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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI
SMP KELAS VIII SEMESTER GASAL PADA MATERI
SISTEM PERNAPASAN MANUSIA BERBASIS INKUIRI TERBIMBING

Maria Chrisnasari Ngongo
161434063
Universitas Sanata Dharma
Survey kebutuhan di 4 (empat) sekolah di Yogyakarta menunjukkan
bahwa penggunaan pendekatan kontekstual dan inkuiri terbimbing dilakukan agar
peserta didik lebih mudah dalam memahami materi dihadapkan langsung dengan
apa yang dipelajari dan bisa berpikir kreatif dan inovatif, karena dengan
menemukan, materi akan lebih lama tersimpan dalam memori peserta didik.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui media pembelajaran apa
saja yang digunakan guru pada materi sistem pernapasan manusia, 2)
mengembangkan buku panduan praktikum biologi SMP Kelas VIII dengan
pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing, 3) Untuk mengetahui kualitas
buku panduan praktikum yang dikembangkan sebagai media pembelajara pada
materi sistem perapasa manusia.
Hasil survey kebutuhan dari 4 guru biologi SMP menunjukan adanya
kebutuhan media pada materi sistem pernapasan manusia unuk kelas VIII agar
lebih mudah dalam memahami materi dan diingat lebih lama. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang diadaptasi dari langkahlangkah pengembangan Sugiyono (2015 ) dengan pembatasan sampai pada 5
(lima) langkah pengembangan yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan
data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain.
Hasil penelitian yang diperoleh dari validasi oleh ahli materi dan ahli
media menunjukkan nilai rata-rata 2,93 dengan kriteria “Baik” dengan kesimpulan
produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan perbaikan sesuai
saran. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa buku panduan praktikum
biologi SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri
terbimbing yang dikembangkan layak untuk diujicobakan.

Kata Kunci : media pembelajaran, research and development, buku panduan
praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada materi sistem
pernapasan manusia.
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF THE BIOLOGICAL GUIDE OF BIOLOGY PRACTICUM
CLASS VIII GASAL SEMESTER IN HUMAN BREATHING SYSTEM BASED IN
GUIDED INQUIRY

Maria Chrisnasari Ngongo
161434063
Sanata Dharma University
The needs survey in 4 (four) schools in Yogyakara showed that the use of
contextual approaches and guided inquiry was carried out so that students could
more easily understand the material, faced directly with what was learned and
could think creatively and innovatively, because by finding, the material would
last longer memory of learners. The purpose of this study was to develop a
biology practicum manual for Class VIII Junior High School with a contextual
approach based on guided inquiry that can help teachers in the learning process
and to achieve the 2013 curriculum, which is to provide opportunities for the
creativity of students in stimulating activity procedure skills. The results of the
needs survey of 4 junior high school biology teachers showed that there was a
need for media in the human respiratory system material for class VIII to make it
easier to understand the material and to remember it longer.
This research is a type of research and development adapted from the
development steps of Sugiyono (2015) with restrictions up to 5 (five) development
steps, namely (1) potential and problems, (2) data collection, (3) product design,
(4) ) design validation, (5) design revision.
The results of the research obtained from the validation by material
experts and media experts showed an average value of 2.93 with the criteria
"Good" with the conclusion that the product developed was feasible to be tested
with improvements according to suggestions. Based on the results of the study, it
was concluded that the biology lab manual for grade VIII Junior High School
with a contextual approach based on guided inquiry developed was feasible to be
tested.

Keywords: learning media, research and development, practical guide book
based on guided inquiry on the material of the human respiratory
system
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang
tidak hanya berisi tentang pemahaman saja, namun IPA juga berkaitan
dengan bagaimana menemukan suatu konsep yang dilakukan secara
sistematis dan ilmiah. Menurut Salaswati (2010) proses pembelajaran tidak
hanya berpatokan pada pemahaman siswa akan suatu konsep namun juga
melihat kemampuan siswa dalam menemukan. Hasrudin (2012) menjelaskan
bahwa: (“Membiasakan siswa belajar melalui proses kerja ilmiah, selain
dapat melatih detail keterampilan ilmiah dan kerja sistematis, dapat pula
membentuk pola berpikir siswa secara ilmiah”). Kegiatan praktikum
dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Proses praktikum membutuhkan
buku panduan praktikum yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam
melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk yang sudah ada.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA Kelas VIII di SMP
Budya Wacana Yogyakarta, SMP Kanisius Pakem Yogyakarta, SMP Negeri
6 Yogyakarta, dan SMP Negeri 1 Yogyakarta menunjukkan bahwa selama
kegiatan praktikum guru menggunakan buku lembar kerja siswa yang sudah
ada dan tersedia untuk tingkat pendidikan SMP sebagai panduan
praktikumnya. Data yang didapatkan ketika melakukan observasi dan
wawancara adalah: a) Dalam kegiatan pembelajaran guru menyadari bahwa
panduan praktikum yang digunakan belum sepenuhnya bisa mengkondisikan
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siswa saat kegiatan praktikum, dan media yang digunakan saat pembelajaran
khususnya pada materi sistem pernapasan manusia hanya sebatas gambar,
video, dan PPT. b) sumber yang digunakan guru saat pembelajaran hanya
didapatkan dari buku yang sudah tersedia dan internet saja. c) peserta didik
banyak mengalami kesulitan ketika melakukan praktikum frekuensi
pernapasan dan volume pernapasan karena dilakukan di dalam ruangan dan
masih banyak yang belum mengerti langkah-langkah kegiatannya.

d)

kesulitas yang dihadapi guru ketika kegiatan praktikum dan pembelajaran
adalah alokasi waktu karena kadang tidak sesuai dengan RPP yang sudah di
rancang oleh guru.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA Kelas VIII di empat
sekolah yang berbeda, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran guru
menggunakan berbagai model dan metode antara lain saintifik, discovery,
problem based learning dan project based learning. Namun demikian,
panduan praktikum yang digunakan masih sangat kurang untuk dipahami dan
di pelajari sendiri oleh peserta didik, dan panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing masih jarang digunakan. Salah satu solusi agar peserta didik dapat
mengembangkan potensi yang dimilikinya yakni dengan diberikan buku
panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing. Pada kegiatan ini guru hanya
memberikan suatu permasalahan melalui pengamatan, percobaan, dan
prosedur untuk memperoleh jawaban sehingga peran guru sebagai fasilitator
dapat terlaksana dan guru sebagai sumber informasi memberikan bantuan
dengan menuliskan tujuan agar menghindari terjadinya kegagalan dalam
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pemecahan masalah. Menurut beberapa guru IPA di SMP, panduan
praktikum yang dibuat telah mencukupi pencapaian kurikulum 2013, namun
ada beberapa yang masih merasa bahwa buku panduan praktikum belum
sepenuhnya mencukupi dalam memberi peluang kreativitas peserta didik
dalam meransang keterampilan prosedur kegiatan serta melihat kebutuhan
guru akan adanya buku panduan praktikum tambahan proses pembelajaran.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan, buku panduan praktikum tambahan
masih sangat dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran. Dengan adanya
buku panduan ini peserta didik lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan
praktikum dan guru tidak perlu membuat panduan praktikum sendiri. Buku
panduan praktikum ini dapat digunakan oleh guru dalam jangka waktu
tertentu disesuaikan dengan kurikulum di Indonesia.
Karakteristik pembelajaran berbasis aktivitas bersifat interaktif dan
inspiratif yaitu menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik
untuk ikut berpartisipasi aktif. Kontekstual dan kolaboratif memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan melatih kemandirian peserta
didik dan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik.
Rusman, (2012) menjelaskan bahwa kontekstual sebagai satu
pendekatan pembelajaran memiliki 7 asas yaitu: konstruktivisme, inkuiri,
bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), dan
penilaian nyata (authentic assessment). Supinah, (2008) berpendapat,
(“Penemuan (inquiry) yaitu agar siswa memperoleh pengetahuan dan
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keterampilan melalui penemuannya sendiri (bukan hasil mengingat sebuah
fakta”) Pendapat tersebut menjelaskan bahwa inkuri dapat membantu siswa
untuk mencari tahu sendiri pengetahuan dan keterampilannya, memecahkan
masalahnya sendiri dan menyimpulkannya. Pengetahuan yang didapatkan
siswa bukan hanya hasil transfer dari guru melainkan hasil penyelidikan atau
penemuannya sendiri. Dengan menggunakan pendekatan inkuiri siswa dapat
terlibat aktif dalam penyelidikannya tersebut. Inkuri terbimbing diterapkan
kepada siswa yang belum sepenuhnya menguasai materi sehingga siswa SMP
kelas VIII lebih tepat untuk menggunakan jenis inkuiri terbimbing, karena
siswa

masih

pengetahuannya.

memerlukan
Pembelajaran

bimbingan

guru

yang

demikian

dalam

menemukan

diharapkan

dapat

meningkatkan kualitas yang diperoleh dari lembar pengamatan tentang
pembelajaran guru dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
Terdapat beberapa penelitian yang serupa, antara lain; Prabawati,
(2013) dengan judul “Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Dengan
Pendekatan Kontekstual Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Optik
Kelas X Semester 2” penelitian lain dilakukan oleh Milsia, dkk (2017)
dengan judul “Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Inkuiri
Terbimbing Pada materi Sistem Pencernaan”, yang dilakukan pada tingkat
SMA Kelas XI, Penelitian lain dilakukan oleh Fatony, (2017) dengan judul
“Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Biologi SMA Kelas X Dengan
Pendekatan Kontekstual Berbasis Inkuiri Terbimbing”, yang dilakukan pada
tingkat pendidikan SMA.

4
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk
memgembangkan buku panduan pratikum sebagai salah satu cara/solusi
untuk mencapai tujuan dari kurikulum 2013. yaitu memberi peluang
kreativitas peserta didik dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan.
Buku panduan praktikum yang dikembangkan adalah buku panduan
praktikum biologi SMP Kelas VIII pada materi sistem pernapasan manusia
semester gasal dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuri terbimbing.

B. Rumusan Masalah
1. Media pembelajaran apa saja yang telah digunakan guru pada materi
sistem pernapasan manusia?
2. Bagaimana Pengembangan buku panduan praktikum Biologi SMP kelas
VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing?
3. Bagaimana kualitas produk buku panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing yang dikembangkan sebagai media pembelajaran pada materi
sistem pernapasan manusia?

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini menjadi terarah dan menghindari luasnya permasalahan,
maka dilakukan batasan penelitian sebagai berikut :
1. Buku panduan praktikum yang yang dikembangkan dalam penelitian ini
hanya pada mata pelajaran biologi SMP kelas VIII pada KD 3.9
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2. Materi pokok yang ditulis dalam buku panduan praktikum biologi yang
dikembangkan adalah materi sistem pernapasan manusia.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
1. Mengetahui media pembelajaran yang telah digunakan guru pada materi
sistem pernapasan manusia?
2. Mengembangkan buku panduan praktikum Biologi SMP kelas VIII dengan
pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing.
3. Mengetahui kualias produk buku panduan praktikum yang dikembangkan
sebagai media pembelajaran pada masteri sistem pernapasan manusia.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah
1. Bagi Peneliti
Peneliti

mendapatkan

motivasi

untuk

dapat

menciptakan

media

pembelajaran yang baru untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik
dan memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian Research and
Development (RnD) khususnya dalam mengembangkan buku panduan
praktikum berbasis inkuiri terbimbing.
2. Bagi Guru
Buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada materi sistem
pernapasan manusia bisa menjadi referensi bagi guru untuk dapat
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menyampaikan materi pada peserta didik agar lebih tepat sasaran dan guru
juga bisa terbantu agar bisa mengajak siswa berpikir kreatif dan inovatif.
3. Bagi Siswa
Siswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam belajar yaitu kritis,
kreatif, aktif, dan teliti.
4. Bagi Sekolah
a. Buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing dapat menjadi
pilihan yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan disekolah
seperti kurang efektifnya buku panduan praktikum yang sudah tersedia.
b. Bisa menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan
media pembelajaran.

F. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah untuk menyamakan persepsi
maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang digunakan.
1. Pengembangan
Pengembangan adalah suatu proses untuk mendesain pembelajaran
secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu
yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar dengan memperhatikan
potensi dan kompetensi peserta didik.
2. Buku panduan praktikum
Buku panduan praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum
yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan.
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Buku panduan praktikum dimaksudkan sebagai kumpulan petujukpetunjuk praktikum yang dijilid menjadi buku.
3. Pendekatan kontekstual
Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching Learning) merupakan
pendekatan dengan konsep belajar mengajar yang mengaitkan antara materi
yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong
siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam dunia nyata.

4. Pendekatan inkuiri terbimbing (guided inkuiry)
Guided inkuiry atau inkuiri terbimbing yaitu kegiatan dimana peserta
didik diberikan kesempatan untuk bekerja merumuskan prosedur,
menganalisis hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri. Peserta
didik juga secara sistematis, dapat merumuskan sendiri penemuannya
dengan penuh percaya diri.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pembelajaran IPA
Tolak ukur majunya suatu negara dapat dilihat dari kemajuan
bidang teknologi dan sains. Dengan demikian, penguasaan di bidang sains
menjadi suatu yang penting untuk dilakukan melalui proses pembelajaran
Sudarisman, (2015) keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung
pada pemahaman guru tentang karakter ilmu yang diajarkan dan bagaimana
ilmu tersebut dibelajarkan. Pemahaman mengenai hakikat dan karakter
ilmu yang diajarkan sangat pnting karena erat kaitannya dengan bagaimana
guru mempersiapkan perangkat pembelajaran guna menunjang dan
memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya
Sudarisman, (2015).
Karakter utana yang dimiliki sains atau IPA, antara lain : 1)
mempelajari fenomena alam yang faktual, 2) berupa kenyataan, dan 3)
memiliki hubungan sebab akibat Wisudawati. S, (2014). Carin, (1997) dalam
Sudarisman (2015) menjelaskan hakikat IPA meliputi 4 unsur penting, yaitu:
1) proses (scientific processes), 2) produk (scientific knowledge), 3) Sikap
(scientific attitude), dan 4) teknologi.
Tujuan pendidikan IPA adalah menekankan pada pemahaman tentang
lingkungan dan alam sekitar serta kekayaan yang perlu dilestarikan dan di
jaga dalam perspektif biologi, fisika, kimia (Kemendikbud, (2013). dengan
demikian, siswa dapat memahami bagaimana cara menerapkan dilingkungan
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sekitarnya. IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis penerapannya
secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui
metode seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti
rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur Trianto, (2012).

B. Pembelajaran Inkuiri
Menurut Sanjaya, (2008) pembelajaran inkuiri adalah rangkaian
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis
dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu
masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran inkuiri dibangun dengan asumsi
bahwa sejak lahir manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri
pengetahuannya.
Menurut Sanjaya (2008) “pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu suatu
model pembelajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan
bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa. Sebagian perencanaan
dibuat oleh guru, siswa tidak merumuskan problem atau masalah. Dalam
pembelajaran inkuiri terbimbing guru tidak melepas begitu saja kegiatan –
kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Guru harus memberikan pengarahan dan
bimbingan kepada siswa dalam melakukan kegiatan – kegiatan seingga siswa
yang berfikir lambat atau siswa yang mempunyai intelegensi rendah tetap
mampu mengikuti kegiatan – kegiatan yang sedang dilaksanakan dan siswa
mempunyai kemampuan berpikir tinggi tidak memonopoli kegiatan oleh
sebab itu guru harus memiliki kemampuan mengelola kelas yang bagus.
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Alberta (2004) menyatakan bahwa inkuiri adalah proses dinamis yang
terbuka

untuk

mencari

jawaban

pertanyaan-pertanyaan

hal

yang

membingungkan yang ada untuk mengetahui dan memahami dunia. Menurut
Sanjaya (2006) penggunakan inkuiri harus memperhatikan beberapa prinsip,
yaitu

berorientasi

pada

pengembangan

intelektual

(pengembangan

kemampuan berfikir), prinsip interaksi (interaksi antara peserta didik maupun
interaksi peserta didik dengan guru bahkan antara peserta didik dengan
lingkungan), prinsip bertanya (guru sebagai penanya), prinsi belajar untuk
berfikir (learning how to think), prinsip keterbukaan (menyediakan ruang
untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan
hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang
diajukan).
Menurut

Sanjaya

(2008),

ada

beberapa

keunggulan

strategi

pembelajaran inkuiri. Beberapa keunggulan tersebut adalah:
a. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, seingga
pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna.
b. Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya
mereka
c. Merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi
belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah
laku berkat adanya pengalaman
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d. Keuntungan ini adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan
siswa yang memiliki kemampuan diatas rata – rata. Artinya, siswa yang
memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang
lema dalam belajar.
Secara umum proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran
inkuiri menurut Sanjaya (2008) dapat mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Orientasi
Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim
pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengondisikan agar
peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran dengan memberikan
arahan dan petujuk.
2) Merumuskan masalah
Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik
pada persoalan yang mengandung teka-teki yang perlu dicari jawabannya.
Proses pencarian jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri,
oleh sebab itu, melalui proses ini peserta didik akan memperoleh
pengalaman yang sangat berharga baginya.
3) Mengajukan hipotesis
Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap
diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan
pengumpulan data. Kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya
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berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang
diperoleh dan dapat ipertanggung jawabkan.
4) Mengumpulkan data
Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi yang
dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi
pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang
sangat penting dalam pengembangan itelektual.
5) Menguji hipotesis
Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap
ditrima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh.
6) Merumuskan kesimpulan
Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang
diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Oleh karena itu, untuk
mencapai kesimpulan yang akurat hendaknya guru mampu menunjukkan
pada peserta didik data nama yang relevan.
Bonnstetter (2000) dalam Suyanti (2010) membedakan inkuiri
berdasarkan pada tingkat kesederhanaan kegiatan siswa menjadi lima
tingkat yaitu:
a. Praktikum (Traditional Hands-on) adalah tipe inkuiri yang paling
sederhana.
Dalam praktikum guru menyediakan seluruh keperluan mulai dari
topik sampai kesimpulan yang harus ditemukan siswa dalam bentuk buku
petunjuk yang lengkap.
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b. Pengalaman Sains yang Terstruktur.
Tipe inkuiri berikutnya ialah pengalaman sains terstruktur (Structured
Science Experiences), yaitu kegiatan inkuiri dimana guru menentukan
topik, pertanyaan, bahan dan prosedur sedangkan analisis hasil dan
kesimpulan dilakukan oleh siswa.
c. Inkuiri terbimbing (Guided inquiry),
Pada kesempatan ini siswa lepaskan secara untuk bekerja merumuskan
prosedur, menganalisis hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri,
sedangkan dalam hal me-nentukan topik, pertanyaan dan bahan penunjang,
guru hanya berperan sebagai fasilitator.
d. Inkuiri Siswa Mandiri (Student Directed Inquiry)
Pada tipe tersebut dapat dikatakan sebagai inkuiri penuh karena pada
tingkatan ini siswa bertanggungjawab secara penuh terhadap proses
belajarnya, dan guru hanya memberikan bimbingan terbatas pada
pemilihan topik dan pengembangan pertanyaan.
e. Penelitian Siswa (Student Research)
Adalah tipe inkuiri yang paling kompleks. Dalam inkuiri tipe ini, guru
hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sedangkan penuntun
atau pemilihan dan pelaksanaan proses dari seluruh komponen inkuiri
menjadi tanggungjawab siswa.
Berdasarkan tipe-tipe inkuiri diatas, buku panduan praktikum yang
akan peneliti kembangkan pada penelitian ini tergolong dalam tipe guided
inquiri, alasannya karena buku yang dibuat tidak mencantumkan prosedur
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kerja, sehingga peserta didik diberikan kesempatan untuk bekerja
merumuskan prosedur, menganalisis hasil, dan mengambil kesimpulannya
sendiri.

