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ABSTRAK
PENGEMBANGAN PANDUAN PRAKTIKUM DIGITAL
DENGAN MODEL INKUIRI TERSTRUKTUR
PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP KELAS X
Oleh
Erita Christine Ariani Br Manjorang
171434070
Pandemi Covid-19 di Indonesia menuntut peserta didik mencapai
kemandirian belajar. Salah satu kegiatan yang terhambat dalam pembelajaran
jarak jauh adalah praktikum. Berdasarkan wawancara dan studi literatur
permasalahan terkait praktikum seperti panduan praktikum hanya berupa LKPD
terpisah; waktu persiapan dan pengelolaan praktikum terbatas; rendahnya
keterampilan peserta didik menggunakan alat, mengolah dan menyajikan data
dalam laporan; kurangnya sarana dan prasarana sekolah untuk membuat
demonstrasi praktikum. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah membuat panduan praktikum digital yang kegiatannya dapat dilakukan di
rumah dengan alat dan bahan sederhana. Penelitian ini bertujuan mengetahui
desain dan kualitas produk panduan praktikum digital dengan model inkuiri
terstruktur pada materi pencemaran lingkungan hidup kelas X.
Jenis penelitian ini adalah Research and Development, dengan
melaksanakan 5 dari 10 langkah R&D oleh Borg & Gall yaitu potensi dan
masalah; pengumpulan data; desain produk; validasi desain; revisi produk.
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
wawancara menggunakan lembar instrumen wawancara dan teknik pengisian
kuesioner menggunakan lembar instrumen validasi.
Panduan praktikum dengan model inkuiri terstruktur materi pencemaran
lingkungan hidup kelas X berupa e-book (EPUB) berukuran 168 MB; terdiri atas,
cover, lembar penyusun, kata pengantar, panduan penggunaan panduan
praktikum, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, materi pencemaran lingkungan,
kegiatan praktikum dilengkapi video cara kerja, profil pengembang. Produk
dioperasikan menggunakan aplikasi Lithium pada smartphone dan Readium pada
komputer/ laptop. Kualitas panduan praktikum digital termasuk kategori “sangat
kuat” dengan rerata 94,27% sehingga media dinyatakan layak untuk diujicobakan
dalam skala terbatas.
Kata kunci : panduan praktikum digital, inkuiri terstruktur, pencemaran
lingkunga hidup
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF DIGITAL PRACTICUM GUIDE
WITH STRUCTURED INQUIRY MODEL
ON ENVIRONMENTAL POLLUTION MATERIALS CLASS X
By
Erita Christine Ariani Br Manjorang
171434070
The Covid-19 pandemic in Indonesia requires the students to achieve selflearning. One of the activities is interfered in distance learning is a practicum.
Based on interviews and literature studies, some problems related to practicum
activity such as practicum guides that are contained in student worksheet; time
for practicum preparation and management was limited; weaknesses of student in
using practicum tools, weaknesses of student in processing and presenting data in
reports; and weaknesses of school facilities and infrastructure to implement the
practicum demonstrations. One solution to overcome these problems is to design
a digital practicum guide that can be carried out at home with simple tools and
materials. This study aims to design and find out the quality of digital practicum
guide products based on a structured inquiry model in environmental pollution
material for Class X.
This research and development activity uses the type of Research and
Development from Borg & Gall model research. This study uses five of the ten
research stages from Borg & Gall model research, namely potential and
problems; data collection; product design; design validation; product revision.
The data collection techniques used in this study are an interview technique using
an interview instrument sheet and a questionnaire filling technique using a
validation instrument sheet.
A practicum guide with a structured inquiry model for environmental
pollution of class X is contained e-book (EPUB) with a size of 168 MB that
consisting cover, compilation sheet, introduction, a guide to the use of practicum
guides, table of contents, list of tables, list of pictures, environmental pollution
material, practicum activities equipped with videos on how to work, developer
profiles. The product is operated using the Lithium application on a smartphone
and Readium on a computer/laptop. The quality of the digital practicum guide is
in the “very strong” category with an average of 94.27% so that the media is
declared feasible to be tested on a limited scale.
Keywords: digital practicum guide, structured inquiry model, environmental
pollution material.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Munculnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini
berdampak terhadap setiap aspek kehidupan, salah satunya adalah
pendidikan. Melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease
(Covid-19) menyatakan bahwa proses belajar dilaksanakan dengan sistem
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kegiatan PJJ dilaksanakan dengan
memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti teknologi komunikasi,
informasi dan media lain sehingga peserta didik belajar dan guru mengajar
dari rumah masing-masing agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus, terdapat lima
prinsip yang tetap dilaksanakan saat pelaksanaan pembelajaran dalam
kondisi seperti: aktif; berorientasi sosial; berorientasi masa depan; sesuai
dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik; menyenangkan. Adanya
keputusan baru tersebut menuntut guru untuk berkreasi dan berinovasi
mempersiapkan materi, model dan metode pembelajaran yang digunakan
saat mengajar pada masa pandemi Covid-19, termasuk mata pelajaran
biologi.
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 58.
tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(2014) pelajaran biologi adalah bagian dari mata pelajaran IPA yang
dipelajari selalu berkembang dan dapat dipahami dengan metode ilmiah
seperti praktikum. Penelitian Wisacita (2020) menyatakan bahwa tantangan
pelaksanaan praktikum biologi dalam pembelajaran jarak jauh yaitu guru
kesulitan membuat video demonstrasi praktikum karena keterbatasan fasilitas
sarana dan prasarana sekolah sehingga metode praktikum belum dapat
diterapkan dengan baik. Selain itu berdasarkan penelitian Gowa, dkk (2017)
menyatakan bahwa guru sulit melaksanakan praktikum karena sulitnya
merancang panduan praktikum, keterbatasan ketersediaan alat dan bahan
praktikum, serta manajemen waktu.
Terkait hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada lima guru
biologi dari sekolah yang berbeda seperti SMA 1 Ngaglik, SMA 1 Wonosari,
SMA St. Louis IX Sedayu, SMA N 1 Banguntapan, SMA Kolese De Britto.
Permasalahan yang dirasakan guru tentang pelaksanaan praktikum seperti; a)
kurangnya fasilitas pendukung praktikum terutama panduan praktikum pada
materi pencemaran lingkungan karena ketersediaan panduan praktikum di
sekolah masih berbentuk LKPD terpisah; b) waktu persiapan dan
pengelolaan pembelajaran praktikum terbatas dengan jumlah JP di sekolah;
c) rendahnya keterampilan peserta didik menggunakan alat praktikum; d)
rendahnya keterampilan peserta didik saat mengolah dan menyajikan data
dalam laporan.
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Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, empat dari lima guru
menggunakan panduan praktikum berdasarkan hasil MGMP yang ternyata
kurang representatif apabila dilakukan di sekolah. Pada materi pencemaran
lingkungan hidup, guru biasanya melakukan kegiatan praktikum dengan
memanfaatkan berbagai jenis media air seperti air cucian sabun dengan dosis
tertentu dan air kolam untuk melihat perbandingan aktivitas ikan pada media
tersebut, namun guru akhirnya menyadari bahwa kegiatan praktikum ini
sudah melanggar kode etik biologi.
Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk membantu
menyelesaikan permasalahan tersebut adalah membuat panduan praktikum
yang komprehensif atau hanya menyediakan video demonstrasi praktikum.
Maka dari pada itu, melalui penelitian ini peneliti akan mengkolaborasikan
solusi tersebut sehingga mengembangkan panduan praktikum pada materi
pencemaran lingkungan hidup dengan menyajikan video demonstrasi cara
kerja praktikum agar kegiatan praktikum dapat dilakukan saat PJJ secara
mandiri oleh peserta didik. PJJ dengan menggunakan metode praktikum pada
mata pelajaran biologi dapat digunakan guru sebagai peluang agar peserta
didik mengenal dan mengalami pembelajaran secara langsung. Pembelajaran
tersebut dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai objek belajar,
mengeksplorasi lingkungan untuk mengetahui peran keseimbangan ekologi
dan meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik tentang hubungan
kehidupan manusia dengan alam.
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Hal ini sesuai dengan penelitian Amar’s (2013) yang menyatakan
bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan praktikum menjadi salah satu
solusi alternatif yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman
peserta didik terkait materi tertentu yang disesuaikan dengan buku panduan
praktikum. Ketersediaan panduan praktikum di sekolah sangat penting untuk
mendukung kegiatan pembelajaran. Berdasarkan penelitian Khamidah &
Aprilia (2014) di SMA se-Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, diperoleh
hasil bahwa jumlah peserta didik kelas XI yang memiliki buku panduan
praktikum hanya 50%. Panduan praktikum yang tersedia di sekolah
umumnya berupa buku konvensional. Tingginya biaya produksi buku
konvensional tersebut berdampak terhadap tingginya harga jual. Akibat
tingginya harga jual buku konvensional, maka kesempatan peserta didik
untuk memperoleh buku tersebut menurun.
Berdasarkan temuan permasalahan ini maka produk yang akan
dikembangkan peneliti adalah panduan praktikum digital yang dikemas
dalam bentuk e-book pada materi pencemaran lingkungan hidup, dilengkapi
dengan video demonstrasi cara kerja sehingga peserta didik mampu
memperoleh panduan praktikum dengan gratis dan mudah mengikuti proses
praktikum. Video demostrasi cara kerja dibuat dengan menerapkan lima
prinsip PJJ sehingga guru dan peserta didik dapat mengikuti panduan
praktikum

dengan

mudah,

menarik,

representatif

dan

merasakan

kebermaknaan proses belajar. Panduan praktikum yang dirancang dalam
penelitian ini memodifikasi kegiatan-kegiatan praktikum berdasarkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

penelitian di bidang biologi dan bidang-bidang lain terkait isu lingkungan
yang disederhanakan agar dapat dilakukan peserta didik secara mandiri di
rumah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Panduan praktikum ini
juga berisi alternatif-alternatif kegiatan praktikum sehingga guru dapat
memilih kegiatan praktikum yang sesuai dengan topik pembahasan, kondisi
peserta didik serta ketersediaan fasilitas alat dan bahan yang aman dan
mudah dijumpai di rumah.
Pelaksanaan kegiatan praktikum dalam penelitian ini didesain
menggunakan model pembelajaran inkuiri terstruktur. Model pembelajaran
inkuiri ini tentunya sudah pernah dilakukan oleh guru, sehingga
pelaksanaanya dapat lebih mudah. Kegiatan yang dirancang dengan model
inkuiri terstruktur (structured inquiry) ini meliputi guru mengemukakan
masalah untuk diselidiki oleh peserta didik, menyampaikan alat dan bahan
yang dibutuhkan, serta prosedur kegiatan praktikum, sementara itu peserta
didik dapat mengemukakan hipotesis, menghubungkan antara variabelvariabel atau generalisasi dari data yang telah ditemukan hingga membuat
suatu kesimpulan. Dengan demikian penelitian pengembangan ini berjudul
“PENGEMBANGAN PANDUAN PRAKTIKUM DIGITAL DENGAN
MODEL INKUIRI TERSTRUKTUR PADA MATERI PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP KELAS X“.
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana desain produk panduan praktikum digital dengan model
inkuiri terstruktur pada materi pencemaran lingkungan hidup kelas X?
2. Bagaimana kualitas panduan praktikum digital dengan model inkuiri
terstruktur pada materi pencemaran lingkungan hidup kelas X?
C. Batasan Masalah
Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian
menjadi terarah dan menghindari luasnya permasalahan, seperti:
a. Materi yang dimuat dalam panduan praktikum digital hanya berupa
ringkasan materi pencemaran lingkungan kelas X dengan KD 3.6
Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya
bagi kehidupan dan KD 4.6 Merumuskan gagasan pemecah masalah
perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar
b. Panduan praktikum yang dikembangkan berisi materi pencemaran
udara, pencemaran air, pencemaran suara dan upaya penanggulangan
pencemaran lingkungan hidup yang disertai dengan video cara kerja
berbentuk cookbook atau buku resep.
c. Model panduan praktikum disusun mengikuti sintak model inkuiri
terstruktur (structured inquiry).
d. Analisis kebutuhan berdasarkan 5 sekolah di Yogyakarta.
e. Penelitian yang dilakukan hanya sampai pada revisi produk 1.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan
tujuan sebagai berikut:
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1. Mengetahui desain yang baik pada produk panduan praktikum digital
dengan model inkuiri terstruktur materi pencemaran lingkungan
hidup kelas X.
2. Mengetahui kualitas panduan praktikum digital dengan model inkuiri
terstruktur materi pencemaran lingkungan hidup kelas X.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai
pihak, antara lain:
1. Bagi Peserta didik
a. Mampu meningkatkan keterampilan menyajikan dan mengolah
data hasil praktikum.
b. Mampu memberikan pengalaman yang bermakna melalui berbagai
alternatif kegiatan praktikum yang disediakan.
2. Bagi Guru
a. Mampu memberikan informasi ilmiah melalui pengembangan
panduan praktikum digital.
b. Mampu membantu guru dalam menyediakan pengalaman belajar
yang representatif.
c. Mampu memberikan alternatif-alternatif kegiatan praktikum yang
dapat dipilih oleh guru untuk diterapkan dalam pembelajarannya
sesuai dengan ketersediaan fasilitas alat dan bahan di sekolah.
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3. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
sekolah untuk mengembangkan panduan praktikum yang representatif
terhadap kondisi peserta didik dan mampu memberikan pengalaman
yang bermakna.
4. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana
penyampaian dan penerapan pengetahuan yang diperoleh dari bangku
perkuliahan sehingga menjadi solusi alternatif terhadap permasalahan
yang ada di bidang Pendidikan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori
1. Teori Belajar Konstruktivisme
Teori belajar konstruktivisme dipelopori oleh Piaget dan Vigotsky.
Berdasarkan pandangan konstruktivisme, belajar merupakan pemaknaan
pengetahuan yang menekankan materi pembelajaran konseptual melalui
studi kasus maupun dunia nyata (Asy & Priyantoro, 2017). Dalam
pelaksanaan pembelajaran konstruktivisme, proses pembelajaran berfokus
kepada peserta didik (student centered) melalui kegiatan analisis, sintesis,
mengambil keputusan dan menarik kesimpulan, sedangkan guru berperan
sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu
menumbuhkan sikap kemandirian saat mengambil keputusan.
Beberapa kelebihan teori konstruktivisme berdasarkan (Stit dkk.
2019) adalah:
a. Guru bukan satu-satunya sumber belajar namun, guru bertugas
membimbing peserta didik saat proses pembelajaran sehingga peserta
didik

dituntut

terlibat

aktif

untuk

menemukan

pengetahuan

berdasarkan diskusi, pengalaman dan juga lingkungan sekitar.
b. Dalam pembelajaran siswa lebih aktif dan kreatif, maksudnya siswa
dituntut untuk memahami pembelajaran yang diperoleh dari sekolah
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dan

lingkungan

sekitarnya

kemudian

mengkonstruksikan

pengetahuan lama dengan pengetahuan barunya.
c. Pembelajaran lebih bermakna, sehingga siswa mampu mengaitkan
pengalaman pribadi dengan informasi yang diperoleh.
d. Terdapat kebebasan belajar, maksudnya peserta didik bebas
mengaitkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran
dengan

lingkungannya

sehingga

mampu

membuat

konsep

pengetahuan secara mandiri
2. Karakteristik Peserta Didik
Karakteristik peserta didik saat ini tergolong dalam generasi Z yang
dikenal sebagai digital native. Dalam bidang pendidikan, generasi Z dapat
berinteraksi dengan lingkungannya seperti

kehidupan sehari-hari,

kolaboratif, dan mampu belajar mandiri dengan kemampuannya masingmasing. Beberapa karakteristik sikap generasi Z adalah percaya diri,
paham teknologi dan fokus dalam pengembangan diri (Hernandez-deMenendez dkk, 2020). Pada abad 21 saat ini, pengembangan karakter
peserta didik menjadi tujuan utama Pendidikan di Indonesia. Berdasarkan
Sudarisman (2015) ada beberapa karakter yang ingin dicapai untuk
membentuk generasi yang semakin unggul seperti (a) berpikir kritis dan
mampu membuat keputusan, hal ini berkaitan terhadap kemampuan dalam
menganalisis dan mengevaluasi informasi sehingga mampu membuat
keputusan yang tepat; (b) mampu menyelesaikan masalah, multidisiplin
dan terbuka; (c) kreatif dan memiliki jiwa kewirausahaan; (d) komunikasi
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dan kolaborasi; (e) membuat inovasi dengan memanfaatkan pengetahuan,
informasi dan peluang.
Dalam proses pembelajaran saat ini, generasi Z dapat mengakses
berbagai bentuk sumber belajar karena ketersediaan internet sebagai
media utama, selain itu generasi Z akan lebih tertarik belajar
menggunakan gambar atau video atau audio dibandingkan dengan
generasi sebelumnya sehingga strategi pembelajaran dapat memberikan
pembelajaran lebih visual, interaktif, menyajikan informasi dengan
menggabungkan penggunaan teknologi dan media atau jejaring sosial
(Hernandez-de-Menendez dkk, 2020)
Menurut Hernandez-de-Menendez, dkk (2020) ada beberapa hal
yang harus diperhatikan guru dalam mengajar generasi Z seperti:
1. Teknologi terdiri dari desain dan lingkungan yang melibatkan
peserta didik.
2. Teknologi pembelajaran harus melibatkan peserta didik dalam
pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kooperatif.
3. Teknologi tidak hanya dapat digunakan sebagai alat komunikasi.
4. Teknologi mendukung pembelajaran yang bermakna ketika
teknologi dapat digunakan secara bijak oleh peserta didik.
5. Teknologi dan peserta didik harus bekerja sama untuk
meningkatkan intelektual.
Dalam pembelajaran saat ini, guru harus dapat berinovasi untuk
mengembangkan media dan metode pembelajaran yang menggabungkan
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penggunaan teknologi seperti penggunaan panduan praktikum digital,
salah satu contohnya e-book sehingga sesuai dengan karakteristik generasi
Z dan dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kritis, analisis dan
kreatif dalam memecahkan masalah melalui pengembangan kemampuan
berpikir.
3. Praktikum
Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang disajikan
menggunakan percobaan. Kegiatan praktikum bertujuan agar peserta didik
mendapatkan

kesempatan

untuk

melakukan

percobaan

dan

mengaplikasikan teori dengan menggunakan fasilitas laboratorium
maupun di luar laboratorium. Menurut Rustaman (2005), praktikum dalam
pembelajaran biologi merupakan metode yang efektif untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Menurut Carin dalam Sudarisman (2015) kegiatan
praktikum mampu mencapai salah satu unsur sains (biologi) yaitu
scientific processes yang berorientasi dalam keterampilan proses sains
(KPS)

seperti

mengamati,

klasifikasi,

mengukur,

menghitung,

meramalkan, mengkomunikasikan, bertanya, menyimpulkan, mengontrol
variabel,

merumuskan

penyelidikan,

melakukan

masalah,

membuat

penyelidikan

atau

hipotesis,
percobaan,

merancang
menarik

kesimpulan, dan mengaplikasikan konsep pada situasi yang berbeda.
Sementara itu, dalam kegiatan praktikum guru bertugas untuk
mempersiapkan panduan praktikum dan membimbing peserta didik untuk
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memahami proses pembelajaran secara faktual, konseptual, prosedural
dan metakognitif.
4. Panduan Praktikum
Dalam pelaksanaan praktikum diperlukan adanya panduan
praktikum. Panduan praktikum menurut KBBI adalah buku yang berisikan
keterangan dan petunjuk praktis untuk melakukan (melaksanakan dan
menjalankan) sesuatu. Menurut Surat Keterangan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 pasal 5 menjelaskan petunjuk
praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara
persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Dengan demikian
panduan praktikum merupakan pedoman yang digunakan oleh peserta
didik dalam melaksanakan praktikum sebagai salah satu media
pembelajaran.
Sebelum melakukan kegiatan praktikum, ada beberapa hal yang
perlu dipersiapkan seperti:
a. Menetapkan tujuan praktikum
b. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan
c. Mempersiapkan tempat untuk melaksanakan praktikum
d. Memperhatikan kesehatan dan keamanan kerja sehingga dapat
memperkecil maupun menghindari resiko yang merugikan atau
berbahaya selama kegiatan praktikum.
e. Mempersiapkan disiplin dan tata tertib, terutama dalam
menggunakan alat dan bahan.
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Mengacu kepada Merrill Physical Science: Laboratory Manual
dalam Amri (2013), komponen panduan praktikum yaitu:
● Pengantar
Berisi uraian singkat terkait dengan topik pembelajaran
yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dilakukan
melalui kegiatan praktikum.
● Tujuan
Memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang
dituangkan dalam pengantar.
● Alat dan Bahan
Memuat alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan
kegiatan praktikum.
● Prosedur Kerja
Merupakan

instruksi

untuk

melakukan

kegiatan

praktikum yang dapat dibuat dalam bentuk sketsa maupun video.
● Data Hasil Pengamatan
Meliputi tabel, gambar, grafik maupun keterangan data
yang dapat diisi peserta didik untuk mengorganisasikan data
● Analisis
Bagian ini dapat memuat pertanyaan-pertanyaan yang
mengarahkan peserta didik terhadap objek praktikum sehingga
lebih terarah seperti sebab-akibat antara dua hal yang dirumuskan
dalam masalah.
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● Kesimpulan
Bagian ini mencakup rangkuman jawaban permasalahan
(rumusan masalah) yang diperoleh berdasarkan hasil analisis.
5. Pemanfaatan E-book Sebagai Media Digital dalam Pembelajaran
Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik manusia, benda,
atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau
menyalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang
perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta didik pada kegiatan belajar
untuk mencapai tujuan. Penggunaan media belajar ini juga harus
diperhatikan agar dapat mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif
sehingga dapat mempertinggi mutu belajar mengajar. Pemilihan media
pembelajaran pada kegiatan belajar juga harus disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran, kondisi peserta didik dan setempat, karakteristik peserta
didik, karakteristik materi, dan jenis rangsangan yang diinginkan.
Secara umum menurut Sumiharsono dan Hasanah (2017), media
mempunyai manfaat antara lain; (1) memperjelas pesan agar tidak terlalu
verbalistis; (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya
indra.; (3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antar
murid dan sumber belajar; (4) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai
dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya; (5)
memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan
menimbulkan persepsi yang sama. Selain itu, menurut Nurseto (2012)
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proses penyusunan media harus memperhatikan prinsip VISUALS, yang
dapat dideskripsikan sebagai singkatan dari kata-kata :
a. Visibel (mudah dilihat)
b. Interesting (menarik)
c. Simple (sederhana)
d. Useful (isinya berguna/bermanfaat)
e. Accurate (benar);
f. Legitimate (masuk akal/sah)
g. Structured (terstruktur/tersusun dengan baik).
Teknologi digital merupakan salah satu bagian dari teknologi
informasi dan komunikasi (TIK). Menurut Batubara (2017) TIK adalah
seluruh perangkat teknologi yang bisa digunakan sebagai alat untuk
mengolah, menyimpan dan menyajikan informasi. Teknologi sangat
berkaitan erat terhadap pendidikan, karena mampu memberikan
pengembangan program baru dan inovatif, penelitian inovatif dan strategi
pembelajaran serta memberikan berbagai bentuk kegiatan kolaborasi
(Hernandez-de-Menendez dkk, 2020). Menurut Howard, dkk (2016),
keterlibatan peserta didik dalam penggunaan TIK sebagai media
pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam
pembelajaran sehingga mampu mengasah kemampuan kognitif, dan
keterlibatan emosional dalam prosedur pembelajaran.
Manfaat penggunaan teknologi digital sebagai media pembelajaran
menurut Eshet (2012) adalah (1) peserta dapat meningkatkan kemampuan
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untuk memahami dan menggunakan informasi visual secara intuitif
melalui pemikiran foto-visual; (2) peserta didik memiliki kemampuan
untuk merespon berbagai informasi secara cepat dan efektif; (3) peserta
didik memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menggabungkan
informasi dengan benar secara efektif melalui berbagai sumber digital; (4)
melalui penggunaan alat-alat teknologi peserta didik mampu membuat
suatu interpretasi baru; (5) peserta didik dapat memahami aturan yang
berlaku sehingga dapat menerapkan pemahamannya saat bekerja di dalam
tim maupun menggunakan komunikasi digital. Selain itu, menurut
Hidayat & Khotimah (2019), teknologi digital dalam pembelajaran
dimanfaatkan agar dapat mendukung pembelajaran aktif, mengkonstruksi
pengetahuan, melakukan eksplorasi, dan memungkinkan untuk melakukan
komunikasi jarak jauh serta guru dan/atau peserta didik dapat berbagi data
di tempat yang berbeda.
Prinsip

yang

mendasari

pembuatan

media

pembelajaran

menggunakan teknologi menurut Daryanto (2010) yaitu (1) penggunaan
sumber belajar yang luas sesuai dengan kemajuan IPTEKS (Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Seni); (2) pembelajaran mengutamakan
prinsip individualistik dan personalisasi yang didasarkan pada keunikan
individu; (3) pembelajaran diharapkan dapat dilaksanakan dengan
memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungannya.
Livie & Lentz dalam Kustandi & Sutjipto (2011) mengemukakan
bahwa fungsi media pembelajaran secara psikologis yaitu :
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1) Fungsi Atensi
Fungsi

atensi

pada

media

visual

adalah

menarik

dan

mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi terhadap issi
pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan
sehingga peserta didik memungkinkan memperoleh dan mengingat isi
pelajaran semakin besar.
2) Fungsi Afektif
Fungsi afektif yaitu menggugah perasaan, emosi dan tingkat
penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Penggunaan
media pembelajaran yang tepat ini dapat meningkatkan keberterimaan
peserta didik terhadap beban pelajaran sehingga perhatiannya tertuju
kepada proses pembelajaran tersebut.
3) Fungsi Kognitif
Peserta didik dapat memperoleh dan menggunakan bentukbentuk representasi objek berupa orang, benda atau peristiwa melalui
tanggapan, gagasan atau lambang sehingga mempermudah pencapaian
tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang ada dalam
objek.
4) Fungsi Minat
Media belajar dapat meningkatkan minat peserta didik melalui
motivasi yang disampaikan oleh guru, memberikan konteks untuk
memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca
untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya
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kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk
mengakomodasikan peserta didik yang lemah dan lambat dalam
menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau
disajikan secara verbal.
Ciri-ciri utama media hasil teknologi audio visual menurut
Kustandi & Sutjipto (2011) adalah (1) bersifat linear; (2) menyajikan
visualisasi yang dinamis; (3) digunakan dengan cara yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya; (4) merupakan representatif
fisik dari gagasan riil atau gagasan abstrak; (5) dikembangkan menurut
prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif.
Salah satu contoh media pembelajaran dengan menggunakan
teknologi digital adalah e-book. Menurut Oxford English Dictionary, kata
e-book adalah an electronic version of a printed book which can be read
on a computer or specially designed handled device. Martha, dkk (2018),
e-book atau buku elektronik merupakan buku berbasis digital yang dapat
dibaca menggunakan komputer, smartphone atau alat teknologi informasi
lainnya. Dengan demikian e-book adalah buku yang berisikan teks,
gambar, audio, video dan dimuat dalam bentuk digital sehingga dibaca
menggunakan alat elektronik tertentu seperti komputer, smartphone atau
alat teknologi informasi lainnya dengan mode online maupun offline.
Proses pendistribusian e-book ini dapat menggunakan perangkat
penyimpanan data dan internet. Penggunaan teknologi digital yang dapat
menampilkan audio-visual dapat disajikan menggunakan e-book dengan
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format EPUB. EPUB (Electronic Publication) adalah format e-book yang
mengacu kepada standar XHMTL dan XML. Spesifikasi EPUB ini dapat
ditemukan pada situs IDPF, Adobe, Barnes & Noble, dan Apple. Jenis
format e-book ini juga dapat dibaca menggunakan aplikasi pembaca ebook tertentu sehingga tampilan dapat dilihat dengan jelas.
6. Model Pembelajaran Inkuiri
a. Karakteristik model pembelajaran inkuiri
Menurut Kuhlthau, dkk (2007) dalam Abidin (2014),
karakteristik model pembelajaran inkuiri yaitu a) mempresentasikan
konsep belajar seumur hidup; b) terintegrasi dalam seluruh mata
pelajaran, menggunakan berbagai sumber belajar dan menekankan
pencapaian proses dan hasil belajar; c) mentransfer konsep-konsep
informasi; d) pembelajaran selalu dihubungkan dengan konteks
kehidupan peserta didik; e) pembelajaran dilakukan secara kolaboratif
dan kooperatif; f) guru dan peserta didik terlibat aktif selama proses
pembelajaran.
b. Pengertian dan Tujuan Inkuiri Terstruktur (Structured Inquiry)
Inkuiri terstruktur (Structured Inquiry) merupakan model
pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk melakukan
penyelidikan sesuai dengan prosedur dan konsep, sehingga dapat
menemukan hubungan antara variabel-variabel atau menyimpulkan
data yang sudah dikumpulkan. Namun, dalam proses pembelajaran
menggunakan inkuiri terstruktur, guru berperan dalam menentukan
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topik, pertanyaan bahan dan prosedur. Topik dan pertanyaan yang
sudah dipersiapkan oleh guru mendorong peserta didik melakukan
penyelidikan untuk menemukan jawabannya. Selain itu, peserta didik
bertugas dalam mengumpulkan data dari masalah yang sudah diajukan
oleh guru, membuat hipotesis, melakukan penyelidikan, menganalisis
hasil,

