasifikasi data, serta menyusun data. Diharapkan 
dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan 
konkrit dari subjek penelitian. Adapun tekniknya sebagai berikut: 

a. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu: 

𝐼 =
𝑁𝑇 − 𝑁𝑅

𝐾
 

Keterangan: 
I : Interval 
NT : Nilai tertinggi 
NR : Nilai terendah 
K : Kategori 
(Hadi, 1989) 
b. Lalu untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai 
berikut: 

𝑃 =
𝐹 

𝑁
 𝑋 100 

Keterangan : 
F = nilai yang diperoleh 
N = Jumlah seluruh nilai 
(Ali, 2013) 
Menurut Arikunto (1998) mengatakan bahwa untuk menafsirkan 
banyaknya presentase yang di peroleh di gunakan kriteria sebagai berikut : 

76% - 100% = Baik 
56% - 75% = Cukup 
40% - 55% = Kurang Baik 
0% - 39% = Tidak Baik 
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4. Milestone 

Penelitian ini merupakan bagian awal dari beberapa rangkaian peneitian 
selanjutnya. Tahap rencana kegiatan selanjutnya dipaparkan pada gambar 
di bawah ini. 

 

5. Pengambilan Data 

Senin, 2 April 2018 - Kamis 17 April 2018 

Waktu Aktifitas Deskripsi 
Penanggung 

Jawab 
Materi 

Senin, 2 April 2018 

08.30-
12.00  

Mengunjungi 
SMAN 1 dan 
SMAS Prasetya 

• Membagikan 
kuesioner kepada 20 
siswa setiap sekolah, 
yang mana kelas XI 
IPA 1 mendapatkan 
10 kuesioner dan XI 
IPS 1 mendapatkan 
10 kuesioner juga 

• Setiap siswa 
diperintahkan untuk 
mengisi pertanyaan 
pilihan ganda 

Ghinia dan 
Talha 

• Kuesioner 

• Lingkungan 
sekolah 

• Latar 
belakang 
pendidikan 
terakhir 
orang tua 

Pengukuran 
literasi energi 
tingkat 
sekolah 
menengah 
atas

Melakukan 
evaluasi untuk 
membuat 
pemodelan dan 
strategi 
pembelajaran 
dalam 
meningkatkan 
literasi energi 
tingkat sekolah 
menengah atas

- Pengukuran 
hasil model 
pembelajaran 
dan strategi 

- Evaluasi

Rekomendas
i dan 
Kebijakan

2018-2019 

2018 

2020 

2020-2022 
Kemandirian 

Literasi energi 
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Waktu Aktifitas Deskripsi 
Penanggung 

Jawab 
Materi 

keseluruhan 
walaupun ada 
jawaban ragu dari 
siswa 

• Setiap siap 
diperintahkan untuk 
menjawab 
pertanyaannya 
sendiri, tanpa melihat 
atau bertanya kepada 
teman-temannya 

• Setiap siswa 
diperintahkan untuk 
mengisi latar 
belakang pendidikan 
terakhir orang tua 
mereka 

• mengambil gambar 
lingkungan sekolah, 
yaitu perpustakaa, 
taman baca dan kelas 
 

Kamis , 17 April 2018 

09.00  -
10.30  

Kembali ke 
SMAN 1 dan 
SMAS Prasetya 

• memfotokopi buku-
buku mata pelajaran 
yang ada kaitannya 
dengan pembelajaran 
energi 

Talha dan 
Ghinia 

• Buku Mata 
Pelajaran 
 

Adapun permasalahan yang peneliti temukan saat pengambilan data, yaitu: 