C. Petujuk Praktikum
Buku panduan praktikum dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
buku yang berisi tentang keterangan dan petunjuk praktis dalam melakukan
praktikum (melaksanakan, menjalankan) sesuatu dengan panduan tersebut.
Menurut

Surat

Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasional

Nomor

36/D/O/2001 pasal 5, petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan
praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan
pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf
pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan
ilmiah. Menurut (Arifin, 2012), buku panduan praktikum merupakan buku
yang berisis tentang pedoman-pedoman praktikum dan tata cara mulai dari
persiapan, pelaksanaan, dan analisis oleh pengajar. Jadi, buku panduan
praktikum adalah buku yang berisi tentang lagkah-langkah kerja,cara
pelaksanaan untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan
praktikum.
Panduan praktikum ditujukan untuk membantu dan menuntun peserta
didik agar dapat bekerja secara terarah melalui panduan tahapan-tahapan
kerja praktikum bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri. Melalui buku
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panduan praktikum, siswa dapat mengeksplorasi pemahaman yang telah
diajarkan pada situasi-situasi baru Ektryana. P, (2014).
Mengacu kepada Meril Physical Science: Laboratory Manual dalam
Amri (2013), panduan praktikum disusun dengan format sebagai berikut:
a. Pengantar
Berisi uraian singkat yang mengetengahkan bahan pelajaran (berupa
konsep-konsep IPA) yang mencakup dalam kegiatan/praktikum dan
informasi khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan
melalui praktikum.
b. Tujuan
Memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan di
pengantar atau berkaitan dengan unjuk kerja peserta didik.
c. Alat dan Bahan
Memuat alat dan bahan yang diperlukan.
d. Prosedur/Langkah Kegiatan
Merupakan instruksi untuk melakukan kegiatan praktikum dapat berupa
sketsa gambar.
e. Data Hasil Pengamatan
Meliputi tabel-tabel data atau grafik kosong yang dapat diisi peserta didik
untuk membantu peserta didik untuk mengorganisasikan data
f. Analisis
Bagian ini membimbing peserta didik untuk melakukan langkah-langkah
analisis data sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Bagian ini dapat berupa
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pertanyaan atau isian yang jawabannya berupa perhitungan terhadap data.
Pada bagian analisis ini peserta didik dapat diminta membuat grafik dan
melihat hubungan sebab akibat antara dua hal seperti yang dirumuskan
dalam rumusan masalah.
g. Langkah Selanjutnya
Merupakan kegiatan perluasan, proyek, atau telaah pustaka yang
membantu peserta didik belajar lebih lanjut tentang materi pembelajaran
yang dipelajari melalui kegiatan praktikum serta penerapannya dalam
bidang-bidang lain.
Isi dari buku panduan praktikum tersebut peneliti gunakan sebagai
acuan yang akan digunakan dalam pembelajaran
Terdapat beberapa model petunjuk praktikum, salah satunya adalah
buku panduan praktikum berbasis inquiri. Menurut Fathurrohman (2015)
pada tipe ini, guru hanya memberikan permasalahan melalui pengamatan,
percobaan, atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban dan guru
hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, guru hanya berlaku sebagai
sumber informasi yang memberikan bantuan dengan tujuan untuk
menghindari kegagalan dalam pemecahan masalah. Pada buku panduan
praktikum inkuiri tidak ditampilkan petujuk kegiatan yang dilakukan
secara keseluruhan, sehingga peserta didik harus merumuskan sendiri
langkah kegiatan atau prosedur kegiatan yang akan dilakukan dengan
bantuan informasi-informasi yang tersedia dalam buku panduan. Dengan
pendekatan ini, peserta didik dilatih untuk memahami informasi yang
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tersedia guna melatih keterampilan proses sains. Oleh karena itu peserta
didik diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.
Pada buku panduan praktikum berbasis cookbook ini, menampilkan
seluruh petunjuk-petunjuk kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik
sehingga peserta didik dapat mencontoh dan melihat apa yang akan mereka
lakukan. Pada kegiatan ini, guru tidak meninggalkan siswa bekerja sendiri,
namun terus membantu dan memberikan pengarahan dari setiap langkah
kerja yang dilakukan.

D. Materi Biologi SMP Kelas VIII
Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan dari
segala aspek memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu
yang lain. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang
mempelajari makhluk hidup dan tingkat organisasinya. Produk keilmuan
biologi berwujud kumpulan fakta-fakta maupun konsep-konsep sebagai
hasil dari proses keilmuan biologi (Sudjoko, 2001:2). Dalam pembelajaran
Biologi SMP Kelas VIII terdapat 12 Kompetensi Dasar yang akan
dipelajari dengan pokok bahasan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Kompetensi Dasar & Materi Pokok Biologi SMP
Kelas VIII
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

3.1 Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem Sistem
gerak pada manusia, dan upaya menjaga Manusia
kesehatan sistem gerak.
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3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya Gerak Benda dan Gerak
terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, dan Makhluk Hidup
penerapannya pada gerak benda dan gerak
makhluk hidup.
3.3 Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, Struktur Rangka Manusia
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
termasuk kerja otot pada struktur rangka
manusia.
3.4Menganalisis keterkaitan struktur jaringan Struktur Tumbuhan
tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang
terinspirasi oleh struktur tumbuhan.
3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia Sistem Pencernaan pada
dan memahami gangguan yang berhubungan Manusia
dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga
kesehatan sistem pencernaan.
3.6 Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan Zat Aditif
dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya
terhadap kesehatan.
3.7 Menganalisis sistem peredaran darah pada Sistem Peredaran Darah
manusia dan memahami gangguan pada sistem
peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan
sistem peredaran darah.
3.8 Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya Tekanan Zat
dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan
darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut
pada tumbuhan.
3.9 Menganalisis sistem pernapasan pada manusia Sistem Pernapasan pada
dan memahami gangguan pada sistem Manusia
pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan
sistem pernapasan.
3.10 Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan Sistem Ekskresi
memahami gangguan pada sistem ekskresi serta
upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi.
3.11 Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan Konsep
Getaran,
bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk Gelombang dan Bunyi
sistem pendengaran manusia dan sistem sonar
pada hewan.
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3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan Sifat-sifat Cahaya.
bayangan pada bidang datar dan lengkung serta
penerapannya untuk menjelaskan proses
penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip
kerja alat optik.

Pada penelitian ini, peneliti memilih materi Sistem Pernapasan
Manusia, yang terdiri dari beberapa materi yaitu, organ pernapasan
manusia, mekanisme pernapasan manusia, frekuensi pernapasan, dan
volume pernapasan sesuai dengan ketentuan silabus yang dalam kegiatan
pembelajaran memerlukan kegiatan praktikum.

E. Penelitian yang Relevan
Pada penelitian yang relevan akan dipaparkan mengenai penelitian dan
pengembangan terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Prabawati, (2013) melakukan penelitian tentang Pengembangan Buku
Petunjuk Praktikum Dengan Pendekatan Kontekstual Berbasis Inkuiri
Terbimbing Pada Materi Optik Kelas X Semester 2. Skripsi, Jurusan
Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Malang. Tujuan dari penelitian ini
adalah diharapkan kegiatan praktikum menjadi lebih terorganisir secara
baik dan cepat mencapai tujuan yang diharapkan serta dengan alat yang
sederhana pada buku petunjuk praktikum dapat mengurangi biaya dalam
pelaksanaan praktikum. Penelitian ini merupakan penelitian R&D
(Research and Development).
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Metode yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu
model pengembangan Borg and Gall yang hanya diambil hingga langkah
kelima yaitu revisi produk. Pertama, studi pendahuluan meliputi kegiatan
studi kepustakaan dan analisis kondisi lapangan. Kedua, pengembangan
produk dan dilanjutkan dengan uji coba produk, yang terdiri dari validator
konten dan konstruk, serta subjek uji coba. Setelah melakukan uji coba
produk, akan dilakukan analisis yang kemudian dilakukan finalisasi produk
dan pelaporan akhir. Hasil validasi konten, validasi konstruk, dan subjek
uji coba adalah 94,30%, 89,55% and 85,5% menjawab iya. Dari hasil
tersebut maka buku petunjuk praktikum yang dikembangkan sudah
memenuhi kriteria valid atau baik.
Parmin (2013) melakukan penelitian tentang Pengembangan Buku
Petujuk Praktikum IPA Terpadu Tema Mikroskop Berbasis Inkuiri
Terbimbing Bermuatan Karakter.

Penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan dan menghasilkan sebuah produk berupa buku petunjuk
praktikum IPA Terpadu tema mikroskop berbasis inkuiri terbimbing
bermuatan karakter yang dapat digunakan sebagai media praktikum.
Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research and Development).
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F. Penelitian Research and Develompment (RnD)
Menurut Sugiyono (2016) langkah-langkah penggunaan metode research and
develompment meliputi:
1. Potensi dan Masalah
Potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk
dikembangkan. Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang
seharusnya dengan yang terjadi antara teori dan praktik antara perencaaan
atau kebijakan denganpelaksanaan.
2. Pengumpulan Data
Data akan dikumpulkan tergantung rumusan masalah dan hipotesis.
Posisi dan jumlah pengumpulan data dalam penelitian dan pengembangan
akan tergantung pada level penelitian. Kegiatan pengumpulan data dilakukan
pada saat melakukan penelitian untuk menemukan potensi dan masalah yang
akan digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk.
3. Desain Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dibuat atau dikembangkan untuk
dijual atau dipakai. Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research and
Development ditujukan untuk menigkatkan produktivitas pendidikan. Desain
produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan sehingga dapat
digunakan sebagai acuan untuk menilai dan membuatnya. Pengembangan
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produk awal meliputi: penyiapan materi pelajaran, penyusunan buku
pegangan dan instumen evaluasi.
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan suatu kegiatan untuk menilai rancangan
produk secara rasional. Validasi dilakukan oleh ahli media dan bidang
pengembangan media pembelajaran dan ahli materi.
5. Perbaikan Desain
Perbaikan desain produk dilakukan dengan revisi utama terhadap
produk didasarkan pada saran oleh ahli materi dan ahli media. Saran tersebut
berupa kelemahan yang kemudian dicoba untuk dikurangi dengan cara
memperbaiki desain. Perbaikan desain dilakukan oleh peneliti yang mau
menghasilkan produk tersebut.
6. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan terhadap format yang dikembangkan
sesuai dengan tujuan khusus. Hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis sesuai
tujuan khusus yang ingin dicapai, atau jika memungkinkan dibandingkan
dengan kelompok kontrol, sehingga diperoleh data untuk melakukan revisi
produk lebih lanjut. Hasil analisis dari uji coba awal ini menjadi bahan
masukkan untuk melakukan revisi produk awal.
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7. Revisi Produk
Melakukan revisi produk yang siap dioperasionalkan berdasarkan
saran dan hasil uji coba awal. Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh
informasi kualitatif tentang produk yang dikembangkan. Berdasarkan data
tersebut apakah masih diperlukan untuk melakukan evaluasi yang sama
dengan mengambil situs yang sama pula. Produk yang telah direvisi
kemudian diuji coba.
8. Uji Coba Pemakaian
Produk yang telah direvisi berdasarkan hasil uji coba skala kecil,
kemudian diuji cobakan lagi pada unit atau subyek coba yang lebih besar. Uji
coba ini dikategorikan skala sedang. Data kuantitatif hasil belajar
dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai
atau jika memungkinkan dibandingkan dengan kelompok kontrol sehingga
diperoleh data untuk melakukan revisi produk lebih lanjut.
9. Revisi Produk Akhir
Revisi produk akhir, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji
lapangan yang lebih luas. Revisi produk akhir inilah yang menjadi ukuran
bahwa produk tersebut dikatakan bear-benar valid karena telah melewati
rangkaian uji coba secara bertahap saran dari uji lapangan.
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10. Pembuatan Produk Masal
Pembuatan produk massal dapat dilakukan apabalila produk yang
diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara massal
berdasarkan studi kelayakan.
Berikut langkah-langkah penggunaan metode RnD:
Potensi dan

Pengumpulan

Masalah

Data

Uji Coba

Desain Porduk

Revisi Produk

Uji Coba

Pemakaian

Revsi Produk
Revisi Produk

Validasi Desain

Revisi Desain

Produk

Produk Masal

Revisi Desai
n
Gambar
2.3 Langkah-langkah Penggunaan Metode RnD Menurut Sugiyono

(2015).
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G. Diagram Desain Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prabawati, (2013)
tentang Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Dengan Pendekatan
Kontekstual Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Optik Kelas X, dan
penelitian yang dilakukan oleh Parmin (2013) tentang

Pengembangan

Buku Petujuk Praktikum IPA Terpadu Tema Mikroskop Berbasis Inkuiri
Terbimbing Bermuatan Karakter dapat dibuat literatur map/bagan seperti
pada bagan berikut:
Buku Panduan Praktikum
Milsia, dkk (2017)

Prabawati (2013)

Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi
Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi
Sistem Pencernaan.

Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum
dengan Pendekatan Kontekstual Berbasis
Inkuiri Terbimbing pada Materi Optik.
Menghasilkan buku panduan praktikum
yang dapat membantu praktikum agar bisa
terorganisir dengan baik.

Menghasilkan produk media pembelajaran berupa buku petunjuk praktikum yang bertujuan
untuk membantu praktikum agar dapat terorganisir dengan baik.
Peneliti
PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI SMP KELAS VIII SEMESTER GASAL
KELAS VIII PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA BERBASIS INKUIRI TERBIMBING

Gambar 2.1 Desain Diagram Penelitian Relevan
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H. Kerangka Berpikir
Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta
didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek
perkembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.
Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan
memahami alam sekitar secara ilmiah dan dengan media lingkungan, siswa
dapat berinteraksi secara langsung dengan benda, lokasi atau peristiwa
sesungguhnya secara alamiah.
Selain memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar, ada banyak
metode yang bisa digunakan untuk memberikan pengalaman yang utuh
kepada peserta didik dengan menggunakan laboratorium. Di laboratorium
peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dengan berinteraksi dengan
alat dan bahan di laboratorium. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum,
sebelumnya perlu di siapkan panduan yang berisi tujuan, prosedur
praktikum, lembar pengamatan, alat dan bahan, lembar observasi kegiatan
praktikum dan yang biasa disebut dengan buku panduan praktikum.
Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabawati
dan Niken, peneliti bermaksud melakukan penelitian yaitu Pengembangan
Buku Panduan Praktikum Biologi SMP Kelas VIII Semester Gasal
Berbasis Inkuiri Terbimbing. Beberapa prosedur diperlukan untuk
mengembangkan buku panduan praktikum. Prosedur yang dibutuhkan
antar lain melakukan survey kebutuhan, melakukan observasi dan
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wawancara, merancang buku panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing dan validasi oleh para ahli dan guru.
Survey kebutuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
kebutuhan guru akan adanya buku panduan praktikum yang dikembangkan.
Setelah melakukan analisis kebutuhan di 4 sekolah yang berbeda,
dilanjutkan dengan merancang buku panduan praktikum. Buku panduan
praktikum sudah yang dikembangkan akan divalidasi oleh 2 guru SMP
Kelas VIII. Dari penilaian yang dilakukan oleh guru di sekolah, di lakukan
untuk mengetahui kelayakan dari buku yang dikembangkan untuk
digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
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Survey Kebutuhan
berbeda:

pada

4

Penelitian Relevan:

sekolah

Penelitian yang dilakukan oleh Prabawati
(2013) dan Milsia (2017) yang menghasilkan
produk media pembelajaran berupa buku
panduan praktikum yang bertujuan untuk
membantu praktikum agar terorganisir dengan
baik.

Dalam penggunaan LKPD yang dibuat
sendiri
oleh
guru
kurang
efektif
dikarenakan peserta didik tidak dapat
mempelajari kembali praktikum yang sudah
dilaksanakan. Selain itu, peserta didik juga
tidak
memiliki
gambaran
kegiatan
praktikum yang akan dilakukan selanjutnya.
Untuk itu, guru sangat membutuhkan buku
panduan praktikum biologi yang baru untuk
mempermudah dalam kegiatan praktikum
peserta didik.

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI SMP KELAS VIII
SEMESTER GASAL PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA BERBASIS
INKUIRI TERBIMBING
Validasi para ahli dan guru biologi SMP Kelas VIII

Buku Panduan Praktikum Biologi SMP Kelas VIII dengan Pendekatan Kontekstual Berbasis Inkuiri
Terbimbing yang layak diujicobakan

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian yang Dilakukan
Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D (Research and
Development). Sugiyono, (2010) dalam bukunya, metode penelitian dan
pengembangan

adalah

metode

penelitian

yang

digunakan

untuk

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.1
Hal senada juga disampaikan oleh Nana dalam bukunya yang mengatakan
bahwa penelitian dan pengembangan (Research and Development atau
R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan
suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Sugiyono (2015) menyatakan, penelitian dan pengembangan ini
terdapat 10 langkah/tahapan pelaksanaan yaitu :
1. Potensi dan Masalah
Merupakan tahap untuk menganalisis dan mengidentifiasi masalah atau
penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi serta potensi
yang mungkin dikembangkan
2. Pengumpulan Informasi
Pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan berbagai informasi
tertentu yang dapat menjadi dasar pengembangan produk tersebut.
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3. Desain Produk
Desain produk merupakan tahap perwujudan rencana pengembangan
produk dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai
pegangan untuk membuat dan menilainya
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk layak digunakan atau tidak. Validasi produk diberikan
kepada beberapa pakar dan ahli yang sudah berpengalaman.
5. Revisi Desain
Revisi desain merupakan kegiatan peninjauan kembali untuk perbaikan
desain pengembangan produk perdasarkan penilaian dan saran validator
pada tahap validasi desain.
Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian hanya dibatasi pada
tahap 1 sampai 5 yaitu revisi desain berdasarkan hasil analisis produk awal
sehingga menjadi produk yang lebih baik. Peneliti melakukan penelitian
dan pengembangan buku panduan praktikum pada mata pelajaran IPA
kelas VIII pada 1 KD dengan materi sistem pernapasan manusia. Tingkat
kelayakan buku panduan praktikum ini diketahui melalui validasi oleh ahli
materi, validasi oleh ahli media, dan validasi oleh guru.
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B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian pengembangan buku panduan praltikum berbasis inkuiri
terbimbing dilakukan sampai lima tahap produk revisi setelah validasi. Hal
ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya. Adapun langkahlangkah pengembangan buku panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing yaitu:
1.

Potensi dan Masalah
Pada tahap potensi dan masalah ini peneliti menggali potensi dan
masalah dengan melakukan kegiatan survey analisis kebutuhan terkait
penggunaan buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing. Survey
kebutuhan dilakukan pada tingkat SMP yaitu pada Smp Budya Wacana,
Smp Kanisius Pakem, Smp N 1 dan Smp N 6 Yogyakarta. Kegiatan survey
kebutuhan dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan guru IPA Kelas
VIII berdasarkan daftar wawancara yang telah disusun.

2.

Pengumpulan Data
Tahap selanjutnya peneliti mencatat informasi yang diperoleh dari
guru IPA di empat sekolah lalu merangkum sebagai bahan perencanaan
dan dasar pertimbangan dalam membuat produk yang nantinya diharapkan
dapat mengatasi masalah. Peneliti juga melakukan studi literatur dari
jurnaldan hasil penelitian serupa sebagai acuan dalammengembangkan
buku panduan praktikum.
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3.

Rancangan Produk
Peneliti selanjutnya merancang produk melalui penelitian R&D
berupa buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing yang
diharapkan nantinya dapat meningkatkan produktivitas pendidikan.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam merncang buku
panduan praktikum, yaitu:

a) Menentukan materi sistem pernapasan manusia kelas VIII SMP.
b) Merangkum materi sistem pernapasan manusia dari berbagai sumber.
c) Membuat Silabus dan RPP
d) Menentukan tujuan pembelajaran
e) Menentukan komponen-komponen dalam buku panduan praktikum,
mencakup:
1) Sampul
2) Daftar isi
3) Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan
4) Informasi terkait penggunaan buku pandua npraktikum.
5) Soal
6) Daftar pustaka
7) Sampul belakang,
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4.

Tahap Validasi
Tahap dari validasi produk ini bertujuan untuk memberikan
penilaian terkait dengan kualitas buku panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing pada materi sistem pernapasan manusia kelas VIII. Validasi
dilakukan oleh pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai produk
yang baru dirancang. Validasi dilakukan oleh dua pakar/ahli materi dan dua
pakar/ahli media pembelajaran. Pakar yang menilai buku panduan
praktikum akan melihat kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut.
Penilaian yang didapatkan dari pakar/ahli materi dan ahli media kemudian
dilakukan perbaikan sesuai komentar.

5.

Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi, langkah selanjutnya adalah revisi
desain. Saran dan masukkan yang didapatkan dari ahli materi dan ahli
media dapat dilihat pada hasil kuesioner yang telah disediakan. Langkah
berikutnya peneliti merevisi produk setelah validasi.

C. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Produk yang dikembangkan berupa buku panduan praktikum biologi
berbasis inkuiri terbimbing untuk kelas VIII SMP.
2. Buku panduan praktikum berisi arahan agar peserta didik mudah dalam
memahami materi yang sedang dipelajari.
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3. Buku panduan praktikum dilengkapi dengan gambar-gambar yang
menarik dan mudah untuk dipahami peserta didik dan relevan dengan
materi pembelajaran.
4. Gambar-gambar yang dicantumkan dalam buku panduan praktikum jelas
dan berwarna sehingga menarik perhatian peserta didik untuk melihat,
membaca dan memahami materi.
5. Buku panduan praktikum yang dikembangkan dapat diguanakan peserta
didik untuk belajar mandiri di luar sekolah.
6. Produk buku panduan praktikum menggunakan kertas HVS ukuran A4.

D. Teknik dan Intrumen Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data pada penelitian Pengembangan Buku
Panduan Praktikum Biologi SMP Kelas VIII dengan Pendekatan
Kontekstual berbasis Inkuiri Terbimbing mempergunakan metode dan
instrumen sebagai berikut:
1. Metode Wawancara
Wawacara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah
wawancara terpimpin (guided interview). Wawancara terpimpin yaitu
wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan
yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara terpimpin seringkali
disebut juga sebagai wawancara berstruktur. Metode ini dilakukan untuk
analisis kebutuhan yang digunakan saat pembelajaran.
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2. Metode Kuesioner (angket)
Angket digunakan untuk uji kelayakan dan uji validitas buku panduan
praktikum serta tanggapan guru pada produk tersebut.

E. Instrumen Penilaian
1. Lembar Wawancara untuk Analisis Kebutuhan
Untuk menganalisa kebutuhan dalam pengembangan buku panduan
praktikum dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui
dan mengidentifikasi fakta dan permasalahan yang ada di lapangan.
Permasalahan tersebut terkait dengan penggunaan buku panduan praktikum
di sekolah. Hasil wawancara yang didapatkan di jadikan sebagai acuan
dalam pengembangan buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri
terbimbing untuk SMP Kelas VIII.
Indikator pada wawancara survei kebutuhan terdapat pada tabel di
bawah ini dan indikator tersebut dijabarkan untuk membuat pertanyaanpertanyaan dalam survei kebutuhan tampak pada tabel 2.2 sebagai berikut.

2.2 Indikator Wawancara Survey Kebutuhan

Aspek
Kurikulum 2013

Indikator
1. Penjelasan pendekatan saintifik
2. Penjelasan metode pembelajaran selain saintifik
Pengetahuan guru 1. Penjelasan alasan pendekatan kontekstual
tentang pendekatan
kontekstual
Pengetahuan guru 1. Penjelasan guru mengenai pendekatan inkuiri
tentang
pembelajaran
inkuiri
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Praktikum

1. Frekuensi pelaksanaan praktikum
2. Materi yang digunakan dalam praktikum
3. Pendekatan yang digunakan dalam praktikum

6
7-8
9-10

Petunjuk
Praktikum

1. Penjelasan model panduan petunjuk praktikum
Materi yang digunakan dalam praktikum

11,12,
13,14,1
5

Tabel 2.3 Panduan Wawancara Survey Kebutuhan

No Pertanyaan
1 Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pendekatan saintifik dalam
kurikulum 2013?
2 Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi pendekatan saintifik?
3 Model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran biologi?
4

Jenis/media pembelajaran apa saja yang bapak/ibu ketahui?

5

Berapa kali dilaksanakan praktikum dalam satu (1) tahun ajaran?

6

Apa saja materi yang biasanya bapak/ibu gunakan dalam praktikum?

7

Pernahkan bapak/ibu melaksanakan praktikum berdasarkan pendekatan
kontekstual?

8

Bila pernah, berikan contoh kesulitan/kemudahan dalam pengaplikasiannya?

9

Menurut bapak/ibu, materi apa saja yang membutuhkan praktikum namun tidak
terlaksana dalam proses pembelajaran?

10 Petunjuk praktikum model apakah yang biasanya digunakan oleh peserta didik?
11 Apakah petujuk praktikum yang digunakan sudah mencukupi pencapaian
Kurikulum 2013? Yaitu memberi peluang kreativitas dan ketelitian dalam
merangsang keterampilan prosedur kegiatan?
12 Pernahkan bapak/ibu membuat petunjuk prktikum model inkuiri terbimbing?
13 Apakah bapak/ibu membutuhkan adanya buku praktikum tambahan dalam
pembelajaran?
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14 Bagaimana menurut bapak/ibu jika materi sistem pernapasan manusia
menggunakan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing?
Jika YA, mengapa?
Jika Tidak, mengapa?

2. Lembar Kuesioner untuk Validasi Produk
Untuk mengukur kualitas produk yang dikembangkan sehingga layak
untuk diuji coba peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner validasi
diberikan kepada ahli materi dan guru mata pelajaran.
a) Kisi-kisi instrumen validasi oleh ahli materi dan guru mata pelajaran
Kuesioner ini diberikan kepada ahli materi dan guru mata pelajaran
untuk memvalidasi buku panduan praktikum dari aspek pembelajaran.
Indikator penelitian aspek pembelajaran tampak pada tabel 3.3 indikator
tersebut

dijabarkan

untuk

membuat

pertanyaan-pertanyaan

dalam

kuesioner yang tampak pada tabel 3.4 sebagai berikut.

No

Tabel 2.4 Indikator Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Ahli
Materi
Pertanyaan
Indikator
Skor
Aspek yang dinilai
A. Aspek Konten/Isi

1.

Kesesuaian materi/isi dengan Kompetensi Inti Memenuhi 3 Aspek
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD)

4

1. Kompetensi Inti

3

Memenuhi 2 Aspek

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam
Memenuhi 1 aspek
ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan
pengembangan
dari
yang Tidak
memenuhi
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, ketiga aspek
bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
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keilmuan.
2. Kompetensi Dasar
3.9 Menganalisis sistem pernapasan pada
manusia dan memahami gangguan pada
sistem pernapasan serta upaya menjaga
kesehatan sistem pernapasan.
3. Kompetensi Dasar
4.9 Menyajikan karya tentang upaya menjaga
kesehatan sistem pernapasan.
2.

Kesesuaian Buku Praktikum sebagai media
pembelajaran dengan indikator materi sistem
pernapasan manusia pada RPP

Memenuhi 4-5
Indikator

4

Terdiri dari 9 Indikator

Memenuhi 2-3
Indikator

3

Memenuhi 1
Indikator

2

Tidak memenuhi
semua indikator

1

Memenuhi 3 aspek

4

3.9.1 Mengaitkan struktur dan fungsi organ
sistem pernapasan.
3.9.2 Menjelaskan pertukaran oksigen dan
karbon dioksida pada sistem pernapasan.
3.9.3 Mendeskripsikan mekanisme pernapasan
dada.
3.9.4 Mendeksripsikan mekanisme pernapasan
perut.
3.9.5 Menyelidiki frekuensi pernapasan pada
manusia.
3.9.6 Menganalisis faktor yang mempengaruhi
frekuensi pernapasan manusia.
3.9.7 Menyelidiki volume pernapasan pada
manusia.
3.9.8 Menganalisis faktor yang mempengaruhi
volume pernapasan pada manusia.
3.9.9 Menjelaskan gangguan yang terjadi pada
sistem pernapasan.
4.9 Menyajikan karya tentang upaya menjaga
kesehatan sistem pernapasan.
3.

Ringkasan materi sistem pernapasan manusia
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4.

5.

6.

mendukung pembelajaran
1. Isinya lengkap namun singkat
2. Isinya mudah dipahami
3. Pembatas materi antara sub materi struktur
dan fungsi pernapasan manusia, organ
pernapasan manusia,frekuensi pernapasan,
volume pernapasan, dan gangguan pada
sistem pernapasan manusia dan upaya
untuk mencegah atau menaggulanginya.
Media membangkitkan minat dan rasa ingin
tahu siswa
1. Sampul yang menarik
2. Memiliki bermacam-macam warna
3. Gambar yang diserta dengan penjelasan

Kesesuaian media pembelajaran dengan materi
sistem pernapasan manusia
1. Memuat materi struktur dan fungsi
organ manusia
2. Memuat materi organ pernapasan
manusia
3. Memuat materi frekuensi pernapasan
4. Memuat materi volume pernapasan
5. Memuat materi gangguan pada sistem
pernapasan manusia dan upaya untuk
mencegah atau menaggulanginya.
Memfasilitasi siswa untuk bekerja sama
1. Dalam media terdapat petujuk batas
anggota kelompok 4-5 orang
2. Terdapat petunjuk pengerjaan secara
kelompok sesuai variasi kegiatan di
panduan.
3. Terdapat petunjuk penilaian sesama
teman kelompok

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ketiga aspek

1

Memenuhi 4-5
aspek

4

Memenuhi 3 aspek

3

Memenuhi 2 aspek

2

Tidak memenuhi 5
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

semua aspek
7.

Kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa
kelas VIII
1. Terdapat soal pada tingkat C4 keatas
2. Soal mengajak untuk berpikir kreatif
3. Kreasi mendia panduan praktikum
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Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2
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mengajak siswa untuk berpikir inovatif.

Tidak memenuhi

1

semua aspek
8.

Memuat berbagai variasi warna dan gambar
1. Menginterpretasikan warna dan gambar
2. Mengelompokkan warna dan gambar
3. Memasangkan warna dan gambar
4. Mengurutkan warna dan gambar
5. Menyusun warna dan gambar

Memenhi 4-5 aspek

4

Memenuhi 3 aspek

3

Memnuhi 2 aspek

2

Tidak memenuhi
kelima aspek

1

Pertanyaan

Indikator

Skor

Kejelasan petunjuk penggunaan

Memenuhi 4 Aspek

4

1. Singkat

Memenuhi 3 Aspek

3

Memenuhi 2 aspek

2

Tidak memenuhi
keempat aspek

1

Memenuhi 3
Indikator

4

Memebuhi 2
Indikator

3

Memenuhi 1
Indikator

2

Tidak memenuhi ke
3 indikator

1

No

Aspek yang dinilai
B. Aspek cara penggunaan dan penyajian
1.

2. Mudah dipahami
3. Runtut dan sistematis
4. Tidak menimbulkan makna ganda
2.

Keruntutan konsep kategori:
1. Ringkasan materi urut dari struktur dan
fungsi organ pernapasan manusia, organ
pernapasan manusia, frekuensi pernapasan,
volume pernapasan, dan gangguan pada
sistem pernapasan manusia dan upaya untuk
mencegah atau menaggulanginya
2. Gambar-gambar dalam buku panduan
praktikum mulai dari struktur dan fungsi
organ pernapasan manusia, organ pernapasan
manusia, frekuensi pernapasan, volume
pernapasan, dan gangguan pada sistem
pernapasan manusia, sampai dengan upaya
untuk mencegah atau menaggulanginya
3. Pada setiap sub materi mulai dari pengertian,
ciri-ciri, konsep, dan macam-macam
gangguan.
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3.

4.

Kelengkapan Penyajian
1. Cover
2. Daftar isi
3. KI dan KD
4. Tujuan pembelajaran
5. Petunjuk pengamatan
6. Ringkasan materi
7. Variasi kegiatan dalam panduan praktikum

Keefektifan dalam penggunaan
1. Mudah dibaca
2. Mudah dibuka
3. Mudah dibawa

Memenuhi 6-7
aspek

4

Memenuhi 3-5
aspek

3

Memenuhi 1-2
aspek

2

Tidak memenuhi 7
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 5-6
aspek

4

Memenuhi 3-4
aspek

3

Memenuhi 1-2
aspek

2

Tidak memenuhi 6
aspek

1

C. Aspek Ciri-ciri Inkuiri Terbimbing
1.

1. Membimbing siswa merumuskan masalah
dengan demonstrasi atau menampilakan
gambar/ animasi fenomena.
2. Membimbing siswa dengan mengajukan
pertanyaan yang berhubungan dengan
jawaban masalah yang diberikan
3. Menekankan kepada aktivitas siswa secara
maksimal untuk mencari dan menemukan
artinya menempatkan siswa sebagai subjek
belajar
4. Seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk
mencari dan menemukan suatu yang
dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat
menumbuhkan sikap percaya diri (selfbelief), artinya dimana guru hanya sebagai
fasilitator dan motivator belajar siswa, yang
dilakukan dengan tanya jawab.
5. Mengembangkan kemampuan intelektual
sebagai bagian dari proses mental, artinya
siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai
pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka
dapat menggunakan potensi yang
dimilikinya.
6. Meminta siswa untuk merefleksikan/
mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan
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pengujian hipotesis
D. Aspek Ciri-ciri Pendekatan Kontekstual
1.

1. Adanya kerja sama antar kelompok
2. Menekankan pentingnya pemecahan masalah
atau problem
3. Bermuara pada keragaman konteks
kehidupan murid yang berbeda-beda
4. Menyenangkan dan tidak membosankan
5. Pembelajaran integrasi

Memenuhi 4-5
aspek

4

Memenuhi 3-2
aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 5
aspek

1

Bahasa bersifat komonikatif

Memenuhi 3 aspek

4

Kategori:

Memenuhi 2 aspek

3

1. Kalimat sederhana

Memenuhi 1 aspek

2

2. Mudah dimengerti

1

3. Tidak menimbulkan makna ganda

Tidak memenuhi 3
aspek

Kejelasan instruksi pengerjaan

Memenuhi 3 aspek

4

Kategori:

Memenuhi 2 aspek

3

1. Singkat

Memenuhi 1 aspek

2

2. Jelas

Tidak memenuhi ke
3 aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

E. Aspek Bahasa
1.

2.

3. Tidak menimbulkan makna ganda
D. Aspek Tampilan
1.

Kesesuaian layout cover/ sampul depan
Kategori:

Memenuhi 2 aspek

3

1. Gambar pada sampul buku panduan
praktikum
mewakili
materi
sistem
pernapasan manusia

Memenuhi 1 aspek

2

2. Keterangan kelas dan semester pada sampul
benar (sesuai dengan yang telah ditetapkan
dalam kurikulum)

Tidak memenuhi ke
3 aspek

1

3. Gambar pada sambul juga di gunakan dalam
isi panduan praktikum
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2.

Kejelasan informasi buku panduan praktikum
pada materi sistem pernapasan manusia

Memenuhi 4-5
aspek

4

Kategori:

Memenuhi 3-1
aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke
5 aspek

1

Kualitas bahan sampul

Memenuhi 3 aspek

4

1. Menggunakan pelindung pada sampul

Memenuhi 2 aspek

3

2. Sampul tebal dan tidak mudah rusak

Memenuhi 1 aspek

2

3. Kreatif dan inovatif

Tidak memenuhi ke
3 aspek

1

Desain tampilan buku panduan praktikum

Memenuhi 3 aspek

4

1. Berbentuk seperti buku

Memenuhi 2 aspek

3

2. Bentuk dari isi buku panduan praktikum
bervariasi

Memenuhi 1 aspek

2

3. Kreatif dan inovatif

Tidak memenuhi ke
3 aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke
3 aspek

1

1. Menunjukkan
Praktikum”

judul

“Buku

Panduan

2. Menunjukkan bahwa ditujukan untuk kelas
VIII
3. Menunjukkan
bahwa
materi
sistem
pernapasan manusia dipelajari pada semester
II
4. Menunjukkan
bahwa
buku
panduan
praktikum digunakan pada mata pelajaran
IPA SMP.
5. Menunjukkan nama pembuat buku panduan
praktikum
3.

4.

5.

Kemenarikan hiasan warna, gambar dan huruf
yang digunakan
1. Buku panduan praktikum berwarna kontras
sehingga menarik
2. Menggunakan beberapa hiasan
3. Jenis font bervariasi

Perhitungan Hasil Kuesioner
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Perhitungan skor yang didapat = Total A + Total B + Total C + Total D
Rata-rata = jumlah skor yang diperoleh/jumlah keseluruhan item
Jumlah keseluruhan item = 19

Keterangan =
a.

(Sangat kurang baik) skor 1

b.

(Kurang baik) skor 2

c.

(Baik) skor 3

d.

(Sangat baik) skor 4

Komentar Umum untuk perbaikan
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....
Kesimpulan
Berilah tanda silang (X) pada salah pilihan dibawah ini :
1. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba tanpa revisi
2. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba dengan revisi
3. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba lapangan
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Validator

(

)

Tabel 2.5 Kriteria Validator Pengembangan Buku Panduan Praktikum
Validator

Kriteria

Bidang Ahli

Dosen materi pembelajaran

Lulusan S2

Ahli materi pembelajaran

Dosen Media Pembelajaran

Lulusan S2

Ahli media pembelajaran

Guru

Lulusan S1

Ahli pembelajaran kelas
VIII SMP

Guru

Lulusan S1

Ahli pembelajaran kelas
VIII SMP

F.Metode Analisis Data
Analisis data mencakup kegiatan mengklarifikasi, menganalisa,
memakai, dan menarik kesimpulan. Metode analis data pada penelitian ini
dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun penjabarannya sebagai
berikut:
1. Analisis kualitatif
Analisa kualitatif dilakukan untuk data berupa komentar atau
informasi yang didapatkan dari dua pakar/ahli media pembelajaran dan dua
guru biologi kelas VIII SMP. Perolehan data tersebut selajutnya dianalisis
untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan kelayakan buku panduan
praktikum yang dihasilkan dan selajutnya dapat direvisi.
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2. Analisis kuantitatif
Analisis kuantitatif dilakukan untuk data yang didapatkan dari
instrumen

penilaian

yang

dilakukan

oleh

dua

pakar/ahli

media

pembelajaran dan dua guru biologi kelas VIII SMP. Perolehan skor dari
penilaian

validator

menggunakan

Skala

terhadap

buku

Likert.

Adapun

panduan
kategori

praktikum

dihitung

penilaian

terhadap

pengembangan Buku Panduan Praktikum pada materi Sistem Pernapasan
Manusia Kelas VIII SMP adalah sangat baik (4), baik (3), kurang baik
(2) dan sangat kurang baik (1).
Hasil perhitungan skor masing-masing validasi selanjutnya akan
dirata- rata kemudian dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif
sesuai dengan kategori dalam Skala Likert.
Berikut ini merupakan rumus Skala Likert untuk mengetahui
interval penilaian skala numerik menurut Arikunto (2009) :
Rumus :
RS = (m-n)/b
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah dalam pengukuran
b = Banyaknya kelas/katergori yang dibentuk
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Tabel 2.6 Skala Likert
Kategori
Sangat Baik

Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4

Baik

2,5 ≤ x < 3,25

Kurang Baik

1,75 ≤ x < 2,5
1 ≤ x < 1,75

Sangat Kurang Baik

G.Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan hasil validasi
dari media pembelajaran yang dikembangkan yaitu pengembangan buku
panduan praktikum biologi SMP kelas VIII semeter gasal pada materi
sistem pernapasan manusia berbasis inkuiri terbimbing berkriteria “Baik”
serta produk yang dikembangkan dalam kategori layak untuk diujicobakan.
Untuk mengetahui kualitas dari alat evaluasi yang dikembangkan
layak atau tidak, maka peneliti menggunakan kriteria minimal penilaian
kategori “Baik”. Jika penilaian alat evaluasi pembelajaran minimal
mendapatkan nilai “Baik”, maka alat evaluasi yang dikembangkan “Layak”
digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Data Hasil Analisis Kebutuhan
Salah satu langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian dan
pengembangan yaitu analisis kebutuhan pada setiap sekolah yang sudah
ditetapkan (Surat perijinan pada lampiran 5). Analisis kebutuhan
dimaksudkan untuk memperoleh infromasi terkait penggunaan panduan
buku praktikum pada mata pelajaran biologi kelas VIII SMP. Dalam
kegiatan analisis kebutuhan, peneliti menggunakan metode wawancara
untuk memperoleh sejumlah informasi yang dibantu dengan lembar daftar
pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah pada bab sebelumnya.
Wawancara dilakukan pada 4 (empat) guru IPA Biologi SMP Kelas VIII
yang ada di Yogyakarta yaitu SMP Budya Wacana Yogyakarta, SMP
Kanisius Pakem, SMPN 6 Yogyakarta, SMPN 1 Yogyakarta.
Tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi
adanya fakta-fakta dan permasalahan di lapangan. Permasalahan tersebut
terkait dengan penggunaan panduan praktikum yang digunakan. Hasil
wawancara pada lampiran 4 tersebut dijadikan acuan dalam pengembangan
buku panduan praktikum biologi SMP Kelas VIII dengan pendekatan
kontekstual berbasis inkuiri terbimbing. Pada tabel 3.6 ditunjukan
kebutuhan spesifik akan panduan praktikum pada empat sekolah SMP di
Yogyakarta.
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Rangkuman hasil wawancara analisis kebutuhan dari 4 sekolah dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.7 Hasil Wawancara survey Kebutuhan
Pertanyaan No

SMP BW

1).
Pernahkan
bapak/ibu
melaksanakan
praktikum berdasarkan
pendekatan kontekstual
2).
Bila
Pernah,
berikan
kesulitan/kemudahan
dalam
pengaplikasiannya!

