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ABSTRAK
Penelitian dan Pengembangan (RnD) merupakan suatu metode yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang akan diuji kualitas dan
kelayakannya. Informasi kebutuhan buku panduan praktikum biologi SMA kelas
XI berbasis inkuiri terbimbing diperoleh dengan melakukan wawancara pada 5 guru
Biologi SMA kelas XI di 5 sekolah. Metode wawancara bertujuan untuk analisis
kebutuhan.
Survei kebutuhan pada 5 sekolah di Yogyakarta menunjukkan bahwa
penggunaan model inkuiri terbimbing dilakukan agar peserta didik dapat
menemukan dan memecahkan masalah secara mandiri. Hal ini dikarenakan dengan
menemukan, peserta didik dapat menyimpan materi dalam memori lebih lama.
Panduan praktikum yang digunakan masih menggunakan LKPD. Buku panduan
praktikum tambahan yang dapat membantu peserta didik unutk lebih mudah dalam
memahami materi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing yang
dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dan mencapai tujuan kurikulum
2013 yitu memberi peluang kreativitas peserta didik dalam merangsang
keterampilan prosedur kegiatan.
Dalam pengembangan produk buku panduan pratikum ini diadaptasi dari
langkah-langkah pengembangan oleh Sugiyono dengan pembatasan sampai pada 5
langkah pengembangan. Selanjutnya produk yang telah dikembangkan akan
divalidasi oleh 2 ahli materi dan media serta 2 guru Biologi SMA kelas XI untuk
dinilai kelayakannya. Hasil penelitian yang diperoleh dari validasi oleh ahli materi
dan media serta guru SMA kelas XI menunjukkan nilai rata-rata yaitu 4,3 dengan
kriteria “Sangat Baik” dengan kesimpulan produk yang dikembangkan layak untuk
diujicobakan dengan perbaikan sesuai saran. Berdasarkan hasil penelitian
disimpulkan bahwa buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri
terbimbing yang dikembangkan layak untuk diujicobakan.

Kata kunci : RnD, Panduan praktikum biologi kelas XI, inkuiri terbimbing
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF A BIOLOGY PRACTICUM WORKBOOK BASED ON
GUIDED INQUIRY FOR XI GRADE SENIOR HIGH SCHOOL
Ruth Angen Swani Pramesti
151434031
Sanata Dharma University

Research and Development (RnD) is a method that used to produce a certain
product to be tested its quality and advisability. The information about needs of a
biology practicum book based on guided inquiry for XI grade senior high school is
obtained by conducting interviews at 5 Biology teacher in class XI in 5 senior high
school.
The survey needs at five schools in Yogyakarta shows that use of guided inquiry
model is arranged in order to make the students find and solve the problems
independently. The students can keep the materials and memories longer. The
practicum guide that used is LKPD. The additional practicum guide helps the
students in understanding the material easily. Because of that. The aim of this
research is to develop the biolgy practicum senior high school second grade
handbook based on guided inquiry that help the teacher in learning process and
reaching curriculum 2013 aim that give the student’s creativity chance in
stimulating skills of the activity procedure.
The development of this practicum workbook product is adapted from the
development steps by Sugiyono with restriction up to 5 steps development. The
product that has been developed will be validated by two biology senior high school
second grade teachers to be assessed the advisability. The result of the research
that is obtained from the validation by the experts and teachers shows the average
value that is 4,3 with criteria “Excellent” and it concludes the product that is
developed is proper to be tested with improvement as recommended. Based on the
result of this research, it is concluded that the biology practicum workbook based
on guided inquiry for senior high school second grade is appropriate to be tested.

Keyword : RnD, biology practicum book for XI grade, guided inquiry
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Saat ini, perkembangan dunia pendidikan tidak terlepas dari perkembangan
kurikulum. Kurikulum di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013 yang
lebih menitikberatkan pada proses sains. Salah satu keunikan dari proses sains
yakni adanya suatu kegiatan atau suatu percobaan yang dilakukan oleh peserta
didik itu sendiri. Pada mata pelajaran Biologi, sebenarnya tidak terlepas dari
kebutuhan kehidupan dan penerapan biologi itu sendiri didalam kegiatan seharihari. Untuk itu, diperlukan adanya suatu kegiatan yang nyata atau keterampilan
dalam menerapkan ilmu biologi tersebut dan juga demi terwujudnya
pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 yakni berupa praktik di
laboratorium.
Didalam laboratorium, peserta didik mendapat pengalaman belajar melalui
interaksi dengan bahan-bahan baku. Kegiatan ini dimulai dari menentukan
tujuan belajar, mempersiapkan alat dan bahan, mempraktekkan sendiri, melihat
hasilnya, mencatat, menganalisis, serta membuat kesimpulan dari hasil
percobaan tersebut. Dengan begitu, peserta didik menjadi lebih memahami
materi yang sedang dipelajari.
Pada dasarnya peserta didik tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam
melaksanakan proses kegiatan praktikum. Agar proses kegiatan praktikum
berjalan dengan lancar,guru sebagai fasilitator memfasilitasi peserta didik
dengan memberikan panduan yang berisi tujuan praktikum, prosedur praktikum
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lembar pengamatan, alat dan bahan, lembar observasi kegiatan praktikum atau
biasanya disebut buku panduan praktikum. Dalam pembelajaran di sekolah,
panduan praktikum biasanya terdapat pada buku-buku paket yang ada di
perpustakaan maupun Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dibuat sendiri
oleh guru. Panduan praktikum yang disediakan oleh guru harus memberikan
proses kegiatan yang akan dilakukan secara rinci dan jelas sehingga sebagian
besar perencanaan dibuat oleh guru. Metode seperti ini membuat peserta didik
tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Menurut guru, LKPD yang dibuat tersebut kurang efektif dalam penggunaannya
dikarenakan peserta didik tidak dapat mempelajari kembali praktikum yang
sudah dilaksanakan. Selain itu, peserta didik juga tidak memiliki gambaran akan
praktikum yang akan dilaksanakan selanjutnya. Oleh karena itu diperlukan
suatu buku panduan praktikum yang mengarahkan peserta didik untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Salah satu solusi agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang
dimilikinya yakni dengan diberikan buku panduan praktikum biologi berbasis
inkuiri terbimbing. Pada tipe ini guru hanya memberikan suatu permasalahan
melalui pengamatan, percobaan , atau prosedur penelitian untuk memperoleh
jawaban sehingga peran guru sebagai fasilitator juga dapat terlaksana. Guru
sebagai sumber informasi memberikan beberapa bantuan seperti menuliskan
tujuan agar menghindari kegagalan dalam pemecahan masalah. Pada buku
panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing ini tidak ditampilkan prosedur
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kegiatan secara keseluruhan, sehingga peserta didik harus merumuskan sendiri
prosedur kegiatan tersebut.
Pembelajaran inkuiri yang digunakan pada buku panduan praktikum
tersebut menitikberatkan pada proses mencari dan menemukan sehingga materi
pelajaran tidak dijelaskan secara langsung, Peserta didik memiliki peran berupa
mencari dan menemukan sendiri materi yang dipelajari sehingga peserta didik
menjadi lebih mengingat materi tersebut. Guru sebagai pendidik hanya
bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing untuk belajar. Hal tersebut
didukung oleh pendapat Keller (1992),

bahwa inkuiri terbimbing adalah

metode pembelajaran yang menekankan pada siswa yang memecahkan masalah
dari guru atau buku teks melalui cara-cara ilmiah, melalui pustaka dan melalui
pertanyaan serta guru membimbing siswa dalam menentukan proses pemecahan
dan identifikasi solusi sementara dari masalah tersebut.
Berdasarkan survei kebutuhan di SMA N 6 Yogyakarta, SMA N 11
Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur St. Louis Sedayu, SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta, dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, menunjukkan bahwa dalam
proses pembelajaran guru menggunakan berbagai model dan metode yaitu
inkuiri, diskusi, discovery, PBL, PJBL, dan ceramah. Dalam melaksanakan
kegiatan praktikum guru masih menggunakan LKPD yang dibuat sendiri dan
panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing belum pernah digunakan.
Menurut sebagian besar guru, panduan praktikum yang dibuat sudah mencukupi
pencapaian tujuan kurikulum 2013. Namun, guru sangat membutuhkan adanya
suatu buku panduan praktikum tambahan dalam menunjang proses
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pembelajaran. Dengan adanya buku panduan ini peserta didik dapat lebih
mudah dalam melaksanakan kegiatan praktikum dan guru tidak perlu membuat
panduan praktikum sendiri. Buku panduan ini dapat digunakan oleh guru dalam
jangka waktu yang tertentu disesuaikan dengan perkembangan kurikulum di
Indonesia.
Berdasarkan tujuan kurikulum 2013 yakni memberi peluang kreativitas
peserta didik dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan serta melihat
kebutuhan guru akan adanya buku panduan praktikum tambahan proses
pembelajaran. Maka peneliti tertarik untuk mengembangkan buku panduan
praktikum sebagai salah satu solusi untuk mencapai tujuan kurikulum 2013.
Buku panduan praktikum yang dikembangkan adalah buku panduan praktikum
biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing.

B. Rumusan Masalah
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu :
1. Apakah metode inkuiri terbimbing dapat digunakan di praktikum pada
semua materi biologi SMA kelas XI?
2. Apakah buku panduan praktikum biologi yang dikembangkan sudah valid
menurut para ahli?
3. Apakah buku panduan praktikum yang dikembangkan layak diujicobakan
dalam lingkup terbatas?
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C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini menjadi terarah dan menghindari luasnya
permasalahan, maka dilakukan batasan masalah sebagai berikut:
1. Materi pokok yang ditulis dalam buku panduan praktikum biologi yang
dikembangkan adalah materi Sel, Struktur dan Jaringan Tumbuhan, Struktur
dan Jaringan Hewan, Sistem Gerak, Sistem Pencernaan, Sistem Peredaran
Darah,

Sistem

Pernapasan,

Sistem

Ekskresi,

Sistem

Koordinasi,

Psikotropika dan Zat Adiktif, dan Sistem Reproduksi
2. Validitas dari buku panduan praktikum yang dikembangkan dilihat
berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi, ahli media, dan guru biologi
SMA kelas XI
3. Kelayakan dari buku panduan praktikum yang dikembangkan menggunakan
pendekatan inkuiri terbimbing dengan prinsip merumuskan masalah,
mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan
merumuskan kesimpulan

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui materi biologi kelas XI yang dapat dipraktikumkan dengan
inkuiri terbimbing
2. Mengetahui validitas dari buku panduan praktikum yang dikembangkan
3. Mengetahui kelayakan buku panduan praktikum untuk diujicobakan dalam
lingkup terbatas
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E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Untuk peneliti
Penelitian ini dapat meningkatkan motivasi dari peneliti untuk menciptakan
media pembelajaran yang baru dalam meningkatkan keaktifan peserta didik
2. Untuk guru
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru untuk dapat menyampaikan
pengetahuan biologi kepada peserta didik
3. Untuk peserta didik
Peserta didik dapat menjadi lebih aktif, kreatif, teliti, dan kritis dalam
menanggapi berbagai permasalahan
4. Untuk sekolah
Memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternative peningkatan kualitas
pendidikan khususnya pembelajaran biologi

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Produk yang dikembangkan berupa buku panduan praktikum biologi
berbasis inkuiri terbimbing untuk kelas XI SMA/MA
2. Buku panduan ini berisikan arahan agar peserta didik mudah dalam
memahami materi yang sedang dipelajari
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3. Buku panduan praktikum ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang
relevan dengan materi pelajaran
4. Gambar-gambar yang dicantumkan dalam buku ini jelas dan berwarna
sehingga peserta didik tertarik untuk melihat dan memahami materi
5. Kertas yang digunakan dalam buku ini yaitu kertas A4
G. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah untuk meyamakan persepsi
maka peneliti memberikan pejelasan dari beberapa istilah yang dipergunakan:
1. Pengembangan
Pengembangan merupakan suatu cara untuk mengembangkan
produk baru atau melengkapi produk yang sudah ada agar dapat
dipergunakan dalam proses pembelajaran.
2. Buku Panduan Praktikum
Panduan praktikum merupakan suatu pedoman praktikum yang
berisi persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Buku panduan
praktikum dimaksudkan sebagai kumpulan panduan-panduan praktikum
yang dijilid menjadi buku
3. Inkuiri Terbimbing
Inkuiri terbimbing merupakan kegiatan inkuiri dimana peserta didik
diberikan kesempatan untuk bekerja merumuskan prosedur, menganalisis
hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri, sedangkan dalam hal
menentukan topik, pertanyaan dan bahan penunjang, guru hanya berperan
sebagai fasilitator
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka
1. Buku Panduan Praktikum
Praktikum memegang peranan penting dalam pembelajaran IPA
khususnya Biologi sehingga guru harus memperhatikan beberapa faktor
yang menunjang keberhasilan kegiatan praktikum. Salah satu faktor
penunjang keberhasilan kegiatan praktikum adalah adanya panduan atau
petunjuk praktikum. Buku panduan atau buku petunjuk dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah buku yang berisikan keterangan dan petunjuk
praktis untuk melakukan (melaksanakan, menjalankan) sesuatu.
Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
36/D/O/2001 pasal 5 petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan
praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan
pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf
pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tuilisan
ilmiah. Buku panduan praktikum merupakan buku yang berisi pedoman
praktikum dalam tata cara persiapan, pelaksanaan, dan analisis oleh
pengajar (Arifin, 2012). Dengan demikian buku panduan praktikum
merupakan suatu buku yang berisi pengarahan yang bertujuan untuk
memberi tahu dalam melakukan kegiatan praktikum.