1. Lamanya menunggu surat perizinan penelitian di sekolah yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 

2. Waktu pengambilan data di setiap sekolah harus disesuaikan 
dengan kebijakan sekolah masing-masing, termasuk harus 
menunggu sampai jam istirahat para siswa/i dan para siswa/i kelas 
XII harus UAS dan UAN, sehingga harus tertunda beberapa minggu 
pengambilan data 
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6. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana untuk 
mengetahui pengetahuan literasi energi para siswa/i. Analisa hasil 
penelitian akan dikaitkan dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah 
dikemukakan, yaitu (1) Untuk mengetahui tingkat pengetahuan para 

siswa/i terhadap literasi energi di SMAN 1 dan SMAS Prasetya dan (2) 
untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat pengetahuan para siswa/i 
terhadap literasi energi berdasarkan jenis kelamin dan jurusan (IPA dan 
IPS). Deskripsi data yang akan disajikan berupa data yang diperoleh dari 
hasil skor jawaban kuesioner kepada para siswa/i. Adapun yang menjadi 
sampel penelitian pada penelitian ini yaitu berjumlah 40 siswa/i yang dibagi 
menjadi dua kelompok pada setiap sekolah yaitu kelas IPA dan IPS serta 
berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perhitungan 
analisis data ini peneliti menggunakan program komputer SPSS (Statistical 
Product and Service Solution) yang dijadikan sebagai pengecekan terhadap 
hasil data penelitian. 

6.1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Literasi Energi 

Pengetahuan literasi energi para siswa/i SMAN 1 dan SMAS Prasetya Kota 
Gorontalo diperoleh melalui kemampuan responden dalam menjawab 
benar 15 item pertanyaan yang terdapat di dalam tes pengetahuan tentang 
literasi energi. Setiap jawaban item pertanyaan memiliki peluang skor 0 
(jawaban salah) dan skor 1 (jawaban benar). Setelah diperoleh jumlah skor 
yang benar, kemudian digunakan rumus tingkat frekuensi oleh Arikunto 
(1998). Jumlah jawaban benar yang diperoleh masing-masing responden 
diklasifikasikan ke dalam pengkategorian pengetahuan literasi energi. 
Berdasarkan hasil perhitungan dari 40 siswa pada SMAN 1 dan SMAS 
Prasetya yang dilakukan menggunakan bantuan program Microsoft Exel dan 
SPSS, diperoleh nilai maksimum sebesar 60 dan nilai minimum 6,7. Untuk 
rata-rata diperoleh nilai sebesar 33,49 sedangkan standar deviasi sebesar 
16,1 .  
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Tabel 2 Nilai Pengetahuan Literasi Energi  

 

Data selanjutnya dikategorikan sesuai dengan rumus yang 
pengkategoriannya di bagi menjadi empat yaitu: baik, cukup, kurang baik 
dan tidak baik. Berdasarkan analisis diperoleh sebanyak 15% atau 6 siswa 
masuk kategori cukup baik; sebanyak 27,5% atau 11 siswa masuk kategori 
kurang baik dan sebanyak 57,5% atau 23 siswa masuk kategori tidak baik.  
Apabila dilihat dari frekuensi tiap kategori dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan literasi energi para siswa/i SMAN 1 dan SMAS Prasetya Kota 
Gorontalo adalah lebih dominan tidak baik (rendah), bahkan tidak ada satu 
siswa pun yang mendapatkan kategori pengetahuan yang baik (tinggi).  

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Literasi Energi para siswa/i SMAN 1 dan 
SMAS Prasetya Kota Gorontalo 

 

Selanjutnya data yang akan dibahas adalah data tingkat pengetahuan 

berdasarkan jenis kelamin dan jurusan. Perhitungan datanya masih 

menggunakan data kuesioner tingkat pengetahuan literasi energi 

terhadap 40 siswa di setiap sekolah. Hasil data menunjukkan bahwa 
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jurusan IPS memperoleh nilai maksimum sebesar 60 dan nilai minimum 
13,3 sedangkan jurusan IPA memperoleh nilai maksimum sebesar 60 dan 
nilai minimum 6,7. Jurusan IPS memperolah nilai rata-rata sebesar 36,33 
dengan standar deviasi 16,5 sedangkan Jurusan IPA memiliki nilai rata-rata 
30,6 dengan standar deviasi sebesar 15,6.  