Pernah

3). Petunjuk praktikum
model apakah yang
biasanya
digunakan
dalam
pelaksanaan
pembelajaran biologi?

4). Apakah petunjuk
praktikum
yang
digunakan
sudah
mencukupi pencapaian
kurikulum 2013? Yaitu
memberi
peluang
kreativitas
dan
ketelitian
dalam
meransang
prosedur
kegiatan?

Mudah:
Karena erat dengan
penerapan
kehidupan seharihari dan anak
mudah
mengaitkan.
Kesulitan:
Anak-anak sulit di
ajak berpikir luas.
Discovery,
Saintifik,
dan
belum
menggunakan
media
seperti
problem
based
learning
dan
project
based
learning.
Mungkin
belum
maksimal,
perlu
dimaksimalkan
agar anak lebih
mandiri dan kreatif
juga
dalam
berpikir.

SMP
KANISIUS
Pernah

SMPN 1

SMPN 6

Pernah

Pernah (sering)

Mudah:
Peserta
didik
bisa
lebih
mudah
dalam
memahami
materi
karena
dapat
melihat
langsung.

Mudah:
Memandu siswa
langsung untuk
melihat alam,
Kesulitan:
Siswa
kurang
memahami.

Mudah:
Karena
erat
dengan penerapan
kehidupan seharihari.

Model
cookbook,
model
inkuiri
terbimbing.

Saintifik,
tapi
sering
menggunaan
Problem based
learning
(Pembelajaran
berbasis
masalah).

Discovery,
inkuiri,
kontenstual,
problem
based
learning, project
based learning,
SSI, Kooperatif.

Sudah

Sudah

Sudah mencukupi
pencapaian
kurikulum 2013,
dan
tergantung
pada kondisi guru
dan
siswanya
sendiri.
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5).
Pernahkan Sudah diterapkan
Sudah
bapak/ibu
melaksanakan
praktikum berdasarkan
pendekatan
kontekstual?
6). Apakah bapak/ibu Perlu, bisa dibuat Masih perlu.
membutuhkan adanya lebih kreatif.
buku
panduan
praktikum tambahan
dalam pembelajaran?

Sering

Pernah,
secara
konteks
nyata
pada alam.

Bisa

Bagus,
setuju.

Survey kebutuhan di SMP Budya Wacana, SMP Kanisius Pakem,
SMPN 1 Yogyakarta, dan SMPN 6 Yogyakarta menunjukkan bahwa
penggunaan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 disesuaikan dengan
materi yang diberikan. Pendekatan saintifik divariasikan dengan berbagai
model dan metode pembelajaran yang bertujuan agar memudahkan peserta
didik dalam hal pemahaman. Metode pembelajaran yang sering digunakan
antara lain diskusi, discovery, inquiri,, problem based learning, project
based learning. Penggunaan pendekatan kontekstual pernah dan sering
dilakukan oleh guru karena peserta didik dapat melihat langsung dengan
objek yang dipelajari sehingga harapannya peserta didik dapat dengan
mudah untuk memahami materi yang diberikan. Pendekatan inkuiri sebagai
salah satu cara yang digunakan guru untuk mentransfer ilmu pernah
dilakukan oleh guru dengan harapan materi yang diberikan lebih mudah
dipahami oleh peserta didik. Dalam 1 (satu) tahun ajaran dilakukan
praktikum 5x dan juga 1x dalam seminggu, materi yang biasanya
digunakan antara lain Gerak Makhluk Hidup, Struktur Tumbuhan, Sistem

51

sangat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pernapasan, Sistem Pencernaan, Frekuensi Pernapasan, klasifikasi, struktur
dan fungsi tumbuhan. Pelaksanaan praktikum menggunakan pendekatan
kontekstual pernah dilakukan oleh guru, terdapat kemudahan dan kesulitan
dalam pengaplikasiannya. Kemudahan yang dialami adalah objek yang
dibutuhkan terdapat di lingkungan sekitar sehingga mudah didapatkan dan
peserta didik lebih mudah dalam memahami materi, namu kesulitan yang
dihadapi adalah sulit untuk mengajak siswa berinteraksi dengan alam.
Pada saat melaksanakan praktikum, panduan praktikum yang peserta
didik dapatkan dari guru berupa handout Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD). Pada LKPD tersebut guru sudah memberikan petunjuk-petunjuk
kemudian peserta didik langsung melakukan sesuai dengan petunjuk
tersebut. Panduan praktikum yang digunakan oleh peserta didik dibuat
sendiri oleh guru dan terkadang menggabungkan dari buku paket. Menurut
beberapa guru yang telah di wawancarai, panduan praktikum yang dibuat
sudah mencukupi pencapaian kurikulum 2013, namun ada beberapa yang
merasa belum mencukupi dalam memberi peluang kreativitas peserta didik
dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan contohnya adalah
membuat prosedur penelitian dan merumuskan hipotesis. Berdasarkan
wawancara yang telah dilakukan pada 4 (empat) sekolah, buku panduan
praktikum

tambahan

dibutuhkan

oleh

guru

dalam

menunjang

pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan, maka peneliti
menarik kesimpulan bahwa pemahaman guru tentang pendekatan
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kontekstual dan ikuiri terbimbing sudah cukup baik dalam pembelajaran.
Dalam membuat panduan praktikum, guru masih menggunakan buku paket
dan LKPD sebagai panduan dan guru belum menggunakan panduan
praktikum model inkuiri terbimbing. Untuk itu, peneliti memilih inkuiri
terbimbing sebagai metode yang diharapkan dapat diterapkan dalam
kegiatan praktikum. Terkait panduan praktikum yang dikembangkan, guru
membutuhkannya sebagai tambahan dalam pembelajaran guru memberi
peluang kreativitas peserta didik dalam merangsang keterampilan prosedur
kegiatan.
2. Deskripsi Produk Awal Buku Pnduan Praktikum Pada Materi Sistem
Pernapasan Manusia.
Dalam mengembangkan produk berupa buku panduan praktikum,
peneliti

mengikuti

langkah-langkah

sesuai

pada

penelitian

dan

pengembangan pembelajaran. Peneliti menentukan langkah awal dengan
menentukan pokok materi biologi SMP Kelas VIII berdasarkan kuirkulum
2013 dan berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan dari beberapa
sekolah. Sesuai dengan kompetensi dasar yang berlaku, maka tujuan
praktikum disusun agar tercapai dengan maksimal. Langkah selanjutnya
yang dilakukan oleh peneliti yaitu merancang buku panduan praktikum.
Buku panduan praktikum yang dikembangkan mencakup materi
struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, mengidentifikasi
mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, frekuensi pernapasan,
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volume pernapasan, dan gangguan pada sistem pernapasan manusia.
Pemilihan materi tersebut disesuaikan dengan hasil wawancara tentang
kebutuhan guru dikelas pada tabel 2.7. Buku panduan praktikum yang
dikembangkan

dilengkapi

dengan

petunjuk

penggunaan

sehingga

memudahkan peserta didik dalam menggunakannya. Dengan demikian,
adanya buku panduan praktikum ini akan membantu peserta didik dalam
memahami materi dan memberi peluang kreativitas peserta didik dalam
merangsang keterampilan prosedur kegiatan.
Langkah

selanjutnya yakni

merancang Silabus

dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD) berdasaekan KI, KD, Indikator dan tujuan
pembelajaran. Selanjutnya, peneliti mulai merancang desain media dan
materi. Desain yang peneliti susun dijadikan sebagai landasan untuk
membuat produk awal buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri
terbimbing. Berikut merupakan proses pembuatan buku panduan praktikum
dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Pemilihan media
Media yang dikembangkan adalah buku panduan praktikum berbasis
inkuiri terbimbing pada materi sistem pernapasan manusia kelas VIII.
Penyajian isi buku panduan praktikum dalam bentuk penyelidikan, dasar
teori singkat, tujuan, alat dan bahan, prosedur, yang berisi suruhan dan soal
yang dilengkapi dengan beberapa langkah kerja dalam praktikum.
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2. Desain awal
Desain awal pembuatan buku panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing dilakukan dengan pembuatan skenario yang dimulai dari
penentuan desain sampul depan, pembuatan materi judul penyelidikan,
pemilihan soal, pemilihan warna, pemilihan gambar, dan langkah kerja.
Pembuatan buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing dibuat
dalam microsoft word 2010. Proses percetakan buku panduan praktikum
berbasis inkuiri terbimbing dicetak menggunakan kertas ivory dengan
ukuran kertas A4 dilengkapi dengan sampul pelindung. Setelah selesai
dicetak, produk diserahkan kepada ahli media dan ahli materi.
3. Komponen-komponen dalam buku panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing
Komponen-komponen dalam buku panduan praktikum berbasis inkuiri
terbimbing terdiri dari:
a. Sampul
Bagian sampul buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing
berwarna hijau cream berukuran A4. Buku panduan praktikum memuat
informasi judul, materi, kelas, logo Universitas Sanata Dharma, logo
kurikulum 2013, dan nama penulis. Tulisan buku panduan praktikum
berbasis inkuiri terbimbing menunjukkan model pembelajaran yang
terdapa dalam buku panduan praktikum. Selain itu tulisan SMP/MTs
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kelas VIII semester gasal menunjukkan bahwa materi sistem pernapasan
diterapkan di semester gasal untuk siswa kelas VIII.

Gambar 2.3 Sampul Buku panduan praktikum,
b. Daftar Isi
Daftar isi termasuk bagian terpenting dalam buku panduan praktikum
berbasis inkuiri terbimbing karena pembaca akan terbantu menemukan
penyelidikan tertentu dengan mudah dapat dilihat pada gambar 2.4
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Gambar 2.4 Daftar isi pada buku panduan praktikum.
c. Informasi Terkait Media Petunjuk Penggunaan Buku.
Komponen selanjutnya yang terdapat dalam buku panduan praktikum
berbasis inkuiri terbimbing yaitu informasi terkait media dan petunjuk
penggunaan yang bertujuan untuk memberi informasi kepada pengguna
dalam menggunakan media secara umum dengan berbagai ketentuan yang
harus dilakukan siswa dan langkah-langkah penggunaan buku panduan
praktikum sebagai media pembelajaran dapat dilihat pada gambar 2.5
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Gambar 2.5 informasi terkait media dan petunjuk penggunaan pada
buku panduan praktikum.

d. Isi Buku Panduan Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing
Materi yang terdapat dalam buku panduan praktikum berbasis masalah
yaitu sistem pernapasan manusia. Materi ini dipilih karena dekat dengan
kehidupan sehari-hari peserta didik dan disajikan soal dengan kondisi nyata
peserta didik. Pokok bahasan meliputi struktur dan fungsi sistem
pernapasan manusia, mekanisme penapasan manusia, volume pernapasan
manusia dan gangguan pada sistem pernapasan manusia dapat dilihat pada
gambar 2.6
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Gambar 2.6 Contoh isi pada buku panduan praktikum.

e. Daftar Pustaka
Komponen ketujuh yang ada dalam buku panduan praktikum berbasis
masalah yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi uraian referensi yang
digunakan untuk menyusun media buku panduan praktikum yang dapat
dilihat pada gambar 2.7
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Gambar 2.7 Daftar pustaka pada buku panduan praktiku,
B. Data Hasil Validasi Produk
Produk berupa buku panduan praktikum selanjutnya divalidasi oleh
duan orang pakar/ ahli materi dan dua orang guru IPA biologi SMP kelas
VIII. Tujuan dilakukannya validasi yaitu untuk mengetahui kualitas
kelayakan produk berupa buku panduan praktikum biologi SMP kelas VIII
yang telah peneliti kembangkan.
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1. Data Hasil Validasi oleh pakar/Ahli Materi
Pakar atau ahli materi yang memvalidasi produk berupa buku panduan
praktikum biologi SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis
inkuiri terbimbing yaitu Ibu Geterudis Kerans, S.Pd.,M.Sc. (Validator I)
dan Ibu Maria Krishna Paramita S.Pd (Validator II). Produk buku panduan
praktikum divalidasi sebanyak satu kali. Aspek yang divalidasi oleh
pakar/ahli materi aspek konten/isi dan aspek tampilan. Data validasi
produk awal dapat dilihat pada lampiran 6.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh pakar/ahli materi dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8 Rekapitulasi data validasi oleh pakar/ahli materi
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan skor
Validator I

Validator
II

Rerata

Konten/Isi

48

54

51

Tampilan

33

30

31,5

Total Skor

81

84

82,5

Jumlah seluruh item

31

31

31

2,61

2,70

2,65

Rerata= Σ skor keseluruhan / Σ skor
keseluruhan item
Kriteria

Baik

Baik

Baik

Hasil Validasi oleh pakar/hli materi validator I menunjukkan skor ratarata yaitu 2,61 dengan kriteria “Baik”, maka buku panduan praktikum yang
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dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai
komentar dan saran. Pada validasi tersebut validator I memberikan
komentar

dan

saran

pada

aspek

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20

konten/isi
dan

27.

yaitu

nomor

Secara

umum

validator I memberikan komentar dan saran bahwa dalam buku panduan
praktikum perlu menambahkan indikator, kompetensi inti dan kompetensi
dasar, perlu perbaiki dasar teori pada setiap penyelidikan, perlu
memperhatikan penggunaan tanda baca, dan menambahkan sitasi dalam
penulisan teori.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan sebagai
berikut.
a. Totak skor konten/isi yaitu 48
b. Total skor aspek tampilan yaitu 33
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 81. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 2,61 dengan kriteria “Baik” yang telah
dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif.
Selanjutnya

validasi

oleh

pakar/ahli

materi

validator

II

menunjukkan skor rata-rata yaitu 2,70 dengan kriteria “Baik”, maka buku
panduan praktikum yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba
dengan revisi sesuai komentar/saran. Pada validasi tersebut validator I
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memberikan komentar dan saran pada aspek konten/isi yaitu nomor 3 (tiga)
dan 13 (Tiga Belas). pada nomor ketiga, validator I memberikan komentar
bahwa rumusan indikator belum tercantum sehingga perlu menambahkan
pada buku panduan agar peserta didik bisa tahu apa yang akan dipelajari,
dan pada nomor ke tiga belas yaitu ada beberapa pertanyaan yang belum
sesuai dengan tujuan penyelidikan.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan
sebagai berikut.
a. Totak skor konten/isi yaitu 54
b. Total skor aspek tampilan yaitu 30
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 84. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 2,70 dengan kriteria “Baik” yang telah
dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif. Berdasarkan data pada
tabel 3.7, perolehan rata-rata skor keseluruhan hasil validasi oleh pakar/ahli
materi disimpulkan bahwa kualitas dari buku panduan praktikum biologi
SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing
berada pada kriteria “Baik”.
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2. Data Hasil Validasi oleh Guru dan Dosen Pakar/Ahli Media
Pakar atau ahli materi yang memvalidasi produk berupa buku panduan
praktikum biologi SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis
inkuiri terbimbing yaitu Bapak Drs. Domi Severin M.Si. (Validator I) dan
Ibu Ir. Sri Yudiastuti S.Pd (Validator II). Produk buku panduan praktikum
divalidasi sebanyak satu kali. Aspek yang divalidasi oleh pakar/ahli media
aspek pada aspek tampilan.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh dosen dan guru validator
media dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.9 Rekapitulasi data validasi oleh pakar/ahli materi
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan skor
Validator
II

Validator
IV

Rerata

Tampilan

37

40

38,5

Total Skor

37

40

38,5

Jumlah seluruh item

12

12

12

Rerata= Σ skor keseluruhan / Σ skor
keseluruhan item

3,1

3,33

3,21

Kriteria

Baik

Sangat
Baik

Baik

Hasil Validasi oleh pakar/hli materi validator III menunjukkan skor
rata-rata yaitu 3,1 dengan kriteria “Baik”, maka buku panduan praktikum
yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicobakan dengan revisi
sesuai komentar dan saran. Pada validasi tersebut validator IIII
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memberikan komentar dan saran pada aspek tampilan yaitu nomor 4
(empat) dan 5 (lima). Pada nomor ke empat, validator IIII memberikan
komentar bahwa pada halaman IV, V,VI, gambar 1.1 halan 16 dan 32 ada
font yang berukuran kecil, dan pada omor kelima yaitu ukuran font item
nomor 4 masih perlu diperbaiki.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan sebagai
berikut:
a. Total skor tampilan 37
b. Total skor aspek tampilan 37
Selanjutnya validasi oleh pakar/ahli materi validator II menunjukkan
skor rata-rata yaitu 3,33 dengan kriteria “Sangat Baik”, maka buku panduan
praktikum yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba dengan
revisi sesuai komentar/saran. Pada validasi tersebut validator II
memberikan komentar dan saran pada aspek tampilan yaitu pada komentar
dan saran keseluruhan.
1. Tampilan petunjuk praktikum perlu diperbaiki
2. Alat dan bahan praktikum kurang lengkap sehingga perlu menambahkan
nomor terbuka.
3. Perlu diperhatikan penulisan molekul senyawa yang benar seperti O2,
CO2, dll.
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Adapun hasil yang diperoleh dari aspek tampilan dapat dirincikan
sebagai berikut.
a. Totak skor tampilan yaitu 40
b. Total skor aspek tampilan yaitu 40
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 40. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 3,33 dengan kriteria “Sangat Baik” yang
telah dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif.
Berdasarkan data pada tabel 3.8, perolehan rata-rata skor keseluruhan
hasil validasi oleh pakar/ahli materi disimpulkan bahwa kualitas dari buku
panduan praktikum biologi SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual
berbasis inkuiri terbimbing berada pada kriteria “Sangat Baik”.
Setelah divalidasi oleh dua pakar/ahli materi dan dua pakar/ahli media,
maka diperoleh hasil yang menunukkan bahwa produk buku panduan
praktikum biologi SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis
inkuiri terbimbing termasuk pada kriteria “Baik” dengan perolehan skor
yang dipaparkan secara terperinci sebagai berikut.
Tabel 3.1 Rekapitulasi data validasi oleh dua pakar/ahli materi dan
dua pakar/ahli media.
No

Validator

Hasil Validasi Buku Panduan Praktikum
Skor

Kriteria
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1.

Validator I

2,61

Baik

2.

Validator II

2,70

Baik

3.

Validator III

3,33

Sangat Baik

4.

Validator IV

3,1

Baik

Jumlah Skor

10,74

Rerata=Σ skor/Σ validator

2,93

Baik

C. Produk Akhir
Produk berupa buku panduan praktikum direvisi sesai komentar dan
saran. Hasil perbaikan/revisi atas saran validator I dijabarkan pada tabel
berikut.
Tabel 3.2 Komentar/saran dan revisi validator I
No

Komentar/saran

Revisi

1.

Kompetensi Inti belum terlihat Menambahkan kompetensi inti.
pada panduan praktikum

2.

Materi penyelidikan 1 sampai 5 Menambahkan dasar teori pada setiap
sudah sesuai dengan KD.
penyelidikan
Catatan: dasar teori pada
setiap penyelidikan harap lebih
teratur agar dapat membantu
mengarahkan
pemahaman
peserta didik.

3.

Indikator tidak dituliskan pada Menambahkan Indikator pada panduan
panduan praktikum.
praktikum.

4.

Indikator tidak dituliskan pada 1. Menambahkan beberapa pertanyaan
panduan praktikum.
yang sesuai dengan tujuan

6.

Mohon urutan komponen buku 2. Mengurutkan komponen-komponen
panduan bisa dicek kembali. pada buku panduang mulai dari KD, KI,
Setelah KD mungkin bisa Indikator, Tujuan, dst..
dilanjutkan dengan indicator
baru ke tujuan baru masuk ke
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dasar
teori,
pertanyaan
penuntun, hipotesis, dst….
7.

Pada penulisan Dasar Teori Menyertakan sitasi
harap lebih teratur agar dapat
mengarahkan
pemahaman
peserta didik. Mohon juga
dalam penulisan teori sertakan
juga dari mana teori ini dikutip
atau disitasi? Nama-nama latin
atau yang menggunakan Bahasa
inggris
mohon
diitalic/dimiringkan.

Hasil perbaikan/revisi atas saran validator II dijabarkan pada tabel 4.1
berikut.
Tabel 3.3 Komentar/saran dan revisi validator II
No

Komentar/saran

Revisi

1.

Belum memasukkan idikator dan Menambahkan
kompetensi inti
kompetensi inti.

indikator

dan

2.