8
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Mengacu kepada Meril Physical Science : Laboratory Manual dalam
Amri (2013), panduan praktikum disusun dengan format sebagai berikut :
a. Pengantar
Berisi uraian singkat yang mengetengahkan bahan pelajaran
(berupa konsep-konsep IPA) yang mencakup dalam kegiatan/praktikum
dan informasi khusus yang ebrkaitan dengan masalah yang akan
dipecahkan melalui praktikum.
b. Tujuan
Memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang
diungkapkan di pengantar atau berkaitan dengan unjuk kerja peserta
didik.
c. Alat dan Bahan
Memuat alat dan bahan yang diperlukan
d. Prosedur/Langkah Kegiatan
Merupakan instruksi untuk melakukan kegiatan praktikum dapat
berupa sketsa gambar
e. Data Hasil Pengamatan
Meliputi tabel-tabel data atau grafik kosong yang dapat diisi
peserta didik untuk membantu peserta didik mengorganisasikan data
f. Analisis
Bagian ini membimbing peserta didik untuk melakukan
langkah-langkah analisis data sehingga kesimpulan dapat diperoleh.
Bagian ini dapat berupa pertanyaan atau isian yang jawabannya berupa
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perhitungan terhadap data. Pada bagian ini peserta didik dapat diminta
membuat grafik dan melihat hubungan sebab akibat antara dua hal
seperti yang dirumuskan dalam masalah
g. Langkah Selanjutnya
Merupakan kegiatan perluasan, proyek, atau telaah pustaka yang
membantu peserta didik belajar lebih lanjut tentang materi pembelajaran
yang dipelajari melalui kegiatan praktikum serta penerapannya dalam
bidang-bidang lain.
Isi dari buku petunjuk praktikum tersebut peneliti gunakan
sebagai acuan format dalam buku panduan praktikum biologi yang akan
dikembangkan. Terdapat beberapa model panduan praktikum, salah
satunya adalah buku panduan praktikum berbasis inkuiri. Menurut
Fathurrohman (2015) pada tipe ini, guru hanya memberikan
permasalahan melalui pengamatan, percobaan, atau prosedur penelitian
untuk memperoleh jawaban dan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan
demikian, guru berlaku sebagai sumber informasi yang memberikan
bantuan dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pemecahan
masalah. Pada buku panduan praktikum berbasis inkuiri tidak
ditampilkan petunjuk kegiatan secara keseluruhan, sehingga peserta
didik harus merumuskan sendiri langkah kegiatan atau prosedur
kegiatan yang akan dilakukan dengan bantuan informasi-informasi yang
tersediadalam buku panduan. Peserta didik dilatih untuk memahami
informasi yang tersedia guna melatih keterampilan proses sains. Oleh
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karena itu peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensi yang
dimilikinya.

2. Pembelajaran Inkuiri
Inkuiri berasal dari bahasa inggris “inquiry” yang dapat diartikan
sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan
ilmiah yang diajukannya. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat
mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan.
Dengan kata lain, inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan
mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dana atau eksperimen
untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau
rumusan masalah. Mince (2011) menjelaskan model inkuiri merupakan
rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh
kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis,
kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuannya dengan penuh percaya diri.
Alberta (2004) menyatakan bahwa inkuiri adalah proses dinamis
yang terbuka untuk mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan hal yang
membingungkan yang ada untuk mengetahui dan memahami dunia.
Menurut Sanjaya (2006) penggunaan inkuiri harus memperhatikan beberapa
prinsip, yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual (pengembangan
kemampuan berfikir), prinsip interaksi (interaksi antara peserta didik
maupun interaksi peserta didik dengan guru bahkan antara peserta didik
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dengan lingkungan), prinsip bertanya (guru sebagai penanya), prinsip
belajar untuk berfikir (learning how to think), prinsip keterbukaan
(menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik
mengembangan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran
hipotesis yang diajukan).
Kelebihan pembelajaran menggunakan inkuiri menurut Roestiyah (2008)
adalah :
a. Dapat membentuk dan mengembangkan self concept pada diri peserta
didik sehingga dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih
baik.
b. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi dan
proses belajar baru
c. Mendorong peserta didik berfikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri,
bersikap obyektif, jujur, dan terbuka
d. Mendorong peserta didik untuk berfikir intuitif dan merumuskan
hipotesisnya sendiri
e. Menghindari cara-cara belajar yang tradisional
f. Mampu mengasimilasikan dan mengakomodasi informasi
Menurut Sanjaya (2011) langkah-langkah pembelajaran inkuiri meliputi :
a. Orientasi
Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim
pembelajaran yang responsive. Pada langkah ini guru megondisikan
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agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran dengan
memberikan arahan dan petunjuk
b. Merumuskan masalah
Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik
pada persoalan yang mengandung teka-teki yang perlu dicari
jawabannya. Proses pencarian jawaban itulah yang sangat penting dalam
strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui proses tersebut peserta didik akan
memperoleh pengalaman yang sangat berharga
c. Mengajukan hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang
sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotsis perlu diuji
kebenarannya
d. Mengumpulkan data
Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang
dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi
pembelajarna inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental
yang sangat penting dalam pengembangan intelektual
e. Menguji hipotesis
Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang
dianggap diterima sesuai dengan data atau indormasi yang diperoleh
berdasarkan pengumpulan data. Kebenaran jawaban yang diberikan
buan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh
data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan
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f. Merumuskan kesimpulan
Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan
yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Oleh karena itu,
untuk mencapai kesimpulan yang akurat hendaknya guru mampu
menunjukkan pada peserta didik data nama yang relevan

Berdasarkan komponen-komponen dalam proses inkuiri yang meliputi
topik masalah, sumber masalah atau pertanyaan, bahan, prosedur atau
rancangan kegiatan, pengumpulan dan analisis data serta pengambilan
kesimpulan, Bonnstetter dalam Suyanti (2010), membedakan inkuiri
menjadi lima tipe yaitu :
a. Traditional Hands-on
Traditional Hands-on adalah tipe inkuiri yang paling sederhana.
Dalam praktikum, guru menyiapkan seluruh keperluan mulai dari topik
sampai kesimpulan yang harus ditemukan peserta didik dalam bentuk
buku petunjuk yang lengkap
b. Structure Science Experience
Structured science experience atau pengalaman sains yang
terstruktur yaitu kegiatan inkuiri dimana guru menentukan topik,
pertanyaan, bahan dan prosedur sedangkan analisis dan kesimpulan
dilakukan oleh peserta didik
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c. Guided Inquiry
Guided Inquiry atau inkuiri terbimbing adalah sebuah kegiatan
pembelajaran dimana peserta didik diberikan kesempatan untuk dapat
merumuskan prosedur, menganalisis hasil dan mengambil kesimpulan
secara mandiri, sedangkan dalam hal menentukan topik , pertanyaan dan
bahan penunjang, guru hanya berperan sebagai fasilitator
d. Student Directed Inquiry
Student directed inquiry atau inkuiri peserta didik mandiri dapat
dikatakan inkuiri penuh, pada tingkatan ini peserta didik bertanggung
jawab secara penuh terhadap proses belajarnya dan pendidik hanya
memberikan

bimbingan

terbatas

pada

pemilihan

topik

dan

pengembangan pertanyaan
e. Student Research
Student research atau penelitian peserta didik merupakan tipe
yang paling kompleks. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan
pembimbing sedangkan penentuan atau pemilihan proses dari
keseluruhan komponen inkuiri menjadi tanggung jawab peserta didik
Berdasarkan tipe-tipe inkuiri yang telah dipaparkan, buku
panduan praktikum yang dikembangkan pada penelitian ini tergolong
dalam tipe guided inquiry karena buku tersebut tidak mencantumkan
prosedur kerja sehingga peserta didik diberikan kesempatan untuk
bekerja merumuskan prosedur, menganalisis hasil, dan mengambil
kesimpulan secara mandiri
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3. Materi Biologi SMA Kelas XI
Biologi adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang
kehidupan dunia dari segala aspek baik tentang makhluk hidup, lingkungan
maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam
pembelajaran biologi SMA Kelas XI terdapat 13 Kompetensi Dasar yang
akan dipelajari dengan pokok bahasan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Materi Pokok Biologi SMA Kelas XI
Kompetensi Dasar
3.1 Memahami tentang komponen
kimiawi penyusun sel, ciri hidup
pada sel yang ditunjukkan oleh
struktur, fungsi dan proses yang
berlangsung didalam sel sebagai
unit terkecil kehidupan
3.2
Menganalisis
berbagai
bioproses dalam sel yang meliputi
mekanisme transport membrane,
reproduksi dan sintesis protein
3.3
Menganalisis
keterkaitan
hubungan antara struktur sel pada
jaringan tumbuhan dengan fungsi
organ pada tumbuhan
3.4 Menganalisis keterkaitan antara
struktur sel pada jaringan hewan
dengan fungsi organ pada hewan
3.5 Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem gerak dalam kaitannya
dengan bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi pada
sistem gerak manusia
3.6 Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem sirkulasi dalam
kaitannya dengan bioproses dan
gangguan fungsi yang terjadi pada
sistem sirkulasi manusia

Materi Pokok
Sel

Sel

Jaringan Tumbuhan

Jaringan Hewan

Sistem Gerak

Sistem Sirkulasi
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Kompetensi Dasar
3.7 Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem pencernaan dalam
kaitannya dengan nutrisi, bioproses
dan gangguan fungsi yang dapat
terjadi pada sistem pencernaan
manusia
3.8 Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem respirasi dalam
kaitannya dengan bioproses dan
gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem respirasi manusia
3.9 Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem ekskresi dalam
kaitannya dengan bioproses dan
gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem ekskresi manusia
3.10 Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem koordinasi (saraf,
hormone, dan alat indera) dalam
kaitannya dengan mekanisme
koordinasi dan regulasi serta
gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem koordinasi manusia
3.11
Mengevaluasi
bahaya
penggunaan senyawa psikotropika
dan dampaknya terhadap kesehatan
diri, lingkungan, dan masyarakat
3.12
Menganalisis
hubungan
struktur jaringan penyusun organ
reproduksi dengan fungsinya dalam
sistem reproduksi manusia
3.13 Menganalisis peran sistem
imun dan imunisasi terhadap proses
fisiologi dalam tubuh

Materi Pokok
Sistem Pencernaan

Sistem Respirasi

Sistem Ekskresi

Sistem Koordinasi

Psikotropika dan Zat Adiktif

Sistem Reproduksi

Sistem Imun

Pada penelitian ini, peneliti memilih beberapa materi biologi yaitu
Sel, Jaringan Tumbuhan, Jaringan Hewan, Sistem Pencernaan, Sistem
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Peredaran Darah, Sistem Pernapasan, Sistem Ekskresi, Sistem Reproduksi,
dan Sistem Imun. Materi ini dipilih dikarenakan peserta didik memerlukan
praktikum agar mampu melihat dan menemukan konsepnya sendiri, selain
itu materi tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

B. Penelitian Relevan
Pada bagian ini akan dipaparkan mengenali penelitian pengembangan
terdahulu yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.
1. Mislia, dkk (2017) melakukan penelitian tentang Pengembangan Petunjuk
Praktikum Biologi Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Sistem
Pencernaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
petunjuk praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing pada materi sistem
pencernaan kelas XI SMA Negeri 5 Pontianak yang dapat digunakan sebagai
bahan ajar praktikum. Model pengembangan yang digunkaan dalam
penelitian ini adalah memodifikasi model pengembangan 4-D yang
direkomendasikan Thiagarajan meliputi pendefinisian (Define), perancangan
(Design), pengembangan (Develop), dan penyebaran (Disseminate). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa buku petunjuk praktikum yang telah
dikembangkan memberikan respon positif terhadap penggunaan petunjuk
praktikum yang telah direvisi pada kegiatan praktikum biologi materi sistem
pencernaan. Penelitian diatas berhubungan dengan penelitian yang dibuat
oleh peneliti dengan mengembangkan buku panduan praktikum biologi
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berbasis inkuiri terbimbing, serta produk yang dikembangkan peneliti
memuat materi kelas XI.
2. Niken (2017) melakukan penelitian berjudul Pengembangan Penuntun
raktikum Biologi Bernuansa Keterampilan Proses Sains untuk Siswa SMA
Kelas XI Semester Genap. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan proses pengembangan, untuk menghasilkan penuntun
praktikum yang praktis dan mengungkapkan keefektifan penuntun
praktikum biologi bernuansa keterampilan proses sains untuk siswa SMA
kelas XI semester genap. Penelitian ini menggunakan model pengembngan
Plomp yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap investigasi awal, tahap
pengembangan atau pembuatan prototype, dan tahap penilaian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa buku penuntun praktikum yang telah
dikembangkan dinyatakan sangat praktis oleh guru dan siswa serta efektif
berdasarkan dari hasil motivasi, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik.
Penelitian di atas berhubungan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti
dengan mengembangkan buku panduan praktikum biologi serta produk yang
dikembangkan berfokus pada siswa SMA kelas XI.

C. Desain Diagram Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mislia (2017) tentang
Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada
Materi Sistem Pencernaan dan Niken (2017) tentang Pengembangan Penuntun
Praktikum Biologi Bernuansa Keterampilan Proses Sains untuk Siswa SMA
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Kelas XI Semester Genap dapat dibuat literature map seperti gambar 2.1
dibawah ini:
Buku Panduan Praktikum

Mislia, dkk (2017)
Pengembangan Petunjuk
Praktikum Biologi Berbasis Inkuiri
Terbimbing Pada Materi Sistem
Pencernaan

Niken (2017)
Pengembangan Penuntun Praktikum
Biologi Bernuansa Keterampilan
Proses Sains untuk Siswa SMA Kelas
XI Semester Genap
Tujuan :

Tujuan :
Mengembangkan petunjuk
praktikum biologi berbasis inkuiri
terbimbing pada materi sistem
pencernaan kelas XI SMA Negeri
5 Pontianak yang dapat digunakan
sebagai bahan ajar praktikum

Mendeskripsikan proses
pengembangan, untuk menghasilkan
penuntun praktikum yang praktis dan
mengungkapkan keefektifan
penuntun praktikum biologi
bernuansa keterampilan proses sains
untuk siswa SMA kelas XI semester
genap.