Tabel 4 Nilai Pengetahuan Literasi Energi Berdasarkan Jurusan 

 

Data selanjutnya dikategorikan sesuai dengan rumus yang 
pengkategoriannya di bagi menjadi empat yaitu: baik, cukup, kurang baik 
dan tidak baik. Berdasarkan hasil analisis frekuensi pada jurusan IPS 
diperoleh sebanyak 10% atau 4 siswa masuk kategori cukup baik; sebanyak 
12,5% atau 5 siswa masuk kategori kurang baik dan sebanyak 27,5% atau 11 
siswa masuk kategori tidak baik.  Apabila dilihat dari frekuensi tiap kategori 
dapat disimpulkan bahwa pengetahuan literasi energi para siswa/i jurusan 
IPS untuk kedua sekolah ini lebih dominan ketegori tidak baik (rendah), 
bahkan tidak ada satu siswa pun yang mendapatkan kategori pengetahuan 
yang baik (tinggi). Selanjutnya Berdasarkan hasil analisis frekuensi pada 
jurusan IPA diperoleh sebanyak 5% atau 2 siswa masuk kategori cukup baik; 
sebanyak 15% atau 6 siswa masuk kategori kurang baik dan sebanyak 30% 
atau 12 siswa masuk kategori tidak baik.  Apabila dilihat dari frekuensi tiap 
kategori dapat disimpulkan bahwa pengetahuan literasi energi para siswa/i 
jurusan IPA untuk kedua sekolah ini lebih dominan ketegori tidak baik 
(rendah), bahkan tidak ada satu siswa pun yang mendapatkan kategori 
pengetahuan yang baik (tinggi). 

  



12 | CDSR - SHERA 

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Literasi Energi Jurusan IPS 

 

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Literasi Energi Jurusan IPA 

 

Perhitungan data tingkat pengetahuan berdasarkan jenis kelamin masih 
menggunakan data kuesioner tingkat pengetahuan literasi energi terhadap 
40 siswa di setiap sekolah. Hasil data menunjukkan bahwa para siswa laki-
laki memperoleh nilai maksimum sebesar 53,3 dan nilai minimum 13,3 
sedangkan para siswi perempuan memperoleh nilai maksimum sebesar 60 
dan nilai minimum 6,7. Para siswa laki-laki memperolah nilai rata-rata 
sebesar 29,3 dengan standar deviasi 12,5 sedangkan para siswi perempuan 
memiliki nilai rata-rata 37,6 dengan standar deviasi sebesar 18,5. 
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Tabel 7 Nilai Pengetahuan Literasi Energi Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Data selanjutnya dikategorikan sesuai dengan rumus yang 
pengkategoriannya di bagi menjadi empat yaitu: baik, cukup, kurang baik 
dan tidak baik. Berdasarkan hasil analisis frekuensi terhadap para siswa 
laki-laki diperoleh sebanyak 17,5% atau 7 siswa masuk kategori kurang baik 
dan sebanyak 32,5% atau 13 siswa masuk kategori tidak baik.  Apabila 
dilihat dari frekuensi tiap kategori dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 
literasi energi para siswa laki-laki untuk kedua sekolah ini lebih dominan 
ketegori tidak baik (rendah), bahkan tidak ada satu siswa pun yang 
mendapatkan kategori pengetahuan yang baik (tinggi) dan cukup baik. 
Selanjutnya Berdasarkan hasil analisis frekuensi terhadap para siswi 
perempuan diperoleh sebanyak 15% atau 6 siswa masuk kategori cukup 
baik; sebanyak 10% atau 4 siswa masuk kategori kurang baik dan sebanyak 
25% atau 10 siswa masuk kategori tidak baik.  Apabila dilihat dari frekuensi 
tiap kategori dapat disimpulkan bahwa pengetahuan literasi energi para 
siswi perempuan untuk kedua sekolah ini lebih dominan ketegori tidak baik 
(rendah), bahkan tidak ada satu siswa pun yang mendapatkan kategori 
pengetahuan yang baik (tinggi). 