Ada beberapa pertanyaan yang Menambahkan pertanyaan
belum sesuai
dengan judul penyelidikan

sesuai

Komentar umum dan saran
perbaikan

Revisi

1. Menambahkan indikator pencapaian 1. Menambahkan
kompetensi
kompetensi inti.
2. Penyelidikan disesuaikan dengan 2. Menyesuaikan
tujuan
dengan tujuan

indikator

dan

penyelidikan

3. Pertanyaan-pertanyaan
yang 3. Menambahkan pertanyaan yang
membangun konsep disesuaikan membangun
konsep
dan
dengan penyelidikan
menyesuaikan
dengan
judul
penyelidikan.
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Produk yang telah divalidasi oleh validator III direvisi sesuai dengan
komentar umum dan saran. Komentar umu dan saran validator III serta
revisi akan dijabarkan pada tabel berikut.
Tabel 3.4 Komentar/saran umum dan revisi validator III
No

Komentar/saran

Revisi

1.

Beberapa halaman dengan huruf Memperbaiki ukuran huruf pada buku
yang terlalu kecil, supaya
panduan.
hurufnya diperbesar,

2.

Halaman sampul, pada tulisan
SMP/MTS Kelas VIII tampak
seolah-olah kertas lain yang
ditempel, perlu diperbaiki.

Memperbaiki halaman sampul pada
buku panduan.

Sedangkan hasil perbaikan/revisi atas saran validator IV dijabarkan
pada tabel berikut.
Tabel 3.5 Komentar/saran dan revisi validator IV
No

Komentar/saran

Revisi

1.

Tampilan petunjuk
penggunaan buku perlu
perbaikan.

Memperbaiki
Tampilan
petunjuk
penggunaan buku perlu perbaikan.

2.

Alat dan bahan praktikum Menambahkan Alat dan bahan praktikum
kurang lengkap, bisa
ditambah nomor terbuka.

3.

Perhatikan penulisan
molekul dan senyawa
seperti O2, CO2, dll.

Memperbaiki cara penulisan molekul dan
senyawa seperti O2, CO2, dll.
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D. Kajian Produk Akhir/Pembahasan

Produk akhir berupa buku panduan praktikum yang telah divalidasi
oleh dua pakar/ahli materi dan dua guru SMP Kelas VIII. Masing-masing
validator memberikan komentar dan saran untuk dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan produk. Dari hasil validasi, komentar dan saran tersebut
peneliti melakukan revisi produk awal untuk menghasilkan produk akhir
buku panduan praktikum biologi SMP kelas VIII dengan pendekatan
kontekstual berbasis inkuiri terbimbing yang layak untuk digunakan.
Beberapa panduan praktikum perlu direvisi sesuai dengan komentar dan
saran.
1. Kajian Produk Akhir berupa Buku Panduan Praktikum Biologi SMP Kelas
VIII dengan Pendekatan Kontekstual Berbasis Inkuiri Terbimbing
Buku panduan praktikum biologi SMP kelas VIII pendekatan
kontekstual berbasis inkuiri terbimbing setelah direvisi berdasarkan
komentar dan saran perbaikan dari dua pakar/ahli materi dan dua guru
biologi kelas SMP kelas VIII, terdapat beberapa perubahan. Perubahan
tersebut meliputi aspek konten/isi, peneliti melakukan perbaikan dengan
menambahkan Kompetensi dasar, Kompetensi inti, dan indikator sesuai
dengan praktikum yang dilaksanakan, rumusan indikator bertujuan agar
peserta didik dapat mengetahui tujuan dari praktikum yang sedang
dilakukan. Selanjutnya untuk KD dan KI bertujuan agar guru dan peserta
didik mengetahui kompetensi yang sedang diajarkan. Pengembangan

70

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertanyaan dilakukan agar peserta didik lebih kritis dan kreatif.
Penambahan warna dan gambar yang jelas sesuai kemudian memasukkan
sitasi yang berguna agar peserta didik lebih memahami maksud dari
gambar materi praktikum. Penambahan penyelidikan lain dibeberapa KD
dan Dasar teori dilakukan berdasarkan saran yang diberikan agar peserta
didik lebih lebih tertarik dan memahami kegiatan dalam praktikum. Pada
aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan pada warna, menurut ahli
materi jika latarnya warna terang tulisannya sebaiknya menggunakan
warna gelap agar lebih nampak sehingga peneliti memperbaiki sesuai saran
validator.
2. Pembahasan
Dalam pengembangan produk berupa buku panduan praktikum biologi
SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing
maka peneliti mengikuti dan menggunakan acuan langkah-langkah
pengembangan media seperti yang sudah dipaparkan pada bab III. Sebelum
merancang buku panduan praktikum, peneliti melakukan langkah awal
yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan
kebutuhan

untuk

memperoleh

dan

mengetahui

informasi

terkait

penggunaan buku panduan praktikum model inkuiri terbimbing untuk
materi biologi SMP kelas VIII.
Produk buku panduan praktikum yang telah dikembangkan meliputi
materi struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, frekuensi
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pernapasan, volume pernapasan, dan gangguan pada sistem pernapasan
manusia. Produk buku panduan praktikum biologi SMP kelas VIII dengan
pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing telah dinilai dan
divalidasi oleh pakar ahli materi dan ahli media. Dalam tahap validasi buku
panduan praktikum, ada beberapa aspek yang divalidasi yaitu aspek
konten/isi dan aspek tampilan. Untuk memvalidasi produk buku panduan
praktikum yang telah dikembangkan, peneliti membuat dan menggunakan
instrumen validasi yang mencakup keseluruhan media.
Berdasarkan tabel 3.9 tentang rekapitulasi data validasi oleh dua
pakar/ahli materi dan dua pakar/ahli media, menunjukkan hasil validasi
kualitas kelayakan buku panduan praktikum biologi SMP Kelas VIII
dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing. Secara
terperinci menunjukkan bahwa pakar/ahli materi, validator I memberikan
skor 2,61 dengan kriteria “Baik” sedangkan validator II memberikan skor
2,70 dengan kriteria “Baik”. penilaian dari validator ahli media, validator
III memberikan skor 3,1 dengan kriteria “Baik” dan validator IV
memberikan skor 3,33 dengan skor “Sangat Baik”. Perolehan rata-rata skor
dari rekapitulasi data validasi oleh dua pakar/ahli materi dan dua pakar/ahli
media menunjukkan 2,90 dengan kriteria “Baik”. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa produk buku panduan praktikum yang dikembangkan
dikatakan memiliki kualitas yang layak untuk diuji coba dalam kegiatan
praktikum IPA kelas VIII. Akhir dari produk buku panduan praktikum
berdasarkan pada spesifikasi produk buku panduan praktikum yang telah
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dikembangkan dan perlu direvisi oleh peneliti. Adapun penjelasannya
terkait produk buku panduan praktikum yang telah direvisi sebagai berikut:
Pada aspek konten/isi, peneliti melakukan perbaikan dengan
menambahkan

rumusan

indikator

sesuai

dengan

praktikum

yang

dilaksanakan, rumusan indikator bertujuan agar peserta didik dapat
mengetahui tujuan dari praktikum yang dilakukan. Selanjutnya peneliti
menambahkan Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar, penambahan KI
dan KD betujuan agar guru dan peserta didik mengetahui kompetensi yang
sedang diajarkan. Pengembangan pertanyaan dilakukan agar peserta didik
lebih kritis dan kreatif. Penambahan sumber dan sitasi berguna untuk
peserta didik lebih memahami materi praktikum.
Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan pada halaman
sampul sebelumnya pada tulisan SMP/MTs Kelas VIII yang berada di
kanan bawah, setelah direvisi selanjutnya yaitu ukuran font pada halaman
IV, V, VI, dan gambar 1.1. cover direvisi sesuai dengan saran validator ahli
media.
a. Cover
Cover dibuat agar pembaca mengetahui identitas buku tersebut.
Rancangan cover dibuat semenarik mungkin supaya para pembaca tertarik
untuk membacanya. Berdasarkan saran dan komentar validator, maka cover
mengalami revisi produk yang terlihat seperti gambar 2.3. Revisi cover
terletak pada bagian tulisan SMP/MTs dimana letaknya diubah bentuk
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menjadi bulat. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran validator media agar
bentuknya terlihat lebih jelas. Perubahan cover belakang dari warna polos
tidak ada gambar menjadi ada gambar pada cover belakang agar cover
terlihat lebih menarik.

Gambar 2.8 Cover depan produk awal sebelum dan sesudah revisi
b. Judul Materi dan halaman buku
Judul materi diberikan supaya peserta didik dan guru mengetahui
materi dalam praktikum yang digunakan. Halaman buku berguna untuk
mempermudah pencarian panduan praktikum. Berdasarkan saran secara
umum dari validator, letak dari buku panduan praktikum perlu diperbaiki
letaknya dari sebelah kiri ke sebelah kanan seperti pada gambar 3.1 dan
3.2 berikut ini.
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Gambar 3.1 Letak judul materi sebelum revisi dan sesudah revisi

c. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Kompetensi

Dasar

dicantumkan

pada

setiap

penyelidikan

dimaksudkan agar peserta didik dan guru dapat mengetahu kompetensi
yang sedang dipelajari. Berdasarkan komentar dan saran dari pakar/ahli
materi, Pencantuman Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar diperlukan.
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Hal ini dikarenakan KD dalam kurikulum 2013 sangat diperlukan dan
menjadi acuan di dalam pembelajaran.

Gambar 3.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
d. Rumusan Indikator
Komentar dari validator menyebutkan rumusan indikator belum
nampak dalam buku panduan. Berdasarkan komentar dan saran yang
diberikan, peneliti menambahkan rumusan indikator pada buku panduan
praktikum.
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Gambar 3.5 rumusan Indikator
e. Gambar
Gambar diberikan untuk menarik minat baca dan membantu peserta
didik dalam memahami materi. Berdasarkan saran secara umum dari
validator, pemberian gambar perlu diperjelas dan sesuai dengan
penyelidikan yang dilakukan. Perbaikan juga terdapat pada pencantuman
sumber gambar (Gambar 3.6).
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Gambar 3.6 Gambar dan pencantuman sumber gambar.
f. Pertanyaan
Pertanyaan

diberikan

untuk

membantu

peserta

didik

dalam

menganalisis hasil penyelidikan berdasarkan tujuan. Komentar dan saran
dari validator menyebutkan perlu menambahkan beberapa pertanyaan yang
sesuai dan dikembangkan. Berdasarkan saran, peneliti memperbaiki dengan
cara memperjelas pertanyaan agar sesuai dengan tujuan penyelidikan.
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Gambar 3.6 Pertanyaan
E. Kendala/Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan produk buku panduan praktikum biologi SMP
kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing,
peneliti memiliki beberapa kendala/keterbatasan, yaitu....
1. Produk yang dikembangkan hanya sebatas dari hasil survey kebutuhan dari
guru IPA di 4 SMP sehingga kemungkinan masih belum menggambarkan
permasalahan dalam cakupan yang lebih luas.
2. Produk buku panduan praktikum yang dikembangkan hanya sampai tahap
revisi produk/desain awal yang dilakukannya validasi dan tidak dilakukan
uji coba karena keterbatasan waktu.
3. Pengembangan produk terbatas pada 5 bab materi yang ada sehingga
belum lengkap dalam memvasilitasi semua pembelajaran materi kelas VIII.
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4. Kertas yang digunakan pada buku panduan praktikum kurang tebal.
5. Gambar yang digunakan dalam buku panduan praktikum hanya mengambil
dari internet sehigga belum bervariatif. Jadi, penulis menyarankan agar
menggunakan gambar hasil desain sendiri agar terlhat menarik dan
bervariatif.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan tentang
pengembangan buku panduan praktikum biologi SMP kelas VIII dengan
pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Media pembelajaran yang telah diterapkan guru dalam materi sistem
pernapasan manusia yaitu cookbook, PPT, gambar, dan video.
2. Pengembangan buku panduan praktikum biologi SMP kelas VIII dengan
pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan
dengan 5 tahap saja yaitu tahap potensi dan masalah, tahap mengumpulkan
informasi, tahap desain produk, tahap validasi desain, dan tahap perbaikan
desain. Dengan demikian, peneliti merancang buku panduan praktikum
dengan 5 bab materi biologi SMP kelas VIII.
3. Hasil penelitian dan pengembangan produk buku panduan praktikum
melalui tahap validasi oleh dua pakar/ahli materi dan dua pakar/ahli media
memiliki rata-rata skor 2,90 dengan kriteria baik sehingga untuk
diujicobakan dalam lingkup terbatas.
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B. Saran
Setelah dilakukan pengembangan buku panduan praktikum biologi
SMP kelas VIII dengan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri
terbimbing, maka peneliti menuliskan beberapa saran untuk mendukung
peneliti lain yang ingin mengikuti penelitian dan pengembangan buku
panduan praktikum sebagai berikut:
1. Melakukan wawancara lebih dari empat guru biologi SMP kelas VIII di
sekolah yang berbeda agar mendapatkan informasi yang lebih konkret.
2. Melakukan tahap uji coba produk pada skala terbatas untuk melihat
keefektifan dalam pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan guru
dan peserta didik.
3. Mengembangkan produk panduan praktikum yang isinya lebih dari satu
Kompetensi Dasar.
4. Perlu menggunakan kertas yang lebih tebal pada buku panduan praktikum.
5. Sebaiknya menggunakan gambar hasil karya buatan sendiri dan
mengambil objek secara langsung agar gambarnya terlihat bagus untuk
buku panduan praktikum.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1, silabus kegiatan pembelajaran
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran

: IPA

Satuan Pendidikan : SMP
Kelas/semester

: VIII/dua

Tahun Ajaran

: 2019/2020

Kompetensi Inti :
KI 1
KI 2 :

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun,responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektifdengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitfenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnyauntuk 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 metoda
sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembejaran/materi
pokok

3.9 Menganalisis sistem 1. Struktur dan fungsi
pernapasan
sistem
pada manusia
pernapasan manusia
dan memahami ganggu
an
pada sistem 2.Mekanisme
pernapasan, serta upaya pernapasan
menjaga kesehatan
3.Frekuensi
sistem pernapasan
pernapasan
4.9 Menyajikan
karyatentang
upaya menjaga kesehat
an sistem pernapasan

4. Gangguan pada
sistem pernapasan
manusia dan upaya
mencegah atau
menanggulanginya

Penilaian
Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Fase1.Menorientasikan
pada masalah.

Teknik

Bentuk
Instrumen

Alokasi
Waktu

siswa 3.9.1
Menjelaskan Tes dan non 2.Instrumen 8 JP
pengertian
bernapas tes
tes tertulis
dan respirasi.
berupa soal
Guru
menyampaikan
tujuan
pilihan
pembelajaran dan memotivasi 3.9.2
ganda dan
siswa
dengan
menayangkan Menyelidiki frekuensi
uraian.
gambar/video yang berkaitan pernapasan pada manusia
dengan materi sistem pernapasan
2.Instrumen
Menganalis
manusia. Kemudian siswa diminta 3.9.3
non
tes
faktor
yang
mempengaruhi
merumuskan pertanyaan terkait
yaitu lembar
frekuensi
materi.
observasi
pernapasan manusia
3.9.4
Menganalis keterkaitan
antaras truktur dan
fungsi organ
pernapasan manusia
3.9.5
Mengindetifikasimekanism
e pernapasan dada dan
pernapasan perut
Fase2: Mengorganisasikan siswa
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Sumber
Belajar
Buku
siswa
VIII

paket
kelas
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untuk belajar.
- Guru meminta siswa untuk
mendiskusikan suatu permasalahan
dan menemukan jawabannya.
Fase3:Membimbing
penyelidikan individu maupun
kelompok.
- Mengamati masuknya oksigen ke
dalam hidung

- Guru mengajukan pertayaan
apakah yang kamu rasakan
saat hidung mu tertutup?Apakah
kamu dapat bernapas?
- Membentuk kelompok 4-5 orang
untuk melaksanakan diskusi
tentang gangguan pernapasan dan
efek asap rokok pada sistem
pernapasan dalam bentuk uraian.
- Menyampaikan hasil diskusi dan
mempresentasikan didepan kelas.
Fase 4: Mengembangkan dan
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menyajikan hasil karya
- Guru meminta siswa mewakili
kelompok untuk menyampaikan
hasil pekerjaannya dan meminta
siswa lainnya menanggapi dan
bertanya.
- guru menilai pekerjaan siswa dan
meralat bila terdapat kesalahan.

89

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2, rencana pelaksanaan pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
A. Identitas Sekolah
Satuan Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/semester

: VIII/dua

Alokasi Waktu

: 10x30 Menit (5 Pertemuan)

Tahun Ajaran

: 2019/2020

B. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,responsif
dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektifdengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitfenomena
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dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnyauntuk
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 metoda sesuai kaidah keilmuan.

C. KOMPETENSI DASAR
3.9 Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan
pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan.
4.10 Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan

D. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.9.1 Mengaitkan struktur dan fungsi organ sistem pernapasan.
3.9.2 Menjelaskan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem
pernapasan.
3.9.3 Mendeskripsikan mekanisme pernapasan dada.
3.9.4 Mendeskripsikan mekanisme pernapasan perut.
3.9.5 Menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan.
3.9.6 Menjelaskan keterkaitan antara sistem pernapasan dengan sistem
peredaran darah.
3.9.7 Menggambar struktur organ dan fungsi sistem pernapasan manusia.
3.9.8 Menggambarkan mekanisme sistem pernapasan manusia
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E. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 Jp)
1. Melalui pergamatan gambar dan video yang ditampilkan, peserta didik dapat
menyebutkan bagian-bagian organ pernapasan pada manusia.
Pertemuan 2 (2 Jp)
1. Agar peserta didik dapat mengetahui mekanisme pernapasan pada manusia
Pertemuan 3 (2 Jp)
1. Agar peserta didik dapat mengetahui frekuensi pernapasan pada manusia
Pertemuan 4 (2x30 Jp)
1. Agar peserta didik dapat mengetahui volume pernapasan pada manusia
Pertemuan 5 (2 Jp)
1. Agar peserta didik dapat megetahui gangguan pada sistem pernapasan
manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya.

F. Materi Pembelajaran

1. Faktual : Teknologi sistem pernapasan manusia
2. Konseptual : Struktur organ pernapasan, kapasitas, dan volume paru-paru
3. Prosedural : mekanisme dan bioproses pertukaran gas O2 dengan CO2
4. Metakognitif : Solusi permasalaha kasus penyakit.
G. Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran
1. Pendekatan Kontekstual
2. Model Inkuiri Terbimbing

3. Metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi.
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H. Media dan Alat/Bahan
1. Media

: PPT dan buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing.

2. Alat

:Laptop, proyektor, dan alat tulis.

3. Bahan

: LKPD

I. Sumber Belajar
1. Buku Paket Biologi SMP Kelas VIII

1. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I (2 JP)

No

Tahapan/

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Syarat

1.

Pembuka

10 menit

Penguatan P
Pendidikane
Karakter n
g
u
a
t
a
Apersepsi n
P
e
n

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan
melakukan absensi

Menyiapkan psikis dan fisik siswa untuk belajar
Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin
doa
❖ Guru bertanya :
“ pernahkan
respirasi?”

kalian

mendengar

istilah

“ Coba kalian sebutkan 3 proses dalam proses
respirasi?
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Motivasi

❖ “Mengapa ketika kita menghembuskan nafas di
depan kaca maka kaca akan berembun ?”
❖ Guru membangkitkan semangat belajar siswa
dengan menayangkan video mengenai struktur
dan fungsi organ pernapasan manusia dan
bertanya kembali :
❖ “ Dapatkah kalian menyebutkan apa saja organ
yang menyusun sistem pernapasan manusia?”

Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Mengorganita

Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri
dari 4-5 orang.

si
2.

Kegiatan Inti
Orientasi
Mengamati (Literasi)
Peserta Didik
❖ Peserta didik mengamati gambar atau video
Kepada
mengenai
mekanisme
pernapasan
pada
Masalah
manusia.
❖ Guru mempersilahkan peserta didik bertanya
terlebih dahulu apa yang belum dipahami. Jika
belum ada pertanyaan, guru memberikan
pertanyaan pemancing lainnya.
❖ Ketika seseorang sedang makan, kenapa tetap
bisa bernapas dengan baik?”
❖ Peserta didik bersama teman sekelompoknya
mendiskusikan struktur dan fungsi organ sistem
pernapasan yang terdapat dalam tubuh manusia.
(Peserta didik diberi waktu 5 menit untuk
mendiskusikan jawabannya)
❖ “Coba kalian sebutkan saluran pernapasan
pada manusia, beserta fungsinya.
❖ Sebutkan organ pernapasan! Bagaimanakah
mekanisme pernapasan?”
❖ Eksperimen : Peserta didik melakukan
percobaan pernapasan dada dan pernapasan
perut untuk dapat membedakan mekanisme
tersebut.
❖ Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok di beri
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undian dan yang mendapatkan nomor 1 yang
akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
Mengorganis
asikan
Peserta Didik

Menanya (Critical Thinking)
❖ Guru mempersilahkan peserta didik bertanya
terlebih dahulu apa yang belum dipahami. Jika
belum ada pertanyaan, guru memberikan
pertanyaan pemancing lainnya.
❖ “Ketika seseorang sedang makan, kenapa tetap
bisa bernapas dengan baik?”
❖ Peserta didik diberi waktu untuk membagi
keolompok yang terdiri dari 5 kelompok, dan
dalam
kelompok
masing-maing,
guru
memberikan 5 amplop yang berisi soal untuk di
diskusikan.