membuat

kesimpulan

dan

mengkomunikasikan

hasil

penyelidikan.
c. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Inkuiri Terstruktur (Structure
Inquiry)
Tahap pelaksanaan pembelajaran inkuiri terstruktur terdiri dari
6 tahapan, yaitu:
1. Orientasi
Dalam tahapan ini guru melakukan apersepsi, motivasi
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apersepsi adalah
kegiatan yang dilakukan guru untuk menghubungkan materi
pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan.
Melalui apersepsi, peserta didik akan memiliki pengetahuan awal
terkait materi pembelajaran sehingga lebih mudah memahami
materi tersebut. Selain itu, guru dapat memberikan motivasi
kepada peserta didik untuk mendukung pencapaian hasil belajar.
Apabila peserta didik memiliki motivasi, kesadaran dan
kepedulian yang tinggi dalam proses pembelajaran maka dapat
meningkatkan keaktifan peserta didik. Penyampaian tujuan
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pembelajaran dilakukan agar setelah proses pembelajaran,
peserta didik dapat menilai dan mengetahui tingkat ketercapaian
pembelajaran.
2. Merumuskan Masalah
Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dibahas
ataupun dijawab selama proses pembelajaran. Dalam penerapan
model pembelajaran inkuiri terstruktur, rumusan masalah
dipersiapkan oleh guru dengan melibatkan peserta didik. Hal ini
dilakukan agar guru tidak hanya memberikan pengetahuan
kepada peserta didik, namun membimbing peserta didik untuk
dapat berpikir secara kritis untuk memahami materi yang
dipelajari.
3. Merumuskan hipotesis
Tahapan ini dilakukan sebelum peserta didik melakukan
kegiatan praktikum atau pengamatan. Peserta didik diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk
hipotesis berdasarkan pertanyaan atau rumusan masalah yang
sudah disampaikan sebelumnya dan guru membimbing peserta
didik menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan.
Hipotesis ini digunakan untuk menuntun proses pengumpulan
data sehingga dapat dibuat berdasarkan landasan berpikir yang
logis.
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4. Mengumpulkan data
Peserta didik melakukan percobaan berdasarkan langkah
kerja yang sudah dipersiapkan oleh guru dan mengumpulkan
data-data hasil percobaan. Pengumpulan data hasil percobaan ini
digunakan untuk membuktikan konsep melalui interaksi langsung
dengan objek belajar sehingga mendorong peserta didik
menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Pada
tahap ini guru berperan membimbing peserta didik dengan
mengajukan beberapa pertanyaan yang mendorong peserta didik
untuk berpikir mencari informasi menggunakan metode ilmiah
untuk menyelesaikan masalah, dan mampu mentransformasikan
informasi

yang

didapat

agar

peserta

didik

peserta

didik

menguji

memahami

pengetahuan yang diperoleh.
5. Menguji hipotesis
Pada

tahap

ini

hipotesis

berdasarkan data hasil percobaan yang telah dikumpulkan.
Pengujian hipotesis ini dilakukan agar proses pembelajaran
berjalan dengan baik dan kreatif untuk membuktikan suatu
konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh
yang ditemukan pada objek belajar.
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6. Merumuskan kesimpulan
Peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan temuan
dan analisis data hasil percobaan yang telah dilakukan
berdasarkan tujuan pembelajaran.
d. Kelebihan

dan

Kelemahan

Pembelajaran

Inkuiri

Terstruktur

(Structure Inquiry)
Menurut Suryosubroto dalam Ismawati (2007), kelebihan
inkuiri terstruktur antara lain :
1) Menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda.
2) Mendapatkan kemampuan untuk belajar dan menerapkan materi
pengetahuan.
3) Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sehari-hari.
4) Memperoleh dan menganalisis informasi menjadi lebih terampil.
5) Metode ini dapat memperkaya dan memperdalam materi yang
dipelajari sehingga meningkatkan daya ingat peserta didik.
6) Proses belajar meliputi aspek yang menunjang peserta didik
menuju pembentukan manusia seutuhnya.
7) Pengajaran berubah dari teacher centered menjadi student
centered sehingga guru tidak mendominasi kegiatan belajar tetapi
membimbing dan memberikan kebebasan kepada peserta didik.
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Model

pembelajaran

inkuiri

terstruktur juga memiliki

beberapa kekurangan apabila dilakukan saat sistem pembelajaran
tatap muka diantaranya:
1) Pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas yang besar karena
keterbatasan waktu pembelajaran.
2) Dapat mengecewakan peserta didik yang sudah biasa dengan
perencanaan dan pembelajaran secara tradisional jika guru tidak
menguasai pembelajaran menggunakan model pembelajaran
inkuiri terstruktur ini.
7. Materi Pencemaran Lingkungan
Salah satu materi biologi yang yang dinilai cukup sulit dalam
melakukan kegiatan praktikum adalah materi pencemaran lingkungan.
Hal ini disampaikan oleh tiga guru matapelajaran biologi karena
ketersediaan panduan praktikum dan kondisi peserta didik tidak relevan
dengan sistem PJJ. Materi pencemaran lingkungan hidup dimuat dalam
KD 3.6 Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan
dampaknya bagi kehidupan dan KI 4.6 Merumuskan gagasan pemecah
masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar.
Penyusunan kegiatan panduan praktikum pada penelitian ini berkaitan
terhadap pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan
upaya penanggulangan pencemaran yang dimuat dalam 8 tema
praktikum, sehingga guru dapat menentukan tema yang relevan untuk
dilakukan pada setiap topik pencemaran.
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Pencemaran lingkungan merupakan salah satu indikator yang
mempengaruhi perubahan ekosistem akibat masuknya polutan ke dalam
lingkungan

melalui

kegiatan

manusia.

Pencemaran

lingkungan

menyebabkan turunnya kualitas lingkungan sehingga tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beberapa jenis pencemaran
lingkungan adalah pencemaran udara, air, tanah dan suara. Dalam
kegiatan praktikum pembahasan pencemaran lingkungan meliputi faktor
penyebab pencemaran, dampaknya terhadap ekosistem dan upaya-upaya
yang dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi pencemaran udara,
air, tanah dan suara.
Pengembangan panduan praktikum digital terhadap materi
pencemaran lingkungan dapat membantu peserta didik dalam melakukan
proses praktikum secara mandiri dengan menggunakan alat dan bahan
yang sederhana dan mampu mencapai tujuan pembelajaran melalui
kegiatan praktikum yang menyenangkan sehingga mampu meningkatkan
kebermaknaan

pembelajaran

melalui

interaksi

langsung

dengan

lingkungannya dan hasil evaluasi yang diperoleh dapat sesuai dan
maksimal melalui model pembelajaran inkuiri terstruktur.

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Terdapat penelitian yang serupa, antara lain :
1. Amini, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model
Pembelajaran Inkuiri Terstruktur Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Peserta Didik Kelas VII B MTsN 02 Kepahiang” menyatakan bahwa
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proses pembelajaran menggunakan model inkuiri terstruktur dapat
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi tumbuhan.
2. Dewi, dkk (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan
Modul Praktikum IPA SMP Kontekstual pada Materi Pencemaran
Lingkungan untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Karakter
Peduli Lingkungan” menyatakan bahwa; kepraktisan modul praktikum
berada pada kategori sangat praktis dengan nilai keterlaksanaan modul
praktikum terus meningkat; keefektifan modul praktikum dilihat dari
keterampilan proses sains berada dalam kategori baik dan skor karakter
peduli lingkungan peserta didik berada dalam kategori mulai berkembang.
3. Hastutiningsih, dkk (2016) dalam judul penelitian “Pengembangan
Panduan Praktikum Outdoor Bermuatan Karakter Peduli Lingkungan
pada Materi Ekologi” menyatakan panduan pembelajaran outdoor
bermuatan karakter peduli lingkungan, efektif untuk menanamkan
karakter peduli lingkungan pada peserta didik dan meningkatkan hasil
belajar. Persentase karakter kepedulian pada kelas eksperimen masuk
kategori baik dan sangat baik.
4. Aida, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan
Perangkat Pembelajaran Biologi Berbasis Inkuiri pada Materi Sistem
Ekskresi untuk Kelas XI SMA Negeri 10 Bulukumba” menyatakan bahwa
pengembangan perangkat pembelajaran 4D seperti RPP, BPD, LKPD, dan
THB tersebut memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan
untuk menunjang pembelajaran pada materi ekskresi.
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5. Sagita, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan
Modul Konsep Mol Berbasis Inkuiri Terstruktur dengan Menekankan
pada Interkoneksi Tiga Level Representasi Kimia Untuk Kelas X SMA”
menyatakan bahwa modul yang sudah disusun tersebut memiliki tingkat
kevalidan dan kepraktisan sangat tinggi baik oleh guru dan peserta didik
melalui penilaian komponen kelayakan isi, komponen penyajian,
komponen kebahasaan, dan komponen kegrafikan.
Lima penelitian tersebut digunakan peneliti sebagai dasar
pengembangan produk, sehingga peneliti akan mengembangkan panduan
praktikum digital dengan model inkuiri terstruktur materi pencemaran
lingkungan hidup kelas X sesuai dengan K.D 3.6 dan K.I 4.6. Kegiatan
yang akan disajikan dalam panduan praktikum digital ini terdiri atas subbab pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara dan upaya
penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Panduan praktikum ini
dibuat dengan menggunakan jenis file EPUB yang dapat digunakan
melalui

smartphone

dengan

bantuan

aplikasi

Lithium

dan

komputer/laptop dengan bantuan aplikasi Readium. Panduan praktikum
digital yang akan dikembangkan disusun menyerupai tampilan Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD), memuat video demonstrasi cara kerja pada
setiap kegiatan praktikum, studi kasus dan gambaran umum terkait objek
belajar atau sub materi pencemaran lingkungan hidup
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Penelitian Relevan 1

Penelitian Relevan 2

Penelitian Relevan 3

Penelitian Relevan 4

Penelitian Relevan 5

Amini, dkk (2020)

(Dewi, dkk. 2019)

Hastutiningsih, dkk
(2016)

(Aida,dkk (2016)

Sagita, dkk (2017)

Produk : Pengembangan
Proses Pembelajaran

Produk : Modul Praktikum IPA
Materi

: Tumbuhan

: Pencemaran
Lingkungan

Satuan Pendidikan : SMP
Kelas VIII

Satuan Pendidikan : SMP Kelas
VII

Materi

Produk : Panduan
Pembelajaran

Produk : Perangkat
Pembelajaran

Produk : Modul
Pembelajaran

Materi

Materi

Materi

: Ekologi

Satuan Pendidikan : SMA
Kelas X

: Sistem Ekskresi

Satuan Pendidikan : SMA
KELAS
XI

Produk : Panduan Praktikum
Berbasis Ebook
Materi : Pencemaran Lingkungan
Satuan Pendidikan : SMA Kelas X

PENGEMBANGAN PANDUAN PRAKTIKUM DIGITAL DENGAN
MODEL INKUIRI TERSTRUKTU MATERI PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP KELAS X

Gambar 2.1 Literatur map

: Mol

Satuan Pendidikan : SMA
Kelas X
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C. Kerangka Berpikir
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam masa pandemi
Covid-19 menuntut peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri di rumah
dengan bimbingan guru. Sementara itu guru dituntut untuk dapat menggunakan
model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga proses
pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif dengan peserta didik. Namun
dalam proses pelaksanaannya, guru mengalami beberapa permasalahan terutama
dalam penerapan metode praktikum dalam pembelajaran biologi pada materi
pencemaran

lingkungan

hidup.

Pelaksanaan

metode

praktikum

dalam

pembelajaran biologi merupakan metode yang biasa diterapkan guru karena
antusias peserta didik saat praktikum sangat tinggi sehingga peserta didik mampu
menemukan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya melalui kegiatan
praktikum. Tetapi saat terjadi perubahan proses pembelajaran menggunakan
sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ), terdapat beberapa permasalahan yang
dialami guru untuk melaksanakan metode praktikum biologi seperti; a)
kurangnya fasilitas pendukung praktikum terutama panduan praktikum karena
ketersediaan panduan praktikum di sekolah masih berbentuk LKPD terpisah; b)
waktu persiapan dan pengelolaan waktu pembelajaran praktikum terbatas dengan
jumlah JP di sekolah; c) rendahnya keterampilan peserta didik menggunakan alat
praktikum; d) rendahnya keterampilan peserta didik dalam menyajikan dan
mengolah data praktikum saat penulisan laporan.
Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengembangkan
panduan praktikum digital dengan model inkuiri terstruktur materi pencemaran
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lingkungan hidup kelas X yang akan dibuat dengan memodifikasi langkah kerja
berdasarkan jurnal sains sehingga pelaksanaan kegiatan praktikum dapat
dilakukan secara mandiri menggunakan alat dan bahan sederhana, panduan
praktikum disajikan dalam bentuk LKPD dengan memuat materi pembelajaran
faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Selain itu panduan praktikum
digital ini memberikan ruang agar peserta didik dapat kreatif menyajikan data
hasil praktikum namun tetap mengarahkan peserta didik saat mengolah data
praktikum saat menuliskan laporan.
Panduan praktikum digital dibuat menggunakan format EPUB pada
aplikasi Sigil. Panduan praktikum digital memuat 9 kegiatan praktikum yang
terdiri atas 4 sub bab materi pencemaran lingkungan hidup dan disertai dengan
video demonstrasi cara kerja pada setiap kegiatan. Selain itu panduan praktikum
digital ini juga dapat diakses menggunakan perangkat smartphone dan
komputer/laptop secara online maupun offline sehingga peserta didik dapat
belajar dimana saja dan kapan saja. Berikut ini kerangka berpikir penelitian yang
disajikan dalam gambar 2.2.
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Potensi
1. Guru sudah melakukan
praktikum
dalam
kegiatan pembelajaran
2. Antusias peserta didik
terhadap
praktikum
tinggi

1.

2.

3.
4.

Masalah
Kurangnya
fasilitas
pendukung
praktikum
terutama
panduan
praktikum
karena
ketersediaan
panduan praktikum di sekolah masih
berbentuk LKPD terpisah
Waktu persiapan dan pengelolaan
waktu
pembelajaran
praktikum
terbatas dengan jumlah JP di sekolah.
Rendahnya keterampilan peserta didik
menggunakan alat praktikum
Rendahnya keterampilan peserta didik
dalam menyajikan dan mengolah data
praktikum saat penulisan laporan

Solusi
1. Praktikum yang sederhana dengan menggunakan alat yang sederhana dan
hemat waktu
2. Menyediakan panduan yang sudah komprehensif (mencakup LKPD
dengan mengaitkan fakta, konsep, prosedur)
3. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah dan
menyajikan data praktikum dalam laporan dengan mencantumkan arahanarahan pengolahan data pada LKPD

Produk
Panduan Praktikum Digital Dengan Model Inkuiri Terstruktur Materi
Pencemaran Lingkungan Hidup Kelas X

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
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BAB III

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan atau
Research and Development (R&D). Penelitian ini merupakan penelitian yang
dilakukan untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk
yang telah ada sebelumnya sesuai dengan analisis kebutuhan (Sukmadinata,
2013). Pada penelitian ini dilakukan pengembangan panduan praktikum digital
dengan model inkuiri terstruktur materi pencemaran lingkungan hidup kelas X
sampai pada tahapan pengembangan produk hasil revisi.
B. Definisi Operasional
Definisi operasional ini digunakan untuk menghindari kesalahan
persepsi dari beberapa istilah dalam pelaksanaan pembuatan panduan
praktikum digital seperti :
1. Panduan praktikum adalah suatu pedoman yang dapat digunakan untuk
melakukan suatu kegiatan atau percobaan untuk menguji kebenaran teori
yang diperoleh dari hasil pembelajaran.
2. Panduan praktikum disajikan dalam bentuk digital berupa e-book. E-book
adalah suatu buku berbentuk digital atau elektronik yang berisi informasi
atau panduan yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti
komputer dan smartphone. E-book dibuat dengan format epub yang dapat
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diakses menggunakan bantuan aplikasi Readium pada komputer dan
Lithium pada smartphone.
3. Metode inkuiri terstruktur atau structure inquiry adalah salah model
pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mampu menghubungkan
variabel-variabel yang sudah ditemukan dan menyimpulkan data hasil
percobaan.
C. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dilakukan
peneliti mengacu pada penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall
dalam Sugiyono (2016). Tahapan penelitian R&D menurut Sugiyono (2016)
terdiri atas 10 tahap yang dapat dilihat pada gambar 3.1. Pada penelitian dan
pengembangan panduan praktikum digital dengan model inkuiri terstruktur
materi pencemaran lingkungan hidup kelas X ini hanya dilakukan tahapan 1
sampai 5 seperti gambar 3.1.
1. Potensi dan
Masalah

2. Pengumpulan
Data

8. Uji Coba
Pemakaian

7. Revisi Produk

9. Revisi Produk

3. Desain Produk

6. Uji Coba
Awal

4. Validasi
Desain

5. Revisi Desain

10. Produksi Massal

Gambar 3.1 Langkah Penelitian dan Pengembangan menurut
Borg and Gall dalam Sugiyono (2016)
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Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang
dilakukan:
1. Potensi dan Masalah
Peneliti menganalisis potensi dan masalah melalui wawancara dan
studi literatur untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi dalam
pembelajaran biologi masa (PJJ) saat ini serta potensi yang dapat
dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Wawancara
dilakukan bersama dengan lima guru biologi dari lima sekolah wilayah
DIY, antara lain SMA 1 Ngaglik, SMA 1 Wonosari, SMA St. Louis IX
Sedayu, SMA N 1 Banguntapan, SMA Kolese De Britto. Beberapa
literatur yang digunakan untuk menemukan potensi dan masalah yaitu
jurnal pendidikan dan artikel berita, memuat permasalahan pembelajaran
biologi dalam pembelajaran jarak jauh.
2. Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, proses pengumpulan data bertujuan untuk
mengumpulkan

informasi

yang

dapat

digunakan

sebagai

dasar

pengembangan solusi dari temuan tahapan potensi dan masalah proses
pembelajaran jarak jauh menggunakan literatur seperti jurnal pendidikan,
jurnal sains, buku pelajaran biologi kelas X, artikel dan berita terkait.
Jurnal pendidikan digunakan untuk menentukan model pembelajaran yang
dapat dikembangkan, jurnal sains digunakan untuk menyusun cara kerja
praktikum yang dimodifikasi sehingga dapat dilaksanakan menggunakan
alat dan bahan sederhana, buku pelajaran biologi kelas X digunakan untuk
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melihat keluasan dan kedalaman materi untuk kegiatan praktikum,
sementara itu artikel dan berita digunakan untuk menyusun studi kasus
sehingga mampu mengorientasikan siswa ke dalam materi.
3. Desain Produk
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, peneliti merancang panduan
praktikum Biologi materi pencemaran lingkungan hidup untuk peserta
didik kelas X sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti terkait
materi tersebut. Perencanaan penelitian dan pengembangan ini dimulai
dari penyusunan draft produk terkait konsep panduan praktikum dan draft
video cara kerja yang disusun menggunakan metode cookbook atau buku
resep. Langkah awal yang dilakukan dalam pengembangan produk adalah
mendesain panduan praktikum dan video praktikum. Berikut beberapa
tahapan yang dilakukan dalam pengembangan produk:
a. Penentuan Materi Pokok dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran
Penentuan materi pokok yang dikembangkan sebagai produk
panduan praktikum digital dilakukan dengan mengacu pada
Keputusan Balitbang Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Paud,
Dikdas dan Dikmen berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk
Kondisi Khusus. Pengembangan panduan praktikum yang dibuat
mencakup KD 3.6 dan KI 3. 6 untuk peserta didik kelas X sesuai
dengan hasil analisis kebutuhan.
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Setelah menentukan materi pokok, peneliti menyusun tujuan
dan indikator pembelajaran serta perangkat pembelajaran seperti
silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus dan
RPP digunakan sebagai skenario pembelajaran ketika panduan
praktikum

digunakan

saat

proses

pembelajaran

berlangsung.

Beberapa komponen yang dimuat dalam RPP adalah :
1) Identitas RPP meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas
dan semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran.
2) Kompetensi inti.
3) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
4) Tujuan pembelajaran
5) Materi pembelajaran
6) Metode pembelajaran
7) Media, alat dan sumber pembelajaran
8) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang berisi skenario
pembelajaran dengan jumlah pertemuan yang disesuaikan
dengan cakupan materi.
9) Penilaian
10) Lampiran, yang berisi kisi-kisi, rubrik dan instrumen
penilaian.
RPP tersebut dirancang dengan menggunakan dua metode
pembelajaran yaitu praktikum dan diskusi dan dua model
pembelajaran yaitu inkuiri terstruktur dan flipped classroom selama 3
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kali

pertemuan.

Pertemuan

satu

dan

tiga

didesain

dengan

menggunakan metode praktikum dan model inkuiri terstruktur dan
pertemuan dua didesain menggunakan metode diskusi dengan model
flipped classroom. Pelaksanaan metode dan model pembelajaran pada
RPP ini menekankan partisipasi aktif peserta didik terhadap
pelaksanaan proses pembelajaran sehingga peserta didik semakin
memahami materi pembelajaran yang dipelajari tentang materi
faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif.
Penilaian yang dilakukan dalam RPP meliputi aspek kognitif,
aspek afektif dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif dinilai
berdasarkan lembar LKPD dan jawaban dari uraian soal terbuka yang
sudah disajikan. Penilaian aspek afektif dinilai berdasarkan lembar
penilaian sikap peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran
berlangsung,

sementara

itu

penilaian

psikomotorik

dinilai

berdasarkan lembar penilaian poster.
b. Penentuan Komponen Isi Media
Beberapa komponen yang ada dalam panduan praktikum
digital terdiri dari cover yang dibuat untuk menggambarkan isi materi
panduan

praktikum

menggunakan

aplikasi

Adobe

Illustrator,

penyusun, kata pengantar, petunjuk penggunaan praktikum, daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar, panduan praktikum, dan profil penyusun.
Secara umum kegiatan praktikum pada panduan praktikum digital
disusun secara runtut sesuai dengan sub bab materi pembelajaran.
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c. Pembuatan Draf Panduan Praktikum Digital
Draf panduan praktikum digital adalah uraian tampilan setiap
slide/ page panduan praktikum digital (e-book) yang dibuat
menggunakan aplikasi Sigil. Pada penelitian ini draf panduan
praktikum digital dibuat menggunakan Microsoft Word 2019.
Tampilan pada draf panduan praktikum digital disusun secara
berurutan mulai dari cover hingga profil penyusun. Setiap slide/ page
berisi keterangan topik (inti isi slide) dan teks.
Pembuatan draf panduan praktikum ini berdasarkan KD,
tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran yang telah
ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan praktikum yang disusun
adalah 9 kegiatan, terdiri atas 4 sub materi pencemaran lingkungan
hidup mata pelajaran biologi kelas X beserta video cara kerja
praktikum yang dibuat dengan konsep cookbook atau buku resep.
Penyusunan panduan praktikum ini dilakukan melalui beberapa
tahapan seperti:
• Mencari sumber penelitian yang relevan di bidang biologi atau
bidang lain terkait isu lingkungan.
• Menentukan judul kegiatan praktikum.
• Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran.
• Mencari studi kasus yang relevan terhadap sub materi dan topik
kegiatan praktikum.
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• Merumuskan panduan pertanyaan sebelum memulai kegiatan
praktikum.
• Menguraikan rangkuman materi terkait sub bab materi.
• Merancang alat dan bahan serta langkah kegiatan praktikum baru
yang disederhanakan berdasarkan penelitian yang relevan
tersebut.
• Merumuskan daftar pertanyaan sebagai panduan penulisan
pembahasan dalam laporan praktikum.
• Menentukan daftar pustaka.
Video cara kerja praktikum pada panduan praktikum digital
ini, dibuat dengan berkolaborasi bersama pihak kedua yang memiliki
keahlian dalam bidang videografi yang dibuat menggunakan aplikasi
Premiere Pro. Langkah pembuatan video praktikum ini adalah; (a)
menyusun shot list video praktikum menggunakan Microsoft Excel
2019; (b) mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam
pembuatan
pengambilan

video

praktikum;

gambar

dan

(c)

video

melakukan
praktikum;

survei
(d)

lokasi

melakukan

pengambilan gambar dan video langkah kerja kegiatan praktikum; (e)
mendesain tampilan video praktikum; (f) melakukan editing seperti
penentuan background, backsound video dan penyusunan subtitle
serta finishing video praktikum.
4.

Validasi Desain
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Validasi ini bertujuan untuk menilai kualitas desain dan kelayakan
produk yang akan dikembangkan. Validasi yang dilakukan dalam
penelitian ini dilakukan oleh ahli materi, ahli media dan guru biologi dari
2 sekolah yang berbeda.
5. Revisi Desain
Hasil penilaian, komentar dan saran yang dituliskan ahli materi, ahli
media dan guru pada lembar kuesioner saat validasi menjadi bahan untuk
merevisi desain produk yang akan dikembangkan.

D. Spesifikasi Produk
Penelitian ini akan menghasilkan produk berupa panduan praktikum
yang berbentuk digital (e-book). Spesifikasi e-book yang akan dibuat yaitu:
1. E-book panduan praktikum dikembangkan dengan format epub.
2. E-book dapat diakses menggunakan perangkat digital seperti komputer
dan smartphone.
3. E-book dapat dibaca menggunakan aplikasi Readium pada komputer dan
Lithium pada smartphone.
4. E-book berisi 9 kegiatan panduan praktikum tentang pencemaran
lingkungan sesuai dengan sub materi yang sudah ditentukan meliputi
pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara dan upaya
penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
5. E-book dapat diperoleh secara gratis oleh peserta didik maupun guru dan
dapat diakses dalam mode offline.
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6. Panduan praktikum juga memuat video langkah kerja yang didesain
seperti silent vlog menggunakan alat dan bahan sederhana. Langkah kerja
kegiatan praktikum dimodifikasi berdasarkan penelitian bidang biologi
dan bidang lain terkait isu pencemaran lingkungan.
7. Panduan praktikum yang dikembangkan mencakup beberapa komponen
sebagai berikut:
a. Halaman utama memuat komponen :
1. Cover e-book panduan praktikum
2. Penyusun
3. Kata pengantar
4. Petunjuk penggunaan panduan praktikum
5. Daftar isi
6. Daftar tabel
7. Daftar gambar
8. Kompetensi inti
9. Kompetensi dasar dan indikator
10. Peta konsep kegiatan praktikum dalam panduan
b. Panduan praktikum dimuat dalam bentuk LKPD. LKPD ini
dibuat dengan mengikuti ketentuan penggunaan metode inkuiri
terstruktur atau structured inquiry. Beberapa komponen yang
dimuat pada LKPD meliputi:
1. Judul kegiatan praktikum
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2. Pengantar kegiatan praktikum (studi kasus dan panduan
pertanyaan sebelum memulai kegiatan praktikum)
3. Indikator dan tujuan pembelajaran
4. Hipotesis
5. Dasar teori
6. Alat dan bahan
7. Cara kerja
8. Hasil pengamatan
9. Pembahasan dan panduan pertanyaan pembahasan
10. Kesimpulan
11. Aksi sadar lingkungan
12. Daftar pustaka
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
lembar wawancara dan pengisian lembar kuesioner.
1. Wawancara
Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara
terstruktur. Menurut Sugiyono (2016), wawancara terstruktur digunakan
apabila peneliti telah mengetahui informasi-informasi yang akan diperoleh
sehingga peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan oleh peneliti. Wawancara
dilakukan oleh peneliti terhadap lima guru pengampu mata pelajaran
Biologi yang sudah memiliki pengalaman mengajar materi pencemaran
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lingkungan. Wawancara dilakukan peneliti untuk menemukan potensi
masalah sebagai data analisis kebutuhan. Data yang dibutuhkan peneliti
melalui kegiatan wawancara terdiri atas :
a. Kurikulum yang digunakan dalam mengajar saat ini
b. Pengalaman mengajar
c. Model dan metode pembelajaran
d. Media pembelajaran berbasis audio visual
Maka daripada itu, untuk mempermudah peneliti dalam
melakukan wawancara analisis kebutuhan kepada guru maka peneliti
membuat

pedoman

wawancara.