Tabel 8 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Literasi Energi Jenis Kelamin Perempuan 
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Tabel 9 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Literasi Energi Jenis Kelamin Pria 

 

6.2 Pembahasan 

Berdasarkan kepada hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan para siswa/i kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPS 1 pada SMAN 1 
dan SMAS Prasetya Kota Gorontalo adalah diketahui bahwa pengetahuan 
siswa terhadap literasi energi lebih dominan pada kategori tidak 
baik/rendah (57,5%). Hal yang sama juga terjadi berdasarkan jurusan dan 

jenis kelamin, dimana tingkat pengetahuan terhadap literasi energi lebih 
dominan pada kategori tidak baik/rendah. Hal yang sama dikemukakan 
oleh Bamisile dkk (2016), bahwa siswa-siswa SMA di Negeria memiliki 
tingkat literasi energi yang rendah yaitu hanya 47,3%. Jika dibandingkan 
dengan para siswa SMA di Nigeria, Para siswa/i di Kota Gorotalo memiliki 
tingkat pengetahuan yang lebih tinggi 57,5% dibandingkan dengan 47,3%.  
Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, tingkat rata-rata pengetahuan 

literasi para siswi perempuan lebih tinggi 37 dibandingkan dengan tingkat 
rata-rata pengetahuan para siswa laki-laki 29. Hal yang sama telah 
dikemukakan oleh Yutaka dkk (2017) bahwa siswa perempuan memiliki 
tingkat koknitif literasi energi lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki di 
Jepang.   

Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, ide, gagasan, konsep dan 
pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya yang 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Para siswa/i yang menjadi 
sampel pada penelitian ini, memiliki tingkat pengetahuan yang lebih 
dominan berada pada kategori tidak baik/rendah (57,5%). Hal ini 
menunjukkan bahwa para siswa/i memiliki pemahaman yang rendah 
sehingga dapat berakibat buruk pada tingkah laku dalam memahami dari 
energi, sehingga para siswa/i tidak akan memiliki ide dalam penggunaan 
dan pengelolaan energi secara bijak. Seperti dalam penelitian Nadia (2015) 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 
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dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Gonilan Kartasura Sukoharjo 

Rendah atau tingginya tingkat pengetahuan seseorang disebabkan oleh 
beberapa faktor, yaitu  

1. Usia. Usia merupakan tingkat kehidupan manusia. Semakin 
bertambah umur seorang individu, mereka mendapat jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi sehingga pengetahuan yang didapat 
terus bertambah dan berkembang sehingga ia biasa berfikir lebih 
realistis (Azwar, 2007). Berdasarkan sampel penelitian ini, para 
siswa/i yang memiliki umur antara 16-17 tahun (kategori remaja), 
telah dianggap memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik 
dibandingkan jenjang Sekolah Dasar. Selain itu, usia 16-17 tahun 
adalah usia yang masuk ke dalam kategori usia produktif untuk 
membuat gagasan yang baru dan juga telah memahami secara baik 
akan konsep-konsep pembelajaran.  

2. Informasi. Informasi adalah segala sesuatu atau hal tentang 
pengetahuan yang didapatkan dari media massa, buku-buku, 
media elektronik lainnya. Informasi merupakan pengetahuan 
tambahan yang diperoleh setelah dilakukan proses dari kata 
tersebut nilai dari suatu informasi amat tergantung dari 
pengetahuan sekumpulan yang dimiliki pengguna, dengan kata 
lain informasi merupakan sekumpulan data relevan dan berkaitan 
(sesuai tingkatnya) yang diolah dan diproses menjadi bentuk yang 
mudah di akses, pengguna bebas memanfaatkan informasi sebagai 
pengetahuan perencana, landasan pengambilan keputusan sampai 
kepada hal yang sederhana seperti hiburan.  

Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengambilan data 
mengenai sumber informasi terkait energi kepada para siswa/i. 
walaupun demikian, sejak dunia ini memasuki tahun 2000 (era 
globalisasi), para siswa/i telah dianggap mendapatkan akses 
informasi secara mudah dan cepat. Sekolah bukan lagi didefinisikan 
sebagai dinding dengan atapnya, tapi sekolah didefinisikan sebagai 
tempat tanpa adanya batasan. Contohnya sekolah online dan 
sekolah outdoor. Ketika penelitian melakukan pengambilan data 
kepada para siswa/i, peneliti melihat beberapa siswa memiliki 
handphone (hp) dengan fasilitas internet, artinya para siswa/i dapat 

mencari jawaban dari pertanyan yang diajukan oleh guru, jika 
mereka belum memahami dengan baik pembelajaran tersebut.  
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3. Lingkungan Tempat Tinggal. Lingkungan tempat tinggal adalah 
salah satu faktor yang mempengaruhi dalam membentuk dari 
karakter seseorang, dimana karakter seseorang adalah gambaran 
dari tingkat pengetahuan. Jika membahas mengenai lingkungan 
tempat tinggal, hal pertama kali yang terpikirkan adalah orang tua, 
kakak dan adik. Orang tua mempunyai peran dalam memberikan 

alternatif jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh anak. Sikap 
orang tua dalam berperilaku akan menjadi contoh terhadap anak. 
Selain itu orang tua adalah pengontrol terhadap segala perilaku 
anak. Pada kesempatan ini, peneliti telah melakukan pengambilan 
data berdasarkan tingkat pendidikan dari para orang tua siswa/i. 
Sebanyak 20% para siswa/i yang orang tuanya memiliki latar 
belakang pendidikan terakhir SD, Sebanyak 17% para siswa/i yang 
orang tuanya memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMP, 
Sebanyak 52% para siswa/i yang orang tuanya memiliki latar 
belakang pendidikan terakhir SMA, Sebanyak 8% para siswa/i yang 
orang tuanya memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 dan 
Sebanyak 1% para siswa/i yang orang tuanya memiliki latar 
belakang pendidikan terakhir S2/S3.  

Pendidikan terakhir SMA adalah pendidikan yang paling dominan. 
Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingkat 
pengetahuan literasi energi para siswa/i termasuk dalam kategori 
rendah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Azwar (2007) pendidikan 
yang lebih tinggi akan mempengaruhi pengetahuan sehingga 
seseorang biasa berfikir lebih realistis. Walapun demikian menurut 
Yuliana (2017) bahwa peningkatan pengetahuan tidak mutlak 
diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi dapat diperoleh pada 
pendidikan non formal atau pengalaman.  
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Gambar 1 Persentase Jenjang Pendidikan Terakhir Orang Tua Para Siswa/i 

4. Lingkungan Sekolah. Lingkungan Sekolah menjadi salah satu faktor 
eksternal yang mempengaruhi tingkat pengetahuan. Lingkungan 
Sekolah merupakan kondisi yang ada pada lembaga pendidikan 
formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, 
pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar 
mampu mengembangkan potensinya. Lingkungan Sekolah dapat 
mempengaruhi keinginan siswa untuk belajar, menurunkan daya 
konsentrasi siswa saat belajar, mengganggu proses penyampaian 
materi yang dirasa penting untuk diketahui siswa. Nana (2009) 
mengemukakan bahwa Lingkungan Sekolah juga memegang 
peranan penting bagi perkembangan belajar para siswanya. 
Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik sekolah seperti 
lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar yang ada, 
sumber-sumber belajar, media belajar dan seterusnya, lingkungan 
sosial yang menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, 
guru-gurunya serta staf sekolah yang lain lingkungan Sekolah juga 
menyangkut lingkungan akademis yaitu suasana dan pelaksanaan 
kegiatan belajar-mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler dan lain-
lain. 

Pada SMAN 1 dan SMAS Prasetya Kota Gorontalo terdapat 
beberapa fasilitas penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan 
dan taman baca. Perpustakaan adalah tempat para siswa/i untuk 
mencari ilmu pengetahuan lebih dari apa yaang telah diajarkan oleh 
guru. Taman baca sendiri berfungsi untuk menarik minat baca para 
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siswa/i dengan menggunakan konsep luar ruangan. Artinya kedua 
sekolah ini telah melaksanakan GLS. Para siswa/i pun telah 
mendapatkan pembelajaran mengenai energi, seperti pengertian 
energi, konversi energi dan penggunaannya saat dikelas X. Ketika 
mereka di Kelas XI, hanya kelas XI IPA yang mendapatkan pelajaran 
mengenai energi lebih banyak dibandingkan kelas XI IPS yang 

hanya mempelajari konversi energi lebih sedikit seperti energi di 
pertambangan.  