Menghasilkan produk berupa panduan praktikum yang bertujuan
dapat membantu peserta didik dalam kegiatan praktikum

Peneliti
Pengembangan Buku Panduan Praktikum Biologi Kelas XI Berbasis
Inkuiri Terbimbing
Gambar 2.1 Desain Diagram Penelitian Relevan
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D. Kerangka Berpikir
Pembelajaran IPA lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menjelajahi alam
sekitar secara ilmiah. Biologi sebagai salah satu bidang IPA mempelajari
konsep-konsep kehidupan yang dapat dialami secara langsung.
Salah satu metode untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik
yaitu melalui praktikum di laboratorium. Di laboratorium peserta didik
mendapat pengalaman belajar yaitu dengan menemukan sendiri konsep materi
yang akan dibahas melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam
pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium perlu adanya panduan yang
berisi tujuan praktikum, prosedur praktikum, lembar pengamatan, alat dan
bahan, lembar observasi kegiatan praktikum. Dalam pembelajaran di sekolah,
panduan praktikum biasanya terdapat pada buku pelajaran, namun ada beberapa
sekolah yang memberikan panduan praktikum dalam Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) dan bercampur dengan banyak materi dan bersifat teori.
Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Mislia (2017) mengenai
pengembangan petunjuk praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing pada
materi sistem pencernaan dan menghasilkan sebuah produk berupa buku
petunjuk praktikum berbasis inkuiri terbimbing yang dapat digunakan sebagai
media praktikum. Penelitian lain dilakukan oleh Niken (2017) mengenai
pengembangan penuntun praktikum biologi bernuansa keterampilan proses
sains untuk siswa SMA kelas XI semester genap dan menghasilkan buku
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petunjuk praktikum yang sangat efektif digunakan baik guru maupun peserta
didik.
Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mislia dan Niken,
peneliti bermaksud melakukan penelitian yaitu Pengembangan Buku Panduan
Praktikum Biologi SMA Kelas XI Berbasis Inkuiri Terbimbing. Beberapa
prosedur diperlukan untuk mengembangkan buku petunjuk praktikum.
Prosedur yang dibutuhkan antara lain melakukan survei kebutuhan, merancang
buku panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing dan validasi oleh para ahli
dan guru.
Survei kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan guru
mengenai buku panduan praktikum yang dikembangkan. Setelah melakukan
survei kebutuhan pada 5 sekolah yang berbeda dilanjutkan dengan merancang
buku panduan praktikum. Buku panduan praktikum yang sudah selesai
dikembangkan akan divalidasi oleh 2 ahli dan 2 guru SMA Kelas XI. Hasil dari
penilaian oleh para ahli dan guru tersebut dapat diketahui kelayakan dari buku
yang dikembangkan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
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Survei kebutuhan pada 5 sekolah :

Penelitian relevan :

Kurang efektifnya penggunaan LKPD yang
dibuat sendiri oleh guru dikarenakan peserta
didik tidak dapat mempelajari kembali
praktikum yang sudah dilaksanakan. Selain
itu, peserta didik juga tidak memiliki
gambaran kegiatan praktikum yang akan
dilaksanakan selanjutnya. Untuk itu guru
sangat membutuhkan adanya suatu buku
panduan
praktikum
biologi
untuk
mempermudah kegiatan praktikum

Penelitian yang dilakukan
oleh Mislia (2017) dan
Niken
(2017)
yang
menghasilkan produk media
pembelajaran berupa buku
petunjuk praktikum yang
membantu peserta didik
dalam melakukan kegiatan
praktikum

Pengembangan Buku Panduan Praktikum Biologi SMA Kelas XI
Berbasis Inkuiri Terbimbing

Validasi para ahli dan guru biologi SMA Kelas XI

Revisi produk berdasarkan komentar dan saran dari
ahli materi dan media serta guru biologi SMA kelas XI

Buku Panduan Praktikum Biologi SMA Kelas XI Berbasis Inkuiri
Terbimbing yang layak diujicoba

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau
Research and Development (RnD). Menurut Sukmadinata (2008) penelitian
dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan
produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang
dihasilkan bisa berbentuk software, ataupun hardware seperti buku, modul,
paket, program pembelajaran ataupun alat bantu belajar. Menurut Santyasa
(2009) Research and Development (RnD) dalam penelitian pendidikan
memiliki karakteristik sebagai berikut :
a.

Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan
dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran
sebagai pertanggungjawaban professional dan komitmennya terhadap
pemerolehan kualitas pembelajaran

b.

Pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta
media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi
peserta didik

c.

Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli,
dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk
yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

d.

Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media
pembelajaran perlu didokumentasukan secara rapi dan dilaporkan

24
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secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan
originalitas
Sugiyono (2015) menyatakan, penelitian dan pengembangan ini
terdapat 10 langkah/tahapan pelaksanaan dan dapat dilihat sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Merupakan tahap untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah
atau penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi serta
potensi yang mungkin dikembangkan
2. Pengumpulan Informasi
Pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan berbagai informasi
tertentu yang dapat menjadi dasar pengembangan produk tersebut
3. Desain Produk
Desain produk merupakan tahap perwujudan rencana pengembangan
produk dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai
pegangan untuk membuat dan menilainya
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk layak digunakan atau tidak. Validasi produk
diberikan oleh beberapa pakar dan tenaga ahli yang sudah
berpengalaman
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5. Revisi Desain
Revisi desain merupakan kegiatan peninjauan kembali untuk perbaikan
desain pengembangan produk berdasarkan penilaian dan saran validator
pada tahap validasi desain
6. Uji Coba Produk
Pengujian produk merupakan kegiatan pengujian produk terhadap
beberapa sampel untuk mengetahui keefektifan produk. Uji coba dapat
dilakukan pada kelompok terbatas
7. Revisi Produk
Revisi produk merupakan kegiatan peninjauan kembali untuk perbaikan
produk yang dikembangkan berdasarkan masukan pada tahap uji produk
8. Uji Coba Pemakaian
Pengujian produk merupakan kegiatan pengujian produk terhadap
subjek penelitian. Uji coba dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas
produk yang dikembangkan. Masukan pada uji pemakaian dijadikan
dasar pertimbangan untuk melaukan revisi produk tahap akhir
9. Revisi Pemakaian
Setelah melakukan uji coba pemakaian, langkah selanjutnya adalah
revisi pemakaian berdasarkan masukan pada tahap uji pemakaian.
Revisi produk pada tahap ini bersifat final
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10. Produksi Masal
Dalam bidang pendidikan, produksi masal dari produk yang
dikembangkan merupakan suatu pilihan yang berimplikasi pada
pemanfaatan yang lebih luas.
Adapun bagan langkah-langkah penelitian menurut Sugiyono (2015) seperti
ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Potensi dan
masalah

Pengumpulan
data

Desain
Produk

Validasi

Ujicoba

Revisi

Ujicoba

Revisi

Pemakaian

Produk

Produk

Desain

Desain

Revisi
Produk

Produksi Masal

Gambar 3.1 Bagan langkah-langkah penelitian
Pada penelitian ini peneliti mengembangkan buku panduan
praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing untuk SMA kelas XI hanya
dibatasi pada tahap 5 yaitu revisi desain berdasarkan hasil analisis produk
awal sehingga menjadi produk yang lebih baik. Pembatasan penelitian yang
hanya sampai tahap 5 ini dikarenakan membutuhkan waktu yang lama jika
penelitian dilakukan sampai pada tahap terakhir.
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Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan buku panduan
praktikum pada mata pelajaran Biologi kelas XI dengan materi Sel, Struktur
dan Jaringan Tumbuhan, Struktur dan Jaringan Hewan, Sistem Gerak,
Sistem Sirkulasi Manusia, Sistem Pencernaan Makanan, Sistem Respirasi,
Sistem Ekskresi, Psikotropika dan Zat Adiktif, dan Sistem Reproduksi.
Tingkat kelayakan buku panduan praktikum ini diketahui melalui validasi
oleh ahli materi, validasi oleh ahli media, dan validasi oleh guru.

B. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengembangan
ini diadaptasi dari langkah-langkah pengembangan yang dikembangkan
oleh Sugiyono dengan pembatasan. Dalam penelitian ini dibatasi hanya
sampai lima langkah pengembangan saja karena keterbatasan waktu
penelitian. Lima langkah pengembangan ini yaitu tahap (1) potensi dan
masalah, (2) pengumpulan informasi (3) desain produk, (4) validasi desain
(5) revisi desain.
Penelitian pengembangan ini divalidasi oleh para ahli dan guru
Biologi kelas XI untuk dinilai kelayakannya. Untuk menjelaskan lebih
detail, maka peneliti memerinci lima tahapan proses pengembangan yang
akan dilakukan sebagai berikut:
1. Potensi dan masalah
Untuk menemukan potensi dan masalah peneliti melakukan kegiatan
wawancara. Diharapkan melalui wawancara ini peneliti menemukan
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potensi-potensi yang dimiliki sekolah yang dapat didayagunakan untuk
mengatasi permasalahan terkait dengan kebutuhan penggunaan buku
panduan praktikum disekolah, khususnya pada pelajaran biologi SMA
kelas XI
2. Pengumpulan informasi
Hasil wawancara dengan guru Biologi kelas XI tentang praktikum
dikumpulkan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan sebuah
produk berupa buku panduan praktikum Biologi.
3. Desain produk
Tahap ketiga ini adalah mendesain produk buku panduan praktikum
biologi berbasis inkuiri terbimbing untuk SMA kelas XI. Untuk
mendesain produk, peneliti berpacu pada hasil analisis kebutuhan
sebelumnya. Kemudian peneliti mendesain buku dengan langkahlangkah sebagai berikut:
a. Menentukan materi Biologi yang terdapat di kelas XI kemudian
dibatasi dengan memilih pokok bahasan
b. Merumuskan tujuan yang akan dicapai peserta didik
c. Pembuatan desain halaman depan
d. Pembuatan halaman kata pengantar dan daftar isi
e. Penulisan bagian penyajian panduan praktikum
f. Penulisan daftar pustaka, dan
g. Pembuatan sampul belakang
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4. Validasi desain
Tahap keempat dalam penelitian ini adalah tahap validasi desain.
Produk awal panduan praktikum diserahkan kepada ahli untuk
dievaluasi dan divalidasi. Tahapan validasi desain produk ini bertujuan
untuk memberikan penilaian terkait kualitas dan kelayakannya sehingga
dapat menunjukkan kelebihan dan kelemahan yang ada pada desain
produk. Uji validitas dilakukan oleh 2 pakar pendidikan dan 2 guru
SMA kelas XI. Uji validasi ini dilakukan dengan cara menilai kualitas
media dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Setelah itu, data
kuesioner akan dianalisis oleh peneliti untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam revisi desain
5. Revisi desain
Hasil validasi yang telah dilakukan oleh para ahli kemudian direvisi
untuk penyempurnaan desain produk. Revisi desain produk bertujuan
untuk meminimalkan kelemahan pada produk sehingga akan
menghasilkan produk akhir yang layak diujicoba. Revisi ini dilakukan
berdasarkan hasil validasi oleh keempat pakar/ahli media pembelajaran
yang tertuang dalam lembar kuesioner. Dari hasil pengisian kuesioner
inilah yang akan dijadikan dasar bagi peneliti untuk melakukan revisi
desain produk agar memiliki desain produk yang lebih berkualitas dari
sebelumnya.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data pada penelitian Pengembangan Buku
Panduan Praktikum Biologi SMA Kelas XI Berbasis Inkuiri Terbimbing
diperlukan instrument sebagai berikut:
1. Metode Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah
wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang
dilakukan oleh subyek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaanpertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu (Suharsimi, 2006).
Metode ini digunakan untuk analisis kebutuhan yang digunakan dalam
pembelajaran.
2. Metode Kuesioner
Kuesioner digunakan untuk uji kelayakan dan uji validitas panduan
praktikum, serta tanggapan guru. Jenis angket untuk uji kelayakan dan
uji validitas buku panduan praktikum adalah daftar cocok yaitu deretan
pernyataan dimana responden tinggal memberikan check list (√) di
tempat yang disediakan (Suharsimi, 2006).

D. Instrumen Penelitian
1. Lembar Wawancara untuk Analisis Kebutuhan
Untuk menganalisa kebutuhan dalam pengembangan buku
panduan praktikum dilakukan wawancara. Tahap wawancara dilakukan
untuk mengetahui dan mengidentifikasi fakta dan permasalahan yang
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ada di lapangan. Permasalahan tersebut terkait dengan penggunaan buku
panduan praktikum yang digunakan. Hasil wawancara tersebut
dijadikan acuan dalam pengembangan buku panduan praktikum biologi
berbasis inkuiri terbimbing untuk SMA kelas XI.
Indikator pada wawancara survei kebutuhan terdapat pada tabel
dibawah ini dan indikator tersebut dijabarkan untuk membuat
pertanyaan-pertanyaan dalam survei kebutuhan yang tampak pada tabel
3.2 sebagai berikut.
Tabel 3.1 Indikator Wawancara Survei Kebutuhan
Aspek
Kurikulum 2013

Indikator
1. Penjelasan metode pembelajaran

Pengetahuan guru
tentang
pembelajaran
inkuiri

1. Penjelasan alasan pendekatan
inkuiri

Praktikum

Panduan
Praktikum

1. Frekuensi pelaksanaan praktikum
2. Materi yang digunakan untuk
praktikum
1. Penjelasan model panduan
praktikum
2. Kesesuaian dengan pencapaian
kurikulum 2013
3. Kesesuaian kebutuhan buku
panduan praktikum

No. Item
1
2

3
4–5

6, 8, 9
7
10

Tabel 3.2 Panduan Wawancara Survei Kebutuhan
No
Pertanyaan
1. Dalam melaksanakan pembelajaran biologi metode apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan pendekatan inkuiri dalam
melaksanakan proses pembelajaran?
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3.

Dalam 2 semester, berapa kali Bapak/Ibu melaksanakan
praktikum?
4. Materi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam praktikum?
5. Menurut Bapak/Ibu materi apa saja yang membutuhkan praktikum
namun belum terlaksana?
6. Panduan praktikum model apakah yang biasanya digunakan oleh
peserta didik?
7. Apakah panduan praktikum yang digunakan sudah sesuai dengan
kurikulum 2013 yaitu memberi peluang kreativitas peserta didik
dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan?
8. Apakah Bapak/Ibu membuat sendiri buku panduan praktikum?
Bila tidak, berikan sumbernya!
9. Pernahkah Bapak/Ibu membuat panduan praktikum model inkuiri
terbimbing?
10. Apakah Bapak/Ibu membutuhkan adanya buku panduan praktikum
tambahan dalam pembelajaran?

2.