Berikut

merupakan

pedoman

wawancara analisis kebutuhan yang dibuat oleh peneliti.
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek
Indikator
Pertanyaan
Kurikulum
Penerapan kurikulum terkait
1
pembelajaran
Pengalaman
Pengalaman guru mengajar
2, 3
mengajar
Model dan metode Model pembelajaran yang
4, 5
pembelajaran
digunakan
Antusias peserta didik
6
menggunakan model
praktikum
Kesulitan yang dirasakan
7, 8
untuk menerapkan Metode
Praktikum
Materi yang biasa digunakan
9
untuk praktikum
Solusi yang pernah dilakukan
10
Media
Pemahaman terhadap media
11, 13
pembelajaran
berbasis audio visual
berbasisi audio
Pentingnya media berbasis IT
12
visual
dalam media pembelajaran
Pendapat dan harapan terhadap
13, 15
media audio-visual untuk
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kegiatan praktikum
Produk

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

14, 16

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara Analisis Kebutuhan
Pertanyaan
Kurikulum apa yang diterapkan sekolah saat ini?
Sudah berapa lama Bapak/ibu mengajar Biologi?
Selama mengajar Biologi, kelas berapa saja yang pernah
Bapak/Ibu ampu?
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu terapkan dalam
proses pembelajaran Biologi?
Metode apa yang sering diterapkan dalam proses pembelajaran?
Bagaimana dengan metode praktikum?
Bagaimana antusiasme siswa terhadap metode praktikum
menurut pengamatan Bapak/Ibu?
Apa pentingnya praktikum dalam pembelajaran biologi menurut
Bapak/Ibu?
Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu dimana letak kesulitan
siswa dalam pembelajaran menggunakan metode praktikum?
Sebagai guru, menurut Bapak/Ibu apakah kesulitan yang dialami
ketika menggunakan metode praktikum dalam pembelajaran?
Catatan : Bagaimana dengan fasilitas pendukung
praktikum seperti alat, bahan, dan petunjuk praktikum?
Apakah dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan
pernah menggunakan metode praktikum?
Catatan : jika pernah atau apa kesulitan yang dialami
untuk penerapan metode praktikum.
Solusi apa yang sudah Bapak/Ibu lakukan untuk menyelesaikan
permasalahan metode praktikum dalam pembelajaran
pencemaran lingkungan?
Apa pentingnya petunjuk praktikum dalam pembelajaran
menurut Bapak/Ibu?
Seberapa penting media pembelajaran berupa petunjuk
praktikum berbentuk buku digital yang memuat konten audio
visual?
Apakah sudah pernah Bapak/Ibu menggunakan E-book
interaktif dalam proses pembelajaran?
Apakah harapan Bapak/Ibu dalam pengembangan panduan
praktikum berbasis e-book untuk kegiatan pembelajaran?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap penggunaan media Ebook interaktif dalam proses pembelajaran terutama dalam
metode praktikum?
a. Jika dirasakan perlu, mengapa?
b. Jika dirasakan tidak, mengapa?
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2. Lembar Kuesioner Validasi Produk
Menurut Narbuko dan Achmadi (2007), metode kuesioner merupakan
suatu metode untuk memperoleh data dengan cara memberikan suatu
daftar berisi rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang
yang akan diteliti, kemudian menyebarkan angket kepada responden.
Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk menilai kualitas
(kelayakan) desain dan produk panduan praktikum digital yang
dikembangkan oleh peneliti. Kuesioner validasi produk diberikan kepada
dua dosen ahli yaitu dosen ahli media dan dosen ahli materi, kemudian
guru pengampu mata pelajaran biologi kelas X. Aspek-aspek yang akan
dinilai terdiri atas:
a) Media pembelajaran yang mencakup kelayakan materi, kejelasan
petunjuk, delivery strategy atau strategi pendistribusian, user friendly,
stand alone dan tampilan.
b) Panduan praktikum mencakup keterjangkauan alat dan bahan,
keselamatan dan kesehatan kerja (K3), syarat didaktik, syarat
konstruksi (bahasa) dan syarat teknis.
c) Model pembelajaran, mencakup kesesuaian dengan konsep dasar
inkuiri terstruktur, kesesuaian dengan tampilan utama inkuiri
terstruktur dan kesesuaian sintak.
Kisi-kisi kuesioner uji validasi produk yang akan diisi oleh para ahli
dan guru merupakan kisi-kisi yang berbeda. Para ahli hanya menerima
pernyataan untuk menilai butir pertanyaan yang berisi konten-konten yang
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sesuai dengan materi dan media tanpa ada hubungannya dengan peserta
didik sedangkan guru akan menilai seluruh butir pernyataan yang
berhubungan dengan penggunaan media dan kesesuaian materi terhadap
karakteristik peserta didik. Kisi-kisi kuesioner yang akan digunakan para
ahli dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut dan secara
lengkap lembar validasi dapat dilihat pada lampiran 5:
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Lembar Validasi untuk Ahli Materi
Pembelajaran
No
Komponen
Validator
Ahli Materi
Nomor Bulir
1. A. Media Pembelajaran (E-book)

Kelayakan materi
1-5

Kejelasan petunjuk
6
Tampilan

7-12
2. Panduan Praktikum

Keterjangkauan alat dan bahan
1-4

Keselamatan dan Kesehatan
5-18
Kerja (K3)

Syarat didaktik
9-11
3. Model Pembelajaran

Kesesuaian dengan konsep dasar
1-4
inkuiri terstruktur

Kesesuaian dengan tampilan
5-8
utama inkuiri terstruktur

Kesesuaian dengan sintaks
9-13

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Lembar Validasi untuk Ahli Media
Pembelajaran
No
Komponen
Validator
Ahli Media
Nomor Bulir
1. A. Media Pembelajaran (E-book)

Kejelasan petunjuk
1

Delivery strategy atau
2
strategi pendistribusian

User friendly
3,4

Stand alone
5

Tampilan
6-13
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Lembar Validasi untuk Ahli Media
Pembelajaran
2. Panduan Praktikum

Keterjangkauan alat dan
1-4
bahan

Keselamatan dan
5-8
Kesehatan Kerja (K3)

Syarat didaktik
9-11

Syarat konstruksi
12-19
(Bahasa)

Syarat teknis
20, 21

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Lembar Validasi untuk Guru Penguji
No
Komponen
Validator
Guru Penguji
Nomor Bulir
1. A. Media Pembelajaran (E-book)

Kelayakan materi
1-5

Kejelasan petunjuk
6

Delivery strategy atau
7
strategi pendistribusian

User friendly
8, 9

Stand alone
10

Tampilan
11-23
2. Panduan Praktikum

Keterjangkauan alat dan
1-4
bahan

Keselamatan dan
5-8
Kesehatan Kerja (K3)

Syarat didaktik
9-11

Syarat konstruksi
12-19
(Bahasa)

Syarat teknis
20, 21
3. Model Pembelajaran

Kesesuaian dengan
1-4
konsep dasar Inkuiri
Terstruktur

Kesesuaian dengan
5-8
tampilan utama Inkuiri
Terstruktur

Kesesuaian dengan
9-13
sintaks
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Hasil validasi oleh para dosen ahli dan guru digunakan peneliti
sebagai acuan penilaian terhadap kelayakan, kualitas desain dan produk
panduan praktikum digital Selain itu, kritik dan saran yang diberikan oleh
para ahli dan guru dapat menjadi pertimbangan peneliti sebagai bahan
untuk merevisi produk panduan praktikum digital tentang pencemaran
lingkungan hidup yang telah dikembangkan oleh peneliti.
F. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini, teknik analisis yang akan dilakukan peneliti, yaitu
teknik analisis deskriptif melalui data kuantitatif dan data kualitatif. Data
kuantitatif diperoleh dari kuesioner validasi produk panduan praktikum digital,
sedangkan data kualitatif diperoleh berdasarkan hasil validasi produk panduan
praktikum digital oleh para ahli dan guru.
1. Analisis Data Kuantitatif
Analisis data kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan skala
pengukuran bernama skala Likert. Skala tersebut digunakan untuk
mengembangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap,
persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi
dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat
produk dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan (Sugiyono,
2016). Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala
Likert mempunyai rentang sangat positif sampai sangat negatif, sangat
baik sampai sangat tidak baik, sangat efektif sampai sangat tidak efektif,
dan sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Skala Likert pada umumnya
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menggunakan

tiga,

empat

dan

lima

interval.

Instrumen

yang

menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun
pilihan

ganda

(Sugiyono,

2016).

Pada

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan skala Likert dengan lima interval dan dalam bentuk
checklist.
Skala dan kriteria yang digunakan sebagai pedoman penilaian pada
kuesioner validitas produk dapat diuraikan sebagai berikut.
Tabel 3.6 Skala Pedoman Penilaian Validasi Produk oleh Ahli dan Guru
Penguji
Poin
Keterangan
1
Sangat Lemah
2
Lemah
3
Cukup
4
Kuat
5
Sangat Kuat

Nilai yang telah diperoleh dari penilaian dengan menggunakan
skala Likert lima interval dapat dihitung untuk memperoleh rata-rata
penilaian. Rerata penilaian dapat dihitung menggunakan rumus berikut.
Rumus Perhitungan Rerata Hasil Penilaian Menggunakan
Skala Likert

Keterangan:
P

= Persentase

Skor Kriterium

= Skor tertinggi tiap item × jumlah item × jumlah
responden
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Rerata nilai akan diperoleh peneliti berdasarkan rumus 3.1 tersebut
kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif. Konversi data kuantitatif ke
kualitatif menurut (Riduwan, 2008) dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.
Tabel 3.7 Kriteria Interpretasi Skor Modifikasi Skala Likert
Persentase
Kriteria
Kriteria Kelayakan uji coba
0 %-20 %

Sangat Lemah

Produk panduan praktikum digital
tidak layak uji coba

21 %-40 %

Lemah

41 %-60 %

Cukup

61 %-80 %

Kuat

81 %-100 %

Sangat Kuat

Panduan praktikum digital kurang
layak uji coba dan memerlukan
banyak perbaikan
Panduan praktikum digital layak uji
coba dengan beberapa perbaikan
Produk panduan praktikum layak uji
coba dengan beberapa perbaikan
Produk panduan praktikum layak uji
coba tanpa perbaikan.

Sumber : (Riduwan, 2008)

2. Analisis Data Kualitatif
Analisis

data

kualitatif

dilakukan

pada

penelitian

dan

pengembangan apabila metode pengumpulan data yang digunakan oleh
peneliti merupakan metode kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian dan
pengembangan ini terdiri atas penjelasan deskriptif dari hasil wawancara
dan hasil validasi produk panduan praktikum digital melalui kuesioner
oleh para ahli dan guru. Data kualitatif yang berasal dari hasil validasi
produk panduan praktikum digital dapat berupa komentar dan saran dari
ahli media, ahli materi dan guru mata pelajaran. Komentar dan saran
tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan produk
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panduan praktikum digital yang telah dikembangkan peneliti. Semua
komentar dan saran direkapitulasi ke dalam tabel.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti
hanya langkah 1 hingga langkah 5 dari 10 langkah penelitian dan pengembangan
menurut Borg & Gall dalam Sugiyono (2015). Penelitian ini menghasilkan
produk berupa Panduan Praktikum Digital dengan Model Inkuiri Terstruktur
Materi Pencemaran Lingkungan Hidup Kelas X. Adapun tahapan yang dilakukan
meliputi potensi dan masalah, pengembangan produk awal, validasi produk dan
revisi produk. Berikut merupakan uraian hasil penelitian dan pengembangan
keempat tahapan tersebut:
A. Potensi dan Masalah
Potensi dan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini dilakukan
untuk mengetahui kebutuhan guru saat melaksanakan PJJ. Tahapan untuk
mengetahui potensi dan masalah dilakukan menggunakan metode wawancara
terstruktur secara online dan offline terhadap 5 sekolah Wilayah DIY, antara
lain SMA 1 Ngaglik, SMA 1 Wonosari, SMA St. Louis IX Sedayu, SMA N
1 Banguntapan, dan SMA Kolese De Britto. Kegiatan wawancara terdiri dari
4 aspek dengan 16 butir pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh, ditemukan adanya
beberapa masalah dan potensi sehingga dijadikan sebagai acuan dalam
penelitian dan pengembangan panduan praktikum digital. Rangkuman hasil
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Potensi dan masalah saat wawancara analisis kebutuhan di 5 sekolah tersebut
dapat dilihat pada tabel 4.1 dan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 4.
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan

No

Pertanyaan

5.

Metode apa yang
sering diterapkan
dalam proses
pembelajaran?
Bagaimana
dengan metode
praktikum?

SMA 1 NGAGLIK

SMA N 1
SMA St. Louis IX
WONOSARI
Sedayu
Metode yang sering - Peserta didik
Observasi,
dilakukan seperti
memunculkan
penugasan mandiri
halnya praktikum
pertanyaan dan stimulus
yang dilakukan
yang diberikan, literasi
diluar jam
dilanjutkan dengan
pembelajaran
narasi lisan/tertulis.
(mengambil waktu - Model praktikum yang
setelah pulang
digunakan awalnya
sekolah). Selama 1
sebatas membuktikan
semester kira-kira
teori, tetapi saat ini
melaksanakan
mulai mencoba untuk
praktikum terjadwal memberikan peserta
di luar jam sekolah
didik ruang
sebanyak 3 kali .
mengeksplorasi objek
praktikum dengan
Pembelajaran daring langkah kerja yang
menggunakan
diberikan atau
praktikum mandiri
ditentukan.
dan penilaian dari - Praktikum yang
hasil dokumentasi
berkonsep dengan
praktikum.
memberi ruang peserta
didik untuk
mengeksplorasi bahan

SMA N 1
BANGUNTAPAN
Observasi,
pembelajaran
berbasis game dan
penyampaian materi
melalui video yang
mendukung.
Praktikum biasanya
dilakukan setelah
mengambil data
melalui observasi
kemudian diamati di
laboratorium.

SMA Kolese De Britto
Umumnya observasi,
praktikum juga tetap
dilakukan contohnya
percobaan aktivitas
ragi. Praktikum
umumnya dilakukan di
dalam Laboratorium.
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6.

Bagaimana
antusiasme
peserta didik
terhadap metode
praktikum
menurut
pengamatan
Bapak/Ibu?

8.

Berdasarkan
pengamatan
Bapak/Ibu dimana
letak kesulitan
peserta didik
dalam
pembelajaran
menggunakan

yang terkait.
- Pemahaman peserta
didik lebih terbentuk
dengan mengobservasi
dan berpikir kritis
terkait alasan perilaku
dari objek yang
ditemukan.
Antusiasme peserta
Ketika berkaitan
didik bila dilihat dari dengan analisis
kehadiran saat
informasi peserta didik
praktikum cukup
senang.
tinggi. Tetapi, tetap
ada beberapa peserta
didik yang kurang
antusias, sehingga
selama praktikum
tetap memerlukan
bimbingan.
Kesulitan yang
dialami peserta didik
selama praktikum
kebanyakan karena
kurangnya
keterampilan peserta
didik dalam
menggunakan alat

Antusiasme peserta
didik terhadap
praktikum tinggi
karena peserta didik
mampu mengamati
langsung dan
memiliki
pengalaman bekerja
atau praktikum
sehingga tak jarang
waktu pembelajaran
tidak terasa.
Keterbatasan waktu
Tidak merasa ada
peserta didik untuk
kesulitan untuk
mengobservasi
peserta didik dalam
terutama ketika rumah
praktikum, kesulitan
lokasinya jauh dengan
umumnya dialami
tempat observasi seperti oleh guru
sawah dan panduan
identifikasi hasil

Peserta didik
memiliki antusias
yang tinggi karena
pembelajaran tidak
monoton di dalam
kelas sehingga tidak
membosankan.

Antusiasme peserta
didik tinggi

Kesulitan bila
praktikum jatuh pada
jam pembelajaran
biologi di siang hari
serta kemampuan
peserta didik untuk
memfoto/
mendokumentasikan

Kurangnya kemampuan
atau keterampilan
peserta didik dalam
menggunakan alat
pendukung praktikum
seperti penggunaan
mikroskop. Peserta
didik yang tidak atau
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metode
praktikum?

praktikum.
-

9.

Sebagai guru,
menurut
Bapak/Ibu apakah
kesulitan yang
dialami ketika
menggunakan
metode praktikum
dalam
pembelajaran?
Catatan :
Bagaimana

Kesulitan yang
dialami ketika
menerapkan metode
praktikum umumnya
ada pada
ketersediaan alat dan
bahan. Panduan ataupetunjuk praktikum
selama ini tidak
mengalami kendala,
karena telah

pengamatan atau
praktikum
Penulisan laporan
terkait penyajian data
dan analisis data.

Kesulitan
mengidentifikasi hasil
praktikum terutama
ketika praktikum terkait
dengan
keanekaragaman.
Alat dan bahan sudah
cukup tersedia di
sekolah tetapi untuk
petunjuk praktikum
masih sering

hasil kerja atau
pengamatan yang
masih kurang baik.

Manajemen waktu
karena keterbatasan
jam pembelajaran
biologi, sedangkan
untuk praktikum
memerlukan waktu
yang cukup banyak
karena memerlukan
persiapan untuk
pengecekan alat
bahan, perancangan

Memantau peserta
didik di lapangan,
keterbatasan waktu,
peserta didik yang
abai terhadap
penjelasan teknis
praktikum oleh guru,
serta pengelolaan
sarana penunjang
praktikum yang
masih kurang

kurang memperhatikan
penjelasan langkah
kerja praktikum
sehingga peserta didik
sering menanyakan halhal terkait cara kerja
secara berulang-ulang
dengan pertanyaan yang
sama. Setelah
praktikum, kesulitan
yang dialami yakni
pengolahan data atau
hasil praktikum dalam
bentuk laporan dan
mengaitkan materi
pembelajaran dengan
kehidupan sehari-hari.
Fasilitas pendukung
cukup, tetapi perawatan
alat kurang optimal dan
beberapa alat yang
digunakan hanya
berumur pendek seperti
soil tester.
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10.

12.

dengan fasilitas
pendukung
praktikum
seperti alat,
bahan, dan
petunjuk
praktikum?

menyediakan lembar
kerja peserta didik
dengan
memanfaatkan buku
paket atau buku
pegangan peserta
didik serta informasi
terkait contoh
praktikum dari
internet.

memodifikasi agar lebih
sesuai dengan keadaan
sekarang dan tidak
memberatkan peserta
didik.

LKPD, indikator
pencapaian
pembelajaran yang
banyak atau tinggi
dan pengkondisian
peserta didik.

optimal, namun
untuk sarana
prasarana praktikum
dirasa sudah cukup.

Apakah dalam
pembelajaran
materi
pencemaran
lingkungan
pernah
menggunakan
metode
praktikum?
Catatan : jika
pernah atau apa
kesulitan yang
dialami untuk
penerapan
metode
praktikum.
Apa pentingnya

Praktikum
terkait
materi pencemaran
dilakukan pada jam
pembelajaran dengan
mengajak
peserta
didik
mengamati
lingkungan sekitar
sekolah.
Pencemaran
lingkungan
PBL
permasalahan
lingkungan (gambar
fenomena alam) dan
solusi.

Sudah pernah dan
modelnya hanya
membuktikan teori dan
kurang inovatif.
Kesulitannya untuk
membuat praktikum
yang lebih inovatif dan
sesuai keadaan peserta
didik.
Kesulitan selanjutnya
terkait bahan kajian
analisis hasil praktikum
(klasifikasi dll)

Iya pernah

Pencemaran
lingkungan:
Biomonitoring
bioremediasi

Panduan praktikum

Petunjuk praktikum

Sangat penting,

- Sangat penting karena

Pencemaran lingkungan
: kemampuan ikan
dan bertahan di air limbah
dan penugasan proyek
mengenai lingkungan
yang tercemar seperti
wawancara dan
observasi pantai dan
sungai disertai dengan
pengumpulan sampah
plastik.

Cukup penting sehingga
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14.

petunjuk
praktikum dalam
pembelajaran
menurut
Bapak/Ibu?

karena merupakan
arahan yang akan dilaksanakan peserta
didik.

memandu peserta didik.
Petunjuk praktikum
dapat dimodifikasi agar
peserta didik
mengekspresikan diri
dengan objek yang
dibebaskan tetapi pointpoint praktikum tetap
terarah.

dirasa sangat
penting, karena
menjadi panduang
untuk pelaksanaan
praktikum, sehingga
bila tidak ada
panduan praktikum
lebih baik tidak ada
praktikum. Guru
Biologi 3 selama ini
mendapatkan
panduan praktikum
dari sesama teman
guru atau MGMP.

sangat penting
karena sebagai
panduan untuk
melaksanakan
praktikum, biasanya
Guru Biologi 4
menggunakan
petunjuk praktikum
hasil mahapeserta
didik penelitian
hingga hasil MGMP.

Guru Biologi 5 juga
membuat beberapa
buku petunjuk
praktikum yang
disimpan di
perpustakaan.

Apakah sudah
pernah Bapak/Ibu
menggunakan Ebook interaktif
dalam proses
pembelajaran?

Belum, karena tidak - Belum. Pembelajaran
tahu sehingga belum daring menggunakan
pernah mengakses.
google classroom.
- Biasanya panduan
praktikum
menggunakan buku dan
googling yang nantinya
di modifikasi agar
peserta didik lebih
mudah memahami.
-

Sudah pernah
menggunakan tetapi
belum pernah
membuat

Sudah pernah,
contohnya
menggunakan CD
Online, kuis online
menggunakan kuisis
dan CBT. SMA N 1
Bangun tapan
khususnya Guru
Biologi 4 belum
menggunakan
Google class room
sehingga
penyampaian materi

Belum pernah (tapi gak
kurang menjurus pada
interaktifnya), sejauh
ini hanya penyampaian
PPT dan ringkasan
materi.
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atau hal-hal terkait
pembelajran melalui
Whatsaap Group.
15.

Apakah harapan
Bapak/Ibu dalam
pengembangan
panduan
praktikum
berbasis e-book
untuk kegiatan
pembelajaran?

Alangkah lebih baik diberikan
pertanyaanpertanyaan yang bisa
membantu peserta
didik
menggabungkan
data, menganalisis,
dan mencari
alternatif atau
mampu memberikan
solusi terkait
permasalahan yang
dipraktikumkan. Halini dapat
mengarahkan pesertadidik mencapai
tuntutan kurikulum
2013 terkait
kompetensi C6 yakni
mencipta.
-

Berhati-hati dalam
artian ketika ada video
yang dicontohkan
peserta didik hanya
akan mengulang apa
yang ada, maka perlu
dan penting terkait
petunjuk yang dibuat
tetap memberi peserta
didik untuk membuat
inovasi. Tidak
membuat peserta didik
menjadi kurang kreatif.
Tujuan jelas atau
terfokuskan
Menjadi media yang
dapat membantu peserta
didik melakukan
pengamatan terutama
ketika pengolahan hasil.
Terdapat rambu-rambu
penyusunan laporan.

Harus berbasis
kompetensi dasar
untuk jenjang SMA
tidak hanya berbasis
keilmuan yang
umumnya diterapkan
dan diperlukan untuk
jenjang perkuliahan,
tidak menyakiti
hewan atau makhluk
hidup hingga
membunuh
melainkan cukup
dengan pengamatan
fisiologi.

Produk nantinya
applicated, mudah
diaplikasikan,
mencantumkan
materi, langkah kerja
praktikum, alat dan
bahan yang
dibutuhkan,
diusahakan tetap ada
paper untuk
membantu peserta
didik yang tidak atau
kurang didukung
fasilitas seperti
handphone pibadi.
Dalam produk
disertakan alat ukur
atau evaluasi
pembelajaran yang
dikemas sedemikian
rupa sehingga
menarik.

Harapannya disertakan
materi umum yang
terkait, contoh kasus
berdasarkan jurnal
terkait dan contoh kasus
berupa video, cara
kerja, petunjuk
praktikum, dan sasaran.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan di 5
sekolah menunjukkan bahwa metode praktikum pada umumnya sudah
diterapkan dalam pembelajaran biologi, secara khusus materi pencemaran
lingkungan hidup. Penerapan metode praktikum ini cukup meningkatkan
partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Tingginya partisipasi
peserta didik tersebut berkaitan erat terhadap antusias peserta didik dalam
pelaksanaan metode praktikum, hal ini terjadi karena peserta didik memiliki
kesempatan untuk mengamati dan memiliki pengalaman saat berinteraksi
secara langsung terhadap objek belajar. Namun, dalam pelaksanaan metode
praktikum ini ternyata terdapat beberapa kesulitan yang dialami peserta didik
dan guru. Beberapa kesulitan yang dialami peserta didik berkaitan terhadap
kurangnya keterampilan menggunakan alat praktikum, sulitnya menuliskan,
menyajikan dan menganalisis data hasil praktikum serta mengaitkannya
dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kesulitan yang dialami guru
terkait pelaksanaan metode praktikum seperti keterbatasan waktu jam
pembelajaran biologi, keterbatasan persediaan alat dan bahan praktikum, dan
ketersediaan panduan praktikum kurang representatif terhadap kondisi
peserta didik.
Kesulitan pelaksanaan kegiatan praktikum yang dirasakan peserta
didik dan guru ini harus diatasi agar pelaksanaan kegiatan praktikum menjadi
lebih baik. Pelaksanaan kegiatan praktikum ini juga dianggap penting oleh
guru karena praktikum merupakan hakikat dari sains yang menggunakan atau
mengaitkan materi pembelajaran dengan fenomena yang terjadi di
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lingkungan sekitar sehingga peserta didik dapat mengenal dan mengalami
pembelajaran secara langsung melalui lingkungan sekitar. Kegiatan
praktikum juga dapat membantu peserta didik untuk mengeksplorasi
lingkungan sehingga mengetahui peran keseimbangan ekologi dan
meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik tentang hubungan kehidupan
manusia dengan alam. Hal ini sesuai dengan penelitian Amar’s (2013) bahwa
kegiatan praktikum menjadi salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan
guru agar meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi tertentu
yang disesuaikan dengan buku panduan praktikum.
Permasalahan yang dialami guru terhadap kurangnya panduan
praktikum yang representatif terhadap kondisi peserta didik ini merupakan
permasalahan yang utama, karena penerapan metode praktikum dalam
pembelajaran biologi tentunya membutuhkan panduan praktikum sebagai
media pendukung dalam pembelajaran. Ketersedian panduan praktikum
sebagai media pembelajaran ini penting karena dapat menjadi pedoman atau
arahan terkait poin-poin praktikum sehingga pelaksanaan kegiatan lebih
terarah. Panduan praktikum yang biasanya digunakan oleh guru berasal dari
hasil MGMP dan sumber lain yang relevan seperti jurnal, buku, dan internet
yang kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan peserta didik.
Kemudian, diketahui bahwa 3 dari 5 guru yang sudah diwawancarai
menyatakan bahwa belum pernah menggunakan panduan praktikum digital,
hal ini menjadi salah satu peluang bagi peneliti untuk mengembangkan
panduan praktikum digital dengan berbagai kegiatan praktikum yang inovatif
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khususnya pada materi pencemaran lingkungan hidup. Panduan praktikum
digital yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa
kegiatan yang disesuaikan dengan sub materi pembelajaran, sehingga guru
dapat memilih salah satu kegiatan praktikum yang sesuai dengan peserta
didik. Selain itu, penggunaan panduan praktikum digital sebagai media
pembelajaran ini ternyata mendukung partisipasi aktif peserta didik dalam
proses

pembelajaran.