7. Kesimpulan 

Energi merupakan kata yang tidak lepas dari aktivitas manusia. Salah satu 
contohnya adalah energi listrik. Energi listrik diperoleh dari berbagai 
sumber energi. Khusus di Indonesia, energi yang digunakan masih banyak 
dari bahan bakar disel, sedangkan bahan bakar disel akan habis beberapa 
tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengelolaan kebijakan 
energi. GLS adalah salah satu langkah dasar untuk menerapkan kebijakan 
ini bagi para siswa/i. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa literasi energi 
para siswa/i kelas XI IPA 1 dan XI IPS 1 di sekolah SMAN 1 dan SMAS 
Prasetya termasuk ke dalam 3 kategori., yaitu cukup baik (56-75), kategori 
kurang baik (40-55) dan kategori tidak baik (0-39). Secara dominan (57,5%) 
kebanyakan siswa memperoleh nilai kategori tidak baik, kemudian disusul 
dengan kategori kurang baik (27,5%) dan cukup baik (15%). Salah satu 
akibat rendahnya pengetahuan para siswa/i terhadap literasi energi adalah 
latar belakang pendidikan orang tua mereka kebanyakan adalah lulusan 
SMA (52%).  
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LAMPIRAN 

GAMBAR KONDISI LINGKUNGAN SEKOLAH 

SMAN 1 Kota Gorontalo 

  

 
SMAS Prasetya 

  

 



22 | CDSR - SHERA 

PENGISIAN KUESIONER 

  

SMAN 1 SMAS Prasetya 

BUKU MATA PELAJARAN TERKAIT ENERGI  

   

KUESIONER 
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Kuesioner Tes Pengetahuan Siswa Terhadap Energi 

Identitas Siswa  

Nama  :.................................................................................................  

Kelas   :................................................................................................. 

Asal Sekolah :................................................................................................  

Jenis Kelamin  ................................................................................................. 

Umur  :.................................................................................................  

Alamat  :................................................................................................. 

Petunjuk Umum : 
1. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab! 
2. Jumlah soal ada 15 butir pilihan ganda! 
3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan keadaan 

diri anda dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E 
dilembar jawab yang tersedia! 

4. Jika ingin memperbaiki jawaban yang salah, coretlah dengan dua garis 
mendatar pada jawaban yang salah kemudian silanglah pada huruf 
jawaban  yang benar! 

Contoh Cara Menyilang : 
 

 
 Jika Ingin Memperbaiki Jawaban : 
 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Pengetahuan Terhadap Energi 
1 Energi didefinisikan sebagai..... 

A. Aliran listrik 
B. Melakukan pekerjaan selesai 
C. Kemampuan melakukan kerja 
D. Paksaan melakukan kerja 
E. Bahan bakar fosil 

2 Sumber energi utama bagi mahkluk hidup di Bumi berasal dari :................ 
A. Air 
B. Matahari 
C. Oksigen 
D. Tanah 
E. Tumbuhan 

      A       B      C      D     E 

      A       B      C      D     E 
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3 Satuan tagihan listrik dinyatakan dalam.............. 
A. Watt  
B. Kilowatt/Jam  
C. Volt 
D. Celcius 
E. Termal 

4 Tranformasi energi pada baterai lampu senter, yaitu ...........energi--->energi listrik----
>cahaya senter 
A. Mekanika 
B. Panas 
C. Kimia 
D. Elastik 
E. Biomassa 