Membimbing Mengumpulkan Informasi
Penyelidikan
Individu dan ❖ Peserta didik bersama teman sekelompoknya
mendiskusikan struktur dan fungsi organ sistem
Kempok
pernapasan yang terdapat dalam tubuh manusia.
(Peserta didik diberi waktu 5 menit untuk
mendiskusikan jawabannya).
Mengembang Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama dan Berpikir
kan
dan Kritis)
Menyajikan
❖ “Coba kalian sebutkan saluran pernapasan
Hasil Karya
pada manusia, beserta fungsinya.
❖ Sebutkan organ pernapasan! Bagaimanakah
mekanisme pernapasan?”
❖ Eksperimen : Peserta didik melakukan
percobaan pernapasan dada dan pernapasan
perut untuk dapat membedakan mekanisme
tersebut.
Menganalisa Kritis Berkomunikasi dan Kreativitas.
dan
Mengevaluasi ❖ Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok di beri
undian dan yang mendapatkan nomor 1 yang
Proses
akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan
Pemecahan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
Masalah
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3

❖ Refleksi aktifitas Pembelajaran
❖ Setelah kelas selesai, Guru bersama siswasiswinya
melakukan
refleksi
untuk
mengevaluasi tentang apa yang sudah dipelajari
:
❖ Guru bersama peserta didik mengambil
kesimpulan tentang semua yang sudah
dipelajari tentang Struktur dan Fungsi Sistem
Pernapasan Manusia.
❖ Terlebih dahulu guru meminta siswa untuk
menanyakan apa yang belum di mengerti pada
materi tersebut.
❖ Setelah mengambil kesimpulan, guru dan siswa
tidak lupa bersyukur atas Anugerah Yang Telah
Diberikan Tuhan Hari ini.

Penutup

Umpan Balik
❖ Guru memberikan penghargaan (Misalnya
pujian atau bentuk penghargaan lain yang
relevan ) Kepada kelompok yang bekerja
dengan baik.

Pertemuan 2 (2 JP)
No

Tahapan/

Kegiatan

Syarat
1.

Pembuka

Alokasi
Waktu
10 menit

Penguatan P
Pendidikane
Karakter n
g
u
a
t
Apersepsi a
n
P
e
n

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan
melakukan absensi

Menyiapkan psikis dan fisik siswa untuk belajar
Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin
doa
“Ingatkah kamu berapa frekuensi pernapasanmu
dalam semenit? Apakah sama dengan frekuensi
pernapasan temanmu?
“Faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi
pernapasan seseorang?”
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Motivasi

“Apa itu frekuensi pernapasan?”
“Berapa kali orang bernapas selama 1 menit?”

Guru menyampaikan cakupan materi mekanisme
frekuensi pernapasan.
Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Mengorganisa

Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri
dari 4-5 orang.

si
3.

Kegiatan Inti
Orientasi
Mengamati (Literasi)
Peserta Didik
❖ Peserta didik mengamati gambar atau video
Kepada
mengenai mekanisme pernapasan pada manusia.
Masalah
❖ Guru mempersilahkan peserta didik bertanya
terlebih dahulu apa yang belum dipahami. Jika
belum ada pertanyaan, guru memberikan
pertanyaan pemancing lainnya.
❖ Ketika seseorang sedang makan, kenapa tetap
bisa bernapas dengan baik?”
❖ Peserta didik bersama teman sekelompoknya
mendiskusikan struktur dan fungsi organ sistem
pernapasan yang terdapat dalam tubuh manusia.
(Peserta didik diberi waktu 5 menit untuk
mendiskusikan jawabannya)
❖ “Coba kalian sebutkan saluran pernapasan
pada manusia, beserta fungsinya.
❖ Sebutkan organ pernapasan! Bagaimanakah
mekanisme pernapasan?”
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❖ Eksperimen : Peserta didik melakukan
percobaan pernapasan dada dan pernapasan
perut untuk dapat membedakan mekanisme
tersebut.
❖ Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok di beri
undian dan yang mendapatkan nomor 1 yang
akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
Mengorganis
asikan
Peserta Didik

Menanya (Critical Thinking)
❖ Peserta didik dalam kelompok mulai
mendiskusikan mengenai frekuesni pernapasan,
langkah kerja bisa lihat di buku siswa kelas VIII
SMP/MTs semester 2.
❖ Guru memberi waktu diskusi kepada peserta
didik, dan mempersilahkan peserta didik
bertanya tentang apa yang belum mereka
pahami.

Membimbing Mengumpulkan Informasi
Penyelidikan
Individu dan ❖ Setelah selesai diskusi,
mempresentasikan
hasil
Kempok
mengumpulkan LKS-Nya.

peserta
kerjanya

didik
dan

Mengembang Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama dan Berpikir
kan
dan Kritis)
Menyajikan
- Guru memberikan lembar kerja siswa dan buku
Hasil Karya
panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada
kegiatan 2 yaitu Mengidentifikasi Mekanisme
Pernapasan Dada dan Pernapasan Perut.
- Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan
dari percobaan dengan berbagai data lain dari
berbagai sumber, mengembangkan hasil dan
menyajikan hasil kerja. Menyajikannya dalam
bentuk presentasi kelompok yang ditanggapi oleh
kelompok lain.
Menganalisa
dan
Mengevaluasi
Proses
Pemecahan
Masalah

Menkomonikasikan Critical Berkomonikasi dan
Creativity (Kreativitas)
❖ Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok di beri
undian dan yang mendapatkan nomor 1 yang
akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
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3

❖ Refleksi aktivitas Pembelajaran
❖ Setelah kelas selesai, Guru bersama siswasiswinya
melakukan
refleksi
untuk
mengevaluasi tentang apa yang sudah dipelajari
:
❖ Guru bersama peserta didik mengambil
kesimpulan tentang semua yang sudah dipelajari
tentang Struktur dan Fungsi Sistem Pernapasan
Manusia.
❖ Terlebih dahulu guru meminta siswa untuk
menanyakan apa yang belum di mengerti pada
materi tersebut.
❖ Setelah mengambil kesimpulan, guru dan siswa
tidak lupa bersyukur atas Anugerah Yang Telah
Diberikan Tuhan Hari ini.

Penutup

Umpan Balik
❖ Guru memberikan penghargaan (Misalnya
pujian atau bentuk penghargaan lain yang
relevan ) Kepada kelompok yang bekerja
dengan baik.

Pertemuan 3 (2 Jp)
No

Tahapan/

Kegiatan

Syarat
1.

Pembuka

Alokasi
Waktu
10 menit

Penguatan P
e
Pendidikan
Karakter n
g
u
a
t
a
Apersepsi n
P
e
n

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan
melakukan absensi

Menyiapkan psikis dan fisik siswa untuk belajar
Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin
doa
❖ Guru bertanya :
❖ Pernahkan kamu menghitung berapa kali dalam
satu menit kamu bernapas? Pernahkan kamu
menghitung berapa kali kamu bernapas dalam
satu hari?

99

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Motivasi

❖ Guru menyampaikan cakupan materi mengenai
frekuensi pernapasan
❖ Guru menayangkan contoh video dalam
melakukan uji coba frekuensi pernapasan pada
manusia.

Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Mengorganis

Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri
dari 4-5 orang.

asi
4.

Kegiatan Inti
Orientasi
Peserta
Didik
Kepada
Masalah

Mengamati (Literasi)

Mengorganis
asikan
Peserta
Didik

Menanya (Critical Thinking)

❖ Guru mempersilahkan peserta didik duduk
dalam kelompok yang sebelumnya telah dibuat,
kemudian guru mempersilahkan peserta didik
untuk mengamati jumlah kekerapan (frekuensi
Pernapasan)
dan
faktor-faktor
yang
memengaruhi frekuensi pernapasan.

➢ Guru mempersilahkan peserta didik untuk
bertanya tentang apa yang belum mereka
pahami.

Membimbing Mengumpulkan Informasi
Penyelidikan
Individu dan ➢ Dalam melakukan penelitian ini akan diamati
jumlah kekerapan (frekuensi pernapasan) dan
Kempok
faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi
pernapasan.
Mengemban Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama dan Berpikir
gkan
dan Kritis)
Menyajikan
Hasil Karya - Guru memberikan lembar kerja siswa dan buku
panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada
kegiatan 3 yaitu mengamati jumlah kekerapan
(frekuensi Pernapasan) dan faktor-faktor yang
memengaruhi frekuensi pernapasan.
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Menganalisa Kritis Berkomunikasi dan Kreativitas.
dan
Mengevaluas ❖ Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok di beri
undian dan yang mendapatkan nomor 1 yang
i
Proses
akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan
Pemecahan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
Masalah
3

Penutup

❖ Refleksi aktivitas Pembelajaran
❖ Setelah kelas selesai, Guru bersama siswasiswinya
melakukan
refleksi
untuk
mengevaluasi tentang apa yang sudah dipelajari
:
❖ Guru bersama peserta didik mengambil
kesimpulan tentang semua yang sudah
dipelajari tentang Struktur dan Fungsi Sistem
Pernapasan Manusia.
❖ Terlebih dahulu guru meminta siswa untuk
menanyakan apa yang belum di mengerti pada
materi tersebut.
❖ Setelah mengambil kesimpulan, guru dan siswa
tidak lupa bersyukur atas Anugerah Yang Telah
Diberikan Tuhan Hari ini.
Umpan Balik
❖ Guru memberikan penghargaan (Misalnya
pujian atau bentuk penghargaan lain yang
relevan ) Kepada kelompok yang bekerja
dengan baik.

Pertemuan 4 (2 x 30 menit)
No

Tahapan/

Kegiatan

Syarat
1.

Pembuka
Penguatan P
Pendidikane
Karakter n
g
u
a
t

Alokasi
Waktu
10 menit

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan
melakukan absensi

Menyiapkan psikis dan fisik siswa untuk belajar
Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin
doa
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Apersepsi a
n
P
e
n

Motivasi

❖ Guru bertanya :
“Ketika kalian membaui harumnya parfum atau
aroma makanan yang lezat kalian tentu pernah
menarik napas sangat dalam bukan? Pernahkah
kalian berpikir berapa jumlah udara yang kalian
hirup saat bernapas sangat dalam atau saat kalian
bernapas biasa?
❖ Guru menyampaikan cakupan materi mengenai
volume pernapasan.
❖ Guru menayangkan contoh video praktikum
tentang volume pernapasan manusia.

Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Mengorganisa

Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri
dari 4-5 orang.

si
5.

Kegiatan Inti
Orientasi
Mengamati (Literasi)
Peserta Didik
❖ Guru mempersilahkan peserta didik duduk
Kepada
dalam kelompok yang sebelumnya telah dibuat,
Masalah
kemudian guru mempersilahkan peserta didik
untuk mempersiapkan alat dan bahan, lalu tidak
lupa untuk mengenakan jas lab.
Mengorganis
asikan
Peserta Didik

Menanya (Critical Thinking)
➢ Guru mempersilahkan peserta didik untuk
bertanya tentang apa yang belum mereka
pahami.

Membimbing Mengumpulkan Informasi
Penyelidikan
Individu dan ➢ Guru dan peserta didik sama-sama ke
laboratorium dan siap untuk melakukan
Kempok
praktikum
tentang
mengukur
volume
pernapasan pada manusia.
➢ Secara berkelonpok peserta didik melakukan
praktikum dengan penuh tanggung jawab,
cermat dan kreatif yang dapat mendukung
proses pelaksaan kegiatan.
➢ Setelah peserta didik selesai melakukan
praktikum, guru menjelaskan sedikit mengenai
beberapa aktivitas yang telah dilakukan.
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Mengembang Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama dan Berpikir
kan
dan Kritis)
Menyajikan
- Guru memberikan lembar kerja siswa dan buku
Hasil Karya
panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada
kegiatan 4 yaitu volume pernapasan.
➢ Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan
dari percobaan dengan berbagai data lain dari
berbagai sumber, mengembangkan hasil dan
menyajikan hasil kerja. Menyajikannya dalam
bentuk presentasi kelompok yang ditanggapi
oleh kelompok lain.
Menganalisa Kritis Berkomunikasi dan Kreativitas.
dan
Mengevaluasi ❖ Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok di beri
undian dan yang mendapatkan nomor 1 yang
Proses
akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan
Pemecahan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
Masalah
3

Penutup

❖ Refleksi aktivitas Pembelajaran
❖ Setelah kelas selesai, Guru bersama siswasiswinya
melakukan
refleksi
untuk
mengevaluasi tentang apa yang sudah dipelajari
:
❖ Guru bersama peserta didik mengambil
kesimpulan tentang semua yang sudah dipelajari
tentang Struktur dan Fungsi Sistem Pernapasan
Manusia.
❖ Terlebih dahulu guru meminta siswa untuk
menanyakan apa yang belum di mengerti pada
materi tersebut.
❖ Setelah mengambil kesimpulan, guru dan siswa
tidak lupa bersyukur atas Anugerah Yang Telah
Diberikan Tuhan Hari ini.

Umpan Balik
❖ Guru memberikan penghargaan (Misalnya
pujian atau bentuk penghargaan lain yang
relevan) Kepada kelompok yang bekerja dengan
baik.
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Pertemuan 5 (2 Jp)
No

Tahapan/Syar
at

1.

Pembuka

Kegiatan

10 menit

Penguatan P
e
Pendidikan
Karakter n
g
u
a
t
a
Apersepsi n
P
e
n

Motivasi

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan
melakukan absensi

Menyiapkan psikis dan fisik siswa untuk belajar
Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin
doa
Apersepri :
“Cobalah menahan napas selama ± 15 detik!”
Bagaimana rasanya? Tentu kamu akan merasa sesak
dan ingin segera mengambil napas. Hal ini
menunjukkan manusia tidak dapat hidup tanpa udara
(oksigen).
❖ Guru menyampaikan cakupan materi mengenai
gangguan pada sistem pernapasan manusia.
❖ Bayangkan bila ada seseorang yang menderita
gangguan pernapasan, pasti orang tersebut akan
sangat kesulitan untuk bernapas. Ada banyak
sekali gangguan yang terjadi pada sistem
pernapasan.

Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Mengorganis

Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri
dari 4-5 orang.

asi
6.

Alokasi
Waktu

Kegiatan Inti
Orientasi
Mengamati (Literasi)
Peserta Didik
❖ Guru mempersilahkan peserta didik duduk
Kepada
dalam kelompok dan mempersilahkan untuk
Masalah
berdiskusi terlebih dahulu.
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❖ “Tahukan kamu apa saja gangguan yang dapat
terjadi pada sistem pernapasan? Sebelum
mempelajari lebih lanjut, coba kamu diskusikan
berbagai gangguan pada sistem pernapasan
beserta gelajanya!”
Mengorganis Menanya (Critical Thinking)
asikan
Peserta Didik ➢ Guru mempersilahkan peserta didik untuk
bertanya tentang apa yang belum mereka
pahami.
Membimbing Mengumpulkan Informasi
Penyelidikan
Individu dan ➢ Peserta didik dalam kelompok melakukan
diskusi yang pertama tentang berbagai
Kempok
gangguan pernapasan yang terdapat di
lingkunganmu serta tuliskan gejala penderita
gangguan pernapasan tersebut! (Terlampir)
➢ Setelah peserta didik selesai mengerjakan, guru
bertanya kepada peserta didik,
“Apa saja gangguan dan kelainan pada sistem
pernapasan manusia”?
Mengembang Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama dan Berpikir
kan
dan Kritis)
Menyajikan
➢ Setelah sampai pada materi terkait penyakit
Hasil Karya
Tuberkolosis (TBC) guru kembali memberikan
tugas kepada siswa :
➢ “Peserta didik dalam kelompok mencari tahu
Bakteri Mycobacterium tubercolosis dapat
menginfeksi tulang dan menyebabkan penyakit
tulang. Dalam kelompok peserta didik mencari
informasi lebih mendalam tentang TBC tulang,
lalu dipresentasikan di depan kelas”.
Menganalisa Kritis Berkomonikasi dan Kreativitas.
dan
Mengevaluas ❖ Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok di beri
undian dan yang mendapatkan nomor 1 yang
i
Proses
akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan
Pemecahan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
Masalah
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3

Penutup

❖ Refleksi aktivitas Pembelajaran
❖ Setelah kelas selesai, Guru bersama siswasiswinya
melakukan
refleksi
untuk
mengevaluasi tentang apa yang sudah dipelajari
:
❖ Guru bersama peserta didik mengambil
kesimpulan tentang semua yang sudah dipelajari
tentang Struktur dan Fungsi Sistem Pernapasan
Manusia.
❖ Terlebih dahulu guru meminta siswa untuk
menanyakan apa yang belum di mengerti pada
materi tersebut.
❖ Setelah mengambil kesimpulan, guru dan siswa
tidak lupa bersyukur atas Anugerah Yang Telah
Diberikan Tuhan Hari ini.

Umpan Balik
❖ Guru memberikan penghargaan (Misalnya
pujian atau bentuk penghargaan lain yang
relevan ) Kepada kelompok yang bekerja
dengan baik.

J. Penilaian

Penilaian

Bentuk Istrumen

Sikap

Lembar Observasi

Pengetahuan

Tertulis, Essay, dan Pilihan Ganda

Keterampilan

Lembar kerja peserta didik.

PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/semester

: VIII/2

Kompetensi Dasar : 3.9 Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan
memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya
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menjaga kesehatan sistem pernapasan Membuat karya
tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya
dalam kesehatan diri.
Topik/subtopik

No

Nama
Peserta
Didik

: Sistem Pernapasan Manusia

Rasa Ingin
Tahu

Kerja
Sama

Responsif

Aktif

Santun

Jumlah
Skor

1
2
3
4
5

Petunjuk Penskoran
Nilai

Skor

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang
Sangat Kurang

Kriteria (rubrik)
➢ Petujuk Pengisian :
1.

Bacalah pertanyaan yang ada di kolom aspek pengamatan.
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Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan sikap yang ditunjukkan

2.

peserta didik.

SIKAP RASA INGIN TAHU
No

Pernyataan

Penilaian

1

Memiliki rasa ingin tahu atas materi yang akan di
sampaikan.

2

Antusias dalam mengikuti pembelajaran

3

Mendengarkan dengan seksama materi yang
disampaikan

4

Fokus terhadap materi yang disampaikan

5

Mencari informasi baru dari materi yang telah
disampaikan
Jumlah Skor

Kriteria sebagai berikut :
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
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Petunjuk Penskoran
Nilai

Skor

Predikat

Sangat baik

4

A

Baik

3

B

Cukup baik

2

C

Kurang

1

D

Skor diperoleh X 4 skor maksimal

SIKAP KERJA SAMA
No

Pernyataan

1

Menerima pendapat teman dan mengutarakan
pendapat

2

Menolong teman yang dalam kesulitan

3

Bekerja sama
kelompok

4

Melaksanakan setiap tugas yang diberikan
dengan baik

5

Mencari informasi baru dari materi

dengan

Penilaian

kegiatan

Jumlah Skor

Kriteria sebagai berikut :
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Petunjuk Penskoran
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Nilai

Skor

Predikat

Sangat baik

4

A

Baik

3

B

Cukup baik

2

C

Kurang

1

D

Skor diperoleh X 4 skor maksimal

SIKAP AKTIF
No

Pernyataan

Penilaian

1

Menjawab dan bertanya tentang materi yang
dipaparkan

2

Memberikan pendapat saat melakukan diskusi

3

Berani dan mampu untuk memaparkan hasil
diskusi di depan kelas

4

Mengikuti dengan baik proses pembelajaran

5

Mencari informasi baru dari materi
Jumlah Skor

Kriteria sebagai berikut!
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
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Petunjuk Penskoran
Sangat baik

4

A

Baik

3

B

Cukup baik

2

C

Kurang

1

D

Skor diperoleh X 4 skor maksimal

SIKAP SANTUN
No

Pernyataan

Penilaian

1

Berbicara
dengan
lemah
lembut
dan
menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam
memberikan pendapat

2

Tidak membentak teman dan tidak berperilaku
kasar

3

Menghargai pendapat teman
berbicara didepan kelas.