Partisipasi

aktif peserta didik dalam

proses

pembelajaran terwujud karena memanfaatkan panduan praktikum digital
sebagai salah satu sumber belajar. Selain itu berbagai komponen yang dimuat
dalam panduan praktikum digital juga dirancang agar peserta didik mampu
menemukan pengetahuan baru berdasarkan berbagai kegiatan dalam panduan
praktikum digital tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Howard, dkk
(2016) bahwa keterlibatan peserta didik dalam penggunaan TIK sebagai
media pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam
pembelajaran sehingga mampu mengasah kemampuan kognitif, dan
keterlibatan emosional dalam prosedur pembelajaran. Selain itu menurut
Hidayat & Khotimah (2019), teknologi digital dalam pembelajaran
dimanfaatkan agar dapat mendukung pembelajaran aktif, mengkonstruksi
pengetahuan, melakukan eksplorasi dan memungkinkan untuk melakukan
komunikasi jarak jauh serta guru dan/atau peserta didik dapat berbagi data di
tempat yang berbeda.
Berdasarkan permasalahan yang disampaikan guru, maka peneliti
melakukan pengembangan panduan praktikum digital. Beberapa harapan
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guru terkait pengembangan panduan praktikum digital ini adalah; a) mampu
menyajikan kegiatan praktikum sesuai dengan KI dan KD pembelajaran; b)
kegiatan praktikum mudah diaplikasikan; c) memberi ruang agar peserta
didik tetap kreatif dan inovatif; d) mencantumkan studi kasus, alat dan bahan
yang dibutuhkan, langkah kerja; e) tidak menyakiti makhluk hidup; f)
memuat panduan untuk menggabungkan, menganalisis data hasil praktikum
dan penyusunan laporan hingga mampu mencapai kompetensi kreasi atau
mencipta (C6).
B. Pengembangan Produk Awal
Produk panduan praktikum digital yang sudah dikembangkan untuk
materi pencemaran lingkungan hidup ini disesuaikan dengan hasil analisis
kebutuhan yang telah dilakukan di 5 SMA wilayah DIY. Penentuan materi
pokok yang dikembangkan sebagai produk panduan praktikum digital
mengacu pada Keputusan Balitbang Nomor 018/H/KR/2020 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada
Paud, Dikdas dan Dikmen berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi
Khusus. Materi pada panduan praktikum digital dibuat mencakup KD 3.6
“Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi
kehidupan” dan KD 4. 6 “Merumuskan gagasan pemecah masalah perubahan
lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar”. Selain itu, pengembangan
panduan praktikum digital ini juga menggunakan model pembelajaran inkuiri
terstruktur (Structure Inquiry).
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Model pembelajaran inkuiri terstruktur (Structure Inquiry) ini dipilih
oleh peneliti agar peserta didik mampu menemukan hubungan antara
variabel-variabel atau menyimpulkan data yang sudah ditemukan. Dalam
pelaksanaan pembelajaran, guru berperan sebagai pembimbing dengan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif,
berani, kreatif dan inovatif.
Panduan praktikum digital yang dikembangkan dalam penelitian ini
dikemas dalam bentuk e-book dengan format EPUB yang dapat diakses
melalui komputer menggunakan aplikasi Readium dan smartphone
menggunakan aplikasi Lithium. Panduan praktikum yang dikemas dalam
bentuk e-book ini memiliki kapasitas memori 80,5 MB dan terdiri dari 9
kegiatan praktikum dan disertai dengan video cara kerja dengan konsep silent
vlog. Kegiatan praktikum yang dimuat dalam panduan praktikum ini
terintegrasi pada materi pencemaran lingkungan dan dapat diakses dengan
mode offline oleh pengguna e-book panduan praktikum.
Berikut komponen yang ada dalam panduan praktikum digital:
1. Cover Panduan Praktikum dan Lembar Penyusun.
Peneliti berkolaborasi dengan pihak kedua untuk membuat cover
panduan praktikum digital (gambar 4.1.a) menggunakan aplikasi Adobe
Illustrator. Gambar atau ilustrasi dibuat untuk memberikan gambaran
umum terkait materi dan kegiatan-kegiatan praktikum yang dimuat
dalam panduan praktikum digital. Komponen yang ada dalam sampul
panduan praktikum adalah judul besar, judul kecil, identitas kampus,
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kurikulum, tahun terbit panduan praktikum, target pengguna panduan
praktikum dan identitas peneliti. Kemudian bagian penyusun terdiri atas
judul penyusun, logo instansi pengembangan produk, nama penyusun
dan pembimbing pengembangan produk panduan praktikum digital
seperti gambar 4.1.b.

Gambar 4.1 (a) Sampul Panduan Praktikum (b) Penyusun Panduan
Praktikum Digital (Sumber : Dokumentasi pribadi)

2. Kata Pengantar dan Petunjuk Penggunaan Panduan Praktikum
Kata pengantar (gambar 4.2) ditulis untuk memberikan gambaran
umum isi dari panduan praktikum digital seperti judul sub bab materi
dan jumlah kegiatan yang ditawarkan pada setiap sub bab tersebut.
Selain itu dalam kata pengantar juga memuat penjelasan terkait tujuan
komponen-komponen yang ada dalam panduan praktikum digital.
Sementara itu petunjuk penggunaan panduan praktikum ditulis untuk
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memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan praktikum dalam
proses pembelajaran seperti model pembelajaran, sub materi dan jumlah
kegiatan serta penjelasan komponen-komponen panduan praktikum yang
dapat dimanfaatkan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran
(gambar 4.3.).

Gambar 4.2 Kata Pengantar dalam Panduan Praktikum Digital (Sumber :
Dokumentasi pribadi)
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Gambar 4.3 Panduan Penggunaan Panduan Praktikum (Sumber :
Dokumentasi pribadi)

3. Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar
Daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar pada panduan
praktikum ini memuat daftar rincian komponen yang terdapat pada
panduan praktikum digital sehingga dapat membantu mengarahkan
pengguna ke bagian yang ingin dibaca seperti gambar 4.4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

Gambar 4.4 (a) Daftar Isi; (b) Daftar Tabel; (c) Daftar Gambar (Sumber :
Dokumentasi pribadi)

4. Materi Pencemaran Lingkungan
Komponen

materi

pencemaran

lingkungan

ini

memuat

kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, kegiatan panduan
praktikum yang dikemas dalam bentuk peta konsep. Isi dari komponen
tersebut menjelaskan secara rinci kompetensi inti 1 hingga 4, kompetensi
dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai serta
rincian sub materi dan judul kegiatan praktikum dalam panduan digital
yang dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini.
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Gambar 4.5 (a) Kompetensi Inti; (b) Kompetensi Dasar dan Indikator; (c)
Kegiatan Praktikum dalam Panduan (Sumber:Dokumentasi
pribadi)

5. Sub Materi
Komponen sub materi, memuat bagian pendahuluan yang berisi
gambar, studi kasus dan penjelasan singkat terkait sub materi yang akan
dibahas. Studi kasus pada setiap bagian awal sub materi dapat digunakan
oleh guru sebagai apersepsi saat proses pembelajaran sehingga
mengarahkan peserta didik untuk mengamati dan menemukan informasi
terkait sub materi yang akan dibahas. Sementara itu, penjelasan singkat
terkait sub materi disajikan di bawah pertanyaan karena dapat menjadi
informasi tambahan terkait sub materi seperti gambar 4.5 berikut ini.
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Gambar 4.6 Komponen Sub Materi pada Panduan Praktikum Digital
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

6. Kegiatan Praktikum
Kegiatan praktikum terdiri dari beberapa bagian, seperti judul
kegiatan praktikum, pengantar, indikator dan tujuan pembelajaran,
hipotesis, dasar teori, alat dan bahan, cara kerja (ditampilkan dalam
bentuk tulisan dan video), hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan,
aksi sadar lingkungan dan daftar pustaka. Setiap kegiatan praktikum
terdapat judul praktikum yang berfungsi menarik pembaca untuk
mengetahui isi kegiatan praktikum, indikator dan tujuan pembelajaran
berfungsi untuk mengarahkan guru dan peserta didik fokus terhadap
aspek yang akan dicapai seperti gambar 4.7 berikut.
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Gambar 4.7 Komponen Kegiatan Praktikum (a) Judul praktikum,
Identitas Praktikum, dan Pengantar; (b) Indikator dan Tujuan
Pembelajaran (Sumber : Dokumentasi pribadi)

Sementara itu hipotesis berfungsi sebagai dugaan sementara yang
dapat diisi oleh peserta didik dengan mengacu pada tujuan praktikum,
dasar teori dapat diisi dengan mencantumkan berbagai sumber informasi
yang relevan terhadap kegiatan praktikum, alat dan bahan disajikan
dalam bentuk tabel oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan kegiatan
praktikum yang dapat dilihat pada gambar 4.8.

Gambar 4.8 (a) tampilan hipotesis; (b) tampilan dasar teori; (c) tampilan alat
praktikum (Sumber : Dokumentasi pribadi)
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Selain itu cara kerja kegiatan praktikum dibuat oleh peneliti
menggunakan metode cookbook atau buku resep yang disajikan dalam 2
tipe yaitu tulisan dan video. Peneliti berkolaborasi dengan pihak ke-3
untuk membantu pembuatan video cara kerja menggunakan aplikasi
Adobe Premiere sehingga menghasilkan video dengan kualitas yang
baik. Video cara kerja ini dikemas dengan konsep silent vlog yang
dilengkapi dengan subtitle bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas
seperti gambar 4.9.

Gambar 4.9 Tampilan cara kerja pada aplikasi Lithium (Sumber :
Dokumentasi pribadi)

Pada bagian akhir video cara kerja, peneliti menyisipkan panduan
pertanyaan

yang

digunakan

untuk

mengarahkan

peserta

didik

menganalisis data praktikum. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat
lebih memperhatikan objek belajar yang digunakan sehingga proses
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praktikum lebih terarah. Penyajian cara kerja dengan tulisan dan video
disusun dengan tata letak atas bawah seperti gambar 4.8. Pemilihan tata
letak ini dikarenakan peneliti ingin menerapkan karakter gemar
membaca sehingga peserta didik memahami konteks cara kerja yang
akan dilakukan dalam praktikum melalui tulisan terlebih dahulu
kemudian video cara kerja dapat disaksikan untuk meningkatkan
pemahaman proses praktikum.
Tampilan video cara kerja pada aplikasi Readium melalui
komputer berbeda dengan aplikasi Lithium menggunakan smartphone
seperti gambar 4.10. Hal ini dikarenakan keterbatasan aplikasi pembaca
e-book.

Gambar 4.10 (a) Tampilan video cara kerja menggunakan aplikasi
Readium pada komputer; (b) Tampilan video cara kerja
menggunakan aplikasi Lithium pada smartphone (Sumber :
Dokumentasi pribadi)
Perbedaan tampilan video cara kerja pada komputer dan
smartphone, hal ini dikarenakan adanya perbedaan luas layar komputer
dan smartphone, serta keterbatasan aplikasi pembaca e-book dan lebar
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layar. Aplikasi Readium pada komputer menyediakan navigasi untuk
dapat menyajikan video dengan mode full screen sehingga peragaan dan
subtitle pada video tersebut dapat dilihat dengan jelas. Namun, aplikasi
Lithium pada smartphone tidak menyediakan mode full screen sehingga
tampilan video kecil. Maka peneliti menyarankan menggunakan mode
landscape pada smartphone menggunakan aplikasi Lithium.
Selanjutnya bagian hasil pengamatan, peneliti mencantumkan
panduan untuk menyajikan data hasil pengamatan dan memberikan
ruang agar peserta didik dapat kreatif dan inovatif untuk menyajikan
data tersebut dalam berbagai bentuk seperti gambar, diagram, tabel,
maupun bentuk lainnya. Pada bagian pembahasan, peneliti menyertakan
daftar panduan pertanyaan yang digunakan untuk membantu peserta
didik menganalisis data hasil pengamatan sehingga dapat mencapai
tujuan kegiatan pembelajaran yang telah disajikan. Bagian hasil
pengamatan dan pembahasan ini dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut
ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

Gambar 4.11 Tampilan bagian hasil dan pembahasan pada panduan
praktikum digital (Sumber : Dokumentasi pribadi)
Lalu peneliti juga membuat panduan untuk menuliskan
kesimpulan dan aksi sadar lingkungan pada panduan praktikum. Hal ini
dilakukan agar konteks penyusunan laporan kegiatan praktikum tetap
terarah. Aksi sadar lingkungan ini merupakan salah satu bagian reflektif
yang penting dalam kegiatan praktikum sehingga peserta didik dapat
menciptakan suatu ide atau gagasan atau niat untuk menjaga lingkungan
setelah melakukan kegiatan praktikum. Daftar pustaka pada panduan
praktikum ini dibuat sesuai dengan jurnal, buku, maupun sumber lainnya
yang relevan terhadap kegiatan praktikum yang sudah disusun. Bagian
ini dapat dilihat pada gambar 4.12.
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Gambar 4.12 (a) tampilan kesimpulan; (b) tampilan aksi sadar
lingkungan; (c) tampilan daftar pustaka (Sumber :
Dokumentasi pribadi)

7. Profil Pengembang
Profil pengembang ini berisi identitas peneliti yang melakukan
pengembangan produk panduan praktikum digital sehingga dapat
menunjang proses pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi ini,
khususnya materi pencemaran lingkungan hidup untuk kelas X
SMA/MA yang dapat dilihat pada gambar 4.12
C. Hasil Validasi Produk
Panduan Praktikum Digital Dengan Model Inkuiri Terstruktur Materi
Pencemaran Lingkungan Hidup Kelas X yang sudah dikembangkan,
kemudian divalidasi oleh 4 pakar yang terdiri dari 1 dosen ahli materi, 1
dosen sebagai ahli media, dan 2 guru biologi sebagai ahli pembelajaran.
Validasi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kriteria produk panduan
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praktikum digital sebagai media pembelajaran. Kegiatan validasi dilakukan
menggunakan instrumen berupa kuesioner yang memuat beberapa aspek
penilaian panduan praktikum digital. Data hasil validasi dari keempat
validator disajikan sebagai berikut.
a) Data Validasi Ahli Materi Pembelajaran
Validasi oleh ahli materi dilakukan untuk mengetahui kriteria
produk panduan praktikum digital dari aspek media pembelajaran,
panduan praktikum dan model pembelajaran. Validator ahli materi
pembelajaran sebagai validator 1 adalah dosen Program Studi
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Kegiatan validasi
dilaksanakan pada 21 Mei 2021 hingga 31 Mei 2021. Data validasi
diperoleh dengan cara mengirimkan lembar kuesioner dan beberapa
lampiran pendukung melalui email. Data hasil validasi dari ahli materi
disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut.
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Materi
Pembelajaran
No
Aspek Penilaian
Hasil Perolehan Skor
1. Media Pembelajaran (E-book)
58
2. Panduan Praktikum
48
3. Model Pembelajaran
65
Jumlah Skor
171
95%

Kriteria

Sangat Kuat

Berdasarkan hasil penilaian lembar validasi oleh ahli materi
dapat diketahui bahwa penilaian terendah terdapat pada komponen
panduan praktikum. Hal ini dikarenakan adanya butir pernyataan pada
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lembar validasi yang menyatakan bahwa bahan praktikum tidak
termasuk bahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sementara dalam
kegiatan 6 memuat kegiatan bioremediasi tanah yang menggunakan oli
(bahan B3). Maka berdasarkan hal tersebut, penggunaan bahan oli pada
kegiatan 6 dapat diganti menggunakan minyak jelantah. Namun
berdasarkan penilaian keseluruhan komponen validasi oleh ahli materi
pembelajaran menunjukkan bahwa panduan praktikum digital termasuk
dalam kriteria sangat kuat dengan perolehan skor 95%.
b) Data Validasi Ahli Media Pembelajaran
Validasi oleh ahli media produk panduan praktikum dilakukan
oleh validator 2 selaku dosen Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Sanata Dharma. Produk divalidasi pada 24 Mei 2021. Aspek
yang dinilai oleh ahli media pembelajaran meliputi media pembelajaran
dan panduan praktikum. Ahli media melakukan penilaian dengan
didampingi oleh peneliti, sehingga kegiatan tanya jawab dan pemberian
komentar dan saran terkait produk panduan praktikum digital dilakukan
secara langsung. Data hasil validasi dari ahli media pembelajaran
disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut.
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Media
Pembelajaran
No
Aspek Penilaian
Hasil Perolehan Skor
1. Media Pembelajaran
65
2. Panduan Praktikum
99
Jumlah Skor
164
96,47 %
Kriteria

Sangat Kuat
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Hasil validasi oleh ahli media pembelajaran menunjukkan bahwa
panduan praktikum digital termasuk dalam kriteria sangat kuat dengan
perolehan skor 96,47%.
c) Data Validasi Guru Mata Pelajaran Biologi
Kegiatan validasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran
biologi bertujuan untuk dapat mengetahui pendapat guru terhadap
pengembangan panduan praktikum digital dari segala aspek seperti
media pembelajaran, panduan praktikum dan model pembelajaran.
Validasi dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 20 Mei 2021 oleh D
selaku guru biologi kelas X di SMAN 1 Banguntapan dan 25 Mei 2021
oleh D selaku guru biologi kelas X di SMA Kolose De Britto. Hasil
validasi oleh guru mata pelajaran dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Guru Mata
Pelajaran Biologi
No
Aspek Penilaian
Hasil Perolehan Skor
Validator Validator
Rata3
4
rata
1.
Media Pembelajaran
104
109
106,4
2.
Panduan Praktikum
96
101
98,5
3.
Model Pembelajaran
62
57
59,5
Jumlah Skor
262
267
264,5
91,92 %
93,68 %
92,8 %
Kriteria

Sangat
Kuat

Sangat
Kuat

Sangat
Kuat

Berdasarkan tabel 4.5, hasil penilaian produk panduan praktikum
digital oleh guru mata pelajaran biologi dapat diketahui terdapat
perbedaan penilaian pada komponen media pembelajaran oleh validator
3 dan 4. Perbedaan penilaian ini terletak pada sub komponen kejelasan
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petunjuk, delivery strategy dan user friendly. Namun berdasarkan
penilaian keseluruhan komponen lembar validasi terhadap 2 validator
dapat diketahui bahwa produk panduan praktikum digital termasuk
kriteria sangat kuat dengan perolehan skor rata-rata 92,8%.
d) Rekapitulasi Hasil Validasi Produk, Komentar dan Saran Validator
Berdasarkan validasi yang sudah dilakukan oleh ahli materi, ahli
media pembelajaran dan guru mata pelajaran biologi, dilakukan
rekapitulasi hasil validasi produk sebagai penentu kelayakan uji coba
produk yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Validasi Produk
No
Validator
Hasil
1. Ahli Materi Pembelajaran
95 %
2. Ahli Media Pembelajaran
96,47 %
3. Guru Mata Pelajaran 1
91,92 %
4. Guru Mata Pelajaran 2
93,68 %
Total Skor Presentasi
377,07%
Rerata
94,27%
Kriteria
Sangat Kuat

Berdasarkan rerata hasil validasi pada tabel 4.6, panduan
praktikum digital termasuk dalam kriteria sangat kuat dengan nilai
94,27%. Berdasarkan hasil tersebut, keempat validator, produk yang
dikembangkan dinyatakan layak diujicobakan tanpa perbaikan. Akan
tetapi, peneliti tetap melakukan perbaikan untuk menyempurnakan
produk berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Namun berdasarkan
proses validasi terdapat beberapa komentar dan saran terkait
pengembangan produk panduan praktikum yang dapat dilihat pada tabel
4.6 sebagai berikut.
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No
1.

2.
3.

4.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Komentar dan Saran dari Validator
Validator
Komentar dan Saran
Ahli
Materi Terdapat
beberapa
typo
atau
Pembelajaran
kesalahan penulisan tapi minor, video
panduan praktikum diharapkan bisa
dilihat dalam tampilan layar penuh
agar tampilan video, subtitle dan
peragaan dapat terlihat lebih jelas,
limbah oli termasuk golongan B3 dan
peta konsep dari materi yang
disampaikan tidak dapat diperbesar
sehingga tulisan sulit dibaca.
Ahli
Media Konsistensi tampilan alat dan bahan,
Pembelajaran
resolusi gambar serta tampilan video
Guru Mata Pelajaran 1 Produk sudah representatif sebagai
media pembelajaran siswa, namun
produk
kurang
optimal
bila
menggunakan PC
Guru Mata Pelajaran 2 Produk panduan praktikum digital
sudah bagus dan layak digunakan.
Diusahakan untuk menambahkan
bagian aksi yang dapat dilakukan
peserta
didik
setelah
selesai
melakukan kegiatan praktikum

Hasil komentar dan saran yang diberikan validator ini menjadi
bahan revisi oleh peneliti dalam mengembangkan produk panduan
praktikum digital sehingga menghasilkan produk yang lebih baik.
D. Revisi Produk
Panduan praktikum digital yang telah divalidasi oleh ahli materi, ahli
media dan guru mata pelajaran biologi kemudian dilakukan perbaikan
produk awal berdasarkan komentar dan saran yang sudah disampaikan.
Perbaikan produk ini dilakukan sebagai penyempurnaan produk panduan
praktikum yang

sudah dikembangkan sebelumnya. Hasil revisi produk

panduan praktikum dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut.
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N
o
1

Tabel 4.7 Revisi Produk Panduan Praktikum Digital
Desain Awal
Desain Akhir

Keterangan : Desain awal judul bagian “PENYUSUN” pada
panduan praktikum digital (e-book) adalah “Panduan
Praktikum Berbasis E-book Menggunakan Model Inkuiri
Terstruktur pada Materi Pencemaran Lingkungan Hidup untuk
Kelas X SMA/MA

Keterangan : Setelah mengalami revisi maka judul pada
bagian “PENYUSUN” diubah menjadi “Panduan Praktikum
dengan Model Inkuiri Terstruktur Materi Pencemaran
Lingkungan Hidup Kelas X” hal ini dikarenakan peneliti
ingin menekankan langsung (to the point) terhadap model dan
materi yang dimuat dalam panduan praktikum digital
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2.

Keterangan : Pada bagian “Petunjuk Penggunaan Panduan
Praktikum” menunjukkan dan menjelaskan komponen yang
dimuat dalam kegiatan praktikum seperti judul praktikum,
tujuan dan indikator pembelajaran, hipotesis, dasar teori, alat
dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan,

Keterangan : Pada bagian “Petunjuk Penggunaan Panduan
Praktikum terdapat penambahan komponen dalam kegiatan
praktikum yaitu “aksi sadar lingkungan” dan penjelasan
secara singkat tentang aksi sadar lingkungan sesuai dengan
saran yang diberikan validator.
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kesimpulan dan daftar pustaka
3.

Keterangan : Pada desain awal bagian “Petunjuk Penggunaan
Panduan Praktikum” tidak terdapat komponen “Aksi Sadar
Lingkungan” setelah komponen kesimpulan dalam kegiatan
praktikum.

Keterangan : Berdasarkan saran yang disampaikan validator,
maka peneliti menambahkan komponen “Aksi Sadar
Lingkungan” pada kegiatan praktikum sebagai langkah kecil
yang dapat dilakukan peserta didik terhadap lingkungannya
setelah melakukan kegiatan praktikum.
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4.

Keterangan : Berikut tampilan komponen akhir kegiatan Keterangan : Berikut tampilan komponen kegiatan praktikum
praktikum pada desain awal produk
pada desain akhir produk yang memuat komponen aksi sadar
lingkungan
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Keterangan : Penulisan isi tabel 1.1 pada desain awal belum Keterangan : Pada desain akhir, dilakukan perbaikan
rata kiri-kanan
penulisan pada isi tabel 1.1 (rata kiri-kanan) agar isi tabel
terlihat rapi
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6.

Keterangan : Pada desain awal, peta konsep yang terdapat pada Keterangan : Setelah dilakukan revisi produk, maka terdapat
panduan praktikum memiliki kualitas gambar yang kurang peningkatan kualitas gambar peta konsep pada desain akhir
maksimal sehingga keterbacaan ini peta konsep kurang
panduan praktikum digital sehingga keterbacaan isi peta
konsep dapat lebih jelas.
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7.

Keterangan : Panduan praktikum digital pada desain awal Keterangan : Setelah melakukan revisi produk, maka desain
terdapat kesalahan penulisan pada beberapa kalimat salah akhir panduan praktikum sudah dilakukan perbaikan
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satunya penulisan kata “selotip”

penulisan, seperti perbaikan penulisan “selotip” menjadi
“isolasi”

8.

Keterangan : Berikut juga kesalahan penulisan pada susunan Keterangan : Telah dilakukan perbaikan penulisan kata
biofilter sederhana yang ditemukan dalam desain awal produk “sabuk” menjadi “sabut” pada komponen penyusun biofilter
panduan praktikum digital seperti kata “sabuk”
sederhana dalam desain akhir produk panduan praktikum
digital
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9.

Keterangan : Penulisan alat dan bahan pada desain awal Keterangan : Berdasarkan komentar dari validator, maka
disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan, maka validator penyajian alat dan bahan pada desain akhir di setiap kegiatan
meminta agar penyajian alat dan bahan konsisten.
disajikan dalam bentuk tabel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

10

Keterangan : Resolusi gambar yang dimuat pada desain awal Keterangan : Dilakukan peningkatan resolusi seluruh gambar
masih kurang optimal
yang dimuat dalam desain akhir sehingga menghasilkan
tampilan yang lebih baik
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11

Keterangan : Beberapa video cara kerja yang dimuat dalam
kegiatan praktikum pada desain awal memiliki resolusi 360p
seperti kegiatan 1, kegiatan 2. Berikut adalah tampilan video
pada aplikasi Readium melalui komputer/ laptop dengan mode
full screen

Keterangan : Video kegiatan 1 dan 2 dilakukan peningkatan
resolusi dari 360p menjadi 720p sehingga peragaan dan
subtitle pada video dapat ditampilkan dengan jelas. Berikut
adalah tampilan video pada aplikasi Readium melalui
komputer/ laptop dengan mode full screen
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12

Keterangan : Berikut tampilan gambar berita pada desain awal Keterangan : Berikut perubahan tampilan gambar berita pada
produk
desain akhir produk dengan menambahkan border berwarna
biru.
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Berdasarkan komentar dan saran yang disampaikan ahli materi, ahli media dan
guru mata pelajaran Biologi maka dilakukanlah revisi produk sesuai dengan tabel
4.8 diatas. Beberapa poin revisi produk tersebut berkaitan dengan :
1. Perubahan judul halaman penyusun
Arifin dan Tasai (2005) menyatakan bahwa sebaiknya penulisan judul
menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang
memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran
pembaca atau pendengar sesuai dengan tujuan penulis atau pembicara
sehingga dapat menyampaikan pesan (informasi) secara singkat, lengkap dan
mudah diterima. Kalimat dikatakan efektif apabila memiliki kesepadanan
struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan
penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Ketidakefektifan
kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan penulis atau pembicara
tereduksi, sehingga makna yang ditangkap pembaca atau pendengar akan
berbeda. Maka daripada itu, peneliti melakukan revisi terhadap judul
halaman penyusun yang dimuat dalam e-book panduan praktikum digital.
Judul awal yang digunakan adalah “Panduan Praktikum Berbasis E-book
Menggunakan

Model

Inkuiri

Terstruktur

pada

Materi

Pencemaran

Lingkungan Hidup untuk Kelas X SMA/MA” diubah menjadi “Panduan
Praktikum dengan Model Inkuiri Terstruktur Materi Pencemaran Lingkungan
Hidup Kelas X”. Pengubahan judul halaman pengesahan ini disesuaikan
dengan ketentuan penggunaan kalimat yang efektif sehingga makna yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

ingin disampaikan penulis dapat ditangkap dengan mudah kepada pembaca
dengan struktur kalimat yang singkat, lengkap dan mudah diterima.
2. Penambahan komponen aksi sadar lingkungan yang dimuat dalam LKPD
panduan praktikum
Berdasarkan komentar dan saran validator, terdapat penambahan
komponen dalam kegiatan praktikum, yaitu komponen “Aksi Sadar
Lingkungan” sebagai langkah kecil yang dapat dilakukan peserta didik untuk
menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan materi yang
digunakan dimuat dalam produk panduan praktikum digital yaitu materi
pencemaran

lingkungan

hidup.