Lembar Kuesioner untuk Validasi Produk
Untuk mengukur kualitas produk yang dikembangkan sehingga
layak untuk diuji coba peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner
validasi diberikan kepada ahli materi dan guru mata pelajaran.
1) Kisi – kisi instrument validasi untuk ahli materi dan guru mata
pelajaran
Kuesioner ini diberikan kepada ahli materi dan guru mata
pelajaran untuk memvalidasi buku panduan praktikum dari aspek
pembelajaran. Indikator penilaian aspek pembelajaran tampak pada
tabel 3.3 indikator tersebut dijabarkan untuk membuat pertanyaanpertanyaan dalam kuesioner yang tampak pada tabel 3.4 sebagai
berikut:
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Tabel 3.3 Indikator Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Ahli Materi dan
Media
Aspek

Indikator

Konten/Isi 1. Kejelasan sasaran atau pengguna panduan
praktikum
2. Komponen dalam panduan praktikum lengkap
3. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar
4. Ketepatan materi yang digunakan dengan
Kompetensi Dasar
5. Kesesuaian panduan praktikum dengan materi
6. Kesesuaian bahasa yang digunakan
7. Kejelasan langkah dalam panduan praktikum
8. Kesesuaian soal evaluasi dengan tujuan
praktikum
9. Kejelasan konsep dalam panduan praktikum
10. Kesesuaian panduan praktikum dengan model
yang dikembangkan
Tampilan 1. Kesesuaian layout cover/ sampul depan
2. Kejelasan judul buku
3. Kesesuaian jenis dan ukuran font
4. Kesesuaian tampilan gambar
5. Keseimbangan warna
6. Kesesuaian ukuran buku
7. Kemudahan buku untuk digunakan
8. Kemenarikan warna, gambar, dan huruf yang
digunakan
9. Kemenarikan tampilan panduan praktikum

No.
item
1
2
3
4
5
6,7
8,9
10
11,12
13-18

19,20
21
22
23
24
25
26,27
28
29

Tabel 3.4 Instrumen Validasi Ahli Materi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pernyataan
Materi praktikum sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar
Materi tepat digunakan sesuai dengan Kompetensi Dasar
Panduan praktikum sesuai dengan materi
Pertanyaan-pertanyaan dalam panduan praktikum sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan
Konsep materi yang terdapat dalam panduan prakikum mudah
dipahami
Tidak terdapat kesalahan konsep dalam petunjuk praktikum
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7.
8.

Panduan praktikum menekankan keterkaitan antara materi
pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik
Panduan praktikum melatih peserta didik untuk memahami informasi
yang tersedia guna melatih keterampilan proses sains

Tabel 3.5 Instrumen Validasi Ahli Media
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pernyataan
Materi praktikum sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar
Komponen-komponen dalam buku panduan praktikum lengkap
Kalimat yang digunakan dalam panduan praktikum sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
Kalimat yang digunakan dalam panduan praktikum mudah dipahami
Langkah kerja dalam praktikum jelas
Penyajian panduan prakitkum runtut dan sistematis
Layout cover/ sampul depan (tata letak teks dan gambar) proporsional
Desain cover menarik
Judul buku jelas
Pemilihan jenis font (ukuran huruf dan angka) sesuai
Tampilan gambar (pemilihan gambar) sesuai dengan materi
Proporsi warna (keseimbangan warna) sesuai
Ukuran buku sesuai (menggunakan kertas ukuran A4 80gr)
Buku panduan praktikum mudah digunakan
Halaman buku mudah dicari
Warna, gambar, huruf (cetak tebal, miring, garis bawah, dsb) menarik
Tampilan panduan praktikum secara umum menarik

Tabel 3.6 Pernyataan Terkait Inkuiri Terbimbing pada Lembar Validasi
No
Pernyataan
8. Langkah kerja dalam panduan praktikum jelas
9. Penyajian panduan praktikum runtut dan sistematis
13. Panduan praktikum menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran
dengan dunia kehidupan peserta didik
14. Panduan praktikum mendorong dan membimbing kemampuan berpikir
peserta didik menjadi kritis dan kreatif
15. Panduan praktikum menekankan pada aktivitas peserta didik secara penuh
baik fisik maupun mental
16. Panduan praktikum membimbing peserta didik menemukan konsep materi
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17. Panduan praktikum melatih peserta didik untuk memahami informasi yang
tersedia guna melatih keterampilan proses sains
18. Panduan praktikum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
bekerja merumuskan prosedur kegiatan, menganalisis data, dan
mengambil kesimpulan secara mandiri

Tabel 3.7 Kriteria Validator Pengembangan Buku Panduan Praktikum
Validator
Dosen materi pembelajaran
Dosen media pembelajaran
Guru

Kriteria
Lulusan S2
Lulusan S2
Lulusan S1

Bidang Ahli
Ahli materi pembelajaran
Ahli media pembelajaran
Ahli pembelajaran kelas XI SMA

E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dan kuantitatif
1. Analisis kualitatif
Analisis kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh dua
validator pakar/ahli media pembelajaran dan dua guru Biologi kelas XI
SMA. Perolehan data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui
sejauh mana kualitas dan kelayakan buku panduan praktikum yang
dihasilkan dan selanjutnya dapat direvisi.

2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa skor diperoleh melalui instrument penilaiain
oleh dua validator pakar/ahli media pembelajaran dan dua guru Biologi
kelas XI SMA. Data yang dianalisis sebagai dasar dari hasil penilaian
kuesioner diubah menjadi interval. Skala penilaian terhadap buku panduan
praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing untuk SMA kelas XI yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

dikembangkan yaitu sangat baik (5), baik (4), cukup baik (3), kurang baik
(2), sangat kurang baik (1). Perolehan skor dari penilaian validator dihitung
menggunaka skala Likert.
Skala pengukuran untuk tingkat kebaikan 1 (sangat kurang baik), 2
(kurang baik), 3 (cukup baik), 4 (baik), 5 (sangat baik). Pengubahan skor
menjadi nilai dengan skala lima menggunakan acuan menurut Sukardjo
(2006) sebagai berikut :
Tabel 3.8 Interval Kriteria Penilaian
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

x > Xi + 1,80 SBi
Xi + 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 1,80 SBi
Xi - 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 0,60 SBi
Xi – 1,80 SBi ˂ x ≤ Xi – 0,600 SBi
x ≤ Xi - 1,80 SBi

Keterangan :
Xi : Rata – rata ideal = ½ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SBi : Simpangan baku ideal = ⅙ x (skor maksimal ideal – skor minimal
ideal)
Berdasarkan rumus konversi nilai tersebut maka setelah diperoleh
skor rata-rata dari setiap responden berupa data kuantitatif kemudian
diubah atau dikonversikan menjadi data kualitatif dengan perhitungan
yang tertera pada lampiran 7. Setelah melakukan perhitungan, hasil
konversi dari data kuantitatif ke data kualitatif dapat dilihat pada tabel
3.6 berikut:
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Tabel 3.9 Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif
Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup Baik (CB)
Kurang Baik (KB)
Sangat Kurang Baik (SKB)

Interval Skor
x > 4,21
3,40 < x ≤ 4,21
2,60 < x ≤ 3,40
1,79 < x ≤ 2,60
x ≤ 1,79

Hasil dari perhitungan skor masing-masing validasi yang dilakukan
akan dicari rata-rata skor perolehannya kemudian dapat dikonversikan
dari data kuantitatif ke data kualitatif dalam kategori tertentu seperti
yang tertera pada tabel pedoman konversi data diatas.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebutuhan
Salah satu langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian dan
pengembangan yaitu analisis kebutuhan pada setiap sekolah yang sudah
ditetapkan (surat perijinan pada lampiran 4). Analisis kebutuhan dimaksudkan
untuk memperoleh informasi terkait penggunaan panduan praktikum pada mata
pelajaran biologi kelas XI SMA. Dalam kegiatan analisis kebutuhan, peneliti
menggunakan metode wawancara untuk memperoleh sejumlah informasi yang
dibantu dengan lembar daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan pada lima guru
biologi kelas XI SMA di lima SMA yang ada di Yogyakarta yaitu SMA N 11
Yogykarta, SMA N 6 Yogyakarta, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta, dan SMA Pangudi Luhur St. Louise Sedayu. Dasar
pemilihan kelima sekolah tersebut dikarenakan kelima sekolah tersebut
merupakan sekolah favorit di Yogyakarta. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui
buku panduan praktikum seperti apa yang sudah digunakan ataupun belum
digunakan oleh guru biologi di sekolah tersebut.
Berdasarkan 10 butir pertanyaan wawancara, yang menunjukkan adanya
kebutuhan terkait buku panduan praktikum sejumlah 5 pertanyaan, secara
khusus kebutuhan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1, sedang secara
rinci/lengkap hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran. Hasil wawancara
yang diperoleh berdasarkan pada acuan wawancara yang terdiri dari 10 butir
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pertanyaan. Pada tabel 4.1 ditunjukkan kebutuhan spesifik akan petunjuk
praktikum pada lima sekolah SMA di Yogyakarta.
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Kebutuhan
Pertanyaan no:

SMA N 11
Yogyakarta

SMA N 6
Yogyakarta

SMA Stella
Duce 2

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta

1) Dalam melaksanakan
pembelajaran biologi metode
apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan?

Ceramah,
praktikum, diskusi,
Tanya jawab,
penugasan,
discovery, PJBL,
PBL
Pernah

Discovery
learning,
inkuiri,
diskusi, PBL,
PJBL

Diskusi, PBL,
PJBL

Ceramah,
diskusi,
praktikum

Belum

Pernah. Rasa
ingin tahu anak
harus diwadahi

Setiap bab

Tergantung
materi

Semua materi

Sel, Struktur
tumbuhan,
Jaringan
Hewan, Uji
Makanan

2) Apakah Bapak/Ibu pernah
menggunakan pendekatan
inkuiri dalam melaksanakan
proses pembelajaran? beri
alasannya!

3) Dalam 2 semester, berapa
kali Bapak/Ibu melaksanakan
praktikum?
4) Materi apa saja yang biasa
Bapak/Ibu gunakan dalam
praktikum?

Pernah.
Pembelajaran
biologi lebih
mengena,
siswa
menemukan
sendiri
3 – 5 kali
Setiap bab
minimal 1
praktikum
Jaringan
Sel, Struktur
tumbuhan,
Tumbuhan dan
jaringan hewan, Hewan, Sistem
sistem peredaran Gerak, Sistem
darah, semua KD transportasi

SMA Pangudi
Luhur St.
Louise IX
Sedayu
Discovery
learning, PBL,
inkuiri

Pernah, karena
anak harus
mengalami
langsung
(praktek), lebih
mengingat
materi
10 kali

Hampir semua. 1
bab 1 kali
praktikum
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5) Menurut Bapak/Ibu materi
apa saja yang membutuhkan
praktikum namun belum
terlaksana?

Sistem imun,
sistem reproduksi

Sistem imun,
Sel, sistem imun
sistem indera,
sistem sirkulasi

Sistem imun,
sistem
reproduksi
manusia

LKPD, project

Sistem
ekskresi,
sistem
imunitas,
sistem
reproduksi
LKPD

6) Praktikum model apakah
yang biasanya digunakan oleh
peserta didik?
7) Apakah panduan praktikum
yang digunakan sudah sesuai
dengan kurikulum 2013 yaitu
memberi peluang kreativitas
peserta didik dalam
merangsang keterampilan
prosedur kegiatan?
8) Apakah Bapak/Ibu
membuat sendiri buku
panduan praktikum? Bila
tidak, berikan sumbernya!

LKPD

LKPD

Sudah sesuai

Sudah sesuai

Sudah sesuai

Sudah sesuai

Sudah, tetapi
belum maksimal.

Ya . Buku :
Irnaningtyas

Tidak. Dari
buku paket :
Bumi Aksara,
Eksis,
Yudisthira
Belum

Ya. Buku
Campbell : 1,2,3

Membuat
sendiri.
Buku : Slamet,
Irnaningtyas,
Gunawan
Pernah

Modifikasi

9) Pernahkah Bapak/Ibu
membuat panduan praktikum
model inkuiri terbimbing?

Belum pernah

Belum

Lembar Kerja
Praktek

Belum.
Buku panduan
praktikum sudah
ada dan setiap
tahun ada revisi

42
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10) Apakah Bapak/Ibu
membutuhkan adanya buku
panduan praktikum tambahan
dalam pembelajaran?