4

Bersikap sopan dan santun terhadap teman dan
guru

5

Menghargai pendapat orang lain.

yang

Jumlah Skor
Kriteria sebagai berikut :
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
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Petunjuk Penskoran
Nilai

Skor

Predikat

Sangat baik

4

A

Baik

3

B

Cukup baik

2

C

Kurang

1

D

Skor diperoleh X 4 skor maksimal

KISI-KISI SOAL
Sekolah

: SMP

Mata Pelajaran : IPA/BIOLOGI
Kelas/semester : VIII / 2
Jumlah Soal

: 10 butir soal

Alokasi Waktu :
Bentuk Soal

Kompetensi Dasar

: (Pilihan ganda dan isian kelas)

Materi

3.9
Sistem
Menganalisissistem pern Pernapasan
apasan
padamanusia Manusia
danmemahamigangguan
padasistem pernapasan,
sertaupaya
menjagakesehatan
sistem pernapasan
4.9

Menyajikan

IPK

Indikator
Soal

Contoh Instrumen

3.9.1

Siswa
dapat
menyebutkan
Mengaitkan
beberapa
struktur dan fungsi fungsi
dari
organ
sistem sistem
pernapasan.
pernapasan
manusia.
3.9.2

1.Struktur pada laring
yang berfungsi untuk
mencegah masuknya
partikel makanan atau
minuman ke dalam
laring
dan
trakea
adalah ....

Menjelaskan
pertukaran oksigen

Jawaban : Epiglotis
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karyatentang
upayamenjagakesehatan
sistem pernapasan

dan
karbon
dioksida
pada
sistem pernapasan

(Terlampir)

3.9.3
Mendeskripsikan
mekanisme
pernapasan dada
3.9.4
Mendeskripsikan
mekanisme
pernapasan perut
3.9.5
Menjelaskan
gangguan
yang
terjadi pada sistem
pernapasan
Frekuensi
3.9.6
Pernapasan
dan Volume Menyelidiki
faktor-faktor yang
Pernapasan
Memengaruhi
Frekuensi
Pernapasan.

Siswa
dapat
menyebutkan
volume udara
residu
yang
terdapat pada
paru-paru.

2.Berapakah volume
udara residu yang
terdapat dalam paruparu?

Siswa
dapat
menyebutkan
Menjelaskan
kelainanGangguan
gangguan
yang kelainan pada
pada sistem terjadi pada sistem sistem
pernapasan
pernapasan.
pernapasan
manusia dan
manusia.
4.9.1
upaya
mencegah
Membuat
poster
atau
tentang
upaya
menanggulan menjaga kesehatan
ginya.
sistem pernapasan

3.Apakah
kelainan
yang disebakan oleh
menyempitnya saluran
pernapasan
dalam
paru-paru,
sehingga
seseorang
dapat
mengalami kesulitan
bernapas?

Jawaban : 1000 mL

3.9.7
Mengukur macammacam
volume
pernapasan
manusia
Pertemuan
ke-3

3.9.8
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PENILAIAN PENGETAHUAN
Gambar Bagan Konsep Sistem Pernapasan Manusia

No

Soal

Jawaban

Penskoran

1

Bagian ini yang bukan merupakan fungsi hidung
dalam proses pernapasan adalah ....

B

5

Mengatur tempat
A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru- pertukaran
gas
paru
oksigen dan gas
karbondioksida
B. Mengatur tempat pertukaran gas oksigen dan gas
karbondioksida
C. Mengatur kelembaban udara yang masuk ke
dalam paru-paru
D. Menyaring partikel debu atau kotoran yang
masuk bersama udara
2

Struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah
masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam
laring dan trakea adalah ....
A. Silia
B. Tonsil
C. Epiglotis
D. Pita suara
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C Epiglotis
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3

Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai
tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon
dioksida adalah ....

A alveolus

5

A Pleura

5

A. Alveolus
B. Bronkiolus
C. Bronkus
D. Laring
4

Struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru
dari gesekan saat mengembang dan mengempis
adalah ....
A. Pleura
B. Alveolus
C. Diafragma
D. Lobus paru-paru

5

Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan B
terjadinya inspirasi adalah ....
Relaksasinya ototA. Relaksasi otot-otot eksternal antartulang rusuk dan otot eksternal
relaksasinya diafragma
antartulang rusuk
dan
B. Relaksasinya otot-otot eksternal antartulang rusuk berkontraksinya
dan berkontraksinya diafragma
diafragma
C. Berkontraksinya otot-otot eksternal antartulang
rusuk dan relaksasinya diafragma

5

D. Berkontraksinya oot-otot eksternal antartulang
rusuk dan berkontraksinya diafragma
6

Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang
memengaruhi frekuensi pernapasan adalah ....
A. Umur
B. Jenis kelamin
C. Aktivitas tubuh
D. Suhu lingkaran
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7

Berapakah volume udara residu yang terdapat dalam
paru-paru?

B

5

1000 mL

A. 500 mL
B. 1000 mL
C. 15OO mL
D. 2000 mL
8

Apakah
kelainan
yang
disebabkan
oleh
menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru,
sehingga seseorang dapat mengalami kesulitas
bernapas?

A

5

Asma

A. Asma
B. Asfiksi
C. Influenza
D. Bronkitis
9

Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan.
Setelah dianalisis ternyata juga ditemukan bakteri
Streptococcus pheumoniae Pasien tersebut terserang
penyakit ....

B

5

Pheunomia

A. Asma
B. Pneunomia
C. Tuberculosis
D. Kanker paru-paru
10

Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga
kesehatan sistem pernapasan manusia adalah ....
A. Tidak merokok
B. Berolahraga di malam hari
C. Duduk di dekat perokok aktif
D. Saling bertukar masker yang sudah digunakan

SOAL ESSAY
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Tidak Merorok
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1. Jelaskan organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta fungsinya!
(15)
Pembahasan
Organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta fungsinya adalah :
a. Hidung
Hidung adalah organ sistem pernapasan yang berada dibagian luar
tubuh, udara pertama masuk ke sistem pernapasan melalui hidung. Di hidung,
udara akan disaring dari debu dan kotoran oleh bulu hidung. Udara juga akan
disesuaikan suhunya, misalnya akan dihangatkan bila suhu udara terlalu dingin.
Selain untuk pernapasan, hidung juga memiliki syaraf yang peka terhadap bau,
sebagai bagian dari sistem pengideraan pada manusia.
b. Faring
Faring adalah bagian tenggorokan yang berhubungan langsung dengan
hidung, dan terletak di depan tulang leher. Fungsi faring adalah sebagai saluran
bagi udara yang masuk dan keluar dari hidung.
c. Laring
Laring adalah saluran yang terletak dibawah faring. Fungsi laring adalah
untuk melindungi saluran pernapasan dibawahnya dengan cara menutup secara
cepat, untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring
juga mengandung pita suara yang digunakan oleh manusia untuk berbicara.
d. Trakea

117

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Trakea adalah tabung pernapasan di bawah laring, dengan diameter
sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea berfungsi sebagai jalan
masuknya udara ke paru-paru.
e. Bronkus
Bronkus adalah percabangan dari trakea menuju ke kedua paru-paru.
Bronkus berfungsi untuk membawa udara ke paruparu.
f. Paru-paru
Paru-paru manusia terdiri dari dua bagian di sisi kiri dan kanan bronkus.
Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran udara dengan sistem peredaran
darah. Pertukaran ini terjadi di gelambil-gelambil kecil paru-paru yang disebut
alveolus. Alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler, tempat pertukaran
gas ini terjadi. Di paru-paru, oksigen dari udara akan masuk ke sel darah merah
dan diikat oleh hemoglobi, sementara karbn dioksida dari darah dikeluarkan ke
paru-paru untuk dihembuskan saat menghembuskan napas.
2. Jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan
manusia! (15)
Penjelasan
Proses pernafasan merupakan suatu mekanisme menghirup oksigen dari
udara serta melepaskan karbondioksida dan uap air yang berasal dari paru-paru
melalui saluran pernafasan. Tidak hanya bagi manusia, pernafasan memiliki
peranan yang penting untuk menyediakan kebutuhan oksigen bagi metabolisme
sel (untuk menghasilkan energi) dan membuang zat racun (CO2 dari dalam
tubuh. Proses pernafasan pada manusia, juga pada setiap makhluk hidup,
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melibatkan 2 proses yaitu ekspirasi dan inspirasi. Berikut mekanisme kedua
proses tersebut.

a) INSPIRASI
Inspirasi merupakan proses memasukkan oksigen dari udara ke dalam tubuh.
Proses ini disebut juga sebagai menarik nafas. Proses ini seluruhnya dikontrol
oleh pusat kontrol pernafasan yang terletak kdi medula oblongata. Ketika
bagian ini diaktifkan, terjadi kontraksi diafragma beserta otot-otot intercostal
yang menyebabkan pembesaran rongga dada. hal ini berujuang pada
menurunnya tekanan rongga pleura.
Berikut mekanisme inspirasi:


Otot-otot antartulang rusuk bagian luar mengalami kontraksi



Tulang rusuk terdorong naik, menyebabkan rongga dada dan volume paruparu membesar



Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dari tekanan udara di
luar sehingga mendorong udara untuk masuk ke dalam paru-paru.

a)

EKSPIRASI

Ekspirasi merupakan kebalikan dari inspirasi, yaitu proses menghembuskan nafas.
Ekspirasi memainkan peranan yang penting karena membantu tubuh untuk
mengeluarkan zat beracun berupa karbondioksida dan uap air sebagai produk
samping dari metabolisme. Ekspirasi juga diatur oleh pusat kontrol pernafasan
yang terletak di medula oblongata.
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Berikut mekanisme ekspirasi:


Otot-otot antartulang rusuk sebelah luar dan diafragma mengalami
pengenduran



Rongga dada menurun yang mengakibatkan volume paru-paru mengecil



Tekanan udara di paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara di luar sehingga
mendorong udara di dalam paru-paru untuk keluar

Simpulan:
Mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada manusia melibatkan perubahan keadaan
otot-otot tulang rusuk, diafragma, serta volume paru-paru.
3. Sebutkan empat gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia
beserta penyebabnya! (10)
a. asma (sesak napas) penyebabnya faktor yang dapat memicu asma yaitu terkena
asap rokok, serbuk sari, udara dingin, bulu hewan dan tungau debu.
b. Faringitis
Faringitis ialah peradangan yang menyerang di bagian faring. Penyakit ini dapat
disebabkan oleh infeksi bakteri dan paparan asap rokok dan polusi.
c. Bronkitis
Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh infeksi bakteri
dan virus. Faktor yang dapat memicu bronkitis adalah kebiasaan merokok,
mempunyai sakit asam lambung dan lingkungan kerja yang tidak sehat.
d. Laringtis
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Laringtis adalah peradangan yang menyrang bagian laring. Laringtis dapat
disebabkan oleh infeksi bakteri, virus bahkan jamur, dan reaksi alergi.

4. Jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem
pernapasan kamu agar tetap sehat!
Upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem pernafasan kamu tetap
sehat:
a) Sering berolahraga
Olahraga akan membuat otot-otot pernafasan daat melakukan kontaksi dan
relaksasi dengan lebih baik, sehingga membuat pernafasan menjadi lebih
lancar. Olahraga juga membantu kesehatan sistem organ lain yang
mendukung sistem pernafasan, seperti sistem peredaran darah. Olahraga juga
akan menjaga suplai kebutuhan oksigen yang cukup bagi tubuh, terutama
organ pernafasan.
b) Sering melakukan aktivitas ke tempat yang udaranya bersih
Wilayah perkotaan tempat banyak orang kerja dan tinggal memiliki polusi
udara yang tinggi. Karena itu, dianjurkan bagi para penduduk kota untuk
sering berlibur ke tempat yang lebih segar dan bersih udaranya, seperti ke
pegunungan.
c) Menjaga berat badan
Bila berat badan terlalu tinggi, apalagi pada keadaan obesitas, lemak di tubuh
kita akan menekan otot pernafasan, dan membuat kita sulit bernafas. karena
itu berat badan harus dijaga. Berat badan dapat dijaga dengan mengatur
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asupan makanan sehari-hari, dan menghindari makanan yang mengandung
banyak kalori seperti lemak pada daging.
d) Tidak merokok
Rokok mengandung banyak zat berbahaya seperti nikotin dan tar. Zat
berbahaya ini dapat menyebabkan kanker dan kerusakan pada organ
pernafasan.
e) Menggunakan masker pada situasi dengan polusi udara tinggi
Pada kondisi dimana udara kotor, misalnya saat kebakaran, pada pabrik, atau
di jalan raya, dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi zat-zat
berbahaya yang masuk ke dalam paru-paru.

f)

Mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh
Beberapa zat penting seperti vitamin B dan asam folat sangat penting bagi
organ pernafasan. Karena itu kita harus menjaga asupan nutrisi, misalnya
dengan memakan sayuran dan buah dalam jumlah yang cukup.

PENILAIAN PROYEK
Buatlah gambar sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan kertas
karton dan lengkapi dengan keterangan fungsi masing-masing bagian.
LEMBAR KERJA SISWA 1
Struktur Dan Fungsi Sistem Pernapasan Manusia
Kelompok :
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Kelas :

A. Tujuan :
1. Melalui pergamatan gambar dan video yang ditampilkan, peserta didik dapat
menyebutkan bagian-bagian organ pernapasan pada manusia.
2. Agar peserta didik dapat mengetahui mekanisme pernapasan pada manusia.

B. Alat dan Bahan
1. LCD

5.Video

2. Laptop

6. Gambar

3. Proyektor

7. LKS

4. PPT

8. Bahan Ajar seperti buku, internet terpercaya, jurnal,

koran,

C. Informasi Penyelidikan
Dalam melakukan penelitian ini akan diamati bagian-bagian organ
sistem pernapasan manusia. Dan melakukan penyelidikan “Apa yang terjadi
jika kita menghembuskan napas di depan cermin?”. Dapatkah kamu
menyebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernapasan manusia?

D. Pertanyaan Diskusi
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1.

Setelah mengetahui

organ-organ yang menyusun sistem pernapasan

manusia,menurutmu lebih baik menghirup udara melewati hidung ataukah
melewati mulut ? jelaskan alasanmu!
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.

Sebutkan fungsi dari sistem pernapasan manusia!
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3.

Setelah mengetahui fungsi dari hidung, menurutmu lebih baik menghirup
udara melalui hidung ataukah melewati mulut? Jelaskan alasanmu!
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4.

Tahukan kamu bahwa tidur dengan posisi menghadap ke kanan, merupakan
posisi tidur terbaik untuk kesehatan tubuh, termasuk untuk kesehatan paruparu. Coba kamu cari tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi!
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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LEMBAR KERJA SISWA II
Mengidentifikasi Mekanisme Pernapasan Dada dan Pernapasan Perut
Kelompok :
Kelas :
A. Tujuan :

1. Agar peserta didik dapat mengetahui mekanisme pernapasan pada manusia
B. Alat dan Bahan
1. LCD

5. Video

2. Laptop

6. Alat Peraga (Mekanisme pernapasan manusia)

3. Proyektor

7. LKS

4. PPT

8. Bahan Ajar seperti buku, internet terpercaya, jurnal,

C. Informasi Penyelidikan
Dalam melakukan penelitian ini akan diamati bagaimana mekanisme
pernapasan dada dan pernapasan perut.
D. Pertanyaan Diskusi

No

1

Apa yang harus Anda
lakukan?

Apa yang harus Anda
lakukan?

Pernapasan Dada

Pernapasan Perut

Letakkan

tangan

di Letakkan tangan di perut
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Apa yang perlu Anda
diskusikan?

Pada saat kamu melakukan
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dada

2

Hiruplah udara dalamdalam
dengan
mengembangkan dada,
kemudian hembuskan.
Pernapasan ini disebut
pernapasan dada.

pernapasan dada, apa yang
terjadi pada dadamu ketika
kamu menghirup udara
(inspirasi) dan ketika kamu
menghembuskan
udara
(ekspirasi)?
Hiruplah udara dalam-dalam
dengan mengembangkan perut,
lalu hembuskan.Pernapasan ini
disebut pernapasan perut.

Pada saat kamu melakukan
pernapasan perut, apa yang
terjadi pada perutmu ketika
kamu menghirup udara
(inspirasi) dan ketika kamu
menghembuskan
udara
(ekspirasi)?

JAWABAN

1
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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LEMBAR KERJA SISWA III
Mengamati Jumlah Kekerapan (Frekuensi Pernapasan) dan Faktor-faktor
yang Memengaruhi Frekuensi Pernapasan.
Kelompok :
Kelas :
A. Tujuan :
1. Agar peserta didik dapat mengetahui frekuensi pada pernapasan
B. Alat dan Bahan
1.

LCD

6.LKS/ Bahan ajar/ Alat tulis

2.

Laptop

7. PPT

3.

Proyektor

8. Video

4.

Alat Peraga (Mekanisme pernapasan manusia) 9. Stopwatch atau jam

E. Informasi Penyelidikan
Dalam melakukan penelitian ini akan diamati jumlah kekerapan (frekuensi
pernapasan) dan faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan.

127

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

F. Pertanyaan Diskusi
Tabel 1.3 Mengamati jumlah kekerapan (frekuensi pernapasan)
Apa yang harus kamu lakukan?

1. Bernapaslah secara normal atau seperti biasa kemudian hitung berapa jumlah
napasmu selama 1 menit. Satu kali bernapas dapat diartikan dengan sekali
menghirup udara dan sekali menghembuskan udara. Jumlah kekerapan
(frekuensi) pernapasan adalah jumlah bernapas dalam satuan waktu tertentu.
Kemudian,
2. Ulangi langkah 1 sebanyak tiga kali, kemudian carilah rerata frekuensi
pernapasanmu.
3. Bekerjalah di dalam kelompok kemudian cobalah menghitung rerata
frekuensi dua orang temanmu dengan melakukan langkah 1 dan kemudian
catat hasilnya pada tabel 1.3

Nama

Ulangan

Frekuensi Pernapasan
selama 1 Menit

1

128

Rerata Pernapasan
selama 1 Menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2
3

Tabel 1.3 Hasil Perhitungan Frekuensi Pernapasan
1. Berdasarkan rerata frekuensi pernapasan selama 1 menit, hitunglah frekuensi
pernapasanmu selama 1 hari!
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...
2. Apakah rerata frekuensi pernapasanmu dan temanmu berbeda?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Menurutmu mengapa rerata frekuensi pernapasnmu berbeda dengan temanmu?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

129

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR KERJA SISWA IV
Volume Pernapasan
Kelompok :
Kelas :
A. Tujuan :
1. Agar melalui praktikum dan pengamatan peserta didik dapat mengetahu
volume pernapasan pada manusia
B. Alat dan Bahan
1.

Air

2.

Spidol permanen

3.

Selang plastik berdiameter 1 cm

4.

Gelas ukur 100 Ml

5.

Botol air mineral 1,5 liter

6.

Bak air ukuran 5 liter

C. Informasi Penyelidikan
1. Tandailah botol air mineral pada setiap volume 100 mL dengan
menggunakan spidol, hingga volume 1.500 mL
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2. Untuk memberi tanda kamu dapat mengisi botol air mineral dengan air yang
telah diukur volumenya menggunakan gelas ukur 100 mL
3. Setelah melakukan langkah 1-2 kamu akan memiliki botol air mineral yang
memiliki skala volume 100-1.500 mL
4. Masukkan air hingga penuh ke dalam botol air mineral
5. Isilah bak air hingga 1/2 bagian
6. Tutuplah mulut botol dengan rapat, lalu balikkan dan masukkan ke dalam
bak berisi air dengan posisi tegak. Usahakan botol terisi air penuh dan tidak
terdapat air di dalamnya.
7. Bukalah penutup botol air mineral saat sudah masuk dalam bak air.
8. Masukkan selang ke dalam mulut botol hingga 1/2 bagian botol.

Bisa lihat gambar 8.6 halaman 59
9. Letakkan set percobaan di atas dengan posisi sejajar dengan mulutmu, kamu
dapat meletakkannya di atas meja.
10. Masukkan ujung selang yang lain pada mulutmu.
11. Lakukan ispirasi seperti biasa melalui hidung kemudian lakukan ekspirasi
melalui mulut sehingga udara yang dilekuarkan masuk ke dalam botol.
Volume ini disebut volume tidal. Amati beberapa volume udara yang masuk
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ke dalam botol dan cacatlah volume hasil pengamatnmu di dalam tabel yang
sudah disediakan di bawah ini.