Penambahan

komponen

aksi

sadar

lingkungan ini diletakkan setelah komponen kesimpulan karena peneliti
mengharapkan peserta didik dapat menghayati proses kegiatan praktikum
dan setelah melakukan kegiatan praktikum, peserta didik dapat menuliskan
aksi sadar lingkungan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil reflektif
melakukan kegiatan praktikum. Tampilan komponen aksi sadar lingkungan
yang dimuat dalam panduan praktikum digital dapat dilihat pada tabel 4.8
nomor 4.
3. Perbaikan tata penulisan isi tabel kompetensi inti
Perbaikan tata penulisan pada tabel kompetensi inti dilakukan oleh
peneliti dengan mempertimbangkan estetika tampilan isi tabel sehingga dapat
dilihat dengan jelas dan menarik.
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4. Peningkatan resolusi gambar dan video
Berdasarkan komentar dan saran yang disampaikan validator, maka
peneliti melakukan peningkatan resolusi gambar dan video yang dimuat
pada panduan praktikum sehingga menghasilkan gambar dan video
dengan kualitas yang lebih baik. Tampilan peningkatan resolusi gambar
pada panduan praktikum digital dapat dilihat pada tabel 4.8 nomor 10 dan
tabel 4.8 nomor 11 menunjukkan perubahan peningkatan resolusi video.
Peningkatan resolusi gambar dilakukan pada semua gambar yang dimuat
dalam panduan praktikum digital dan peningkatan resolusi video hanya
dilakukan pada kegiatan 1 dan 2 dari resolusi 360p menjadi 720p.
Peningkatan resolusi gambar dan video pada panduan praktikum ini
berdampak terhadap meningkatnya kapasitas memori yang digunakan
untuk menyimpan panduan praktikum sehingga kapasitas memori yang
dibutuhkan pada desain awal produk sebesar 80,5 MB berubah menjadi
168 MB pada desain akhir produk panduan praktikum.
5. Perbaikan kesalahan pengetikan dan pemilihan kata
Kesalahan penulisan dapat disebabkan oleh kesalahan pengetikan
dokumen yang tidak sesuai dengan ejaan kata yang tepat sehingga dapat
mengubah kata menjadi tidak bermakna, mengubah kata menjadi memiliki
makna berbeda, mampu mengubah arti atau pemahaman pembaca. Kesalahan
penulisan akibat kesalahan pengetikan ini disebut dengan typographical
error. Typographical error ini mencakup kesalahan karena kegagalan
mekanis atau slip jari dan juga timbul akibat ketidaktahuan penulis seperti
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kesalahan ejaaan (Fahma dkk, 2018). Pada produk panduan praktikum digital
terdapat beberapa kesalahan pengetikan seperti kata “prakttikum dan
praktukum” seharusnya “praktikum”. Selain itu terdapat beberapa kesalahan
pemilihan kata seperti, kata selotip (kata tidak baku) seharusnya
menggunakan kata isolasi (kata baku) dan kata sabut (kata tidak baku)
seharusnya menggunakan kata sabuk (kata baku). Maka daripada itu, peneliti
melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan dan pemilihan kata
sehingga tujuan yang ingin disampaikan penulisan dalam panduan praktikum
digital dapat sesuai dengan pemahaman pembaca.
6. Perbaikan penyajian alat dan bahan
Perbaikan penyajian alat dan bahan pada produk akhir revisi panduan
praktikum digital sesuai saran yang disampaikan oleh validator ahli media.
Tampilan alat dan bahan pada produk awal panduan praktikum digital
disajikan dalam bentuk poin-poin kemudian diubah dengan menyajikan alat
dan bahan dalam bentuk tabel pada produk akhir panduan praktikum digital,
hal ini dilakukan dengan memperhatikan konsistensi penyajian alat dan
bahan sehingga semua tampilan komponen yang dimuat dalam panduan
praktikum digital lebih menarik.
7. Penambahan garis tepi (border) pada gambar berita
Peneliti melakukan revisi terhadap tampilan gambar berita yang
dimuat pada kegiatan panduan praktikum dengan menambahkan garis tepi
(border) pada setiap sisi gambar. Perubahan tampilan gambar berita ini
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bertujuan agar gambar yang disajikan lebih eye catching dan pembaca fokus
terhadap gambar yang disajikan.
E. Kajian Produk
Produk akhir yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan
panduan praktikum digital ini adalah hasil revisi dari komentar dan saran ahli
materi, ahli media dan guru mata pelajaran Biologi kelas X. Komentar dan
saran dari keempat validator tersebut dijadikan landasan dalam merevisi
produk panduan praktikum digital. Ada beberapa aspek yang direvisi oleh
validator agar produk penelitian dan pengembangan ini menjadi semakin
baik. Berdasarkan revisi produk tersebut, maka produk akhir yang dihasilkan
membutuhkan kapasitas penyimpanan sebesar 168 MB, terdapat perubahan
judul pada halaman penyusun panduan praktikum digital, alat dan bahan
yang dimuat pada setiap kegiatan praktikum disajikan menggunakan tabel,
terdapat penambahan komponen aksi sadar lingkungan pada setiap kegiatan
praktikum, dan peningkatan resolusi gambar serta video cara kerja sehingga
tampilan dapat terlihat lebih jelas dan tajam.
1. Pembahasan
Berikut beberapa aspek yang direvisi berdasarkan masukan dari
validator pada produk akhir:
a) Penyajian Alat dan Bahan pada Panduan Praktikum Digital
Berdasarkan hasil komentar dan saran yang disampaikan ahli
media, konsistensi penyajian alat dan bahan penting untuk diperhatikan
sehingga tampilan panduan praktikum digital semakin baik. Maka
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daripada itu peneliti memutuskan untuk menyajikan alat dan bahan
dalam bentuk tabel pada setiap kegiatan praktikum yang dimuat dalam
panduan praktikum digital. Contoh penyajian alat dan bahan pada
panduan praktikum dapat dilihat pada tabel 4.8 nomor 9.
b) Komponen Aksi Sadar Lingkungan
Penambahan komponen aksi sadar lingkungan yang dimuat
dalam panduan praktikum digital ini menjadi salah satu saran yang
disampaikan oleh guru validator 4. Penambahan komponen aksi sadar
lingkungan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi
Khusus, terhadap prinsip berorientasi sosial dan berorientasi pada masa
depan sehingga melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu
merumuskan kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar
berdasarkan topik kegiatan praktikum dan mengarahkan pembelajaran
mencapai kompetensi metakognitif.
c) Resolusi Gambar dan Video pada Panduan Praktikum Digital
Gambar dan video dalam produk panduan praktikum digital (ebook) yang sudah direvisi memiliki nilai dan kerapatan pixel yang lebih
tinggi dari pada produk awal panduan praktikum. Peningkatan nilai dan
kerapatan pixel pada gambar dan video tersebut mengindikasikan adanya
peningkatan resolusi sehingga tampilan gambar dan video dapat dilihat
dengan jelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Riyana dalam Oktavia
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(2018) bahwa video dengan resolusi tinggi dapat menghasilkan tampilan
video lebih jelas.

Peningkatan resolusi gambar dan video ini juga

berkaitan terhadap ukuran kapasitas yang dibutuhkan untuk memuat
gambar dan video tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan
nilai kapasitas produk awal dan produk akhir setelah revisi yaitu 80,5
MB : 168 MB. Berdasarkan nilai kapasitas tersebut, produk akhir
panduan praktikum memiliki nilai dua kali lebih besar daripada
kapasitas produk awal akibat peningkatan nilai dan kerapatan pixel
sehingga tampilan gambar dan video yang disajikan lebih jelas.
F. Keterbatasan dan Kendala Pengembangan
Dalam pengembangan produk panduan praktikum digital dengan
model inkuiri terstruktur materi pencemaran lingkungan hidup kelas X
terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian dan
pengembangan produk antara lain:
a) E-book panduan praktikum membutuhkan kapasitas penyimpanan 168
MB.
b) Pengoperasian panduan praktikum digital dalam bentuk e-book dengan
format EPUB ini membutuhkan bantuan aplikasi Lithium pada
smartphone dan aplikasi Readium pada komputer, sehingga pengguna
harus menginstal aplikasi tersebut untuk mengoperasikan atau membaca
panduan praktikum.
c) Pengguna tidak dapat mengisi jawaban secara langsung pada e-book
dalam panduan praktikum, namun pengguna memiliki kesempatan untuk
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dapat meng-copy teks dan gambar dari panduan praktikum digital ke
aplikasi yang dapat memuat teks atau gambar seperti Microsoft.
d)

Kendala yang dialami peneliti dalam proses pengembangan produk
panduan praktikum ini meliputi sulitnya mencari sumber referensi yang
relevan terhadap sub materi materi yang dikembangkan untuk menyusun
kegiatan praktikum sehingga menghasilkan kegiatan praktikum yang
representatif terhadap kondisi peserta didik dan guru saat ini.
Berdasarkan hal tersebut maka e-book panduan praktikum memuat
empat sub materi dari lima sub materi pencemaran lingkungan hidup.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pengembangan panduan praktikum digital
dengan model inkuiri terstruktur materi pencemaran lingkungan hidup
kelas X SMA/MA, maka peneliti menyimpulkan bahwa
1. Desain panduan praktikum digital dengan model inkuiri terstruktur
materi pencemaran lingkungan hidup kelas X yaitu berukuran 168
MB; terdiri atas, cover, lembar penyusun, kata pengantar, panduan
penggunaan panduan praktikum, daftar isi, daftar tabel, daftar
gambar,

materi

pencemaran

lingkungan,

kegiatan

praktikum

dilengkapi video cara kerja, profil pengembang. Produk dioperasikan
menggunakan aplikasi Lithium pada smartphone dan Readium pada
komputer/ laptop.
2. Kualitas panduan praktikum digital dengan model inkuiri terstruktur
materi pencemaran lingkungan hidup kelas X termasuk kategori
“sangat kuat” dengan rata-rata 94,27% sehingga media dinyatakan
layak untuk diujicobakan dalam skala terbatas.
B. Saran
Setelah penelitian dan pengembangan produk panduan praktikum
digital dengan model inkuiri terstruktur materi pencemaran lingkungan
hidup kelas X SMA/MA, peneliti menuliskan saran yang dapat menjadi
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bahan pendukung untuk peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dapat
diberikan antara lain :
1. Guru harus menginfokan kepada peserta didik terkait kapasitas yang
dibutuhkan untuk menyimpan file panduan praktikum digital sebesar
168 MB sehingga peserta didik dapat mempersiapkan ketersediaan
kapasitas tersebut pada smartphone maupun komputer/laptop.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji beberapa aplikasi pembaca ebook dengan format EPUB sehingga dapat menemukan satu aplikasi
yang tersedia pada smartphone dan komputer/laptop agar tidak
membingungkan pembaca ketika membaca e-book menggunakan
perangkat yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji kembali beberapa aplikasi
penyusun e-book sehingga fitur yang dimuat lebih beragam terutama
fitur yang dapat membantu pembaca untuk mengisi jawaban secara
langsung di setiap komponen panduan praktikum.
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DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Silabus
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X MIPA/Genap

Materi Pokok

: Pencemaran Lingkungan Hidup

Alokasi waktu

: 3 × 2 × 30 menit (3 Pertemuan)

Tahun Ajaran

:

A. Kompetensi Inti
KI 1
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, dan damai), responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah,
masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional dan kawasan internasional.
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KI 3
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks berdasarkan
rasa ingin tahunya, tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humanis dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan
kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan mampu
memecahkan masalah.
KOMPETENSI
DASAR

1.1
.

MATERI POKOK

KI 4
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan
menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri,
kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret
dan abstrak terkait dengan pengembangan diri yang
dipelajari di sekolah serta mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.

PEMBELAJARAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Peka dan peduli
Materi Faktual
Mengamati
terhadap
1. Jenis-jenis
• Mendeskripsi jenis-jenis perubahan
permasalahan
pencemaran
lingkungan berdasarkan faktor
lingkungan hidup,
lingkungan hidup.
penyebabnya
menjaga dan
• Menjelaskan jenis-jenis pencemaran
2. Dampak penurunan
memelihara
lingkungan
kualitas udara
lingkungan
• Mendeskripsikan potensi pencemaran
terhadap tanaman
sebagai anugerah
udara di lingkungan sekitar.
dan lingkungan
yang diberikan
• Menghubungkan intensitas bahan
sekitar.
Tuhan YME
pencemar dengan jumlah kendaraan.
3. Dampak kekeruhan
• Membandingkan persentase
air terhadap
penutupan lichen dan lokasi
ekosistem.
pertumbuhan lichen di lingkungan
sekitar.
4. Jenis-jenis dan
•
Menghubungkan pertumbuhan lichen
dampak limbah bagi
terhadap kualitas udara di lingkungan

PENILAIA
N

ALOKASI
WAKTU

Tugas
• Membuat
laporan
hasil
kegiatan
praktikum
• Membuat
poster
infografis
tentang
gagasan
pemecah
masalah
perubahan
lingkungan
yang

3 × 2 × 30
menit (3
Pertemuan)

MEDIA,
ALAT
BAHAN
Media
• WAG
• Presensi online
• E-book Panduan
Praktikum
“Pencemaran
Lingkungan
Terjadi Karena
KITA”
• Lembar
penilaian
Alat dan bahan
• Laptop
atau
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2.1
.

Berperilaku
ilmiah : teliti,
jujur sesuai data
dan fakta,
disiplin, tanggung
jawab, dan peduli
pada observasi
dan eksperimen,
berani dan santun
dalam
mengajukan
pertanyaan dan
berargumentasi,
peduli
lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama,
cinta damai,
berpendapat
secara ilmiah dan
kritis, responsif
dan proaktif
dalam setiap
tindakan dan
dalam melakukan
pengamatan dan
percobaan di
dalam kelas atau
laboratorium
maupun di luar
kelas atau
laboratorium.

lingkungan hidup

sekitar.
terjadi di
lingkungan
• Mendeteksi faktor-faktor yang
• Materi Konseptual
sekitar.
menyebabkan kekeruhan air
• Mengidentifikasi indikator
1. Faktor-faktor yang
Observasi
pencemaran tanah
mempengaruhi
• Berdiskusi,
Menanya
penurunan kualitas
dan sikap
udara, kekeruhan air, • Membandingkan rerata intensitas
selama
suara pada masing-masing lokasi
dan kebisingan
mengikuti
dengan jumlah kendaraan yang lewat.
2. Indikator terjadinya
proses
• Menguraikan faktor lain yang mampu
pencemaran tanah.
pembelajar
menyebabkan kebisingan.
an
Mengumpulkan Data
3. Faktor-faktor
(Eksperimen/Eksplorasi)
pencemaran
Kinerja
•
Melakukan praktikum terkait sub
lingkungan akibat
• Usulan/ide/
materi pencemaran udara dan upaya
limbah rumah tangga
gagasan
penanggulangan pencemaran
dan limbah industri
tindakan
lingkungan hidup.
• Materi Prosedural • Mengumpulkan berbagai informasi
nyata
upaya
sebagai bahan diskusi atau bahan yang
1. Menilai kualitas
penanggula
akan didiskusikan mengenai masalah
udara berdasarkan
ngan
pencemaran lingkungan hidup.
intensitas partikel
pencemara
• Studi literatur tentang dampak
debu (polutan) dan
n
penurunan kualitas udara terhadap
lichen.
lingkungan
tanaman, pemanfaatan lichen sebagai
2. Merancang cara
bioindikator dan merancang cara
penanganan limbah
penanganan limbah berdasarkan
berdasarkan jenisnya
jenisnya
•

Materi
Metakognitif

Mengasosiasikan
• Mengevaluasi kualitas udara
1. Merencanakan solusi
berdasarkan intensitas partikel debu di

handphone
android
• ATK
• Alat dan bahan
yang digunakan
dalam kegiatan
praktikum pada
e-book panduan
praktikum
“Pencemaran
Lingkungan
Terjadi Karena
KITA”
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3.6
.

4.6
.

Menganalisis data
perubahan
lingkungan,
penyebab dan
dampaknya bagi
kehidupan
Merumuskan
gagasan pemecah
masalah
perubahan
lingkungan yang
terjadi di
lingkungan
sekitar

alternatif untuk
mencegah penurunan •
kualitas udara dan
pencemaran air.
•
2. Merancang
pembuatan biofilter
dan poster infografis
tentang gagasan
pemecah masalah
perubahan
lingkungan yang
terjadi di lingkungan
sekitar.

•
•

•

lingkungan sekitar
Mengajukan solusi alternatif untuk
mencegah penurunan kualitas udara
Mengajukan solusi alternatif untuk
mencegah dan mengurangi
pencemaran air.
Menganalisis dampak pencemaran
tanah
Memprediksi tingkat kebisingan
berdasarkan nilai intensitas suara
dengan batas toleransi tekanan suara
yang dapat diterima telinga manusia.
Menganalisis jenis-jenis limbah,

Mengkomunikasikan
• Laporan hasil praktikum
• Presentasi secara lisan tentang hasil
kegiatan praktikum dan poster
infografis terkait gagasan pemecah
masalah perubahan lingkungan yang
terjadi di lingkungan sekitar
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Lampiran 2 RPP dan Lampirannya
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X MIPA/Genap

Materi Pokok

: Pencemaran Lingkungan Hidup

Alokasi waktu

: 3 × 2 × 30 menit (3 Pertemuan)

Tahun Ajaran

:

A. Kompetensi Inti
KI 1

KI 2

Menghayati dan mengamalkan ajaran Menghayati
agama yang dianutnya

perilaku

dan

jujur,

mengamalkan

disiplin,

tanggung

jawab, santun, percaya diri, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
dan damai), responsif dan proaktif
dalam

berinteraksi

secara

efektif

sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan,
masyarakat
sekitar,

keluarga,
dan

bangsa,

sekolah,

lingkungan
negara,

alam

kawasan

regional dan kawasan internasional.
KI 3
Memahami,
menganalisis
pengetahuan

KI 4
menerapkan, Menunjukkan keterampilan menalar,

dan
faktual,

mengevaluasi mengolah dan menyaji secara efektif,
konseptual, kreatif,

produktif,

kritis,

mandiri,

prosedural dan metakognitif pada kolaboratif, komunikatif, dan solutif
tingkat teknis, spesifik, detail dan dalam ranah konkret dan abstrak
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kompleks berdasarkan rasa ingin terkait dengan pengembangan diri
tahunya, tentang ilmu pengetahuan, yang

dipelajari

di

sekolah

serta

teknologi, seni, budaya, dan humanis mampu menggunakan metode sesuai
dengan

wawasan

kebangsaan,

kemanusiaan, kaidah keilmuan.

kenegaraan,

peradaban terkait
kejadian

dan

fenomena dan

serta

menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat

dan

mampu

memecahkan

masalah.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Spiritual
1.1

Kompetensi Afektif

Peka dan peduli terhadap 2.1

Berperilaku ilmiah : teliti, jujur

permasalahan

sesuai data dan fakta, disiplin,

hidup,

menjaga

memelihara
sebagai

lingkungan
dan

lingkungan

anugerah

diberikan Tuhan YME

yang

tanggung jawab, dan peduli pada
observasi
berani

dan
dan

mengajukan

eksperimen,

santun

dalam

pertanyaan

berargumentasi,
lingkungan,
bekerjasama,

dan
peduli

gotong

royong,

cinta

damai,

berpendapat secara ilmiah dan
kritis, responsif dan proaktif
dalam setiap tindakan dan dalam
melakukan

pengamatan

dan

percobaan di dalam kelas atau
laboratorium maupun di luar
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kelas atau laboratorium.
Kompetensi Pengetahuan
3.6

Menganalisis
perubahan

3.6.1

Kompetensi Keterampilan
data 4.6

lingkungan,

Merumuskan gagasan pemecah
masalah perubahan lingkungan

penyebab dan dampaknya

yang

bagi kehidupan

sekitar

terjadi

di

lingkungan

Indikator Pencapaian

Indikator Pencapaian

Kompetensi Pengetahuan

Kompetensi Keterampilan

Mendeskripsi

jenis-jenis 4.6.1 Merumuskan hipotesis sebelum

perubahan

lingkungan

berdasarkan

kegiatan praktikum.

faktor

penyebabnya
3.6.2

Menjelaskan

jenis-jenis 4.6.2 Melaksanakan

pencemaran lingkungan
3.6.3

Mendeskripsikan
pencemaran

kegiatan

praktikum

potensi 4.6.3 Menyajikan hasil data empiris

udara

di

dari hasil kegiatan praktikum.

lingkungan sekitar.
3.6.4

Menghubungkan intensitas 4.6.4 Menguraikan kesimpulan dari
bahan

pencemar

dengan

hasil kegiatan praktikum.

jumlah kendaraan.
3.6.5

Mengevaluasi kualitas udara 4.6.5 Mengkomunikasikan
berdasarkan

intensitas

hasil

kegiatan praktikum

partikel debu di lingkungan
sekitar
3.6.6

Mengajukan solusi alternatif 4.6.6 Mempresentasikan

hasil

untuk mencegah penurunan

praktikum terkait perubahan

kualitas udara.

lingkungan akibat pencemaran
lingkungan

maupun

upaya

penanggulangannya.
3.6.7

Membandingkan persentase 4.6.7 Membuat

poster

infografis
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penutupan lichen dan lokasi

terkait

pertumbuhan

penanggulangan

lichen

di

lingkungan sekitar.
3.6.8

lingkungan

Menghubungkan
pertumbuhan

lichen

terhadap kualitas udara di
lingkungan sekitar.
3.6.9

Memprediksi kualitas udara
berdasarkan

intensitas

lichen.
3.6.10

Membandingkan

tingkat

kekeruhan air pada sampel.
3.6.11

Menghubungkan
kekeruhan

tingkat
terhadap

kecerahan air.
3.6.12

Mendeteksi
yang

faktor-faktor
menyebabkan

kekeruhan air
3.6.13

Mengajukan solusi alternatif
untuk

mencegah

dan

mengurangi pencemaran air
3.6.14

Mengidentifikasi

indikator

pencemaran tanah
3.6.15

Menganalisis

dampak

pencemaran tanah
3.6.16

Membandingkan
intensitas

suara

masing-masing

rerata
pada
lokasi

dengan jumlah kendaraan
yang lewat.

gagasan

upaya

pencemaran
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3.6.17

Menguraikan

faktor

lain

yang mampu menyebabkan
kebisingan.
3.6.18

Memprediksi

tingkat

kebisingan berdasarkan nilai
intensitas

suara

dengan

batas toleransi tekanan suara
yang dapat diterima telinga
manusia.
3.6.19

Menganalisis

jenis-jenis

limbah,
3.6.20

Merancang cara penanganan
limbah berdasarkan jenisnya

C. Tujuan Pembelajaran
• Tujuan Pembelajaran KD 3.6 (Pengetahuan)
3.6.1. Peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis perubahan
lingkungan berdasarkan faktor penyebabnya.
3.6.2. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran
lingkungan.
3.6.3. Peserta didik mampu mendeskripsikan potensi pencemaran udara
di lingkungan sekitar.
3.6.4. Peserta didik mampu menghubungkan intensitas bahan pencemar
dengan jumlah kendaraan.
3.6.5. Peserta didik mampu menilai kualitas udara berdasarkan intensitas
partikel debu di lingkungan sekitar
3.6.6. Peserta didik mampu mengajukan solusi alternatif untuk
mencegah penurunan kualitas udara.
3.6.7. Peserta didik mampu membandingkan persentase penutupan
lichen dan lokasi pertumbuhan lichen di lingkungan sekitar.
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3.6.8. Peserta didik mampu menghubungkan pertumbuhan lichen
terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar.
3.6.9. Peserta didik mampu memprediksi udara berdasarkan intensitas
lichen.
3.6.10. Peserta didik mampu membandingkan Membandingkan tingkat
kekeruhan air pada sampel.
3.6.11. Peserta didik mampu menguhungkan tingkat kekeruhan terhadap
kecerahan air.
3.6.12. Peserta

didik

mampu

mendeteksi

faktor-faktor

yang

menyebabkan kekeruhan air.
3.6.13. Peserta didik mampu mengajukan solusi alternatif untuk
mencegah dan mengurangi pencemaran air
3.6.14. Peserta didik mampu mengidentifikasi indikator pencemaran
tanah.
3.6.15. Peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran tanah
3.6.16. Peserta didik mampu membandingkan rerata intensitas suara pada
masing-masing lokasi dengan jumlah kendaraan yang lewat.
3.6.17. Peserta didik mampu menguraikan faktor lain yang mampu
menyebabkan kebisingan.
3.6.18. Peserta

didik

mampu

memprediksi

tingkat

kebisingan

berdasarkan
nilai intensitas suara dengan batas toleransi tekanan suara yang
dapat diterima telinga manusia.
3.6.19. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis limbah.
3.6.20. Peserta didik mampu merancang cara penanganan limbah
berdasarkan jenisnya.
• Tujuan Pembelajaran KD 4.6 (Keterampilan)
4.6.1 Peserta didik mampu merumuskan hipotesis sebelum kegiatan
praktikum.
4.6.2 Peserta didik mampu melaksanakan kegiatan praktikum untuk
memperoleh informasi.
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4.6.3 Peserta didik mampu menyajikan data empiris dari hasil kegiatan
praktikum.
4.6.4 Peserta didik mampu menguraikan kesimpulan dari hasil kegiatan
praktikum.
4.6.5 Peserta

didik

mampu

mengkomunikasikan

hasil

kegiatan

praktikum
4.6.6 Peserta didik mampu mempresentasikan hasil praktikum terkait
perubahan lingkungan akibat pencemaran lingkungan maupun
upaya penanggulangannya.
4.6.7 Peserta didik mampu membuat poster infografis terkait gagasan
upaya penanggulangan pencemaran lingkungan
D. Materi Pembelajaran
•

Materi Faktual
1. Jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup.
2. Dampak penurunan kualitas udara terhadap tanaman dan
lingkungan sekitar.
3. Dampak kekeruhan air terhadap ekosistem.
4. Jenis-jenis dan dampak limbah bagi lingkungan hidup

•

Materi Konseptual
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas udara,
kekeruhan air, dan kebisingan
2. Indikator terjadinya pencemaran tanah.
3. Faktor-faktor pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga
dan limbah industri

•

Materi Prosedural
1. Menilai kualitas udara berdasarkan intensitas partikel debu
(polutan) dan lichen.
2. Merancang cara penanganan limbah berdasarkan jenisnya

•

Materi Metakognitif
1. Merencanakan solusi alternatif untuk mencegah penurunan
kualitas udara dan pencemaran air.
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2. Merancang pembuatan biofilter dan poster infografis tentang
gagasan pemecah masalah perubahan lingkungan yang terjadi di
lingkungan sekitar.
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: kontekstual

2. Metode

: diskusi dan praktikum

3. Model Pembelajaran

:

Pertemuan

No IPK

Model Pembelajaran

I

3.6.1

Inkuiri terstruktur

3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
II

3.6.10
3.6.11
3.6.12
3.6.13
3.6.14
3.6.15
3.6.16

Flipped Classroom
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3.6.17
3.6.18
III

3.6.19

Inkuiri terstruktur

3.6.20
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media
a. WAG
b. Presensi online
c. E-book Panduan Praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA”
d. Lembar penilaian
2. Alat dan bahan
a. Laptop atau handphone android
b. ATK
c. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum pada ebook panduan praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena
KITA”
3. Sumber Belajar
•

Buku Biologi Siswa Kelas X, Kemendikbud, Tahun 2016

•

Rumah belajar Kemendikbud.

•

E-book panduan praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA”

•

Buku dan sumber referensi yang relevan.
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

PERTEMUAN 1 (3 × 30 MENIT)
Kegiatan

P
E
N
D
A
H
U
L
U
A
N

Inkuiri
terstruktur

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

•

Guru mengecek kesiapan peserta didik •
melalui WAG

Peserta
didik
menyampaikan
kesiapannya
mengikuti
pembelajaran melalui WAG

•

Guru meminta peserta didik melakukan •
presensi secara online

Peserta didik melakukan presensi
secara online

•

Guru menyampaikan
peserta didik

kepada •

Peserta didik menanggapi salam
guru

•

Guru memberikan apersepsi melalui •
studi kasus pada bagian pendahuluan
yang terdapat dalam e-book panduan
praktikum Pencemaran Lingkungan
Terjadi Karena KITA
➢ Bagaimanakah kualitas udara di
lingkungan Anda? Sebutkan dampak
menurunnya kualitas udara di
lingkungan tempat tinggal Anda”
Guru menyampaikan KI, KD, Indikator •
pembelajaran dan tujuan pembelajaran

•

salam

Peserta
didik
pertanyaan guru

Peserta
didik
penjelasan guru

menanggapi

memperhatikan

Alokasi
waktu
10 menit
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•
•
I
N
T
I

Menyajikan
Pertanyaan
•

Guru dapat
menggunak
an sub
materi atau
bagian
pengantar
pada
panduan
praktikum
sebagai
acuan
apersepsi
Membuat
Hipotesis

serta manfaat mempelajari sub materi
pencemaran udara.
Guru menyampaikan garis besar •
cakupan
materi
dan
langkah
pembelajaran
•
Guru menyampaikan teknik penilaian

Peserta
didik
penjelasan guru
Peserta
didik
penjelasan guru

memperhatikan
memperhatikan

• Dengan bantuan LKPD kegiatan 1 yang •
terdapat
dalam
e-book
panduan
praktikum Pencemaran Lingkungan
Terjadi Karena KITA, guru bertanya
kepada siswa:
➢ Bagaimana kualitas udara di
lingkungan sekitar, berdasarkan
gambar 4? Dan apakah keterkaitan
pencemaran udara dan pertumbuhan
tanaman?
Jelaskan!
(contoh
apersepsi pada kegiatan 1)

Peserta
didik
menanggapi
pertanyaan
guru
dengan
memperhatikan LKPD kegiatan 1
pada e-book panduan praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA

• Guru
mengarahkan
siswa
untuk •
berdiskusi dan membuat hipotesis
mengenai masalah yang disajikan dalam
LKPD yang terdapat dalam e-book
panduan
praktikum
Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA.

Peserta didik berdiskusi dan
membuat hipotesis dari masalah
yang disajikan dalam LKPD
kegiatan 1 pada e-book panduan
praktikum Pencemaran Lingkungan
Terjadi Karena KITA.

70 menit
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• Guru menuliskan hipotesis dari siswa •
pada MS Word (Share screen)
Merancang
Percobaan

Melakukan
Percobaan

• Guru menjelaskan tujuan kegiatan •
praktikum
• Guru
menugaskan
siswa
untuk •
mempersiapkan alat dan bahan untuk
melakukan kegiatan praktikum sesuai
dengan LKPD kegiatan 1 yang terdapat
dalam e-book panduan praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena
KITA.
CATATAN : pada e-book panduan
praktikum Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA, sub materi 1 pencemaran
udara ada 3 pilihan kegiatan, (kegiatan 1-3)
silahkan guru memilih salah satu kegiatan
tersebut
• Guru menugaskan peserta didik untuk
mulai melakukan praktikum secara
mandiri sesuai dengan langkah kerja yang
tercantum dalam LKPD pada e-book
panduan praktikum
• Guru membimbing peserta didik saat •
melakukan praktikum melalui WAG

Peserta didik mengajukan hipotesis
kepada guru dan menulisnya dalam
LKPD kegiatan 1
Peserta
didik
memperhatikan
penjelasan guru
Peserta didik mempersiapkan alat
dan bahan untuk melakukan
kegiatan praktikum sesuai dengan
LKPD kegiatan 1 pada e-book
panduan praktikum Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA.

