
ARTIKEL BUKU 

JUDUL : ASYIKNYA MENGOBROL ALAT UKUR  

ALTERNATIF JUDUL : MENGASAH KARAKTER DARI ALAT UKUR 

TEMA : PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 

MENERAPKAN SAINS 

TARGET PEMBACA : PESERTA DIDIK SMP 

KELEBIHAN NASKAH :  

Kelebihan naskah ini adalah berbentuk narasi berupa obrolan ringan sehari-hari dengan segi 

penyampaian bahasa yang ringan dan gaul sesuai dengan bahasa pada usia anak SMP seperti 

mendengarkan obrolan, sehingga diharapkan dapat memudahkan memahami konsep-konsep 

fisika. Diuraikan keutamaan-keutamaan bersikap jujur, kegigihan, ketelitian yang disertai 

dengan kata-kata mutiara dan banyak gambar di dalam naskah ini. 

Rencana jumlah halaman : Batas atas : 50 halaman,  batas bawah : 30 halaman 

Rencana kerangka isi naskah :  

1. MEMBURU BAJU SERAGAM 

Pada bagian ini menceritakan kisah Nisa yang ingin memiliki baju seragam sekolah, tetapi 

ukuran yang ada di toko baju tidak ada. Sehingga dia kebingungan dan menceritakan pada 

Elfi kakaknya yang memberikan rekomendasi untuk membeli kainnya saja dan di jahitkan 

pada tukangnya. Pada saat membeli kain seragam Nisa, ada fenomena ilmiah yang di 

saksikan oleh mereka yaitu cara mengukur kain dengan meteran, mereka menyaksikan 

dengan penuh keingintahuan dan terjadi obrolan dengan penjual kain. Dengan bantuan 

gambar dijelaskan cara mengukur panjang menggunakan meteran beserta satuan-satuan 

panjang lainnya. Terdapat juga kata-kata hikmah dari penjual kain agar tidak melakukan 

kebohongan dalam mengukur supaya dagangannya mendapat rezeki yang berkah. 



2. TIMBANGAN DALAM 

FISIKA 

  

Pada bagian ini menceritakan Elfi yang membantu ibunya membuat kue nastar dalam rangka 

menghadapi hari raya idul fitri, dalam kegiatan tersebut ada kegiatan ilmiah yaitu 

menimbang tepung terigu, gula dengan menggunakan timbangan kue. Ibunya menjelaskan 

bagaimana cara menggunakan timbangan kue tersebut. Kemudian Elfi menanyakan pada 

ayahnya mengenai alat ukur yang digunakan oleh pedagang beras yang menggunakan 

timbangan gantung, diakhir cerita ayah menjelaskan mengenai celakanya seseorang yang 

mengurangi timbangan dan balasannya dalah neraka. 

3. AKU DEMAM   

Pada bagian ini menceritakan Nisa yang mengalami demam tinggi, sehingga harus dibawa ke 

klinik yang kemudian diperiksa suhu badannya. Dalam kesempatan itu Nisa walaupun 

sedang sakit dia menanyakan pada Elfi, mengenai alat ukur yang digunakan oleh dokter 

yaitu termometer suhu badan. Selain itu Elfi juga menceritakan termometer lainnya, berupa 

pengubahan skala termometer pada skala termometer lainnya. Pada akhirnya ayah 

mengungkapkan arti sebuah kegigihan dalam belajar, tidak terhalang oleh sakit. 

4. LOMBA LARI   

Pada bagian ini menceritakan pengalaman Elfi yang menjuarai perlombaan O2SN tingkat 

kabupaten, dimana ia sebagai juaranya. Pada kesempatan lain Nisa menanyakan pada Elfi 

tentang stopwatch yang digunakan oleh jurinya. Ayahnya menjelaskan hikmah mengenai 

kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu. 

5. ADA FISIKA DI 

TELEVISI RUSAK 

  

Pada bagian ini menceritakan mengenai rusaknya televisi Nisa yang akan menonton acara 

kartun kesayangannya. Kemudian di bawa ke bengkel servis elektronik, ternyata rasa ingin 



tahu Elfi sangat besar untuk mengamati cara kerja tukang servis elektronik tersebut. Ia 

bertanya pada ayahnya mengenai sebuah alat yang digunakan untuk mengecek kerusakan 

pada setiap komponen televisi. Karakter teliti sangat diperlukan bagi seorang bilamana ia 

menginginkan sebuah kesuksesan dalam kariernya.   
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SINOPSIS : 

Seiring dengan digaungkannya pendidikan karakter yang menjadi penekanan pada setiap 

sekolah yang harus terintegrasi dengan mata pelajaran. Buku ini membahas tentang  nilai-

nilai karakter yang ingin dibiasakan pada siswa yaitu kejujuran,kedisiplinan, kegigihan, 

ketelitian dan pantang menyerah. Sehingga hasil yang diharapkan yaitu siswa dapat 

menampilkan data/bukti yang diberikan dengan sejujur-jujurnya.  

Kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu 

di sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan berkata jujur kita dapat dipercaya orang 

lain dan memilki banyak teman. Salah satu cara menumbuhkan dan membiasakan berkata 

dengan jujur adalah dalam hal pengukuran, karena ilmu mengukur sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kedisiplinan dalam menggunakan waktu sangat penting dalam rangka 

meningkatkan belajar baik di rumah maupun di sekolah. Ketelitian sanagat diperluakan 

Dalam buku ini dibahas cara menggunakan alat ukur panjang, massa, waktu, suhu dan listrik 

dan cara membacanya. 

 

 