Perlu

Perlu

Tidak terlalu

Perlu

Perlu. Sesuai
dengan KD dan
keadaan sekolah

43
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Survei kebutuhan di SMA N 11 Yogyakarta, SMA N 6 Yogyakarta,
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, dan SMA
Pangudi Luhur St. Louise IX Sedayu menunjukkan bahwa penggunaan
pendekatan inkuiri sering digunakan dalam proses pembelajaran dikarenakan
rasa ingin tahu peserta didik harus diwadahi sehingga peserta didik menemukan
sendiri dan mengalami langsung yang membuat peserta didik lebih mengingat
materi tersebut. Metode pembelajaran yang sering digunakan antara lain
diskusi, PBL, PJBL,, discovery learning, inquiry,dan ceramah. Dalam satu
tahun ajaran terdapat 3 – 10 praktikum yang dilaksanakan dan hampir setiap
materi di kelas XI terdapat praktikum. Ada beberapa materi yang menurut para
guru membutuhkan praktikum namun belum terlaksana dikarenakan waktu
yang tidak mencukupi dan materi yang sulit untuk dipraktikumkan yaitu materi
Sistem Imunitas dan Sistem Reproduksi.
Pada saat melaksanakan praktikum, panduan praktikum yang peserta
didik dapatkan dari guru berupa handout Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
Pada LKPD tersebut guru sudah memberikan petunjuk-petunjuk kemudian
peserta didik langsung melakukan sesuai dengan petunjuk tersebut. Panduan
praktikum yang digunakan oleh peserta didik dibuat sendiri oleh guru dan
terkadang menggabungkan dari buku paket. Menurut beberapa guru panduan
praktikum yang dibuat sudah mencukupi pencapaian kurikulum 2013, namun
ada yang merasa belum mencukupi dalam memberi peluang kreativitas peserta
didik dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan contohnya adalah
membuat prosedur penelitian dan merumuskan hipotesis. Berdasarkan
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wawancara yang telah dilakukan, buku panduan praktikum tambahan
dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan, maka peneliti menarik
kesimpulan bahwa pemahaman guru tentang inkuiri terbimbing sudah cukup
baik dalam pembelajaran. Dalam membuat panduan praktikum, guru masih
menggunakan LKPD sebagai panduan dan guru belum pernah menggunakan
panduan praktikum model inkuiri terbimbing. Untuk itu, peneliti memilih
inkuiri terbimbing sebagai metode yang diharapkan dapat diterapkan pula
dalam kegiatan praktikum. Terkait panduan praktikum yang dikembangkan,
guru membutuhkannya sebagai tambahan dalam pembelajaran guna memberi
peluang kreativitas peserta didik dalam merangsang keterampilan prosedur
kegiatan.
B. Deskripsi Produk Awal
Dalam mengembangkan produk berupa buku panduan praktikum,
peneliti mengikuti langkah-langkah sesuai pada penelitian dan pengembangan
pembelajaran. Peneliti menentukan langkah awal dengan menentukan pokok
materi biologi SMA kelas XI berdasarkan kurikulum 2013 dan berdasarkan
hasil wawancara analisis kebutuhan dari beberapa sekolah. Sesuai dengan
kompetensi dasar yang berlaku, maka tujuan praktikum disusun agar tercapai
dengan maksinal. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu
merancang buku panduan praktikum.
Buku panduan praktikum yang dikembangkan mencakup materi Sel,
Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan, Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan,
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Sistem Gerak, Sistem Sirkulasi Manusia, Sistem Pencernaan Makanan, Sistem
Respirasi, Sistem Ekskresi, Sistem Koordinasi, Psikotropika dan Zat Adiktif,
dan Sistem Reproduksi. Pemilihan materi tersebut disesuaikan dengan hasil
wawancara tentang kebutuhan guru di kelas pada tabel 4.1 item 4. Sedangkan
materi yang belum dikerjakan guru (item 5) hanya satu materi yaitu Sistem
Imunitas yang tidak dibuat sebagai materi dalam panduan praktikum ini. Buku
panduan praktikum yang dikembangkan dilengkapi dengan petunjuk
penggunaan sehingga memudahkan peserta didik dalam menggunakannya.
Adapun isi dari buku panduan praktikum biologi yang dikembangkan sebagai
berikut:
1. Cover

Cover depan

Cover belakang

Peneliti mendesain cover menggunakan gambar background saraf yang
mewakili materi dari Kompetensi Dasar 3.10 tentang sistem koordinasi
berupa saraf, hormone, dan alat indera)
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2. Kata Pengantar

Kata pengantar berisikan ucapan syukur, hal yang ingin ditekankan pada
peserta didik dalam melaksanakan praktikum berbasis inkuiri terbimbing,
materi yang digunakan dalam kegiatan praktikum, tujuan dari penyusunan
buku panduan praktikum, serta harapan penulis agar peserta didik dapat
menggunakan buku tersebut sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan
praktikum.
3. Petunjuk Penggunaan Buku

Petunjuk penggunaan buku ini disusun agar pembaca atau peserta didik
memahami setiap bagian yang terdapat dalam buku panduan praktikum
biologi
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4. Tata Tertib Laboratorium Biologi

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum, peserta didik harus menaati tata
tertib laboratorium biologi dengan benar. Pencantuman tata tertib
laboratorium biologi ini dimaksudkan agar peserta didik mengingat kembali
peraturan yang seharusnya boleh dilakukan saat kegiatan praktikum dan
yang tidak boleh dilakukan.
5. Safety Lab

Pencantuman safety lab pada buku panduan praktikum dimaksudkan agar
peserta didik berhati-hati dengan bahan-bahan yang berbahaya saat
melaksanakan kegiatan praktikum
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6. Daftar Isi

Pencantuman daftar isi dalam buku panduan praktikum bertujuan untuk
memudahkan pembaca maupun peserta didik dalam mencari materi apa
yang akan dipraktikumkan.

7. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar diletakkan pada bagian awal bab yang akan
dipraktikumkan. Pencantuman kompetensi dasar ini bertujuan agar peserta
didik dan guru mengetahui kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang
harus dikuasai oleh peserta didik.
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8. Judul eksperimen

Penulisan judul pada awal kegiatan praktikum dimaksudkan agar peserta
didik mengerti apa yang akan dilakukan pada eksperimen tersebut.
9. Pengantar Eksperimen

Pencantuman pengantar eksperimen ini dimaksudkan agar peserta didik
memiliki gambaran awal atas praktikum yang akan dilakukan dan juga
sebagai stimulus bagi peserta didik. Stimulus diberikan agar peserta didik
semakin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga kegiatan praktikum
dapat terlaksana dengan baik
10. Dasar Teori
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Pada buku panduan praktikum juga terdapat dasar teori. Dengan adanya
dasar teori peserta didik memiliki pengetahuan tentang materi yang akan
dipraktikumkan. Jika peserta didik telah mendapatkan hasil dari kegiatan
praktikum, hasil tersebut disesuaikan dengan dasar teori yang sudah ada.
11. Tujuan

Bagian tujuan dalam buku panduan praktikum dimaksudkan agar peserta
didik mengetahui apa yang akan dilakukan dalam kegiatan praktikum.
12. Alat dan Bahan

Pada bagian alat dan bahan, sudah dicantumkan alat dan bahan apa saja yang
akan digunakan dalam kegiatan praktikum. Alat dan bahan yang
dicantumkan ini hanya sebagai referensi, peserta didik atau guru dapat
mengembangkan secara mandiri alat dan bahan yang akan digunakan.
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13. Mekanisme

Pada buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing untuk
bagian mekanisme tidak dicantumkan langkah kerja secara langsung.
Dengan begitu peserta didik diberikan kesempatan untuk merumuskan
prosedur secara mandiri.
14. Hipotesis

Pencantuman hipotesis bertujuan agar peserta didik memiliki dugaan atau
jawaban sementara dari permasalahan yang akan dibuktikan kebenarannya
dari data/hasil eksperimen
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15. Hasil eksperimen

Hasil eksperimen berisikan data atau hasil dari eksperimen yang telah
dilakukan berdasarkan langkah kerja yang telah ditentukan secara mandiri
oleh peserta didik
16. Pertanyaan

Pada buku panduan praktikum juga terdapat poin pertanyaan. Pertanyaan ini
diberikan untuk membantu peserta didik dalam menganalisis hasil
eksperimen berdasarkan tujuan yang diharapkan.
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17. Kesimpulan

Pencantuman poin kesimpulan ini memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk menarik kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan dengan
memperhatikan tujuan, hipotesis, dan hasil eksperimen.

Dengan demikian, adanya buku panduan praktikum ini akan membantu
peserta didik dalam memahami materi dan memberi peluang kreativitas peserta
didik dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan, menganalisis hasil,
dan mengambil kesimpulan secara mandiri. Produk awal panduan praktikum
dapat dilihat pada lampiran.

C. Data Hasil Validasi Produk
Produk berupa buku panduan praktikum sealanjutnya divalidasi oleh
dua orang pakar / ahli materi dan dua orang guru biology SMA kelas XI. Tujuan
dilakukannya validasi yaitu untuk mengetahui kualitas kelayakan produk
berupa buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI yang telah peneliti
kembangkan.
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1. Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi dan Ahli Media
Ahli materi dan ahli media yang memvalidasi produk berupa buku
panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing yaitu
Bapak D.S (Validator I) sebagai ahli media dan Ibu Y.M.L.F (Validator II)
sebagai ahli materi. Produk buku panduan praktikum divalidasi sebanyak
satu kali. Aspek yang divalidasi oleh pakar/ahli meliputi aspek konten/isi
dan aspek tampilan. Data validasi produk awal dapat dilihat pada lampiran.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh pakar/ ahli materi dapat dilihat
pada tabel berikut
Tabel 4.2 Rekapitulasi data validasi oleh ahli materi dan ahli media

Aspek yang dinilai
Konten/ Isi
Tampilan
Total Skor
Jumlah seluruh item
Rerata = Σ skor
keseluruhan /
Σ seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator Validator Rerata
I
II
23
33
28
43
0
21,5
66
33
49,5
17
8
25
3,88
4,12
4,00

Baik

Baik

Baik

Hasil validasi oleh pakar/ ahli materi validator I menunjukkan skor
rata-rata yaitu 3,88 dengan kriteria “Baik”, maka buku panduan
praktikum yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba
dengan revisi sesuai komentar dan saran.
Pada validasi tersebut validator I memberikan komentar dan saran
pada aspek konten/ isi yaitu nomor 2, 3, 8, dan 17. Pada nomor kedua,
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validator I memberikan komentar bahwa perlu komponen rumusan
masalah karena inkuiri mengandiakan ada masalah yang akan diselidiki.
Pada nomor kelima validator I memberikan komentar yang ada dalam
panduan hanya KD, tetapi KD pasti sesuai dengan KI. Pada nomor
kedelapan diberikan komentar bahwa panduan tidak memuat langkah
kerja, langkah kerja disusun oleh praktikan dan pada nomor
ketujuhbelas diberikan komentar bahwa informasi yang tersedia dalam
panduan sangat terbatas, praktikan perlu dipandu untuk mencari
informasi dari sumber lain.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan
sebagai berikut.
a. Total skor aspek konten/ isi yaitu 23
b. Total skor aspek tampilan yaitu 43
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 66. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 3,88 dengan kriteria “Baik” yang telah
dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif.
Selanjutnya validasi oleh pakar/ ahli materi validator II
menunjukkan skor rata-rata yaitu 4,12 dengan kriteria “Baik” , maka
buku petunjuk praktikum yang dikembangkan dinyatakan layak untuk
diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan saran.
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Pada validasi tersebut validator II memberikan komentar dan saran
pada aspek konten/ isi dan aspek tampilan. Komentar dan saran pada
aspek konten/isi yaitu pada nomor 6 bahwa terdapat typo dan
penggunaan kata depan yang tidak sesuai. Selain itu pada aspek
tampilan, validator II memberikan komentar dan saran pada nomor 21
bahwa kurang kontras antara judul dan background.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan
sebagai berikut.
a. Total skor aspel konten/isi yaitu 33
b. Total skor aspek tampilan yaitu 0
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 33. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 4,12 dengan kriteria “Baik” yang telah
dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif.
Berdasarkan data pada tabel 4.1, perolehan rata-rata skor
keseluruhan hasil validasi oleh pakar/ahli materi disimpulkan bahwa
kualitas dari buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis
inkuiri terbimbing berada pada kriteria “Baik”.

2. Data Hasil Validasi oleh Guru Biologi SMA Kelas XI
Guru biologi SMA keas XI yang memvalidasi produk berupa buku
panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing
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yaitu Ibu H. S (Validator III) dan Ibu T.D.K (Validator IV). Produk buku
panduan praktikum divalidasi sebanyak satu kali. Aspek yang divalidasi
oleh guru biologi kelas XI meliputi aspek konten/isi dan aspek tampilan.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru kelas XI SMA
dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 4.3 Rekapitulasi data validasi oleh guru kelas XI SMA

Aspek yang dinilai
Konten/ Isi
Tampilan
Total Skor
Jumlah seluruh item
Rerata = Σ skor
keseluruhan /
Σ seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator
Validator
Rerata
III
IV
82
84
83
50
55
52,5
132
139
135,5
29
29
29
4,5
4,7
4,6

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada 11 Mei 2019
diperoleh dari guru biologi kelas XI SMA yaitu Ibu H. Sulistyanti
menunjukkan skor rata-rata yaitu 4,5 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Buku panduan praktikum dinyatakan layak digunakan/diuji coba tanpa
adanya revisi/perbaikan.
Pada validasi tersebut validator III memberikan komentar dan saran
secara umum bahwa pemilihan kertas sampul dan kertas LK, sangat
bagus. Untuk siswa yang memiliki golongan ekonomi lemah
menyebabkan biaya yang lebih mahal. Kemudian buku panduan
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praktikum ini memacu/merangsang siswa untuk menemukan konsep
dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar (inquiry).
Berdasarkan hasil validasi diperoleh, maka dapat dirincikan
perolehan masing-masing skor sebagai berikut:
1. Total skor aspek konten/isi yaitu 82
2. Total skor aspek tampilan yaitu 50
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 132. Untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 4,5 dengan kriteria “Sangat Baik” yang
telah dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif.
Validasi kedua yaitu dilakukan pada 13 Mei 2019 diperoleh dari
guru biologi kelas XI SMA, Ibu Titi Dwi Kurniati, S.Pd menunjukkan
skor rata-rata yaitu 4,7 dengan kriteria “Sangat Baik”. Buku panduan
praktikum

dinyatakan

layak

digunakan/diuji

coba

tanpa

revisi/perbaikan.
Pada validasi tersebut validator IV memberikan komentar pada
aspek konten/isi yaitu pada nomor 8 bahwa validator kurang menyetujui
pernyataan tersebut dikarenakan langkah kerja dalam panduan
praktikum jelas dikarenakan panduan praktikum ini dengan metode
berbasis inkuiri terbimbing.
Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh, maka dapat dirincikan
masing-masing skor sebagai berikut:
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1. Total skor aspek konten/ isi yaitu 84
2. Total skor aspek tampilan yaitu 55
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 139. Untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 4,7 dengan kriteria “Sangat Baik” yang
telah dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif.
Berdasarkan data tersebut, perolehan rata-rata skor keseluruhan
hasil validasi oleh guru biologi SMA kelas XI disimpulkan bahwa
kualitas dari buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis
inkuiri terbimbing berada pada kriteria “Sangat Baik”.
Setelah divalidasi oleh dua ahli materi dan media dan dua guru
biologi SMA kelas XI maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa
produk buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri
terbimbing termasuk pada kriteria “ Sangat Baik” dengan perolehan skor
yang dipaparkan secara terperinci sebagai berikut :
Tabel 4.4 Rekapitulasi data validasi oleh dua pakar/ ahli
materi dan 2 guru biologi SMA kelas XI

No
1.
2.
3.
4.