Peserta didik melakukan percobaan
sesuai dengan langkah kerja yang
tercantum dalam LKPD pada ebook
panduan
praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA
Peserta didik dapat bertanya kepada
guru apabila ada yang tidak
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dimengerti melalui WAG
(tahapan ini dapat dilakukan sebelum
(tahapan ini dapat dilakukan
secara
mandiri
di
luar
jam
sebelum secara mandiri di luar
pembelajaran)
jam pembelajaran
Mengumpulkan • Guru
menugaskan
peserta
didik • Peserta didik melengkapi data dan
dan
menyajikan
hasil
praktikum
dan
menjawab
pertanyaan
yang
Menganalisis
menjawab pertanyaan yang tercantum
tercantum dalam LKPD pada eData
dalam LKPD pada e-book panduan
book
panduan
praktikum
praktikum
Pencemaran
Lingkungan
Pencemaran Lingkungan Terjadi
Terjadi Karena KITA
Karena KITA
(tahapan ini dilakukan
pembelajaran)

Membuat
Kesimpulan

diluar

jam

• Guru menugaskan peserta didik untuk
menguraikan kesimpulan dari hasil
praktikum
(tahapan ini dapat dilakukan sebelum
secara mandiri di luar jam pembelajaran
• Guru mengarahkan peserta didik untuk
mempresentasikan
hasil
kegiatan
praktikum

(tahapan ini dapat dilakukan
sebelum secara mandiri di luar jam
pembelajaran
• Peserta
didik
menguraikan
kesimpulan dari hasil praktikum
dan mencantumkannya dalam
LKPD
(tahapan ini dapat dilakukan
sebelum secara mandiri di luar
jam pembelajaran
• Secara antusias, peserta didik
bergantian mempresentasikan hasil
kegiatan praktikum
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• Guru membimbing peserta didik membuat •
kesimpulan dari sub materi yang dipelajari
• Guru mengkonfirmasikan sub materi yang •
akan dibahas di pertemuan selanjutnya
• Guru memberikan apresiasi kepada •
peserta didik yang sudah berani dan
berhasil
menyelesaikan
kegiatan
praktikum

Siswa membuat kesimpulan dari
sub materi yang dipelajari
Siswa memperhatikan penjelasan
guru
Siswa mendapatkan apresiasi dari
guru

10 menit
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PERTEMUAN KEDUA (3 × 30 MENIT)
Kegiatan

Flipped
Classroom

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

P
E
R
S
I
A
P
A
N

•

Guru memberikan bahan belajar dan •
petunjuk belajar yang harus dipelajari
peserta didik di rumah melalui link
materi
tentang
pencemaran
air,
pencemaran tanah dan pencemaran
suara. (kegiatan literasi)

•

Guru memperhatikan dan mencatat •
pertanyaan yang diberikan peserta didik
agar dapat dibahas saat proses
pembelajaran berlangsung

P
E
N
D
A
H
U
L
U
A

•

Guru mengecek kesiapan peserta didik
melalui WAG
Guru meminta peserta didik melakukan
presensi secara online
Guru menyampaikan salam kepada
peserta didik
Guru memberikan apersepsi melalui
studi kasus yang terdapat dalam e-book
panduan
praktikum
Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA (studi

•
•
•

•

•
•
•

Alokasi
waktu
Peserta didik belajar mandiri di 1 minggu
rumah atau pada saat diluar jam
pembelajaran.
Peserta
didik
memperhatikan dan mengamati
tayangan video yang diberikan oleh
guru serta menuliskan kembali
informasi yang diperoleh melalui
tayangan tersebut
Peserta
didik
mempersiapkan
pertanyaan tentang materi yang
belum dipahami. Pertanyaan ini
dapat diajukan sebelum kegiatan
pembelajaran berlangsung melalui
WAG.
Peserta
didik
menyampaikan 10 menit
kesiapannya
mengikuti
pembelajaran melalui WAG
Peserta didik melakukan presensi
secara online
Peserta didik menanggapi salam
guru
Peserta
didik
menanggapi
pertanyaan guru
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N

•

•
•
I
N
T
I

kasus dapat dipilih pada sub materi
pencemaran air atau pencemaran suara)
salah satu contohnya apersepsi pada sub
materi pencemaran air
➢ Mengapa limbah detergen dapat
mempengaruhi suplai oksigen dalam
air?
Guru menyampaikan KI, KD, Indikator •
pembelajaran dan tujuan pembelajaran
serta manfaat mempelajari materi
pembelajaran
Guru menyampaikan garis besar •
cakupan
materi
dan
langkah
pembelajaran
•
Guru menyampaikan teknik penilaian

Peserta
didik
pertanyaan guru

Peserta
didik
penjelasan guru
Peserta
didik
penjelasan guru

menanggapi

memperhatikan
memperhatikan

Critical
Thinking

• Guru menuliskan pertanyaan yang sudah •
disampaikan peserta didik pada MS
Word (Share screen)

Peserta didik mengidentifikasi
sebanyak mungkin hal yang belum
dipahami mulai dari pertanyaan
factual sampai ke pertanyaan yang
bersifat hipotetik terkait materi
yang dipelajari

Collaboration

• Guru membimbing kegiatan diskusi •
bersama peserta didik terkait pertanyaan
yang sudah disampaikan sehingga dapat
mengumpulkan dan mencatat informasi
penting dan memahami materi terkait sub

Peserta didik saling berdiskusi
untuk
mengumpulkan
serta
mencatat informasi terkait hal-hal
yang belum dipahami tentang
materi pencemaran air, pencemaran

70 menit
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materi pencemaran air, pencemaran tanah
tanah dan pencemaran suara.
dan pencemaran suara
Communication • Guru menugaskan peserta didik untuk • Peserta didik melaporkan hasil
melaporkan hasil setelah mempelajari
mempelajari
sub
materi
sub materi pencemaran air, pencemaran
pencemaran air, pencemaran tanah
tanah dan pencemaran suara
dan pencemaran suara
➢ Informasi apa yang kamu
dapatkan setelah mempelajari
materi ini?
➢ Sikap apa yang ingin kamu
ubah setelah mempelajari
materi ini?
➢ Bagaimana penerapan
informasi dan sikap tersebut
menjadi keterampilan dalam
kehidupan sehari hari?
➢ Kendala apakah yang kamu
hadapi setelah mempelajari
materi ini?
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Creativity

P
E
N
U
T
U
P

• Guru
membimbing
peserta
didik •
membuat kesimpulan tentang hal-hal
yang telah dipelajari terkait sub materi
pencemaran air, pencemaran tanah
dan pencemaran suara
• Guru memberikan kesempatan kepada •
peserta didik untuk menanyakan kembali
hal-hal yang belum dipahami

Peserta didik membuat kesimpulan
tentang
hal-hal
yang
telah
dipelajari terkait sub materi
pencemaran air, pencemaran
tanah dan pencemaran suara
Peserta didik kemudian diberi
kesempatan untuk menanyakan
kembali hal-hal yang belum
dipahami.

• Guru mengkonfirmasikan sub materi •
yang akan dibahas di pertemuan
selanjutnya
•
• Guru
bersama
peserta
didik
merefleksikan pengalaman belajar
•

Peserta
didik
memperhatikan
penjelasan guru
Peserta
didik
merefleksikan
pengalaman belajar
Siswa mendapatkan apresiasi dari
guru

• Guru menyampaikan apresiasi kepada
seluruh peserta didik karena telah •
mengikuti pembelajaran dengan baik
• Guru menyampaikan tugas untuk 1
minggu dan rencana pembelajaran pada •
pertemuan berikutnya
•
• Guru mengingatkan peserta didik agar
jangan lupa mengumpulkan tugas yang
sudah sesuai batas waktu yang diberikan
• Guru meminta peserta didik untuk berdoa

Peserta
didik
penjelasan guru

memperhatikan

Peserta
didik
memperhatikan
penjelasan guru
Peserta didik memimpin doa
penutup

10 menit
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PERTEMUAN 3 (3 × 30 MENIT)
Kegiatan

Inkuiri
terstruktur

P
E
N
D
A
H
U
L
U
A
N

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

•

Guru mengecek kesiapan peserta didik •
melalui WAG

Peserta
didik
menyampaikan
kesiapannya
mengikuti
pembelajaran melalui WAG

•

Guru meminta peserta didik melakukan •
presensi secara online
Guru menyampaikan salam kepada •
peserta didik

Peserta didik melakukan presensi
secara online
Peserta didik menanggapi salam
guru

Guru memberikan apersepsi melalui studi •
kasus yang terdapat pada bagian
Pendahuluan sub materi 4 e-book
panduan
praktikum
Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA
➢ Apakah
dampak
pencemaran
lingkungan yang anda rasakan?
Bagaimana sikap Anda menanggapi
berbagai
masalah
pencemaran
tersebut?
Guru menyampaikan KI, KD, Indikator •
pembelajaran dan tujuan pembelajaran
serta manfaat mempelajari materi
pembelajaran
Guru menyampaikan garis besar cakupan •

Peserta
didik
pertanyaan guru

•
•

•

•

menanggapi

Peserta
didik
penjelasan guru

memperhatikan

Peserta

memperhatikan

didik

Alokasi
waktu
10 menit
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•

I
N
T
I

Menyajikan
Pertanyaan
• Contoh
praktikum
kegiatan 6

Membuat
Hipotesis

Merancang
Percobaan

materi dan langkah pembelajaran
Guru menyampaikan teknik penilaian

•

• Dengan bantuan LKPD kegiatan 6 pada e- •
book panduan praktikum Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA, guru
bertanya kepada siswa:
➢ Apakah tindakan yang sudah Anda
lakukan dalam mengolah limbah
rumah tangga, seperti minyak
jelantah? Bagaimana cara Anda
mengolah limbah tersebut?
• Guru
mengarahkan
siswa
untuk •
berdiskusi dan membuat hipotesis
mengenai masalah yang disajikan dalam
LKPD kegiatan 6 pada e-book panduan
praktikum
Pencemaran
Lingkungan
Terjadi Karena KITA
• Guru menuliskan hipotesis dari siswa
pada MS Word (Share screen)
•
• Guru menjelaskan tujuan kegiatan •
praktikum
• Guru
menugaskan
siswa
untuk
mempersiapkan alat dan bahan untuk
melakukan kegiatan praktikum sesuai

penjelasan guru
Peserta
didik
penjelasan guru

memperhatikan

Peserta
didik
menanggapi
pertanyaan
guru
dengan
memperhatikan LKPD kegiatan 6
pada e-book panduan praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA

Peserta didik berdiskusi dan
membuat hipotesis dari masalah
yang disajikan dalam LKPD
kegiatan 6 pada e-book panduan
praktikum Pencemaran Lingkungan
Terjadi Karena KITA
Peserta didik mengajukan hipotesis
kepada guru dan menulisnya dalam
LKPD kegiatan 6
Peserta
didik
memperhatikan
penjelasan guru
Peserta didik mempersiapkan alat
dan bahan untuk melakukan
kegiatan praktikum sesuai dengan

110
menit
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dengan LKPD kegiatan 1 yang terdapat
dalam
e-book
panduan
praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena
KITA.

Melakukan
Percobaan

• CATATAN : pada e-book panduan
praktikum
Pencemaran
Lingkungan
Terjadi Karena KITA, sub materi upaya
penanggulangan pencemaran lingkungan
hidup ada 4 pilihan kegiatan, (kegiatan 69) silahkan guru memilih salah satu
kegiatan tersebut
• Guru menugaskan peserta didik untuk
mulai melakukan praktikum sesuai dengan
langkah kerja yang tercantum dalam
LKPD pada e-book panduan praktikum
• Guru membimbing peserta didik saat
•
melakukan praktikum melalui WAG

LKPD kegiatan 1 pada e-book
panduan praktikum Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA.

Peserta didik melakukan percobaan
sesuai dengan langkah kerja yang
tercantum dalam LKPD pada ebook
panduan
praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA

Peserta didik dapat bertanya kepada
guru apabila ada yang tidak
dimengerti melalui WAG
• (tahapan ini dapat dilakukan sebelum
•
(tahapan ini dapat dilakukan
secara mandiri di luar jam pembelajaran)
sebelum secara mandiri di luar
jam pembelajaran
Mengumpulkan • Guru
menugaskan
peserta
didik • Peserta didik melengkapi data dan
dan
menyajikan hasil praktikum dan menjawab
menjawab
pertanyaan
yang
Menganalisis
pertanyaan yang tercantum dalam LKPD
tercantum dalam LKPD pada e-
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Data

pada
e-book
panduan
praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena
KITA

book
panduan
praktikum
Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA

• (tahapan ini dilakukan diluar jam
pembelajaran)

Membuat
Kesimpulan

P
E
N
U
T
U
P

• (tahapan ini dapat dilakukan
sebelum secara mandiri di luar
jam pembelajaran
• Guru menugaskan peserta didik untuk • Peserta
didik
menguraikan
menguraikan kesimpulan dari hasil
kesimpulan dari hasil praktikum
praktikum
dan mencantumkannya dalam
(tahapan ini dapat dilakukan sebelum
LKPD
secara mandiri di luar jam pembelajaran
(tahapan ini dapat dilakukan
sebelum secara mandiri di luar
• Guru mengarahkan peserta didik untuk
jam pembelajaran
mempresentasikan hasil kegiatan
praktikum
• Secara antusias, peserta didik
bergantian mempresentasikan hasil
kegiatan praktikum
• Guru membimbing peserta didik membuat •
kesimpulan dari sub materi yang dipelajari
• Guru mengkonfirmasikan sub materi yang •
akan dibahas di pertemuan selanjutnya
• Guru memberikan apresiasi kepada peserta •
didik yang sudah berani dan berhasil
menyelesaikan kegiatan praktikum

Siswa membuat kesimpulan dari
sub materi yang dipelajari
Siswa memperhatikan penjelasan
guru
Siswa mendapatkan apresiasi dari
guru

15 menit
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H. Penilaian
Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen
Pertemuan

Pertemuan
1
Pertemuan
2
Pertemuan
3

Afektif

Teknik
Penilaian
Non tes

Non tes

Non tes

Bentuk
instrumen
Lembar
penilaian
sikap
Lembar
penilaian
sikap
Lembar
penilaian
sikap

Kognitif

Psikomotorik

Teknik
Penilaian
Tes

Bentuk
instrumen
Lembar
LKPD

Teknik
Penilaian
-

Bentuk
instrumen
-

-

-

-

-

Tes

Lembar
LKPD

Non tes
(penilaian
kinerja)

Lembar
penilaian
poster

Yogyakarta,

2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Penyusun

Erita Christine Ariani Br M
NIP

NIM. 171434070
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Lampiran RPP
Lampiran 1
Uraian Materi juga dapat dilihat pada panduan praktikum digital
•

Pencemaran Udara
Pencemaran udara adalah suatu keadaan dimana terdapat substansi
fisik, biologi atau kimia di lapisan atmosfer yang dapat membahayakan
kesehatan tubuh manusia serta makhluk hidup lainya dalam jumlah tertentu
yang melebihi jumlah normal. Sumber pencemaran udara dibagi menjadi 2
yaitu sumber alamiah (natural sources) seperti aktivitas gunung merapi,
kebakaran hutan, kegiatan mikroorganisme, dan lain-lain yang menghasilkan
bahan pencemar seperti asap, gas-gas, dan debu. Selain itu sumber
pencemaran udara lainnya adalah sumber buatan manusia (anthropogenic
sources) yang terjadi akibat kegiatan manusia seperti pembakaran sampah,
pembakaran pada kegiatan rumah tangga, industri, kendaraan bermotor dan
lain-lain sehingga menghasilkan bahan pencemar seperti gas emisi (CO dan
NO), asap, serta partikel debu dan grit (pasir halus).

•

Pencemaran Air
Indonesia memiliki luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan
Indonesia sebesar 3.110.000 km2. Air merupakan komponen terpenting dalam
kehidupan makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Pada
dasarnya air selalu mengandung komponen terlarut yang berasal dari alam
maupun limbah. Zat Ca2+ dan Mg2+ adalah kandungan yang selalu ada dalam
air tanah akibat dari pelarutan mineral tanah, namun apabila air sudah
mengandung amonia, nitrit atau nitrat, maka air tersebut kemungkinan sudah
tercemar oleh air limbah dari aktivitas manusia, pertanian, atau kegiatan
industri. Secara fisika beberapa indikator tingkat pencemaran air dapat
diidentifikasi berdasarkan warna, kekeruhan, bau, rasa, suhu dan padatan.
Pencemaran air menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem yang
berdampak bagi seluruh organisme di ekosistem tersebut. Pencemaran air
juga dapat menyebabkan peningkatan ekotoksisitas perairan, pengasaman air
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dan eutrofikasi. Pencemaran air menyebabkan penurunan ketersediaan air
dengan kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi air
dengan kualitas yang rendah menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan
manusia.
•

Pencemaran Suara
Pencemaran suara adalah suatu keadaan yang dapat terjadi akibat
munculnya gelombang dan tekanan suara yang tinggi sehingga melebihi batas
pendengaran manusia dan makhluk hidup lainnya seperti kebisingan. Ukuran
tingkat toleransi pendengaran manusia adalah 140 desibel dan batas tekanan
suara yang mengganggu pendengaran telinga adalah 120 desibel. Apabila
intensitas manusia mendengar kebisingan maka dapat mempengaruhi sistem
cardiovascular, tachycardia, denyut jantung dan tekanan darah cepat. Selain
itu kebisingan ini juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan
mengakibatkan kematian, hal ini diketahui berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh W. F. Gericke.

•

Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Tingginya populasi manusia saat ini mengakibatkan semakin
tingginya kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam yang dapat
digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam ini juga mengakibatkan berbagai pencemaran terhadap
alam, seperti pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara.
Maka kita harus menunjukkan rasa tanggung jawab dan sikap peduli terhadap
lingkungan melalui kegiatan pengelolaan untuk dapat meminimalisir dampak
pencemaran dan memperbaiki/ meningkatkan kualitas lingkungan.
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Lampiran 2
Penilaian Sikap
1. Pedoman penskoran
•

Rubrik Penilaian Lembar Observasi (Pertemuan 1-3)

No
1

Aspek
Disiplin

Skor
25
5

2

Keaktifan

25

5

3

Kejujuran

25

5

4

Sopan santun

25

5

Kriteria Penilaian
Peserta didik mampu mengumpulkan
tugas tepat waktu
Peserta didik mengumpulkan tugas
melebihi batas waktu yang sudah
ditentukan
Peserta didik aktif bertanya dan
memberi pendapat melalui WAG
maupun saat proses pembelajaran
Peserta didik tidak pernah bertanya
dan memberi pendapat melalui WAG
maupun saat proses pembelajaran
Peserta didik mengerjakan tugas
secara mandiri (tidak copy paste
maupun mencontek dari teman
Peserta didik tidak mengerjakan
tugas secara mandiri (melakukan
copy paste atau mencontek dari
teman)
Peserta didik mampu menyampaikan
pertanyaan
maupun
pendapat
menggunakan tutur kata yang sopan
Peserta
didik
menyampaikan
pertanyaan
maupun
pendapat
menggunakan tutur kata yang tidak
sopan

Kategori penilaian sikap
Jumlah
81-100
75-80
50-74
20-49

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
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Lembar Penilaian Sikap
Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Topik

: Pencemaran Lingkungan Hidup

Teknik Penilaian

: Observasi

No

1
2
3
…

Nama

Aspek yang dinilai
Jumlah Rata- Kategori
rata
Disiplin Keaktifan Kejujuran Sopan
santun

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139

Lampiran 3
Penilaian Kognitif
1. LKPD Pertemuan 1 (Kegiatan 1)
Lembar Kerja Peserta Didik

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Topik

: Pengaruh Pencemaran Udara Terhadap Tanaman

Nama Peserta didik

:

No Absen

:

Kelas

:

Tanggal Kegiatan

:

NILAI

A. Tujuan Praktikum
1. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu menyajikan data empiris
dari hasil kegiatan praktikum dan mendeskripsikan potensi pencemaran udara
di lingkungan sekitar.
2. Melalui data empiris dari hasil kegiatan praktikum, peserta didik mampu
menganalisis hubungan intensitas partikel debu dengan kepadatan lalu lintas
(jumlah kendaraan).
3. Melalui data empiris dari hasil kegiatan praktikum, peserta didik mampu
mengevaluasi kualitas udara di lokasi yang diselidiki.
4. Melalui analisis data empiris dari hasil kegiatan praktikum, peserta didik
mampu mengajukan solusi alternatif untuk mencegah penurunan kualitas
udara.

B. Media Praktikum :
1. E-book Panduan Praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena KITA”
2. Grup Whatsapp
3. ATK
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C. Langkah Kerja Praktikum
1. Bukalah e-book panduan praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena Kita” kegiatan 1 tentang Pengaruh Pencemaran Udara Terhadap
Tanaman
2. Kemudian rumuskanlah hipotesis berdasarkan tujuan kegiatan praktikum
dan uraian topik yang sudah cantumkan pada kolom yang disediakan
seperti pada e-book panduan praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA”
3. Cantumkan dasar teori yang relevan terhadap topik kegiatan praktikum
dari berbagai sumber yang relevan pada kolom yang disediakan seperti
pada e-book panduan praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena
KITA”.
4. Sajikanlah hasil pengamatan berdasarkan data yang sudah diperoleh dalam
bentuk tabel atau gambar atau tampilan lainnya pada kolom yang sudah
disediakan seperti pada e-book panduan praktikum “Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA”.
5. Analisis data hasil pengamatan yang sudah diperoleh pada kolom yang
sudah disediakan berdasarkan tuntutan pertanyaan yang dicantumkan.
6. Selanjutnya buatlah kesimpulan dengan merumuskan temuan dengan
tujuan dan hipotesis yang sudah dibuat.

Tulislah Hasil Kegiatan Anda di bawah ini!!

Hipotesis
(Tulislah hipotesis yang mengacu pada tujuan praktikum)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Dasar Teori
(Tulislah dasar teori yang relevan terhadap kegiatan praktikum
dari berbagai sumber)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………

Alat dan Bahan
Alat

Bahan

Label

Pohon

Alat tulis

Isolasi

Gunting
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Cara Kerja
1.

Temukanlah tanaman (pohon) yang menurut Anda
tumbuh di lokasi dengan tingkat kepadatan lalu lintas
kendaraan tinggi, sedang dan rendah. Jangan lupa untuk
menghitung jumlah kendaraan yang lewat selama 1 menit,
dan lakukan sebanyak 2 kali, kemudian rerata.

2.

Ambil salah satu daun yang tumbuh pada ranting pohon
tersebut.

3.

Selanjutnya tempelkan isolasi pada permukaan daun.
(isolasi yang digunakan adalah selotip yang transparan)

4.

Lalu beri keterangan pada daun menggunakan label.

5.

Isolasi dilepaskan dari permukaan daun dan tempelkan di
atas kertas A4

6.

Amati intensitas partikel debu (bahan pencemar/ polutan)
secara kualitatif yang terdapat pada isolasi tersebut.

7.
Catatan:
•

Salah satu faktor yang menyebabkan baik atau buruknya kualitas
udara di suatu lokasi adalah tingkat kepadatan lalu lintas. Semakin
tinggi

tingkat

kepadatan

lalu

lintas

berpotensi

semakin

meningkatkan bahan pencemar atau polutan yang dilepaskan ke
udara dan menurunkan kualitas udara.
•

Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal,
bukan berupa simbol angka atau bilangan
Sekilas Info !
Daun yang terletak pada tajuk paling bawah tanaman
adalah daun yang paling dekat dengan sumber
pencemar.
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Saksikanlah video panduan kegiatan praktikum berikut ini!
VIDEO

Hasil Pengamatan
(Tulislah hasil pengamatan di bawah ini dalam bentuk tabel atau
gambar atau tampilan lainnya)

Penyajian hasil pengamatan dapat menggunakan skala :
4 = sangat banyak
3 = banyak
2 = sedikit
1 = sangat sedikit

Pembahasan
(Carilah beberapa sumber belajar yang membahas terkait materi
tersebut)
Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk
menganalisis
hasil kegiatan praktikum.
1. Deskripsikan kondisi lokasi yang Anda selidiki?
2.

Apakah ada perbedaan intensitas partikel debu (bahan pencemar/
polutan) secara kualitatif pada setiap lokasi yang Anda selidiki?
Jelaskan!
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3.

Bagaimana hubungan antara intensitas partikel debu (bahan
pencemar/ polutan) dengan jumlah kendaraan yang lewat dalam
satuan waktu tertentu (1 menit)?

4.

Berikan penilaian Anda terhadap kualitas udara di lokasi yang
Anda selidiki berdasarkan hasil penyelidikan!

5.

Bagaimanakah solusi yang Anda berikan untuk mencegah
penurunan kualitas udara?

Tulislah hasil analisis Anda di bawah ini!
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…

Kesimpulan
(Tulislah kesimpulan yang mengacu pada tujuan kegiatan praktikum
dan hipotesis !)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Aksi Sadar Lingkungan
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Berdasarkan kegiatan praktikum yang sudah Anda lakukan, apakah Aksi
Sadar Lingkungan yang ingin Anda terapkan untuk menjaga keseimbangan
ekologis?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………

Daftar Pustaka
(Tuliskan minimal 2 pustaka ilmiah)

Anshori dan Martono. 2009. Biologi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah

Aliah (MA) Kelas X. Departemen Pendidikan Nasional.

Acarya Media Utama.
Raharjo, Haryanti, Budhihastuti. 2015. Pengaruh Tingkat Kepadatan Lalu Lintas
dan Waktu Pengamatan yang Berbeda Terhadap Ukuran dan Jumlah
Stomata Daun Glodokan. Biologi. Universitas Diponegoro.

2. LKPD Pertemuan 3 (Kegiatan 6)
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Lembar Kerja Peserta Didik

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Topik

: Bioremediasi Tanah menggunakan Aktivator EM4

Nama Peserta didik

:

No Absen

:

Kelas

:

Tanggal Kegiatan

:

NILAI

A. Tujuan Praktikum
1. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu membandingkan
aktivitas bioremediasi oli pada berbagai media tanah.
2. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu menentukan
media yang optimal untuk mendegradasi oli.
3. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengajukan solusi
alternatif untuk mengurangi pencemaran tanah akibat minyak seperti
oli, bensin dan minyak jelantah.

B. Media Praktikum :
1.

E-book Panduan Praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi
Karena KITA”

2.

Grup Whatsapp

3.

ATK

C. Langkah Kerja Praktikum
1.

Bukalah e-book panduan praktikum “Pencemaran Lingkungan
Terjadi Karena Kita” kegiatan 6 tentang Bioremediasi Tanah
menggunakan Aktivator EM4
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2.

Kemudian rumuskanlah hipotesis berdasarkan tujuan kegiatan
praktikum dan uraian topik yang sudah cantumkan pada kolom
yang

disediakan

seperti

pada

e-book

panduan

praktikum

“Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena KITA”
3.

Cantumkan dasar teori yang relevan terhadap topik kegiatan
praktikum dari berbagai sumber yang relevan pada kolom yang
disediakan seperti pada e-book panduan praktikum “Pencemaran
Lingkungan Terjadi Karena KITA”.

4.

Sajikanlah hasil pengamatan berdasarkan data yang sudah
diperoleh dalam bentuk tabel atau gambar atau tampilan lainnya
pada kolom yang sudah disediakan seperti pada e-book panduan
praktikum “Pencemaran Lingkungan Terjadi Karena KITA”.

5.

Analisis data hasil pengamatan yang sudah diperoleh pada kolom
yang sudah disediakan berdasarkan tuntutan pertanyaan yang
dicantumkan.

6.

Selanjutnya buatlah kesimpulan dengan merumuskan temuan
dengan tujuan dan hipotesis yang sudah dibuat.

Tulislah Hasil Kegiatan Anda di bawah ini!!

Hipotesis
(Tulislah hipotesis yang mengacu pada tujuan praktikum)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Dasar Teori
(Tulislah dasar teori yang relevan terhadap kegiatan praktikum dari
berbagai sumber)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Alat dan Bahan
Alat

Bahan

Baskom

EM4

Botol plastik

Tanah humus

Sendok

Tanah berpasir

Gelas air mineral

Oli

Cara Kerja
1. Persiapkan alat dan bahan yang di butuhkan
2. Potong botol plastik menjadi dua bagian
3. Persiapkan tanah berpasir sebanyak ¾ bagian pada 2 gelas air
mineral (masing-masing gelas 200 g)
4. Persiapkan tanah humus sebaanyak 1 bagian penuh pada 2
gelas air mineral (masing-masing gelas 200 g)
5. Tuang setengah bagian tanah berpasir yang terdapat dalam
gelas air mineral ke dalam botol plastik
6.

Lalu tuangkan oli sebanyak 6 sendok makan (35 ml) dan
timbun kembali dengan setengah bagian tanah berpasir yang
ada pada gelas air mineral
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7. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan EM4 ke dalam botol spray
lalu semprotkan ke dalam media tanah.
8. Lakukan langkah 5-7 menggunakan tanah humus
9. Kemudian campurlah hingga merata satu bagian tanah berpasir
dan tanah humus ke dalam botol plastik.
10. Masukkan setengah bagian tanah ke dalam botol plastik, lalu
tambahkan oli sebanyak 6 sendok makan dan
11. 1 sendok makan EM4 ke dalam botol spray dan semprotkan pada
media tanah tersebut
12. Setelah itu amatilah perubahan kelembaban yang terjadi pada
setiap media.