Tabel 1.5 Volume Pernapasan Berdasarkan Hasil Percobaan
No

Volume Pernapasan

1

Volume tidal

2

Volume cadangan ekspirasi

3

Volume cadangan ispirasi

4

Kapasitas vital paru-paru

5

Kapasitas total paru-paru

Volume (mL)

12. Ulangi kembali langkah 4-9. Lalu lakukan inspirasi biasa melalui hidung
pula. Setelah itu, lakukan ekspirasi secara maksimal melalui mulut
sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Volume ini
disebut volume cadangan ekspirasi. Amati beberapa volume udara yang
masuk dalam botol dan catatlah volume hasil pengamatanmu pada tabel.
13. Keluarkan air dari botol mineral, lalu balikkan dan masukkan ke dalam
bak berisi air dengan posisi tegak. Masukkan selang ke dalam mulut
botol hingga 1/2 bagian botol.
14. Hiruplah udara yang ada dalam botol sehingga tepat pada skala 1.500 mL.
15. Lakukan inspirasi secara normal melalui hidung, lalu lakukan inspirasi
kembali secara maksimal melalui mulut sehingga udara dalam botol air
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mineral terhirup olehmu. Volume ini disebut volume cadangan inspirasi.
Amatilah berapa volume udara yang masuk dalam botol.
16. Jumlahkan volume tidal + volume cadangan ekspirasi + volume cadangan
inspirasi. Total volume ini disebut dengan kapasitas vital paru-paru, dan
isikan hasilnya pada tabel.
17. Meskipun kamu telah melakukan ekspirasi secara maksimal, di dalam
paru-parumu sebenarnya masih terdapat sisa udara sekitar 1.000 mL.
Volume ini disebut volume residu.
18. Jumlahkan volume kapasitas vital paru-paru + volume residu. Volume ini
disebut kapasitas total paru-paru. Isikan hasilnya pada tabel.

G. Pertanyaan Diskusi

Setelah melakukan aktivitas diatas tentu Anda telah mengetahui bahwa volume
udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, coba
sebutkan pengertiannya masing-masing!
1. Apa yang dimaksud dengan volume tidal?

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Apa yang dimaksud dengan volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve
volume)?
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Sebutkan apa yang dimaksud dengan volume cadangan ekspirasi (expiratory
reserve volume)?

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Sebutkan apa yang dimaksud dengan volume sisa / residu (residual volume)?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Sebutkan apa yang dimaksud dengan kapasitas vital (vital capacity)?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Sebutkan apa yang dimaksud dengan volume total paru-paru (total lung
volume)?
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

LEMBAR KERJA SISWA V
Gangguan Pada Sistem Pernapasan Manusia dan Upaya Untuk Mencegah
atau Menaggulanginya.
Kelompok :
Kelas :
A. Tujuan :

1. Peserta didik bersama kelompok mencari tahu dan mendiskusikan mengenai
kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan dalam kehidupan sehari-hati.
2. Peserta didik bersama teman kelompoknya mencari tahu tentang bakteri yang

menginfeksi tulang dan menyebabkan penyakit TBC.
3. Peserta didik bersama teman kelompoknya mencari tahu penyakit dari perokok

aktif dan perokok pasif
4. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengetahu gangguan pada sistem

pernapasan dan upaya untuk menaggulanginya.
B. Alat dan Bahan
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1. PPT/Video/Bahan ajar
2. LKS

C. Informasi Penyelidikan

Coba diskusikan dengan teman kelompokmu dan tuliskan berbagai
gangguan pernapasan yang terdapat di lingkunganmu serta tuliskan pula gejala
penderita gangguan pernapasan tersebut!
Tabel 1.6 Gejala Penderita Gangguan Pernapasan
No

Nama Gangguan

Gejala

1
2
3
4
1. Influenza

merupakan

penyakit

yang

disebabkan

oleh....................................sebutkan gejala umum yang disebabkan!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Tonsilitis (amandel) akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke
dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Coba jelaskan apa yang akan
terjadi apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah?
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Sebutkan gejala Tonsilitis dan bakteri yang menyebabkan tonsilitis!!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada
waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini
disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu
banyak merokok. Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah
.......................................
5. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Jelaskan
penyebab terjadinya pneumonia dan bakteri yang menyebabkan pneumonia!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Sebutkan gejala dari penyakit Pneumonia!
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Sebutkan penanganan dari penyakit Pneumonia!

6. Penyakit

TBC

(Tuberculosis)

disebabkan

oleh

infeksi

bakteri........................................Sebutkan pula gejalanya!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ayo, Kita Diskusikan!
Perokok pasif merupakan seseorang yang menghirup asap rokok dari orang yang
sedang merokok atau orang yang terpapar asap rokok dari asap yang dikeluarkan
perokok aktif. Perokok pasif memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perokok aktif. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga
sampai lima kali lipat dari bahaya perokok aktif. Mengapa bisa terjadi demikian?
Coba diskusikan bersama terman kelompokmu!

KESIMPULAN

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Lampiran 3. Lembar wawancara analisis kebutuhan guru
LEMBAR WAWANCARA GURU
PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI SMP KELAS VIII
SEMESTER GASAL PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA DENGAN
PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERBASIS INKUIRI TERBIMBING

Nama Sekolah

:

Nama Guru

:

Tanggal Wawancara :
Panduan Wawancara Survey Kebutuhan
No

Pertanyaan

1

Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pendekatan saintifik dalam kurikulum
2013?

2

Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi pendekatan saintifik?

3

Model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran biologi?

3

Apakah Dalam pembelajaran perlu adanya media pembelajaran?

4

Jenis/media pembelajaran apa saja yang bapak/ibu ketahui?

5

Berapa kali dilaksanakan praktikum dalam satu (1) tahun ajaran?

6

Apa saja materi yang biasanya bapak/ibu gunakan dalam praktikum?
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7.

Pernahkan bapak/ibu melaksanakan praktikum berdasarkan pendekatan
kontekstual?

8

Bila pernah, berikan contoh kesulitan/kemudahan dalam pengaplikasiannya?

9

Menurut bapak/ibu, materi apa saja yang membutuhkan praktikum namun tidak
terlaksana dalam proses pembelajaran?

10

Petunjuk praktikum model apakah yang biasanya digunakan oleh peserta didik?

11

Apakah petujuk praktikum yang digunakan sudah mencukupi pencapaian
Kurikulum 2013? Yaitu memberi peluang kreativitas dan ketelitian dalam
merangsang keterampilan prosedur kegiatan?

12

Pernahkan bapak/ibu membuat petunjuk prktikum model inkuiri terbimbing?

13

Apakah bapak/ibu membutuhkan adanya buku praktikum tambahan dalam
pembelajaran?

14

Bagaimana menurut bapak/ibu jika materi sistem pernapasan manusia
menggunakan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri terbimbing?
- Jika YA, mengapa?
-

Jika Tidak, mengapa?
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Lampiran 4. Lembar kuesioner validasi ahli dan guru mata pelajaran
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU MATA PELAJARAN

Judul Buku

: Buku Panduan Praktikum Biologi Smp Kelas VIII Semester

Gasal Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Berbasis
Inkuiri Terbimbing
Nama Validator

:

Pekerjaan
Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan pendapat
validator
2. Kriteria skor
a. (Sangat kurang setuju) skor 1
b. (Kurang setuju) skor 2
c. (Setuju) skor 3
d. (Sangat setuju) skor 4
3. Komentar dan daran mohon diberikan pada tempat yang telah disediakan
No

Pernyataan

Skor
1 2 3 4

1.

Materi praktikum sesuai
dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar
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2.

Materi tepat digunakan
dalam praktikum

3.

Rumusan Indikator sesuai
dengan Kompetensi Dasar

4.

Materi Praktikum sesuai
dengan indikator

5.

Panduan pratikum sesuai
dengan
materi
dan
indikator

6.

Sasaran pengguna panduan
praktikum jelas

7.

Komponen-komponen
dalam
buku
panduan
praktikum jelas

8.

Kalimat yang digunakan
dalam
buku
panduan
praktikum jelas

9.

Kalimat yang digunakan
dalam panduan praktikum
mudah dipahami.

10. Ringkasan materi sistem
pernapasan
manusia
mendukung pembelajaran,
isinya lengkap namun
singkat
dan
mudah
dipahami
11. Langkah kerja dalam
panduan praktikum jelas
12. Penyajian
praktikum
sistematis

panduan
runtut dan

13. Pertanyaan-pertanyaan
dalam panduan praktikum
sesuai dengan kegiatan
yang dilakukan
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14. Konsep
materi
yang
terdapat dalam panduan
praktikum
mudah
dipahami
15. Tidak terdapat kesalahan
konsep dalam panduan
praktikum
16. Panduan
praktikum
menekankan keterkaitan
antara materi pembelajaran
dengan kehidupan seharihari peserta didik
17. Panduan
praktikum
mendorong peserta didik
untuk berpikir kritis dan
kreatif
serta
membangkitkan minat dan
rasa ingin tahu siswa.
18. Panduan
praktikum
membimbing peserta didik
menemukan konsep materi
19. Panduan
praktikum
melatih peserta didik untuk
memahami informasi yang
tersedia guna melatih
keterampilan proses sains
20. panduan
praktikum
memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk
bekerja
merumuskan
prosedur
kegiatan,
menganalisis data, dan
mengambil
kesimpulan
secara mandiri
21. Layout cover/sampul (tata
letak teks dan gambar)
proporsional
22. Desain cover menarik
23. Judul buku jelas
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24. Pemilihan jenis font (jenis
huruf dan angka) sesuai
25. Pemilihan) ukuran font
(Ukuran huruf dan angka)
sesuai
26. Tampilan
gambar
(Pemilihan gambar) sesuai
27. Proporsi
warna
(keseimbangan
warna)
sesuai buku panduan
28. Buku panduan praktikum
mudah digunakan
29. Halaman
dicari

buku

mudah

30. Warna, gambar, huruf,
(cetak tebal,miring, garis
bawah,dsb) menarik
31. Tampilan buku panduan
praktikum secara umum
menarik
32. Kualitas bahan sampul
menggunkan
pelindung,
sampul tebal, dan tidak
mudah rusak.
Skor Total
Skor Rata-rata

Kesimpulan :
Berilah tanda silang (X) pada salah pilihan dibawah ini :
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1. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba tanpa revisi
2. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba dengan revisi
3. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba lapangan
Komentar dan Saran :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Validator

(

146

)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 5. Surat ijin wawancara dan penelitian

147

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

148

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

149

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

150

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

151

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 6. Surat Izin validasi produk.
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Lampiran 7. Hasil wawancara survey kebutuhan
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Lampiran 8. Hasil validasi produk awal.
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU MATA PELAJARAN
Judul Buku

: Buku Panduan Praktikum Biologi Smp Kelas VIII Semester
Gasal Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Berbasis
Inkuiri Terbimbing

Nama Validator

: Geterudis Kerans, S.Pd., M.Sc.

Pekerjaan

: Kepala Program Studi Pendidikan IPA STKIP Weetebula

Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan pendapat
validator
2. Kriteria skor
a. (Sangat kurang setuju) skor 1
b. (Kurang setuju) skor 2
c. (Setuju) skor 3
d. (Sangat setuju) skor 4
3. Komentar dan daran mohon diberikan pada tempat yang telah disediakan
No

Pernyataan

Skor
1

1

2

3
√

Materi praktikum sesuai dengan
Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar
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Kompetensi Inti belum terlihat
pada panduan praktikum
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2

Materi tepat
praktikum

digunakan

√

dalam

Materi penyelidikan 1 sampai 5
sudah sesuai dengan KD.
Catatan: dasar teori pada setiap
penyelidikan harap lebih teratur
agar
dapat
membantu
mengarahkan
pemahaman
peserta didik.

3

Rumusan Indikator sesuai dengan √
Kompetensi Dasar

Indikator tidak dituliskan pada
panduan praktikum.

4

Materi Praktikum
indikator

dengan √

Indikator tidak dituliskan pada
panduan praktikum.

5

Panduan pratikum sesuai dengan √
materi dan indikator

Indikator tidak dituliskan pada
panduan praktikum.

sesuai

Pada penyelidikan 1 berkaitan
dengan menjelaskan fungsi
organ yang terlibat dalam
sisitem pernapasan namun pada
informasi penyelidikan peserta
didik hanya disuruh menyelidiki
mengapa
ketika
kita
menghembuskan nafas pada
kaca dank aca menjadi basah.
Penyelidikan ini menurut saya
belum
menjawab
judul
penyelidikannya.
√

6

Sasaran
pengguna
praktikum jelas

panduan

7

Komponen-komponen dalam buku
panduan praktikum jelas

8

Kalimat yang digunakan dalam buku
panduan praktikum jelas

√

9

Kalimat yang digunakan dalam
panduan praktikum mudah dipahami.

√

√
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Sasaran
penggunaan
buku
panduan ini sudah dijelaskan
pada bagian awal.
Mohon urutan komponen buku
panduan bisa dicek kembali.
Setelah KD mungkin bisa
dilanjutkan dengan indicator
baru ke tujuan baru masuk ke
dasar
teori,
pertanyaan
penuntun, hipotesis, dst….
Kalimat sudah jelas namun
harap perhatikan penggunaan
tanda baca agar peserta didik
tidak
kebingungan
ketika
membaca petunjuk ini.
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10

Ringkasan materi sistem pernapasan
manusia mendukung pembelajaran,
isinya lengkap namun singkat dan
mudah dipahami

√

Pada penulisan Dasar Teori
harap lebih teratur agar dapat
mengarahkan
pemahaman
peserta didik. Mohon juga dalam
penulisan teori sertakan juga
dari mana teori ini dikutip atau
disitasi? Nama-nama latin atau
yang menggunakan Bahasa
inggris
mohon
diitalic/dimiringkan.

11

Langkah kerja
praktikum jelas

panduan

√

Di awal dijelaskan bahwa ini
adalah
praktikum
dengan
metode
Inkuiri
terbimbing
sehingga tidak menyertakan
adanya prosedur atau langkah
kerja agar siswa dilatih mandiri
dalam
merancang
sendiri
langkah kerja.

12

Penyajian panduan praktikum runtut
dan sistematis

√

Sama dengan catatan point 7

13

Pertanyaan-pertanyaan
dalam
panduan praktikum sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan

√

Pertanyaan
mohon
dicek
kembali karena ada yang tidak
sesuai dengan judul dan tujuan
kegiatan. Contoh pertanyaan di
penyelidikan 3 nomor 1 tentang
apa
saja
organ
sisitem
pernapasan lebih cocok untuk
kegiatan 1. Mohon dicek
kembali dan diperbaiki agar
pertanyaan dapat sesuai dengan
judul pada tiap penyelidikan.

14

Konsep materi yang terdapat dalam
panduan praktikum mudah dipahami

√

Konsep materi yang dipaparkan
dalam dasar teori masih belum
lengakp dan terlihat kurang
runtun.

dalam

Dasar teori pada penyelidikan 5
belum sesuai sepertinya itu
cocok dimasukan pada bagian
pertanyaan atau pada bagian
diskusikan.
15

√

Tidak terdapat kesalahan konsep
dalam panduan praktikum
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dari mana teori itu dikutip atau
disitasi.
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16

Panduan praktikum menekankan
keterkaitan
antara
materi
pembelajaran dengan kehidupan
sehari-hari peserta didik

√

Konsep kontekstualnya
muncul
dengan
pertanyaan-pertanyaan
apa yang dilakukan
kehidupan sehari-hari.

17

Panduan
praktikum
mendorong
peserta didik untuk berpikir kritis dan
kreatif serta membangkitkan minat
dan rasa ingin tahu siswa.

√

Pertanyaan yang ada sudah
cukup mendorong peserta didik
berpikir kritis namun untuk lebih
baik lagi jika penulis konsisten
dengan petunjuk penggunaan
buku dimana dituliskan bahwa
bagian prosedur dikosongkan
agar peserta didik dapat mandiri
dalam menyusun langkah kerja
penyelidikan. Point ini hanya
dijalankan pada penyelidikan 1
sedangkan 2 dst sudah ada
prosedurnya.

18

Panduan praktikum membimbing
peserta didik menemukan konsep
materi

√

19

Panduan praktikum melatih peserta
didik untuk memahami informasi
yang
tersedia
guna
melatih
keterampilan proses sains

√

20

panduan praktikum memberikan
kesempatan kepada peserta didik
untuk bekerja merumuskan prosedur
kegiatan, menganalisis data, dan
mengambil
kesimpulan
secara
mandiri

21

Layout cover/sampul (tata letak teks
dan gambar) proporsional

√

22

Desain cover menarik

√

23

Judul buku jelas

√

24

Pemilihan jenis font (jenis huruf dan
angka) sesuai

√

25

Pemilihan) ukuran font (Ukuran huruf
dan angka) sesuai

√

26

Tampilan
gambar
gambar) sesuai

√

√

(Pemilihan
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sudah
adanya
seputar
dalam

Buku ini sudah mampu melatih
ketrampilan proses siswa hanya
butuh beberapa perbaikan saja
agar lebih tepat.
Sama dengan catatan point 11
dan 17
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27

Proporsi
warna
(keseimbangan
warna) sesuai buku panduan

√

28

Buku panduan praktikum mudah
digunakan

√

29

Halaman buku mudah dicari

√

30

Warna, gambar, huruf, (cetak
tebal,miring,
garis
bawah,dsb)
menarik

√

31

Tampilan buku panduan praktikum
secara umum menarik

√

Skor Total

81

Skor Rata-rata

81/31= 2.61

Untuk
warna
mohon
diperhatikan jika latarnya warna
terang tulisannya sebaiknya
menggunakan warna gelap agar
lebih Nampak.

Kesimpulan :
Berilah tanda silang (X) pada salah pilihan dibawah ini :
1. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba tanpa revisi
2. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba dengan revisi
3. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba lapangan
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Komentar dan Saran :
1. Terima kasih atas kepercayaannya, mohon dicermati masukan saya apabila
ada yang tidak dipahami silakan menghubungi saya.
2. Jika berkenan mohon buku panduan praktikumnya dapat diperbaiki sesuai
masukan dan lebih teliti lagi terkait penggunaan tanda baca serta cara
penulisan istilah ilmiah.
3. Selamat Bekerja, Semoga Sukses. Tuhan Memberkati.

Karuni, 03 Juli 2020
Validator,

(Geterudis Kerans,
S.Pd., M.Sc.)
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU MATA PELAJARAN
Judul Buku

: Buku Panduan Praktikum Biologi Smp Kelas VIII Semester

Gasal Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Berbasis Inkuiri Terbimbing
Nama Validator

: Ir. Sri Yudiastuti

Pekerjaan

: Guru IPA

Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan pendapat
validator
2. Kriteria skor
a. (Sangat kurang baik) skor 1
b. (Kurang baik) skor 2
c. (Baik) skor 3
d. (Sangat Baik) skor 4
Komentar dan daran mohon diberikan pada tempat yang telah disediakan
No

Pernyataan

Skor

1

2

Keterangan

3

4

√

1. Layout cover/sampul (tata letak teks
dan gambar) proporsional
2. Desain cover menarik

√

3. Judul buku jelas

√
√

4. Pemilihan jenis font (jenis huruf dan
angka) sesuai
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5. Pemilihan) ukuran font (Ukuran
huruf dan angka) sesuai

√

6. Tampilan gambar (Pemilihan
gambar) sesuai

√
√

7. Proporsi warna (keseimbangan
warna) sesuai buku panduan
√

8. Buku panduan praktikum mudah
digunakan

√

9. Halaman buku mudah dicari
10. Warna, gambar, huruf, (cetak
tebal,miring, garis bawah,dsb)
menarik

√

11. Desain tampilan buku panduan
praktikum berbentuk seperti buku,
bentuk dan isi panduan praktikum
bervariasi, kreatif dan inovatif.

√

12. Tampilan buku panduan praktikum
secara umum menarik

√

Skor Total

40

Skor Rata-rata

3,3

Kesimpulan :
Berilah tanda silang (X) pada salah pilihan dibawah ini :
1. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba tanpa revisi
2. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba dengan revisi ( X )
3. Buku panduan praktikum layak digunakan/uji coba lapangan

178

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Komentar dan Saran :
1. Tampilan petunjuk penggunaan buku perlu perbaikan.
2. Alat dan bahan praktikum kurang lengkap, bisa ditambah nomor terbuka.
3. Perhatikan penulisan molekul dan senyawa seperti O2, CO2, dll.
Validator

(
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Ir. Sri Yudiastuti
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