Validator
Validator I
Validator II
Validator III
Validator IV
Jumlah skor
Rerata = Σ skor / Σ
validator

Hasil Validasi Buku Panduan
Praktikum
Skor
Kriteria
3,88
Baik
4,16
Baik
4,5
Sangat Baik
4,7
Sangat Baik
17,24
4,31
Sangat Baik
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3. Data Hasil Validasi terkait Inkuiri Terbimbing
Berdasarkan hasil data validasi, peneliti juga melihat hasil validasi
terkait dengan metode inkuiri terbimbing yang menjadi kunci utama
dalam pengembangan buku panduan praktikum biologi. Skor
pernyataan terkait inkuiri terbimbing dilihat dari keempat validator
sesuai dengan bidang ahlinya. Rekapitulasi data dari keempat validator
dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:
Tabel 4.5 Rekapitulasi data validasi terkait inkuiri terbimbing
oleh keempat validator
Nomor
pernyataan
1. 8 dan 9
2. 13 dan 17
3. 8, 9, 13, 14, 15, 16,
4. 17, dan 18
Jumlah pernyataan
Rata-rata = Σ skor/ Σ
pernyataan
Kriteria
No

Rerata keseluruhan = Σ
skor/ Σ validator

I
7

Validator
II
III

IV

9
37
2

2

8

37
8

3,5

4,5

4,6

4,6

Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

4,3

Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa hasil validasi yang
dilakukan oleh para validator terkait dengan pernyataan mengenai
inkuiri terbimbing berbeda-beda. Pernyataan pada lembar validasi oleh
validator I terletak pada nomor 8 dan 9 dan menunjukkan skor 3,5
dengan kriteria “Baik”. Sedangkan pada validator II pernyataan terletak
pada nomor 13 dan 17 menunjukkan skor 4,5 dengan kriteria “Sangat
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Baik”. Pada validator III dan IV pernyataan terletak pada nomor 8, 9,
13, 14, 15, 16, 17, dan 18 menunjukkan skor 4,6 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Berdasarkan data tersebut, perolehan rata-rata skor
pernyataan hasil validasi terkait metode inkuiri terbimbing oleh
keempat validator yakni 4,3 dengan kriteria “Sangat Baik” . Hal ini
dapat disimpulkan bahwa buku panduan praktikum biologi SMA kelas
XI yang dikembangkan sudah mencakup ciri khas dari inkuiri
terbimbing.

D. Produk Akhir
Produk berupa buku panduan praktikum direvisi sesuai komentar
dan saran. Hasil perbaikan/ revisi atas saran validator I dijabarkan pada
tabel berikut:
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Tabel 4.6 Komentar / saran dan revisi validator I
No

Komentar/saran

Revisi

Hasil revisi

Aspek konten/ isi
2.

Perlu komponen rumusan Menambahkan poin rumusan
masalah.

Karena

inkuiri masalah setelah poin

mengandaikan ada masalah pengantar eksperimen
yang akan diselidiki

3.

Yang ada dalam panduan

Menambahkan Kompetensi

hanya KD. Tapi KD pasti

Inti sebelum Kompetensi

sesuai dengan KI

Dasar
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17. Informasi yang tersedia

Mencantumkan sumber lain

dalam panduan sangat

yang dapat dijadikan

terbatas. Praktikan perlu

tambahan informasi untuk

dipandu untuk mencari

menunjang kegiatan

informasi dari sumber lain

praktikum pada kolom dasar
teori

Aspek tampilan
21. Tulisan BIOLOGI kurang
jelas disbanding tulisan

Memperbaiki penggunaan
font dan warna tulisan

PRAKTIKUM
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Komentar umum dan saran

Revisi

perbaikan
-

Ada komponen “rumusan masalah”
yang
mungkin
dirumuskan oleh praktikan
sendiri

Penambahan poin rumusan masalah setelah poin pengantar eksperimen

-

Ada rujukan sumber informasi, karena “Dasar Teori” singkat

Penambahan sumber informasi lainnya pada kolom dasar teori

Sedangkan hasil perbaikan/ revisi atas saran validator II dijabarkan pada tabel berikut:
No

Komentar/saran

Tabel 4.7 Komentar/ saran dan revisi validator II
Revisi
Hasil Revisi
Aspek tampilan

21.

Kurang kontras antara judul

Memperbaiki font dan warna tulisan

dan background

pada judul buku
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Sedangkan pada validator III dan IV tidak memberikan saran baik
secara rinci setiap pernyataan maupun secara umum.

E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Produk akhir berupa buku panduan praktikum yang telah divalidasi
oleh dua pakar/ ahli materi dan dua guru SMA kelas XI. Masing-masing
validator memberikan komentar dan saran untuk dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan produk. Dari hasil validasi, komentar dan saran tersebut,
peneliti melakukan revisi produk awal untuk menghasilkan produk akhir
buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing
yang lebih layak dan lebih baik. beberapa panduan praktikum perlu direvisi
sesuai dengan komentar dan saran.
a. Kajian Produk Akhir
Buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri
terbimbing setelah divalidasi berdasarkan komentar dan saran perbaikan
dari dua ahli materi dan media serta satu guru SMA kelas XI terdapat
beberapa perubahan. Perubahan tersebut meliputi aspek konten/isi dan
aspek tampilan.
Pada aspek konten/isi peneliti melakukan perbaikan dengan
menambahkan poin rumusan masalah pada buku panduan. Poin
rumusan masalah ditambahkan bertujuan agar peserta didik dapat lebih
mengerti dan memahami permasalahan yang akan diselidiki.
Selanjutnya peneliti menambahkan Kompetensi Inti, penambahan KI
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bertujuan agar guru serta peserta didik mengetahui kompetensi yang
sedang diajarkan. Penambahan sumber lainnya bertujuan agar peserta
didik tidak terpaku pada landasan teori yang sudah ada di buku panduan,
namun juga menggali informasi dari buku atau sumber lain yang dapat
dijadikan tambahan pengetahuan.
Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan pada cover atau
sampul depan buku yang sebelumnya tulisan biologi kurang terlihat
dibandingkan dengan tulisan praktikum, setelah direvisi peneliti
mengganti font dari tulisan biologi agar terlihat jelas. Cover direvisi
sesuai saran yaitu perbaikan komposisi warna agar terlihat kontras dan
lebih menarik.
b. Pembahasan
Dalam pengembangan produk berupa buku panduan praktikum
biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing maka peneliti
mengikuti dan menggunakan acuan langkah-langkah pengembangan
media seperti yang sudah dipaparkan pada bab III. Sebelum merancang
buku panduan praktikum, peneliti melakukan langkah awal yaitu
wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan kebutuhan untuk
memperoleh dan mengetahui informasi terkait sudah sejauh mana guru
membuat dan menggunakan/memanfaatkan buku panduan praktikum
dalam pembelajaran biologi kelas XI baik di semester ganjil maupun
semester genap dan seberapa jauh kebutuhan akan buku panduan
praktikum berbasis inkuiri terbimbing untuk materi biologi kelas XI.
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Produk buku panduan praktikum yang telah dikembangkan meliputi
materi Sel, Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan, Struktur dan
Fungsi Jaringan Hewan, Sistem Gerak, Sistem Sirkulasi, Sistem
Pencernaan Makanan, Sistem Respirasi, Sistem Ekskresi, Sistem
Koordinasi, Psikotropika dan Zat Adiktif, dan Sistem Reproduksi.
Produk buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri
terbimbing telah dinilai dan divalidasi oleh dua pakar/ahli materi dan
media serta dua guru biologi SMA kelas XI. Dalam tahap validasi buku
panduan praktikum, ada beberapa aspek yang divalidasi yaitu aspek
konten/isi dan aspek tampilan. Untuk memvalidasi produk buku
panduan praktikum yang telah dikembangkan, peneliti membuat dan
menggunakan instrument validasi yang mencakup keseluruhan media
yang dibuat.
Berdasarkan tabel 4.4 tentang rekapitulasi data validasi oleh 2 pakar
materi dan media dan 2 guru biologi SMA kelas XI, menunjukkan hasil
validasi kualitas kelayakan buku panduan praktikum biologi SMA kelas
XI berbasis inkuiri terbimbing. Secara terperinci menunjukkan bahwa
pakar media (D.S) memberikan skor 3,89 dengan kriteria “Baik”
sedangkan pakar materi (Y.M.L.F) memberikan skor 4,17 dengan
kriteria “Baik”. Penilaian dari guru biologi SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta memberikan skor 4,5 dengan kriteria “Sangat Baik” dan
guru biologi SMA N 11 Yogyakarta memberikan skor 4,7 dengan
kriteria “Sangat Baik”. oleh karena itu perolehan rata-rata skor dari
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rekapitulasi data validasi oleh dua pakar media dan materi serta dua guru
Biologi SMA kelas XI yaitu 4,3 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal
tersebut menunjukkan bahwa produk buku panduan praktikum yang
dikembangkan dikatakan memiliki kualitas yang layak untuk diujicoba
dalam kegiatan praktikum biologi kelas XI. Akhir dari produk buku
panduan praktikum berdasarkan pada spesifikasi produk buku panduan
praktikum yang telah dikembangkan dan perlu untuk direvisi oleh
peneliti. Adapun penjelasannya terkait produk buku panduan praktikum
yang telah direvisi sebagai berikut:
Pada aspek konten/isi, peneliti melakukan perbaikan dengan
menambahkan poin rumusan masalah. Rumusan masalah bertujuan agar
peserta didik mengetahui masalah yang akan diselidiki dalam proses
praktikum. Selanjutnya peneliti juga menambahkan Kompetensi Inti
yang bertujuan agar guru dan peserta didik mengetahui kompetensi yang
sedang diajarkan. Peneliti juga menambahkan sumber informasi lainnya
pada bagian dasar teori. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak
terpaku pada teori yang ada di buku panduan saja tetapi juga menggali
informasi dari buku atau sumber lainnya. Penambahan sumber lainnya
ini juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan yang disesuaikan
dengan kegiatan praktikum.
Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan pada sampul
depan atau cover. Cover direvisi sesuai saran yaitu perbaikan komposisi
warna agar terlihat kontras dan lebih menarik.
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Cover dibuat agar pembaca mengetahui identitas buku tersebut.
Rancangan cover dibuat semenarik mungkin supaya para pembaca
tertarik untuk membacanya. Hal ini didasarkan menurut Safanayong
(2006) bahwa terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam
mendesain cover yaitu tipografi, ilustrasi, dan warna. Tipografi yaitu
ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf dengan dua fungsi
yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Sebagai fungsi
estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan
agar terlihat menarik sedangkan fungsi komunikasi, tipografi digunakan
untuk menyampaikan pesan (informasi) berupa teks dengan jelas dan
tepat. Ilustrasi diartikan segala bentuk gambar, lukisan, diagram, dan
foto yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan teks.
Sedangkan warna merupakan salah satu unsur yang menghasilkan daya
tarik visual yang akan menarik perhatian.
Berdasarkan saran dan komentar validator, maka cover mengalami
revisi produk yang terlihat seperti gambar 4.2. Revisi cover terletak pada
bagian perubahan warna dan font tulisan biologi dari warna hitam
dengan outline warna putih menjadi warna kuning dengan outline warna
hitam. Hal ini dilakukan untuk memperjelas tulisan agar mudah terbaca.
Peneliti juga melakukan perubahan jenis font dan warna background
tulisan berbasis inkuiri terbimbing. Perubahan background dari warna
ungu menjadi warna biru gelap dan perubahan font dari tulisan inkuiri
terbimbing. Pada tulisan praktikum peneliti juga melakukan perubahan
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warna agar lebih kontras dengan background buku dari warna biru tosca
terang menjadi warna biru tosca gelap dengan outline warna biru gelap
dan shadow warna ungu gelap

Gambar 4.1 Cover depan produk awal

Gambar 4.2 Cover depan produk akhir

Selanjutnya yaitu penambahan Kompetensi Inti yang dimaksudkan
agar peserta didik dan guru dapat mengetahui kompetensi yang sedang
dipelajari. Hal ini didasarkan menurut Mulyasa (2004) bahwa Kompetensi
Inti merupakan peningkatan kompetensi yang harus dihasilkan melalui
pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Kompetensi inti menjadi batasan
kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik.
Berdasarkan komentar dari ahli media pencantuman Kompetensi Inti
diperlukan sehingga peneliti menuliskan Kompetensi Inti sebelum
Kompetensi Dasar.
Berikutnya yaitu penambahan poin rumusan masalah yang
dimaksudkan agar peserta didik dapat merancang secara mandiri masalah
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yang akan diselidiki dalam kegiatan eksperimen. Pencantuman rumusan
masalah ini didasari oleh langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing
yang dikemukakan oleh Sanjaya (2011) yakni orientasi, merumuskan
masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis,
dan merumuskan kesimpulan. Berdasarkan komentar dan saran yang
diberikan, peneliti menambahkan poin rumusan masalah dalam panduan
praktikum. Di dalam model inkuiri terbimbing tujuan dari adanya rumusan
masalah yakni peserta didik mengandaikan ada masalah yang akan
diselidiki selama praktikum berlangsung maupun didalam kegiatan
pembelajaran. Pencantuman poin rumusan masalah diletakkan setelah poin
pengantar eksperimen.
Berdasarkan komentar dan saran yang diberikan, peneliti juga
memberikan sumber informasi lainnya didalam landasan teori. Hal ini
dimaksudkan agar peserta didik mendapat informasi lebih banyak mengenai
kegiatan eksperimen yang akan dilakukan dan tidak hanya bergantung pada
landasan teori yang sudah ada.
Pengembangan produk yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu berupa
buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing,
telah memenuhi format yang mengacu kepada Meril Physical Science :
Laboratory Manual dalam Amri (2013). Format yang dimaksudkan yaitu
pengantar, tujuan, alat dan bahan, prosedur/langkah kegiatan, data hasil
pengamatan, analisis, dan langkah selanjutnya.
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F. Kendala/ Keterbatasan
Dalam pengembangan produk buku panduan praktikum biologi
SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing, peneliti memiliki beberapa
kendala/keterbatasan yaitu:
1. Produk yang dikembangkan hanya sebatas dari hasil survei kebutuhan
dari para guru Biologi di 5 sekolah SMA tingkat kota sehingga masih
belum cukup menggambarkan permasalahan yang ada
2. Wawancara yang dilakukan peneliti hanya dengan guru dan tidak
melibatkan siswa
3. Dalam pembuatan buku panduan praktikum ini, peneliti mengalami
kesulitan dalam mendesain cover buku yang menarik dikarenakan
peneliti kurang ahli dalam mendesain cover
4. Peneliti mengalami kesulitan dalam mencari ide ilustrasi pada pengantar
eksperimen yang berguna sebagai stimulus bagi peserta didik
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian kajian produk akhir dan pembahasan tentang
pengembangan buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis
inkuiri terbimbing dapat disimpulkan bahwa:
1. Semua materi biologi SMA kelas XI dapat dipraktikumkan dengan
menggunakan metode inkuiri terbimbing.
2. Hasil validasi dari ahli materi, ahli media, dan guru biologi SMA kelas
XI menunjukkan buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI yang
dikembangkan sudah valid (skor 4,3 dari 0 – 5).
3. Produk buku panduan praktikum biologi SMA kelas XI berbasis inkuiri
terbimbing yang dikembangkan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”
dan layak untuk diujicobakan dalam lingkup terbatas.
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B. Saran
Setelah dilakukan pengembangan buku panduan praktikum biologi
SMA kelas XI berbasis inkuiri terbimbing, maka peneliti menuliskan
beberapa saran untuk mendukung peneliti lain yang ingin mengikuti
penelitian dan pengembangan buku panduan praktikum sebagai berikut:
1. Melakukan wawancara lebih dari lima guru biologi kelas XI di sekolah
yang tidak hanya di tingkat kota tetapi di tingkat kabupaten atau
kecamatan agar mendapat informasi yang lebih konkret
2. Melibatkan peserta didik dalam melakukan wawancara sehingga
informasi mengenai panduan praktikum dapat lebih konkret
3. Mencari seseorang yang ahli dalam hal mendesain cover sehingga cover
buku panduan praktikum terlihat menjadi lebih menarik
4. Lebih banyak membaca baik dari buku maupun internet tentang materi
yang akan dipraktikumkan sehingga mudah dalam mendapatkan ide
untuk ilustrasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