Saksikanlah video panduan kegiatan praktikum berikut ini!
VIDEO
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Hasil Pengamatan
(Tulislah hasil pengamatan di bawah ini dalam bentuk tabel atau
gambar atau tampilan lainnya)

Pembahasan
(Carilah beberapa sumber belajar yang membahas terkait materi
tersebut)
Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk
menganalisis hasil kegiatan praktikum.
1. Deskripsikan perbedaan kondisi oli pada 3 media tanah yang
digunakan pada penyelidikan Anda secara kualitatif?
2. Manakah media tanah yang optimal dalam melakukan bioremediasi?
Dan jelaskan alasannya?
3. Setelah mengaitkan hubungan media tanah yang optimal dalam
mendegradasi oli dengan kelembaban tanah, berikan rekomendasi
Anda terhadap permasalahan pencemaran tanah?
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4. Bagaimanakah solusi lainnya yang dapat Anda berikan untuk
menanggulangi pencemaran tanah akibat limbah seperti oli dan
minyak jelantah?

Tulislah hasil analisis Anda di bawah ini!
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Kesimpulan
(Tulislah kesimpulan yang mengacu pada tujuan kegiatan praktikum
dan hipotesis!)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Aksi Sadar Lingkungan
Berdasarkan kegiatan praktikum yang sudah Anda lakukan,
apakah Aksi Sadar Lingkungan yang ingin Anda terapkan untuk menjaga
keseimbangan ekologis?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………
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Daftar Pustaka
(Tuliskan minimal 2 pustaka ilmiah)

Basuki. Witono. 2016. Biodegradasi Limbah Oli Bekas Oleh Bacillus
Sphaericus TCP C2.1. Jurnal Teknologi Lingkungan.
Lisa Ariani. 2019. Efektivitas Kombinasi EM4 dan Tanah Humus Dalam
Proses Bioremediasi Limbah oli. Program Studi Teknik Lingkungan.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
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•

No
1.

2.

3.

4.

Rubrik Penilaian LKPD (Pertemuan 1 dan 3)

Aspek yang Dinilai
Pernyataan
Skor
Hipotesis
Merumuskan Menuliskan hipotesis sesuai dengan 10
Hipotesis
tujuan praktikum
Menuliskan hipotesis tidak sesuai
5
dengan tujuan praktikum
Data Hasil Penyajian
Data yang disajikan merupakan 10
Praktikum
Data
hasil asli saat praktikum
Data yang disajikan tidak hasil asli
5
saat praktikum
Data hasil praktikum disajikan 10
dalam bentuk tabel, gambar, grafik
Data
hasil
praktikum
tidak
5
disajikan dalam bentuk tabel,
gambar, grafik
Penyajian data disertai dengan 10
keterangan
Penyajian data tidak disertai
5
dengan keterangan
Data yang disajikan sesuai dengan 10
objek dan tujuan pembelajaran
Data yang disajikan tidak sesuai
5
dengan
objek
dan
tujuan
pembelajaran
Pembahasan Isi
Pembahasan berisi
penjelasan 10
pembahasan mengenai data hasil praktikum
Pembahasan tidak berisi penjelasan
5
mengenai data hasil praktikum
Kejelasan
Tulisan jelas dan dapat dibaca
10
penulisan
Tulisan tidak jelas dan sulit dibaca
5
Kesimpulan Isi
Kesimpulan mampu menjawab 10
kesimpulan
rumusan masalah dan tujuan
kegiatan praktikum
Kesimpulan
tidak
mampu
5
menjawab rumusan masalah dan
tujuan kegiatan praktikum
Penulisan
Kesimpulan ditulis secara singkat, 10
tepat dan jelas
Kesimpulan ditulis dengan panjang
5
dan menyampaikan penjabaran
kembali hasil praktikum
Kejelasan
Tulisan jelas dan dapat dibaca
10
penulisan
Tulisan tidak jelas dan sulit dibaca
5
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Skor Maksimal
Total Nilai

100
=

=

Lembar Penilaian Kognitif Peserta didik
Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Topik

: Pencemaran Lingkungan Hidup

Teknik Penilaian

: Observasi

No
1
2
3
4
5
…

Nama

Nilai
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Lampiran 4
a. Penilaian Psikomotorik
• Kisi-kisi penilaian poster infografis pemecah masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar (Pertemuan 3)
No
1.

Kompetensi Inti
4.

Menunjukkan
keterampilan
menalar,
mengolah dan
menyaji secara
efektif, kreatif,
produktif, kritis,
mandiri,
kolaboratif,
komunikatif,
dan
solutif
dalam
ranah
konkret
dan
abstrak terkait
dengan
pengembangan
diri
yang
dipelajari
di
sekolah
serta
mampu
menggunakan

Kompetensi
Mata
Indikator
Dasar
Pelajaran
4.6
Biologi Mengurutkan jenis,
Merumuska
faktor, dan dampak
n gagasan
yang menyebabkan
pemecah
terjadinya perubahan
masalah
lingkungan
hidup
perubahan
akibat
pencemaran
lingkungan
lingkungan
(udara,
yang terjadi
air, tanah, dan suara)
di
Mengkorelasikan
lingkungan
faktor dan dampak
sekitar
yang diakibatkan oleh
pencemaran
lingkungan sehingga
menyebabkan
terjadinya perubahan
lingkungan
Merinci faktor dan
dampak
yang
diakibatkan
oleh
pencemaran
lingkungan

Ranah
Kognitif
C3

C4

C4

Kegiatan
Teknik
Pembelajaran Penilaian
Mengkaji
Non-tes
literatur maupun (poster)
sumber relevan
lainnya
dan
menghubungkan
dan menyusun
informasi yang
diperoleh saat
pembelajaran
dan
hasil
kegiatan
praktikum
dalam bentuk
poster infografis
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metode sesuai
kaidah
keilmuan.

Memprediksi dampak
jangka Panjang yang
diakibatkan
oleh
pencemaran
lingkungan sehingga
mengakibatkan
terjadinya perubahan
lingkungan sekitar
Merumuskan gagasan
solusi
untuk
mencegah
atau
menurunkan tingkat
pencemaran
lingkungan sehingga
dapat
menghindari
terjadinya perubahan
lingkungan
Menciptakan poster
infografis
terkait
gagasan solusi untuk
mencegah
atau
menurunkan tingkat
pencemaran
lingkungan sehingga
dapat
menghindari
terjadinya perubahan
lingkungan

C5

C6

C6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
157

• Lembar Penilaian Kinerja (Poster Infografis)
Nama peserta didik : Biologi
Kelas

:X

Teknik Penilaian

: Non tes

Tahapan

Deskripsi
Baik

Persiapan
pembuatan
produk

Pembuatan
produk

Memilih dan
mengkritisi
sumber terkait
penugasan
Pengumpulan
informasi
penting terkait
penugasan
Isi teks singkat,
padat
akan
informasi dan
jelas
keterbacaannya
Kebenaran
informasi yang
dicantumkan
Warna
menarik,
ukuran elemen
penyusun
proporsional,
pesan
yang
ingin
disampaikan
menjadi pusat
perhatian
Gambar
menarik,
bermakna
sebagai
penyampaian
pesan
dan
orisinil

Skor
Cukup

Nilai
Kurang
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Nilai =

• Rubrik Penilaian poster infografis (Pertemuan 3)
Tahapan
Persiapan
membuat produk

Deskripsi
Sub Deskripsi
Memilih
dan • Baik
apabila
mengkritisi
dapat
kritis
sumber
terkait
terhadap
penugasan
informasi yang
diperoleh dari
sumber
yang
relevan
dan
mampu
dikembangkan
• Cukup apabila
kritis terhadap
informasi
namun
tidak
dikembangkan
• Kurang apabila
tidak
kritis
terhadap
sumber
yang
ditemukan
Pengumpulan
• Baik
apabila
informasi
mampu
mengumpulkan
informasi dari
berbagai
sumber
terpercaya
seperti jurnal
• Cukup apabila
informasi yang
digunakan tidak
berasal
dari
sumber
terpercaya
• Kurang apabila
informasi yang
dikumpulkan
kurang sesuai
dengan

Skor
5

3

1

5

3

1
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Pembuatan produk

Isi teks singkat, •
padat
akan
informasi,
jelas
keterbacaan

•

•

Kebenaran
informasi

•

•

•

Warna
menarik, •
ukuran
elemen
penyusun
proporsional,
pesan yang ingin
disampaikan

penugasan
Baik
apabila
kriteria isi/teks
singkat, padat
akan informasi,
jelas
keterbacaan
terpenuhi
Cukup apabila
dua
kriteria
isi/teks
yang
baik terpenuhi
Kurang apabila
salah
satu
kriteria isi/teks
yang
baik
terpenuhi
Baik
apabila
seluruh
informasi yang
dicantumkan
benar
dan
terpercaya
sesuai dengan
sumber
informasi yang
didapat
Cukup apabila
tidak
semua
informasi yang
diperoleh dapat
diketahui
kebenarannya
Kurang apabila
seluruh
informasi yang
diperoleh tidak
dapat diketahui
kebenarannya
Baik
apabila
perpaduan
warna menarik,
ukuran
font
proporsional,
dan
pesan

5

3

1

5

3

1

5
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menjadi
perhatian

pusat

•
•

Gambar menarik, •
bermakna sebagai
penyampaian
pesan dan orisinil

•
•

utama
yang
ingin
disampaikan
menjadi pusat
perhatian
Cukup apabila
dua
kriteria
terpenuhi
Kurang apabila
hanya terdapat
satu
kriteria
yang terpenuhi
Baik
apabila
gambar
menarik,
bermakna
sebagai
penyampaian
pesan
dan
orisinil.
Cukup apabila
dua
kriteria
terpenuhi
Kurang apabila
hanya terdapat
satu
kriteria
yang terpenuhi

3

1

5

3

1
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Lampiran 3
Lembar Wawancara Analisis Kebutuhan
No
Pertanyaan
1. Kurikulum apa yang diterapkan
sekolah saat ini?
2. Sudah berapa lama Bapak/ibu
mengajar Biologi?
3. Selama mengajar Biologi, kelas
berapa
saja
yang
pernah
Bapak/Ibu ampu?
4. Model pembelajaran apa yang
sering Bapak/Ibu terapkan dalam
proses pembelajaran Biologi?
5. Metode
apa
yang
sering
diterapkan
dalam
proses
pembelajaran?
Bagaimana
dengan
metode
praktikum?
6. Bagaimana antusiasme peserta
didik terhadap metode praktikum
menurut pengamatan Bapak/Ibu?
7. Apa pentingnya praktikum dalam
pembelajaran biologi menurut
Bapak/Ibu?
8. Berdasarkan
pengamatan
Bapak/Ibu dimana letak kesulitan
peserta didik dalam pembelajaran
menggunakan
metode
praktikum?
9. Sebagai
guru,
menurut
Bapak/Ibu apakah kesulitan yang
dialami ketika menggunakan
metode
praktikum
dalam
pembelajaran?
Catatan : Bagaimana dengan
fasilitas pendukung praktikum
seperti alat, bahan, dan
petunjuk praktikum?
10. Apakah dalam pembelajaran
materi pencemaran lingkungan
pernah menggunakan metode
praktikum?
Catatan : jika pernah atau apa

Jawaban
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

kesulitan yang dialami untuk
penerapan metode praktikum.
Solusi apa yang sudah Bapak/Ibu
lakukan untuk menyelesaikan
permasalahan metode praktikum
dalam pembelajaran pencemaran
lingkungan?
Apa
pentingnya
petunjuk
praktikum dalam pembelajaran
menurut Bapak/Ibu?
Seberapa
penting
media
pembelajaran berupa petunjuk
praktikum berbentuk buku digital
yang memuat konten audio
visual?
Apakah sudah pernah Bapak/Ibu
menggunakan E-book interaktif
dalam proses pembelajaran?
Apakah
harapan
Bapak/Ibu
dalam pengembangan panduan
praktikum berbasis e-book untuk
kegiatan pembelajaran?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu
terhadap penggunaan media Ebook interaktif dalam proses
pembelajaran terutama dalam
metode praktikum?
a. Jika dirasakan perlu,
mengapa?
a. Jika dirasakan tidak,
mengapa?
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Lampiran 4
Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di 5 Sekolah Wilayah Yogyakarta
No

Pertanyaan

1.

Kurikulum apa
yang diterapkan
sekolah saat ini?

2.

Sudah berapa
lama Bapak/ibu
mengajar
Biologi?
Selama mengajar
Biologi, kelas
berapa saja yang
pernah Bapak/Ibu
ampu?

3.

4.

Model
pembelajaran apa
yang sering

SMA 1 NGAGLIK

SMA N 1
WONOSARI
Kurikulum 2013
versi revisi sejak
kurikulum K.13
diberlakukan
Tahun 2000sekarang (20 tahun)

SMA St. Louis
IX Sedayu
Kurikulum
2013 sejak
2017

SMA N 1
BANGUNTAPAN
Kurikulum 2013
sejak tahun 2013

SMA Kolese De
Britto
Kurikulum 2013
sejak 2017

Sejak tahun
1996

17 tahun (mulai
Juli 2003-2020)

Kelas 10 dari 19982016
kelas 11 dan 12 dari
2017-2020

Mengajar kelas X
dari 2000-2008
Tahun 2009sekarang mengajar
kelas XI

Model
pembelajaran yang
digunakan

Inkuiri dan problem
base learning

Selama
mengajar
biologi pernah
mengajar setiap
tingkatan kelas
(X, XI, XII)
kelas X baru
mulai mengajar
kembali tahun
pembelajarn
2020/2021.
Problem
learning, NHT,
Roll playing

Mengajar biologi di
SMA N
1Banguntapan sejak
tahun 2003.
Selalu mengajar
kelas 10

Outdoor learning
berupa pengamatan
atau observasi di

Lebih menonjol
pada model
Inkuiri, diawali

Kurikulum 2013
dari tahun 2015
atau sudah 5 tahun
berjalan.
22 tahun

Kelas X, XI (1
kali), dan XII
saat ini
mengampu
kelas X
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Bapak/Ibu
terapkan dalam
proses
pembelajaran
Biologi?

bervariasi
disesuaikan dengan
karakteristik materi.
Contoh model yang
sudah dilakukan
seperti problem
base learning,
project base
learning, discovery
learning.
Selama daring
modelnya memandu
peserta didik terkait
materi berupa
video, link dan ppt.
Setelah
memberikan
petunjuk sesuai
dengan arahan,
Feedback yang
diberikan peserta
didik yakni
memberikan hasil
tugas sesuai dengan
panduan.
Selama daring
menggunakan

yang
disesuaikan
dengan
indikator
pencapaian
pembelajaran.

lapangan terkait
materi-materi
biologi seperti
pertumbuhan,
interaksi makhluk
hidup hingga
biomonitoring.

dengan
penyampaian
materi,
dilanjutkan
dengan kegiatan
pengamatan dan
pemberian
materi
pembelajaran
serta tugas
diupload
melalui aplikasi
Google Class
Room
(mengurangi
penggunaan
kertas)
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5.

Metode apa yang
sering diterapkan
dalam proses
pembelajaran?
Bagaimana
dengan metode
praktikum?

platform Jogja
Belajar dan Google
Classroom.
Metode yang seringdilakukan seperti
halnya praktikum
yang dilakukan
diluar jam
pembelajaran
(mengambil waktu
setelah pulang
sekolah). Selama 1
semester kira-kira
melaksanakan
praktikum terjadwal
di luar jam sekolah
sebanyak 3 kali .

Peserta didik
Observasi,
memunculkan
penugasan
pertanyaan dan
mandiri
stimulus yang
diberikan, literasi
dilanjutkan dengan
narasi lisan/tertulis.
Model praktikum
yang digunakan
awalnya sebatas
membuktikan teori,
tetapi saat ini mulai
mencoba untuk
memberikan peserta
didik ruang
Pembelajaran
mengeksplorasi
daring
objek praktikum
menggunakan
dengan langkah kerja
praktikum mandiri
yang diberikan atau
dan penilaian dari
ditentukan.
hasil dokumentasi - Praktikum yang
praktikum.
berkonsep dengan
memberi ruang
peserta didik untuk
mengeksplorasi

Observasi,
pembelajaran
berbasis game dan
penyampaian materi
melalui video yang
mendukung.
Praktikum biasanya
dilakukan setelah
mengambil data
melalui observasi
kemudian diamati di
laboratorium.

Umumnya
observasi,
praktikum juga
tetap dilakukan
contohnya
percobaan
aktivitas ragi.
Praktikum
umumnya
dilakukan di
dalam
Laboratorium.
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6.

Bagaimana
antusiasme
peserta didik
terhadap metode
praktikum
menurut
pengamatan
Bapak/Ibu?

Antusiasme peserta
didik bila dilihat
dari kehadiran saat
praktikum cukup
tinggi. Tetapi, tetap
ada beberapa
peserta didik yang
kurang antusias,
sehingga selama
praktikum tetap
memerlukan
bimbingan.

7.

Apa pentingnya
praktikum dalam

Praktikum sangat
penting karena

bahan yang terkait.
Pemahaman peserta
didik lebih terbentuk
dengan
mengobservasi dan
berpikir kritis terkait
alasan perilaku dari
objek yang
ditemukan.
Ketika berkaitan
dengan analisis
informasi peserta
didik senang.

-

Praktikum
penting karena

Antusiasme
peserta didik
terhadap
praktikum
tinggi karena
peserta didik
mampu
mengamati
langsung dan
memiliki
pengalaman
bekerja atau
praktikum
sehingga tak
jarang waktu
pembelajaran
tidak terasa.
Praktikum
dirasa sangat

Peserta didik
memiliki antusias
yang tinggi karena
pembelajaran tidak
monoton di dalam
kelas sehingga tidak
membosankan.

Antusiasme
peserta didik
tinggi

Peserta didik lebih
memahami

Cukup penting
untuk
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8.

pembelajaran
biologi menurut
Bapak/Ibu?

biologi pada intinya
merupakan
pembelajaran yang
banyak
menggunakan atau mengaitkan dengan
fenomena.

pembelajaran
biologi objek ada
di lingkungan
dan diri sendiri.
Sebisa mungkin
dalam mengawali
pembelajaran
terutama saat
daring adalah
peserta didik
mengenal dan
mengalami untuk
pembelajaran
yang lebih real
dan melalui
praktikum dapat
menguji
kemampuan
analisis peserta
didik.
Keterbatasan waktu
peserta didik untuk
mengobservasi
terutama ketika
rumah lokasinya
jauh dengan tempat
observasi seperti
sawah dan panduan

penting karena
hakikat dari
sains, sehingga
sebisa mungkin
dilakukan
praktikum.

mengenai ruang
lingkup biologi dan
lingkungan mereka.

memberikan
pengalaman
belajar secara
langsung kepada
peserta didik.

Berdasarkan
pengamatan
Bapa/Ibu dimana
letak kesulitan
peserta didik
dalam
pembelajaran
menggunakan

Kesulitan yang
dialami peserta
didik selama
praktikum
kebanyakan karena
kurangnya
keterampilan
peserta didik dalam

Tidak merasa
ada kesulitan
untuk peserta
didik dalam
praktikum,
kesulitan
umumnya
dialami oleh

Kesulitan bila
praktikum jatuh
pada jam
pembelajaran
biologi di siang hari
serta kemampuan
peserta didik untuk
memfoto/

Kurangnya
kemampuan
atau
keterampilan
peserta didik
dalam
menggunakan
alat pendukung
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metode
praktikum?

menggunakan alat
praktikum.
-

identifikasi hasil
pengamatan atau
praktikum
Penulisan laporan
terkait penyajian
data dan analisis
data.

guru

mendokumentasikan
hasil kerja atau
pengamatan yang
masih kurang baik.

praktikum
seperti
penggunaan
mikroskop.
Peserta didik
yang tidak atau
kurang
memperhatikan
penjelasan
langkah kerja
praktikum
sehingga peserta
didik sering
menanyakan
hal-hal terkait
cara kerja secara
berulang-ulang
dengan
pertanyaan yang
sama. Setelah
praktikum,
kesulitan yang
dialami yakni
pengolahan data
atau hasil
praktikum
dalam bentuk
laporan dan
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9.

Sebagai guru,
menurut
Bapak/Ibu apakah
kesulitan yang
dialami ketika
menggunakan
metode
praktikum dalam
pembelajaran?
Catatan :
Bagaimana
dengan fasilitas
pendukung
praktikum
seperti alat,
bahan, dan
petunjuk
praktikum?

Kesulitan yang
dialami ketika
menerapkan metode
praktikum
umumnya ada pada
ketersediaan alat
dan bahan.
Panduan atau
petunjuk praktikum
selama ini tidak
mengalami kendala,
karena telah
menyediakan
lembar kerja peserta
didik dengan
memanfaatkan buku
paket atau buku
pegangan peserta
didik serta
informasi terkait
contoh praktikum
dari internet.

Kesulitan
mengidentifikasi
hasil praktikum
terutama ketika
praktikum terkait
dengan
keanekaragaman.
Alat dan bahan
sudah cukup tersedia
di sekolah tetapi
untuk petunjuk
praktikum masih
sering memodifikasi
agar lebih sesuai
dengan keadaan
sekarang dan tidak
memberatkan peserta
didik.

Manajemen
waktu karena
keterbatasan
jam
pembelajaran
biologi,
sedangkan
untuk
praktikum
memerlukan
waktu yang
cukup banyak
karena
memerlukan
persiapan untuk
pengecekan alat
bahan,
perancangan
LKPD,
indikator
pencapaian
pembelajaran

Memantau peserta
didik di lapangan,
keterbatasan waktu,
peserta didik yang
abai terhadap
penjelasan teknis
praktikum oleh
guru, serta
pengelolaan sarana
penunjang
praktikum yang
masih kurang
optimal, namun
untuk sarana
prasarana praktikum
dirasa sudah cukup.

mengaitkan
materi
pembelajaran
dengan
kehidupan
sehari-hari.
Fasilitas
pendukung
cukup, tetapi
perawatan alat
kurang optimal
dan beberapa
alat yang
digunakan
hanya berumur
pendek seperti
soil tester.
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10. Apakah dalam
pembelajaran
materi
pencemaran
lingkungan
pernah
menggunakan
metode
praktikum?
Catatan : jika
pernah atau apa
kesulitan yang
dialami untuk
penerapan
metode
praktikum.

Praktikum terkait
materi pencemaran
dilakukan pada jam
pembelajaran
dengan mengajak
peserta
didik
mengamati
lingkungan sekitar
sekolah.
Pencemaran
lingkungan
PBL
permasalahan
lingkungan (gambar
fenomena
alam)
dan solusi.

Sudah pernah dan
modelnya hanya
membuktikan teori
dan kurang inovatif.
Kesulitannya untuk
membuat praktikum
yang lebih inovatif
dan sesuai keadaan
peserta didik.
Kesulitan
selanjutnya terkait
bahan kajian analisis
hasil
praktikum
(klasifikasi dll)

11. Solusi apa yang
sudah Bapak/Ibu
lakukan untuk
menyelesaikan
permasalahan
metode
praktikum dalam

Solusi atas kendala
praktikum yakni
memberikan
demonstrasi
penggunaan alat
untuk praktikum,
menyesuaikan

Pembatasan
identifikasi hasil
praktikum co:
identifikasi sampai
filum

yang banyak
atau tinggi dan
pengkondisian
peserta didik.
Iya pernah

Mengganti
menggunakan
pembelajaran di
kelas dengan
memanfaatkan
video
pembelajaran

Pencemaran
Pencemaran
lingkungan:
lingkungan :
Biomonitoring dan kemampuan
bioremediasi
ikan bertahan di
air limbah dan
penugasan
proyek
mengenai
lingkungan yang
tercemar seperti
wawancara dan
observasi pantai
dan sungai
disertai dengan
pengumpulan
sampah plastik.
Bila praktikum
dirasa kurang atau
tidak
memungkinkan
untuk dilaksanakan
maka pembelajaran
dilakukan dengan

Pengadan sarana
praktikum
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pembelajaran dan
pencemaran
lingkungan?

12. Apa pentingnya
petunjuk
praktikum dalam
pembelajaran
menurut
Bapak/Ibu?

praktikum sehingga
dapat
memanfaatkan alat
dan bahan yang
dimiliki secara
optimal. Praktikum
yang telah
disesuaikan dengan
alat dan bahan
dioptimalkan
dengan memberikan
materi tambahan
dari YouTube dan
mengajukan
permohonan
pengadaan alat atau
bahan praktikum
kepada sekolah.

dan pembuatan
LKPD yang
menuntut
peserta didik
untuk
berdiskusi

penayangan video
kasus yang relevan
dengan materi
pembelajaran.

Sangat penting,
- Sangat penting
karena merupakan
karena memandu
arahan yang akan
peserta didik.
dilaksanakan
- Petunjuk praktikum
peserta didik.
dapat dimodifikasi
agar peserta didik
mengekspresikan
diri dengan objek
yang dibebaskan

Panduan
praktikum
dirasa sangat
penting, karena
menjadi
panduang untuk
pelaksanaan
praktikum,
sehingga bila

Petunjuk praktikum
sangat penting
karena sebagai
panduan untuk
melaksanakan
praktikum, biasanya
Guru Biologi 4
menggunakan
petunjuk praktikum

Cukup penting
sehingga Guru
Biologi 5 juga
membuat
beberapa buku
petunjuk
praktikum yang
disimpan di
perpustakaan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
172

tetapi point-point
praktikum tetap
terarah.

13. Seberapa penting
media
pembelajaran
berupa petunjuk
praktikum
berbentuk buku
digital yang
memuat konten
audio visual?

Penting, karena
mampu
memberikan
gambaran terkait
praktikum yang
akan dilaksanakan.

tidak ada
panduan
praktikum lebih
baik tidak ada
praktikum.
Guru Biologi 3
selama ini
mendapatkan
panduan
praktikum dari
sesama teman
guru atau
MGMP.
- Penting karena dapat Cukup penting
membentuk
karena
atmosfer
memudahkan
antusiasme peserta guru untuk
didik.
menyampaikan
- Terutama ketika
petunjuk
dilengkapi dengan praktikum.
gambargambar/audio
visual yang dapat
membantu peserta
didik menemukan
objek
- Membantu
menganalisis atau

hasil mahapeserta
didik penelitian
hingga hasil
MGMP.

Kiranya penting,
merupakan ide yang
bagus dan dirasa
akan membantu
dalam penyampaian
prosedur praktikum,
yang penting sesuai
dengan silabus.

Sangat penting
karena yang
diamati adalah
objek-objek
nyata yang
dapat diamati
dan diberikan
perlakuanperlakuan
percobaan
sehingga peserta
didik dapat
melihat secara
langsung dan
tidak
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14. Apakah sudah
pernah Bapak/Ibu
menggunakan Ebook interaktif
dalam proses
pembelajaran?

mengidentifikasi
hasil untuk
dikaitkan dengan
keadaan saat ini di
lingkungan
sekitar.
Belum, karena tidak - Belum.
tahu sehingga
Pembelajaran daring
belum pernah
menggunakan
mengakses.
google classroom.
- Biasanya panduan
praktikum
menggunakan buku
dan googling yang
nantinya di
modifikasi agar
peserta didik lebih
mudah memahami.

15. Apakah harapan
Bapak/Ibu dalam
pengembangan
panduan
praktikum

Alangkah lebih baikdiberikan
pertanyaanpertanyaan yang
bisa membantu

Berhati-hati dalam
artian ketika ada
video yang
dicontohkan peserta
didik hanya akan

Sudah pernah
menggunakan
tetapi belum
pernah
membuat

Harus berbasis
kompetensi
dasar untuk
jenjang SMA
tidak hanya

menanamkan
konsep hafalan
kepada peserta
didik untuk
lebih menguasai
materi.
Sudah pernah,
Belum pernah
contohnya
(tapi gak kurang
menggunakan CD
menjurus pada
Online, kuis online
interaktifnya),
menggunakan kuisis sejauh ini hanya
dan CBT. SMA N 1 penyampaian
Bangun tapan
PPT dan
khususnya Guru
ringkasan
Biologi 4 belum
materi.
menggunakan
Google class room
sehingga
penyampaian materi
atau hal-hal terkait
pembelajran melalui
Whatsaap Group.
Produk nantinya
applicated, mudah
diaplikasikan,
mencantumkan
materi, langkah

Harapannya
disertakan
materi umum
yang terkait,
contoh kasus
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berbasis e-book
untuk kegiatan
pembelajaran?

16. Bagaimana
pendapat
Bapak/Ibu
terhadap
penggunaan

peserta didik
menggabungkan
data, menganalisis,
dan mencari
alternatif atau
mampu
memberikan solusi
terkait
permasalahan yang
dipraktikumkan.
Hal ini dapat
mengarahkan
peserta didik
mencapai tuntutan kurikulum 2013
terkait kompetensi
C6 yakni mencipta.

mengulang apa yang
ada, maka perlu dan
penting terkait
petunjuk yang dibuat
tetap memberi
peserta didik untuk
membuat inovasi.
Tidak membuat
peserta didik
menjadi kurang
kreatif.
Tujuan jelas atau
terfokuskan
Menjadi media yang
dapat membantu
peserta didik
melakukan
pengamatan
terutama ketika
pengolahan hasil.
Terdapat ramburambu penyusunan
laporan.
Perlu karena dirasa Perlu, karena bagus
membantu anakuntuk masa sekarang
anak melaksanakan (pembelajaran daring
pembelajaran secara dan era
utuh.
perkembangan

berbasis
keilmuan yang
umumnya
diterapkan dan
diperlukan
untuk jenjang
perkuliahan,
tidak menyakiti
hewan atau
makhluk hidup
hingga
membunuh
melainkan
cukup dengan
pengamatan
fisiologi.

kerja praktikum,
alat dan bahan yang
dibutuhkan,
diusahakan tetap
ada paper untuk
membantu peserta
didik yang tidak
atau kurang
didukung fasilitas
seperti handphone
pibadi. Dalam
produk disertakan
alat ukur atau
evaluasi
pembelajaran yang
dikemas sedemikian
rupa sehingga
menarik.

berdasarkan
jurnal terkait
dan contoh
kasus berupa
video, cara
kerja, petunjuk
praktikum, dan
sasaran.