5 Bohlam lampu mengubah energi listrik menjadi............. 
A. Energi listrik ke energi radiasi 
B. Energi kimia ke energi radiasi 
C. Energi listrik ke energi radiasi dan energi termal 
D. Energi kimia ke energi radiasi dan energi termal 
E. Kimia dan energi listrik ke energi radiasi dan termal 

6 Kebanyakan sumber energi listrik yang dibangun oleh pemerintah Indonesia 
menggunakan bahan dari ............ 
A. Batu bara 
B. Uranium 
C. Minyak 
D. Gas 
E. Tenaga angin 

7 Sejak tahun 2014, tingkat konsumsi energi terbesar di Indonesia dan mengalami 
penurunan adalah........... 
A. Minyak 
B. Batu bara 
C. Gas 
D. Angin 
E. Solar 

8 Sepuluh tahun kemudian, penggunaan bahan bakar mobil/motor di Indonesia 
mengalami.......... 
A. Peningkatan drastis 
B. Penurunan drastis 
C. Lebih mahal 
D. Jawaban A dan C benar 
E. Jawaban B dan C benar 

9 Penggunaan energi listrik terbesar di Indonesia adalah 
A. Lampu 
B. Kulkas 
C. HP 
D. Televisi 
E. Komputer 
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10 Energi terbarukan adalah.............. 
A. Energi yang dapat digunakan secara mudah dan gratis 
B. Energi yang digunakan sangat efektif 
C. Konversi energi  
D. Tidak memproduksi energi listrik 
E. Energi yang bersumber dari alam dan ramah lingkungan 

11 Yang termasuk sumber energi terbarukan............. 
A. Angin dan Minyak 
B. Air dan Matahari 
C. Angin dan Batubara 
D. Matahari dan Gas 
E. Air dan Tanah 

12 Jika suatu wilayah didominasi oleh daerah perbukitan, sumber energi yang baik 
digunakan adalah............... 
A. Angin 
B. Solar 
C. Minyak 
D. Air 
E. Tanah 

13 Penggunaan energi terbarukan yang telah ada di Indonesia................ 
A. Energi angin dan batubara 
B. Energi biomassa dan matahari 
C. Energi air dan minyak 
D. Energi tanah dan matahari 
E. Energi angin dan gas 

14 Di bawah ini yang merupakan penggunaan hemat energi adalah........... 
A. Penggunaan lampu neon LED 
B. Penggunaan AC 
C. Penggunaan panas shower 
D. Penggunaan kompor minyak tanah 
E. Penggunaan penyedot debu rumah tangga 

15 Di Bawah ini kebiasaan yang mengakibatkan pemborosan energi adalah............... 
A. Penggunaan transportasi umum 
B. Mandi dalam jangka waktu singkat 
C. Penggunaan kipas angin 
D. Mengemudi di atas kecepatan 60 km/jam 
E. Berjalan kaki 
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JAWABAN KUESIONER 

13,3 MALE Rifaldi 6,7 FEMALE Yolan 

13,3 MALE Agum 13,3 FEMALE Nisa 

13,3 MALE Wahyu 20 FEMALE Masyita 

13,3 MALE Slamet 20 FEMALE Nanda 

13,3 MALE Azlim 20 FEMALE Tiansy 

20 MALE Ali 20 FEMALE Dwi 

20 MALE Junaid 26,7 FEMALE Sitti 

26,7 MALE Fajar 26,7 FEMALE Devita 

26,7 MALE Safrion 26,7 FEMALE Fidyawati 

26,7 MALE Chendra 33,3 FEMALE Desry 

33,3 MALE Mohal 40 FEMALE Fatima 

33,3 MALE Bahar 40 FEMALE Sakina 

33,3 MALE Fajrin 46,7 FEMALE Nurinda 

40 MALE Nandito 53,3 FEMALE Eluira 

40 MALE Rifaldi 60 FEMALE Fitra 

40 MALE Elson 60 FEMALE Reita 

40 MALE Abdurahman 60 FEMALE Meikana 

40 FEMALE Susanti 60 FEMALE Putri 

46,7 MALE Arrafi 60 FEMALE Nikita 

53,3 MALE Arief 60 FEMALE Fidya 
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