DAFTAR PUSTAKA
Amri, Sofyan. 2013. Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum
2013. Jakarta : Prestasi Pustakarya

Alberta. 2004. Focus on Inquiry: Teacher’s Guide to Implementing Inquiry-based
Learning. Canada: Alberta Learning Edmonton

Arifin, Syamsul. 2012. Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi. Jakarta : Grasindo
Emzir. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Fathurrohman, M. 2015. Model-model Pembelajaran Inovatif Alternatif Desain
Pembelajaran yang Menyenangkan. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
Keller, 1992. Journal of Motivation Disossiation and Analysis Student in
Class/Development and Use of The ARCS Model of Instructional Design
Journal of Instructional Development (Line). Diakses pada tanggal 21
November 2018 di http://www.scrb.journal/motivation.go.id

Kemendikbud. 2016. Silabus Mata Pelajaran SMA/MA Mata Pelajaran Biologi.
Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Mince, Husain S.N. dan Mestewaty. 2011. Pengembangan Perangkat
Pembelajaran Biologi Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Kelas XI IPA SMA Karuna Dipa Palu.
Diakses pada tanggal 28 Maret 2019 di http://jurnal.pdii.lipi.go.id

Mislia, dkk. 2017. Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Inkuiri
Terbimbing Pada Materi Sistem Pencernaan. Diakses pada tanggal 30 Maret
2019 di www.openjurnal.unmuhpnk.ac.id

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Niken. 2017. Pengembangan Penuntun Praktikum Biologi Bernuansa
Keterampilan Proses Sains untuk Siswa SMA Kelas XI Semester Genap.
Diakses pada tanggal 30 Maret 2019 di www.e-jurnal.comSanjaya, Wina.
2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta
: Kencana Prenada Media Goup

Roestiyah. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rineka Cipta
Safanayong, Yongki. 2006. Desain Komunikasi Visual Terpadu. Jakarta : Arte
Intermedia
Sanjaya, Wina. 2011. Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur (Edisi
1). Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Santyasa, I Wayan. 2009. Metode Penelitian Pengembangan dan Teori
Pengembangan Modul. Makalah disajikan dalam pelatihan bagi para guru TK,
SD, SMP, SMA, dan SMK di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan RnD. Bandung : Alfabeta

Suharsimi, Arikunto. 2006. Dasar-dasar Evaluasi Pengajaran. Jakarta: Rineka
Cipta

Sukmadinata, N.S 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya

Sukarjo. 2006. Evaluasi Pembelajaran. Diklat Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran.
Prodi TP PPs UNY. Tidak diterbitkan.

Suryanti, Dwi Retno. 2010. Strategi Pembelajaran Kimia. Yogyakarta: Graha Ilmu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78

Lampiran 1. Perangkat Pembelajaran
SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Yogyakarta

Kelas

: XI

Program/Peminatan

: Biologi

Kompetensi Inti (KI):
KI 1 Spiritual Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Sosial

Menghayati dan mengamalkan perilaku a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), e.
bertanggung jawab, f. responsif, dan g. pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.
KI 3
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada
Pengetahuan tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. seni, d.
budaya, dan e. humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah
KI 4
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. produktif, d. kritis, e. mandiri, f.
Keterampilan kolaboratif, g. komunikatif, dan h. solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan
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Kompetensi Dasar (KD) IPK

Materi Pokok

Pembelajaran

Menjelaskan 3.1.1
Mengamati Sel

komponen
kimiawi
struktur sel hewan
 Komponen kimiawi
penyusun sel, struktur,
dan sel tumbuhan
penyusun sel
fungsi, dan proses yang 3.1.2
Membedakan
berlangsung dalam sel
struktur sel hewan  Struktur dan fungsi
bagian-bagian sel
sebagai unit terkecil
dan sel tumbuhan
 Kegiatan sel sebagai
kehidupan
unit structural dan
3.2 Menganalisis berbagai 3.2.1 Mengamati proses
fungsional makhluk

bioproses dalam sel
difusi pada sel
hidup
yang
meliputi
makhluk hidup
 Transport
melalui
mekanisme transport 3.2.2 Mengamati proses
membrane
membrane, reproduksi,
osmosis
 Sintesis
protein
dan sintesis protein
untuk menyusun sifat
morfologis
dan
4.1 Menyajikan hasil 4.1.1
Melakukan
fisiologis sel
pengamatan
pengamatan

 Reproduksi
sel
mikroskopik struktur
dengan
sebagai
kegiatan
sel hewan dan sel
menggunakan
untuk
membentuk
tumbuhan sebagai unit
mikroskop
terkecil kehidupan
struktur hewan
morfologi tubuh dan
3.1

Penilaian

Membaca
dan
mengkaji
literatur tentang komponen
kimiawi penyusun sel, struktur Tes Praktik
sel, proses yang terjadi di
dalamnya dan mengamati
gambar
struktur
sel
prokariotik, sel tumbuhan, sel
hewan dari berbagai sumber
Melakukan
pengamatan
mikroskopik mengenai sel,
sistem transpor zat pada
membran sel, dan proses
mitosis pada akar bawang
segar/preparat awetan secara
kelompok
Membandingkan,
menganalisis
hasil
pengamatan
dan
mempresentasikan
dalam
berbagai
media
tentang

Alokasi Sumber
Waktu Belajar
8 JP

Purnomo.
2009. Biologi.
Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional
:
Jakarta
Priadi, Arif.
2010. Biologi.
Yudisthira :
Jakarta
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4.2

Membuat model
dan struktur sel
tentang
bioproses
tumbuhan
yang terjadi dalam sel 4.2.1
Melakukan
berdasarkan
studi
eksperimen
literature
dan
tentang difusi dan
percobaan
osmosis dengan
menggunakan
pepaya, wortel,
dan bengkoang
3.3
Menganalisis 3.3.1
Mengamati
keterkaitan
antara struktur
potongan
struktur jaringan dan melintang daun
fungsi
organ
3.3.2
Mengamati
tumbuhan
struktur
potongan
membujur daun

memperbanyak
tubuh


Struktur dan Fungsi 
Jaringan
pada
Tumbuhan
 Jenis-jenis jaringan
pada tumbuhan
 Sifat totipotensi dan
kultur jaringan
3.3.3
Mengamati  Struktur dan fungsi
struktur stomata
jaringan
pada
tumbuhan

4.3 Menyajikan data hasil
pengamatan struktur
anatomi
jaringan
tumbuhan
untuk
menunjukkan
keterkaitan dengan

4.3.1 Membuat preparat
basah
potongan
melintang
dan
membujur daun

hubungan antara makanan
yang dikonsumsi dengan zat
penyusun sel
Melakukan pengamatan difusi
osmosis

Mengamati jaringan-jaringan Tes Praktik
tumbuhan, hewan secara
mikroskop dengan preparat
basah potongan melintang dan
membujur daun
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letak dan fungsinya 4.3.2
Melakukan
dalam bioproses
pengamatan
stomata
pada struktur potongan
membujur daun
3.4

Menganalisis 3.4.1
Mengamati
keterkaitan
antara struktur
mikroskopis
struktur
jaringan, jairngan hewan
letak dan fungsi
organ pada hewan

4.4 Menyajikan data hasil
pengamatan
berbagai bentuk sel
penyusun jaringan
hewan
untuk
menunjukkan
keterkaitannya
dengan letak dan
fungsi
dalam
bioproses
dan
aplikasinya
dalam
berbagai
aspek
kehidupan

4.4.1
Melakukan
pengamatan
preparat
awetan jaringan tulang
rawan, tulang keras,
otot polos, otot jantung,
dan otot lurik dengan
mikroskop

Struktur dan Fungsi 
Jaringan pada Hewan
 Struktur
jaringan
pada hewan
 Letak dan fungsi
jaringan pada hewan

Melakukan
pengamatan Tes Praktik
dengan
menggunakan
preparat awetan jaringan
tulang rawan, tulang keras,
otot polos, otot jantung, dan
otot lurik dibawah mikroskop
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3.5.1
Mengamati Sistem Gerak
 Melakukan
pengamatan Tes Praktik
struktur tulang keras
 Mekanisme gerak
struktur
tulang
dengan
 Macam-macam gerak
percobaan merendam tulang
3.5.2 Mengidentifikasi
 Kelainan pada sistem
paha ayam dalam larutan HCl
senyawa
penyusun
gerak
dan
memban-dingkannya
tulang keras
 Teknologi yang
dengan tulang yang tidak direnmungkin untuk
3.5.3
Mengamati
dam HCl dan percobaan
membantu kelainan
kontraksi yang terjadi
pengaruh garam fisiologis
pada sistem gerak
pada otot lurik
terhadap kontraksi otot pada
paha dan jantung katak serta
struktur sel penyusun jaringan
tulang
4.5 Melakukan percobaan
4.5.1
Melakukan
untuk
percobaan tulang ayam
membandingkan
tentang
struktur yang direndam dengan
tulang keras dan larutan HCl
tulang
rawan
menggunakan tulang
ayam dan HCl serta
mengaitkannya
dengan
fungsi
kalsium pada proses
penulangan
3.5

Menganalisis
hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun organ pada
sistem gerak dalam
kaitannya
dengan
bioproses
dan
gangguan
fungsi
yang dapat terjadi
pada sistem gerak
manusia
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3.6

Menganalisis
hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun organ pada
sistem
sirkulasi
dalam
kaitannya
dengan bioproses dan
gangguan
fungsi
yang dapat terjadi
pada sistem sirkulasi
manusia

4.6

Menyajikan karya
tulis tentang kelainan
pada struktur dan
fungsi
darah,
jantung,
serta
pembuluh darah yang
menyebabkan
gangguan
sistem
sirkulasi
manusia
serta
kaitannya
dengan
teknologi
melalui studi literatur

uji Sistem
Sirkulasi  Melakukan tes uji golongan Tes Praktik
Manusia
darah
dan
menentukan
 Bagian-bagian
golongan darah tersebut
3.6.2
Menentukan
darah: sel-sel darah
golongan darah dengan
dan plasma darah
 Melakukan
perhitungan
orang yang diuji
 Golongan darah
frekuensi denyut nadi pada
3.6.3
Menganalisis  Pembekuan darah
manusia
faktor-faktor
yang  Jantung: struktur
jaringan dan
mempengaruhi
fungsinya, ruang dan
frekuensi denyut nadi
katup jantung
pada manusia
 Proses peredaran
darah
 Kelainan dan
4.6.1 Membuat kliping
gangguan pada
tentang
gangguan
sistem peredaran
sistem
sirkulasi
darah
manusia
 Teknologi yang
berkaitan dengan
kesehatan jantung
3.6.1 Melakukan
golongan darah
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3.7

Menganalisis
hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun organ pada
sistem pencernaan
dalam
kaitannya
dengan
nutrisi,
bioproses,
dan
gangguan
fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
pencernaan manusia

4.7 Menyajikan laporan
hasil uji zat makanan
yang
terkandung
dalam berbagai jenis
bahan
makanan
dikaitkan
dengan
kebutuhan
energy
setiap individu serta
teknologi

3.7.1
Mengetahui Sistem
Pencernaan  Melakukan
percobaan
uji
kandungan zat dalam Makanan
kandungan makanan pada
makanan
 Zat Makanan.
berbagai bahan makanan
 BMR (Body Mass
 Menganalisis peranan enzim
3.7.2 Mengidentifikasi
Index) dan BMR
ptialin dan empedu dalam
peranan enzim ptialin
(Basal Metabolic
proses pencernaan makanan
dan empedu dalam
Rate)
proses
pencernaan  Menu sehat
 Menganalisis
proses
makanan
pencernaan makanan secara
 Struktur dan fungsi
enzimatis
sel penyusun jaringan
3.7.3 Memahami proses
pada organ
pencernaan
secara
pencernaan
enzimatis terutama oleh
 Penyakit/gangguan
enzim
ptialin
dan
bioproses sistem
empedu
pencernaan