Baik, dirasa
perlu karena
menjadi
tantangan bagi
guru terhadap

Rancangan dirasa
perlu karena
menarik dan
membantu dalam
persiapan

Dirasa perlu,
dan baik untuk
dicoba karena
belum pernah
menggunakan e-
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media E-book
interaktif dalam
proses
pembelajaran
terutama dalam
metode
praktikum?
b. Jika
dirasakan
perlu,
mengapa?
c. Jika
dirasakan
tidak,
mengapa?

teknologi), terutama
ketika petunjuk
tersebut mengajak
peserta didik untuk
membuat inovasi
terkait praktikum.

sesuatu yang
baru. Guru
harus selalu
uptodate
mengikuti
perkembangan
zaman, dan
rancangan
tersebut dirasa
akan sangat
membantu guru
untuk
mengikuti
perkembangan
zaman terutama
untuk guru
yang telah
berumur.

praktikum.

book interaktif ,
biasanya hanya
menyampaikan
materi
menggunakan
video contoh
kasus.
Rancangan ini
dirasa cukup
baik karena
isinya cukup
lengkap.
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Lampiran 5 Lembar Validasi Guru Penguji
LEMBAR VALIDASI
PENGEMBANGAN PANDUAN PRAKTIKUM DIGITAL DENGAN
MODEL INKUIRI TERSTRUKTUR MATERI PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP KELAS X
(Guru Penguji)
Judul Penelitian

: Pengembangan Panduan Praktikum Digital dengan
Model

Inkuiri

Terstruktur

Materi

Pencemaran

Lingkungan Hidup Kelas X
Sasaran Produk

: Peserta didik kelas X

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Pencemaran Lingkungan Hidup

Peneliti

: Erita Christine Ariani Br Manjorang_171434070

Guru Penguji

:

•

Tujuan Penelitian
Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan panduan
praktikum digital untuk tahap uji coba dari penilaian guru penguji.

•

Petunjuk Validasi
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat
Bapak/Ibu dosen mengenai kelayakan panduan praktikum digital pada
materi pencemaran lingkungan hidup kelas X. Adapun petunjuk dalam
validasi produk sebagai berikut:
1.

Bapak/ibu

dosen

dimohon untuk memberikan penilaian dengan memberikan tanda
centang (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan penilaian
bapak/ibu dosen.
2.

Jika menurut bapak/ibu
dosen terdapat saran/masukan terkait materi pada produk berupa
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panduan praktikum digital ini dapat dituliskan pada lembar saran yang
telah disediakan.
3. Makna skala penilaian sebagai berikut:
5: Sangat setuju
4: Setuju
3: Ragu-ragu
2: Tidak setuju
1: Sangat tidak setuju
Atas kesediaan bapak/ibu dosen untuk mengisi lembar penilaian ini,
diucapkan terima kasih.

A. Penilaian
1. Media Pembelajaran
Indikator
Butir penilaian
Penilaian
Kelayakan
materi

5
1. Materi yang disampaikan
sesuai dengan KI, KD,
dan Indikator
4. Kedalaman materi sesuai
dengan KD
5. Konsep dan definisi
sesuai dengan cakupan
materi
6. Panduan analisis sesuai
dengan tujuan
pembelajaran
7. Fakta dan data studi
kasus sesuai dengan
kegiatan praktikum

Kejelasan
petunjuk

Alternatif pilihan

8. Petunjuk penggunaan
panduan praktikum jelas

4

3

2

1
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dan mudah dipahami
Delivery
strategy

9. E-book dapat
didistribusikan dengan
mudah

User
friendly

10. E-book dapat digunakan
dengan mudah oleh
peserta didik
11. E-book dapat digunakan
kapan saja dan dimana
saja.

Stand alone

12. Media dapat digunakan
tanpa menggunakan
media belajar lainnya

Tampilan

13. Pemisahan antara tema
dan kegiatan jelas
14. Video panduan
praktikum memiliki alur
yang jelas
15. Video panduan
praktikum memiliki alur
yang menarik
16. Video praktikum
menyertakan cara
penggunaan alat dan
bahan dengan jelas
17. Pemilihan angle atau
latar belakang video
panduan praktikum baik
sehingga tidak praktikum
fokus
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18. Video praktikum disertai
suara pendukung yang
sesuai dan tidak
mengganggu fokus
19. Subtitle pada video
mudah terbaca
20. Subtitle pada video jelas
dan membantu
21. Durasi video panduan
praktikum cukup
22. Gambar yang digunakan
memiliki kualitas baik
23. Gambar dan ilustrasi
yang digunakan
membantu pemahaman
materi
24. Tampilan warna pada
media tidak
membosankan
25. Tampilan warna pada
media tidak praktikum
fokus penyampaian
pesan.
Skor
Skor Total
Jumlah Item

23 Bulir
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2. Panduan Praktikum
Indikator

Butir penilaian

Penilaian
Keterjangkauan
alat dan bahan

5
1. Alat dan bahan
dapat ditemukan
dengan mudah oleh
peserta didik di
lingkungan sekitar
tempat tinggal.
2. Alat yang digunakan
dapat disesuaikan
dengan yang dimiliki
peserta didik di
rumah.
3. Alat ukur bantu yang
disarankan dalam
praktikum mudah
diakses.
4. Bahan yang
dibutuhkan
memberikan cukup
ruang bagi peserta
didik untuk
berinteraksi dengan
objek belajar.

Keselamatan

Alternatif pilihan

5. Bahan praktikum

dan Kesehatan

tidak termasuk

Kerja (K3)

bahan B3 (Bahan
Berbahaya dan
Beracun)

4

3

2

1
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6. Praktikum dapat
dilakukan dengan
aman tanpa
menggunakan
pelindung diri
seperti jas lab dan
kacamata lab.
7. Alat dan bahan aman
digunakan saat
melakukan
praktikum tanpa
pengawasan guru
8. Panduan praktikum
telah menyertakan
catatan-catatan
terkait pemilihan
lokasi
Syarat didaktik

9. Panduan praktikum
dapat digunakan
oleh peserta didik
yang lamban, sedang
dan pandai
10. Langkah kerja setiap
kegiatan praktikum
mengarahkan pada
ketercapaian tujuan
pembelajaran
11. Kegiatan praktikum
membantu
menumbuhkan dan
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mengembangkan
sikap peduli
lingkungan
Syarat
konstruksi

12. Bahasa yang
digunakan
komunikatif
13. Bahasa yang
digunakan sesuai
dengan tingkat
perkembangan
peserta didik.
14. Bahasa yang
digunakan jelas dan
singkat
15. Struktur kalimat
yang digunakan
tepat
16. Kalimat yang
digunakan
memudahkan dalam
menyampaikan
pesan/isi dari setiap
kegiatan.
17. Kaidah bahasa yang
digunakan tepat
(sesuai tata bahasa
dan EYD)
18. Kalimat yang
digunakan mampu
mendorong
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kemampuan berpikir
kritis
19. Istilah yang
digunakan konsisten
Syarat Teknis

20. Font (huruf cetak)
yang digunakan
sesuai sehingga
mudah dibaca.
21. Pemilihan jenis font
atau huruf dan angka
pada setiap bagian
sesuai sehingga jelas
perbedaanya.
Skor
Skor Total
Jumlah Item

21 Bulir

3. Model Pembelajaran
Indikator

Butir penilaian

Penilaian
Kesesuaian

Alternatif pilihan
5

1. Memberikan kesempatan

dengan

kepada peserta didik untuk

konsep dasar

mencari sumber informasi

Inkuiri

dari berbagai sumber yang

Terstruktur

relevan.
2. Kegiatan yang ditawarkan
telah mengarahkan peserta
didik untuk menggunakan
seluruh indera, pikiran dan

4

3

2

1
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hati untuk membangun
pengetahuan.
3. Kegiatan yang ditawarkan
memfasilitasi peserta didik
untuk mengkonstruksi
konsep, hukum atau prinsip
hingga
mengkomunikasikan
konsep, hukum atau prinsip
yang ditemukan
4. Kegiatan yang ditawarkan
memfasilitasi guru dalam
mengarahkan dan/atau
membimbing peserta didik
untuk membangun
pengetahuan.
Kesesuaian

5. Terdapat kerangka kerja

dengan

yang membantu

tampilan

mengembangkan

utama Inkuiri

kemampuan penyelidikan

Terstruktur

peserta didik
6. Panduan praktikum
mengarahkan peserta didik
untuk bertanggung jawab
dalam mencari materi yang
relevan untuk dipahami
7. Kegiatan memberikan
ruang bagi guru dalam
membimbing peserta didik
untuk merumuskan
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hipotesis,menyajikan data
praktikum, menganalisis
data dan membuat
kesimpulan sesuai dengan
permasalahan yang
dikemukakan.
8. Mengarahkan peserta didik
untuk menemukan dan
memecahkan masalah.
Kesesuaian

9. Kegiatan yang ditawarkan

dengan

telah menyertakan

Sintak

indikator dan tujuan
pembelajaran terkait materi
10. Kegiatan menyediakan
panduan apersepsi bagi
guru untuk mengajak
keterlibatan peserta didik
dalam kegiatan
pembelajaran.
11. Kegiatan memberikan
ruang bagi guru untuk
membimbing peserta didik
saat merumuskan hipotesis
hingga membuat
kesimpulan.
12. Kegiatan memberikan
ruang bagi peserta didik
untuk melakukan kegiatan
penyelidikan guna
memperoleh informasi
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yang diperlukan dengan
bimbingan guru.
13. Setiap kegiatan
menyertakan pengantar
materi untuk konfirmasi
konsep yang telah
dirumuskan.
Skor
Skor Total
Jumlah Item

11 Bulir

B. KOMENTAR DAN SARAN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
C. KESIMPULAN
1. Rumus :

Keterangan:
P

= Persentase

Skor Kriterium

= Skor tertinggi tiap item × jumlah item × jumlah

responden
2.

Tabel Kriteria Interpretasi Skor Modifikasi Skala Likert:
Persentase
0 %-20 %

Kriteria

Kriteria Kelayakan uji coba

Sangat Lemah

Produk panduan praktikum digital
tidak layak uji coba
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21 %-40 %

Lemah

Panduan praktikum digital kurang
layak uji coba dan memerlukan
banyak perbaikan

41 %-60 %

Cukup

Panduan praktikum digital layak
uji coba dengan beberapa
perbaikan

61 %-80 %

Kuat

Produk panduan praktikum layak
uji coba dengan beberapa
perbaikan

81 %-100 %

Sangat Kuat

Produk panduan praktikum layak
uji coba tanpa perbaikan.

(Riduwan, 2008)
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Lampiran 6 Hasil Validasi Ahli Materi
LEMBAR VALIDASI
PENGEMBANGAN PANDUAN PRAKTIKUM DIGITAL DENGAN
MODEL INKUIRI TERSTRUKTUR MATERI PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP KELAS X
(Ahli Materi)
Judul Penelitian

: Pengembangan Panduan Praktikum Digital dengan
Model

Inkuiri

Terstruktur

Materi

Pencemaran

Lingkungan Hidup Kelas X
Sasaran Produk

: Peserta didik kelas X

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Pencemaran Lingkungan Hidup

Peneliti

: Erita Christine Ariani Br Manjorang_171434070

Ahli Materi

: Hendra Michael Aquan

•

Tujuan Penelitian
Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan panduan
praktikum digital untuk tahap uji coba dari penilaian guru penguji.

•

Petunjuk Validasi
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat
Bapak/Ibu dosen mengenai kelayakan panduan praktikum digital pada
materi pencemaran lingkungan hidup kelas X. Adapun petunjuk dalam
validasi produk sebagai berikut:
1. Bapak/ibu dosen dimohon untuk memberikan penilaian dengan
memberikan tanda centang (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai
dengan penilaian bapak/ibu dosen.
2. Jika menurut bapak/ibu dosen terdapat saran/masukan terkait materi
pada produk berupa panduan praktikum digital ini dapat dituliskan pada
lembar saran yang telah disediakan.
3. Makna skala penilaian sebagai berikut:
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5: Sangat setuju
4: Setuju
3: Ragu-ragu
2: Tidak setuju
1: Sangat tidak setuju
Atas kesediaan bapak/ibu dosen untuk mengisi lembar penilaian ini,
diucapkan terima kasih.
A. Penilaian
1. Media Pembelajaran
Indikator

Butir penilaian

Penilaian
Kelayakan
materi

Alternatif pilihan
5

1. Materi yang disampaikan

√

sesuai dengan KI, KD dan
Indikator
2. Kedalaman materi sesuai

√

dengan KD
3. Konsep dan definisi sesuai

√

dengan cakupan materi
4. Panduan analisis sesuai

√

dengan tujuan pembelajaran
5. Fakta dan data studi kasus

√

sesuai dengan kegiatan
praktikum
Kejelasan
petunjuk

6. Petunjuk penggunaan

√

panduan praktikum jelas dan
mudah dipahami

Tampilan

7. Pemisahan antara tema dan

√

kegiatan jelas
8. Video panduan praktikum
memiliki alur yang jelas

√

4

3

2

1
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9. Video praktikum

√

menyertakan cara
penggunaan alat dan bahan
dengan jelas
√

10. Subtitle pada video jelas dan
membantu
11. Gambar dan ilustrasi yang

√

digunakan membantu
pemahaman materi
12. Tampilan warna pada media

√

tidak praktikum fokus
penyampaian pesan
Skor

55

3

Skor Total

58

Jumlah Item

12 Bulir

2. Panduan Praktikum
Indikator

Butir penilaian

Penilaian
Keterjangkauan
alat dan bahan

Alternatif pilihan
5

1. Alat dan bahan dapat

√

ditemukan dengan
mudah oleh siswa di
lingkungan sekitar
tempat tinggal.
2. Alat yang digunakan
dapat disesuaikan
dengan yang dimiliki
siswa di rumah.

√

4

3

2

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
191

3. Alat ukur bantu yang

√

disarankan dalam
praktikum mudah
diakses.
4. Bahan yang dibutuhkan

√

memberikan cukup
ruang bagi siswa untuk
berinteraksi dengan
objek belajar
(ekosistem).
Keselamatan

√

5. Bahan praktikum tidak

dan Kesehatan

termasuk bahan B3

Kerja (K3)

(Bahan Berbahaya dan
Beracun)
√

6. Praktikum dapat
dilakukan dengan aman
tanpa menggunakan
pelindung diri seperti jas
lab dan kacamata lab.

√

7. Alat dan bahan yang
digunakan aman
dilakukan tanpa
pengawasan langsung
oleh guru.
8. Panduan praktikum telah
menyertakan catatancatatan terkait pemilihan
lokasi dan/atau waktu
yang tepat untuk
pelaksanaan kegiatan

√
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Syarat didaktik

√

9. Panduan praktikum
dapat digunakan oleh
siswa yang lamban,
sedang dan pandai
10. Langkah kerja setiap

√

kegiatan praktikum
mengarahkan pada
ketercapaian tujuan
pembelajaran
11. Kegiatan praktikum

√

membantu
menumbuhkan dan
mengembangkan sikap
peduli lingkungan
Skor

35 12

Skor Total

1
48

Jumlah Item

11 Bulir

3. Model Pembelajaran
Indikator

Butir penilaian

Penilaian
Kesesuaian

Alternatif pilihan
5

1. Memberikan

dengan konsep

kesempatan kepada

dasar Inkuiri

peserta didik untuk

Terstruktur

mencari sumber

√

informasi dari berbagai
sumber yang relevan
2. Kegiatan yang ditawarkan
telah mengarahkan siswa
untuk menggunakan

√

4

3

2

1
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seluruh indera, pikiran
dan hati untuk
membangun pengetahuan.
3. Kegiatan yang ditawarkan

√

memfasilitasi siswa untuk
mengkonstruksi konsep,
hukum atau prinsip
hingga
mengkomunikasikan
konsep, hukum atau
prinsip yang ditemukan
4. Kegiatan yang ditawarkan

√

memfasilitasi guru dalam
mengarahkan dan/atau
membimbing siswa untuk
membangun pengetahuan.
Kesesuaian

5. Terdapat kerangka kerja

dengan

yang membantu

tampilan

mengembangkan

utama Inkuiri

kemampuan penyelidikan

Terstruktur

siswa
6. Mengarahkan siswa untuk

√

√

bertanggung jawab untuk
memahami materi
7. Kegiatan memberikan
ruang bagi guru dalam
membimbing siswa untuk
merumuskan
hipotesis,menyajikan data
praktikum, menganalisis

√
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data dan membuat
kesimpulan sesuai dengan
permasalahan yang
dikemukakan.
8. Mengarahkan siswa untuk

√

menemukan dan
memecahkan masalah
Kesesuaian
dengan Sintak

9. Kegiatan yang ditawarkan

√

telah menyertakan
indikator dan tujuan
pembelajaran terkait
materi
10. Kegiatan menyediakan

√

panduan apersepsi bagi
guru untuk mengajak
keterlibatan peserta didik
dalam kegiatan
pembelajaran.
11. Kegiatan memberikan

√

ruang bagi guru untuk
membimbing peserta
didik saat merumuskan
hipotesis hingga membuat
kesimpulan.
12. Kegiatan memberikan
ruang bagi peserta didik
untuk melakukan kegiatan
penyelidikan guna
memperoleh informasi
yang diperlukan dengan

√
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bimbingan guru.

√

13. Setiap kegiatan
menyertakan pengantar
materi untuk konfirmasi
konsep yang telah
dirumuskan.
Skor

65

Skor Total

65

Jumlah Item

12 Bulir

B. KOMENTAR DAN SARAN
1.

Panduan praktikum sudah baik. Typo masih ditemukan tapi minor.
Perludisempurnakan.

2.

Video pada panduan praktikum sangat penting untuk bisa dilihat
dalam tampilan layar penuh. Bila peneliti bisa memperbaiki tampilan
video, subtitledan peragaan yang ditampilkan akan lebih jelas.

3.
4.

Berdasarkan kajian peraturan, limbah oli termasuk golongan B3.
Peta konsep tidak bisa diperbesar, sehingga sulit terbaca

Yogyakarta, 31 Mei 2021

Hendra Michael Aquan, S.Si., MEnvMgmt.
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C. KESIMPULAN
1. Rumus :

=
= 95 %

Keterangan:
P

= Persentase

Skor Kriterium

= Skor tertinggi tiap item x jumlah item x jumlah
responden

2. Tabel Kriteria Interpretasi Skor Modifikasi Skala Likert:
Persentase

Kriteria

Kriteria Kelayakan uji coba

Sangat Lemah

Produk panduan praktikum digital
tidak layak uji coba

21 %-40 %

Lemah

41 %-60 %

Cukup

61 %-80 %

Kuat

81 %-100 %

Sangat Kuat

Panduan praktikum digital kurang
layak uji coba dan memerlukan
banyak perbaikan
Panduan praktikum digital layak uji
coba dengan beberapa perbaikan
Produk panduan praktikum layak uji
coba dengan beberapa perbaikan
Produk panduan praktikum layak uji
coba tanpa perbaikan.

0 %-20 %

(Riduwan, 2008)
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Lampiran 7 Hasil Validasi Ahli Media
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Lampiran 8 Hasil Validasi Guru Penguji 1
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Lampiran 9 Hasil Validasi Guru Penguji 2
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Lampiran 10 Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
222
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Lampiran 11 Surat Izin Validasi
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Lampiran 12 Panduan Mengunduh dan Menggunakan E-book Panduan
Praktikum

PANDUAN MENGUNDUH DAN MENGGUNAKAN E-BOOK
PANDUAN PRAKTIKUM DIGITAL
E-book panduan praktikum dapat diakses menggunakan PC (Personal
computer) atau Laptop (Komputer Jinjing) dan smartphone atau Telepon Cerdas.
Berikut

langkah-langkah

untuk

mengakses

e-book

panduan

praktikum

menggunakan kedua jenis alat komunikasi tersebut:
1. Panduan Mengakses E-book Menggunakan PC (Personal Computer)
Atau Laptop (Komputer Jinjing)
A. Panduan Memindahkan File E-book
File e-book yang dapat didistribusikan pada laptop menggunakan
flashdisk merupakan file khusus yang tidak perlu didownload dari link
seperti pada cara mengakses e-book menggunakan smartphone atau
telepon cerdas.

Sehingga, cara memindahkan file tersebut sebagai

berikut:
1. Setelah memperoleh flashdisk berisikan file e-book, pindahkan file ke
folder pada laptop atau PC Anda dengan melakukan langkah copypaste.
2. Berilah penamaan tertentu pada folder berisi file e-book agar
memudahkan pencarian di tahap selanjutnya.
3. File e-book telah terdistribusi, maka “eject” flashdisk berisikan file ebook dengan klik atau tekan kanan pada folder flashdisk.
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4. Flashdisk dapat dicabut dari laptop.
B. Panduan Mengunduh E-book melalui Google Drive
1. Masukkan link berikut pada bar pencarian google
a. E-book Ekosistem
https://drive.google.com/file/d/1m2TXbsItmuUmwnH2yyomK8x4aCkCmBW/view?usp=sharing
b. E-book Pencemaran Lingkungan Hidup
https://drive.google.com/file/d/1Bl2pVSYQLp92_KTk3SSrMt_oz-R7c9l/view?usp=sharing
2. Selanjutnya klik menu download seperti gambar di bawah ini
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3. Lalu tunggulah hingga e-book selesai diunduh dan pilihlah tempat
penyimpanan file e-book sesuai dengan keinginan Anda.

C. Panduan Mengunduh Aplikasi Pembaca dan Mengatur Model
Membaca E-book
1. Buka aplikasi Google Chrome pada laptop Anda dan masukkan link
berikut pada bar kolom pencarian:
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjah
cafoaglimekefifl?hl=id
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2. Klik tombol “Tambahkan ke Chrome” seperti pada tampilan
berikut:

3. Bila proses berhasil akan akan muncul tampilan berikut dan klik
tombol “OK”
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4. Untuk memasukkan file e-book pada aplikasi pembaca e-book, maka
klik tombol (+) atau add library pada bagian tab bar dan pilih file ebook yang akan dibuka seperti gambar “a dan b”

(a)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
231

(b)

5. Selanjutnya, pilihlah file e-book yang tersimpan pada folder dengan
penamaan tertentu yang telah dibuat pada langkah sebelumnya.

6. Langkah selanjutnya menunggu hingga proses pemindahan mencapai
100% agar file berhasil ditambahkan dengan baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
232

7. Setelah proses pemindahan selesai, klik Tombol “Pengaturan pada tab
bar” dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Tentukanlah
tampilan sesuai dengan yang Anda inginkan, lalu klik “save changes”

Tombol
pengaturan

8. Pada menu “Layout” pilihlah menu seperti di bawah ini, agar
tampilan dapat dilihat dengan baik dan klik “save changes”
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2. Panduan Mengakses E-book Menggunakan Smartphone Atau Telepon
Cerdas
A Panduan Mengunduh Aplikasi Pembaca E-book
Aplikasi ini dapat diunduh pada Google Play atau melalui link berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faultexception.reader.
Kami menawarkan 3 cara untuk menginstal aplikasi pembaca e-book
sebagai berikut:
1. Pengunduhan aplikasi melalui aplikasi Google Play, maka langkah
yang harus dilakukan sebagai berikut:
a. Membuka aplikasi Play Store pada smartphone atau telepon
cerdas Anda.
b. Pada bagian pencarian atau telusuri aplikasi dan game yang
terletak di atas layar, silahkan ketikkan “Lithium”.
c. Setelah mengetikkan “Lithium” tekan enter atau simbol
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d. Bila langkah tersebut berhasil, akan muncul tampilan seperti
berikut:

e. Untuk mengunduh aplikasi tekan atau pilih “install” pada kotak
hijau.
f. Tunggulah beberapa saat hingga proses pengunduhan selesai.
g. Pengunduhan berhasil ditandai dengan munculnya aplikasi pada
tampilan layar utama smartphone Anda, seperti berikut:

2. Pengunduhan aplikasi melalui link yang disediakan secara manual,
maka langkah yang harus dilakukan seperti berikut:
a. Copy

link

tersebut

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faultexception.
reader.)
b. Buka pencarian Google
c. Masukkan link pada pencarian Google dengan cara klik paste
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d. Tekan enter atau simbol

e. Pilihlah pilihan yang telah ditandai kotak merah berikut.

f. Bila langkah tersebut berhasil, akan muncul tampilan seperti
berikut:

g. Untuk mengunduh aplikasi tekan atau pilih “install” pada kotak
hijau.
h. Tunggulah beberapa saat hingga proses pengunduhan selesai.
i. Pengunduhan berhasil ditandai dengan munculnya aplikasi pada
tampilan layar utama smartphone Anda, seperti berikut:
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3. Pengunduhan aplikasi melalui link yang terdapat dalam aplikasi chat
misalnya WhatsApp, maka langkah yang harus dilakukan seperti
berikut:
a. Buka aplikasi chat WhatsApp dan cari room chat pengirim link.
b. Tampilan link pada room chat kurang lebih sebagai berikut:

c. Klik link yang telah dibagikan
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faultexception.
reader. )
d. Bila langkah tersebut berhasil, akan muncul tampilan seperti
berikut:

e. Untuk mengunduh aplikasi tekan atau pilih “install” pada kotak
hijau.
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f. Tunggulah beberapa saat hingga proses pengunduhan selesai.
g. Pengunduhan berhasil ditandai dengan munculnya aplikasi pada
tampilan layar utama smartphone Anda, seperti berikut:

B Panduan Mendownload File E-book
Link E-book dapat dibagikan salah satunya melalui aplikasi chat,
misalnya WhatsApp. Berikut langkah mengunduh file e-book melalui chat
WhatsApp:
1. Klik link yang telah diperoleh melalui aplikasi chat WhatsApp.
(https://drive.google.com/file/d/1Bl2pVS-YQLp92_KTk3SSrMt_ozR7c9l/view?usp=sharing )
2. Bila muncul beberapa pilihan aplikasi yang ditawarkan untuk
membuka link, misalnya, Drive, chrome dan WPS Office. Pilihlah
aplikasi Drive.
3. Tunggu beberapa saat, dan akan muncul gambar seperti berikut:
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4. Pilih membuka dengan lithium dengan menekan gambar lithium.
5. Bila proses berhasil akan muncul proses mengunduh file e-book,
seperti berikut:

6. Saat proses mengunduh selesai file e-book akan otomatis terbuka dan
Anda dapat langsung membaca e-book.
C Panduan Mengatur Model Membaca E-book yang Disarankan
E-book yang telah terunduh dapat dibaca dengan berbagai model,
ukuran tulisan, dan tema. Untuk standar kenyamanan membaca kami,
sarankan sebagai berikut:
1. Pilihlah simbol yang telah di kotak merah

2. Setelah memilih simbol tersebut, akan muncul tampilan seperti
berikut:
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3. Pilihlah cara membaca “Scrolled” pada pengaturan “Flow”.

Cara

membaca ini kami sarankan agar alur setiap kegiatan dapat dibaca
pada satu kesatuan dengan me-scroll down layar pada setiap halaman.
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4. Pengaturan seperti pada gambar yang dikotak ini digunakan untuk
mengatur intensitas cahaya membaca. Bagian ini dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda.

4

5

4

6
7

4

4

5. Pengaturan “Theme” atau tema, kami sarankan adalah putih.
6. Pengaturan “Test size” untuk mengatur besar kecil tulisan. Bagian ini
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda.
7. Pengaturan

“Text

align”

digunakan

mensejajarkan tulisan sesuai pilihan.

untuk

mengatur

atau

Pada pengaturan ini kami

menyarankan “Original” dengan membiarkan pengaturan tersebut
atau tidak memilih kedua pilihan yang disediakan.
8. Pengaturan “Margin” digunakan untuk mengatur garis tepi tampilan ebook.

Bagian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan

kenyamanan Anda. Pengaturan margin dapat muncul ketika memilih
simbol panah ke bawah atau yang ada pada kotak merah.
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8

4

9

9. Pengaturan “Line spacing” digunakan untuk mengatur spasi antar
garis perkalimat. Bagian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan
kenyamanan Anda.
10. Pengaturan “Original font” digunakan untuk mengatur jenis tulisan.
Pada pengaturan ini kami menyarankan untuk menggunakan jenis
tulisan asli atau dengan tidak mengubah pengaturan font yang ditandai
dengan tertera tulisan “Original font”.
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