4.7.1
Menguji
keberadaan kandungan
amilum, protein, lemak,
dan glukosa pada bahan
makanan
4.7.2 Melakukan uji
peranan enzim ptialin
dan empedu dalam
pencernaan makanan
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pengolahan pangan
dan
keamanan
pangan
3.8
Menganalisis 3.8.1
Menghitung Sistem Respirasi
hubungan
antara kapasitas vital paru-  Struktur dan fungsi
organ pernapasan
struktur
jaringan paru pada manusia
pada manusia
penyusun organ pada

Mekanisme
sistem
respirasi
pernapasan pada
dalam
kaitannya
manusia
dengan bioproses dan
 Kelainan dan
gangguan
fungsi
penyakit terkait
yang dapat terjadi
sistem pernapasan
pada sistem respirasi
manusia
4.8

Menyajikan hasil
analisis
pengaruh
pencemaran
udara
terhadap
kelainan
pada struktur dan
fungsi
organ
pernapasan manusia
berdasarkan
studi
literatur

4.8.1 Membuat poster
tentang
pengaruh
pencemaran
udara
terhadap
sistem
respirasi

 Melakukan percobaan untuk Tes Praktik
menentukan kapasitas paruparu dan penghasilan CO2
dalam proses pernapasan
 Membahas,
menganalisis,
menyimpulkan
secara
berkelompok dan mempresentasikan tentang keterkaitan hasil
pengamatan sistem pernapasan
manusia pengaruh merokok
dengan kesehatan pernapasan,
hubungan kondisi
udara
lingkungan yang tidak bersih,
perilaku
merokok
dengan
struktur organ pernapasan,
fungsi sel penyusun jaringan
pada organ pernapasan dengan
penyakit/kelainan yang terjadi
pada saluran pernapasan dalam
berbagai bentuk media
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3.9

Menganalisis
hubungan
antara
strutur
jaringan
penyusun organ pada
sistem
ekskresi
dalam
kaitannya
dengan bioproses dan
gangguan
fungsi
yang dapat terjadi
pada sistem ekskresi
manusia

4.9

Menyajikan hasil
analisis
pengaruh
pola hidup terhadap
kelainan
pada
struktur dan fungsi
organ
yang
menyebabkan
gangguan
pada
sistem ekskresi, serta
kaitannya
dengan
teknologi

3.9.1
Mengetahui Sistem Ekskresi
kandungan pH dalam  Struktur dan Fungsi
organ pada sistem
urin manusia
ekskresi pada
3.9.2
Mengetahui
manusia
kandungan
protein  Proses ekskresi
dalam urin manusia
pada manusia
3.9.3 Mengetahui kadar  Kelainan dan
penyakit yang
glukosa
pada
urin
berhubungan
manusia
dengan sistem
eksresi
 Teknologi yang
berkaitan dengan
kesehatan sistem
4.9.1 Menguji pH dalam
ekskresi
urin manusia
4.9.2
Menguji
kandungan
protein
dalam urin manusia
4.9.3 Menguji kadar
glukosa
pada
urin
manusia

 Melakukan percobaan uji urin Tes Praktik
orang normal dan orang sakit
dilihat dari pH, protein, dan
glukosa
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3.10

Menganalisis
hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun organ pada
sistem
koordinasi
(saraf, hormone, dan
alat indra) dalam
kaitannya
dengan
mekanisme
koordinasi
dan
regulasi
serta
gangguan
fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
koordinasi manusia

4.10 Menyajikan hasil
analisis
pengaruh
pola hidup terhadap
kelainan
pada
struktur dan fungsi
organ
sistem
koordinasi
yang
menyebabkan
gangguan
sistem
saraf dan hormone

3.10.1
Mengetahui Sistem Koordinasi
 Melakukan percobaan untuk
lokasi
reseptor  Sistem Indera
menentukan lokasi reseptor
pengecap pada manusia  Kelainan yang terjadi
pengecap, variasi waktu sensasi
pada
sistem  Menganalisis peranan air ludah Tes Praktik
3.10.2
Mengetahui
koordinasi
terhadap kecepatan mengecap
variasi waktu sensasi
rasa
3.10.3
Mengetahui
 Melakukan tes uji butawarna
peranan
air
ludah
terhadap
kecepatan
mengecap rasa
3.10.4 Mengetahui cara
melakukan pengujian
tes buta warna

4.10.1 Membuat poster
tentang pola hidup masa
kini
yang
dapat
mengganggu
sistem
saraf manusia
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pada
manusia
berdasarkan
studi
literatur
3.11 Mengevaluasi
bahaya penggunaan
senyawa
psikotropika dan
dampaknya terhadap
kesehatan diri,
lingkungan, dan
masyarakat
4.11 Melakukan
kampanye narkoba
di lingkungan
sekolah dan
masyarakat sekitar
3.12
Menganalisis
hubungan
struktur
jaringan penyusun
organ
reproduksi
dengan
fungsinya
dalam
sistem
reproduksi manusia

3.11.1
Mengetahui Psikotropika dan Zat  Melakukan
percobaan
uji Tes Praktik
adanya
kandungan Adiktif
kandungan TAR pada jenis
TAR pada rokok
 Psikotropika
rokok yang berbeda
 Zat Adiktif
 Bahaya narkoba bagi
kesehatan tubuh

4.11.1 Membuat poster
tentang bahaya narkoba
bagi kesehatan tubuh

3.12.1
Mengetahui Sistem Reproduksi
prosedur
untuk  Struktur dan fungsi
alat-alat reproduksi
menentukan kehamilan
pada pria dan wanita
seseorang
 Proses pembentukan
sel kelamin
 Ovulasi dan
menstruasi

 Melakukan
percobaan
uji Tes Praktik
kehamilan seseorang melalui
urin
 Mempresentasikan
poster
mengenai dampak pergaulan
bebas, penyakit dan kelainan
pada struktur dan fungsi organ
reproduksi
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4.12 Menyajikan hasil
analisis
tentang
dampak pergaulan
bebas, penyakit, dan
kelainan
pada
struktur dan fungsi
organ
yang
menyebabkan
gangguan
sistem
reproduksi manusia
serta
teknologi
sistem reproduksi

4.12.1 Membuat poster  Fertilisasi, gestasi,
dan persalinan
tentang
dampak
pergaulan
bebas,  Kelainan/ penyakit
yang berhubungan
penyakit dan kelainan
dengan sistem
pada struktur dan fungsi
reproduksi
organ reproduksi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sel
: 3 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.1

3.2

4.1

4.2

Mendeskripsikan komponen kimiawi
sel, struktur, dan fungsi sel sebagai
unit terkecil kehidupan

3.1.1 Mengamati struktur sel hewan dan sel
tumbuhan
3.1.2 Membedakan struktur sel hewan dan
struktur sel tumbuhan
Mengamati proses difusi pada sel
3.2.1
makhluk hidup

Menganalisis berbagai bioproses
dalam sel yang meliputi mekanisme
transport membrane, reproduksi, dan
3.2.2 Mengamati proses osmosis
sintesis protein
Menyajikan
hasil
pengamatan
Melakukan
pengamatan
dengan
mikroskopik struktur sel hewan dan
menggunakan mikroskop struktur sel
4.1.1
sel tumbuhan sebagai unit terkceil
hewan dan struktur sel tumbuhan
kehidupan
Membuat model tentang bioproses
Melakukan eksperimen tentang difusi dan
yang terjadi dalam sel berdasarkan 4.2.1 osmosis dengan menggunakan pepaya,
studi literature dan percobaan
wortel, dan bengkoang
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengamati struktur sel hewan dan sel tumbuhan dengan menggunakan
mikroskop
2. Mampu membedakan struktur sel hewan dan sel tumbuhan
3. Mampu mengamati proses difusi pada sel makhluk hidup
4. Mampu mengamati proses osmosis
D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Struktur sel tumbuhan dan sel hewan
Konsep:
 Pengertian sel
 Pengertian peristiwa difusi dan osmosis
Prosedur
 Mekanisme transport membrane
 Pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan
: Kontekstual
Model pembelajaran
: Inkuiri Terbimbing
Metode pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media
: LCD, Laptop, buku panduan praktikum
2. Sumber Belajar
 Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing
 Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi dengan menampilkan
gambar dinding rumah kemudian memberikan pertanyaan.
“Tersusun dari apakah dinding rumah tersebut? Bagaimana
dengan tubuh kita? Tersusun dari apakah tubuh kita?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Struktur Sel Hewan dan Sel
Tumbuhan , dengan KD sebagai berikut:
a. 3.1 Mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur, dan
fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan
b. 4.1 Menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur
sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkceil
kehidupan dengan tujuan sebagai berikut:
 Peserta didik mampu mengamati dan membedakan
struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan

Alokasi
Waktu
15 menit

5. Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang sel
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Pada musim kemarau banyak pohon yang meranggas dan
daunnya berguguran. Salah satu contohnya yaitu pohon maple.
Pohon maple atau dalam bahasa latin disebut Acer
pseudoplatanus memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi
terhadap perubahan musim yang ditandai dengan perubahan
warna daun. Daun-daun itu dulu berwarna hijau kemudian
menguning dan akhirnya gugur. Apa yang menyebabkan daundaun tersebut dapat menguning dan kemudian gugur?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan?
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-

Apa yang membedakan antara struktur sel hewan dan sel
tumbuhan?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
5)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan dalam melakukan eksperimen 1
(buku panduan praktikum halaman 3)
 Peserta didik melakukan eksperimen 1 tentang struktur sel hewan
dan sel tumbuhan sesuai dengan langkah kerja yang telah
ditentukan secara mandiri oleh peserta didik
 Peserta didik mengumpulkan data hasil eksperimen 1 melalui
pengamatan mikroskop mengenai struktur sel hewan dan sel
tumbuhan
 Peserta didik mengamati perbedaan yang terlihat dari struktur sel
hewan dan sel tumbuhan dengan menggambar pada tabel hasil
pengamatan (buku panduan praktikum halaman 5)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 6)
 Peserta didik menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua
struktur sel penyusun jaringan tersebut
 Peserta didik menganalisis kegunaan lugol dan metilen blue dalam
mewarnai preparat yang akan diamati dengan mikroskop
 Peserta didik menganalisis ada atau tidaknya vakuola pada sel
hewan maupun sel tumbuhan
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 7)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni difusi dan
osmosis
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Pertemuan Kedua (Praktikum) : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih belum
bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Apakah kamu pernah mencelupkan tangan kedalam air dalam
waktu yang lama? Apa yang terjadi dengan tanganmu?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran yang
akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini kita
akan mempelajari Difusi dan Osmosis , dengan KD sebagai
berikut:
a. 3.2 Menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang
meliputi mekanisme transport membrane, reproduksi, dan
sintesis protein
b. 4.2 Membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam
sel berdasarkan studi literature dan percobaan dan tujuan
sebagai berikut:
 Peserta didik mampu mengamati proses difusi dan
osmosis pada sel makhluk hidup
5. Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang sel
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
- Pernahkah kamu membuat air gula? Ketika kamu menuangkan
gula kedalam air hangat, maka air tersbeut memiliki rasa yang
manis. Proses apa yang terjadi?
- Pernahkah kamu memasak mie? Ketika kamu merebus mie,
maka mie tersebut akan menjadi lebih besar dan lembut.
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Proses apa yang terlibat
didalamnya?
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana mekanisme terjadinya difusi?
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-

Bagaimana mekanisme terjadinya osmosis?

Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum secara mandiri (buku panduan
praktikum halaman 11)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan dalam melakukan eksperimen 2
(buku panduan halaman 10)
 Peserta didik melakukan eksperimen 2 tentang difusi dan osmosis
sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan secara mandiri
oleh peserta didik
 Peserta didik melakukan eksperimen difusi dengan menuangkan
tinta kedalam air
 Peserta didik melakukan eksperimen osmosis dengan
menggunakan 3 bahan yakni pepaya, wortel, dan bengkoang
 Peserta didik diminta mengumpulkan data hasil eksperimen
dengan menghitung massa dan volume air baik sebelum dan
sesudah direndam (buku panduan praktikum halaman 12)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 12)
 Peserta didik menganalisis proses yang terjadi ketika tinta cair
diteteskan kedalam air
 Peserta didik menganalisis perbedaan hasil pada kedua perlakuan
 Peserta didik menganalisis hubungan antara massa pepaya dan
volume air
 Peserta didik menganalisis kaitan antara konsentrasi zat terlarut
dengan hasil eksperimen
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 13)
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni struktur dan
jaringan tumbuhan

Kegiatan
Penutup
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Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(…………………..………….)

Lampiran
1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

1.

Pernyataan
Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,
sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
Jika memenuhi 2 kriteria
Jika memenuhi 1 kriteria
Jika tidak memenuhi kriteria

Skor
15
10
5
0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan
Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum
Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

Skor
10
0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 1
No

1

2

3

Uraian Jawaban
Perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan yakni dilihat dari dinding sel,
vakuola, plastida, sentriol, dan lisosom
Menyebutkan 4 perbedaan dengan benar
Menyebutkan 3 perbedaan dengan benar
Menyebutkan 2 perbedaan dengan benar
Menyebutkan 1 perbedaan dengan benar
Tidak menjawab
Metilen blue berfungsi untuk mewarnai sel bawang merah yang akan
diamati
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung
unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Vakuola ditemukan pada sel tumbuhan saja karena vakuola berfungsi
untuk tempat penimbun sisa metabolism dan metabolit sekunder, tempat
menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula, memasukkan air
melalui tonoplas untuk membangun turgiditas sel yang bekerja sama
dengan dinding sel. Vakuola ada di sel hewan tetapi hanya terdapat pada
hewan uniseluler dan ukurannya sangat kecil
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung
unsur jawaban yang tepat

Skor
25
20
15
20
5
0
20
10
0

20

10
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Tidak menjawab
D. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 2
No
Uraian Jawaban
Saat tinta dimasukkan kedalam air maka tinta dan air akan menjadi
homogen. Hal ini dikarenakan tinta yang berkonsentrasi lebih tinggi
(hipertonis) akan berpindah ke air yang berkonsentrasi lebih rendah
(hipotonis) sampai menuju keadaan seimbang (terbentuk cairan)
1
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung
unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

2

3a

3b

Perbedaan dari perlakuan I dan II yaitu pada perlakuan I menggunakan air
garam dan pada perlakuan II menggunakan akuades. Perbedaan hasil dari
kedua perlakuan tersebut dapat dilihat dari berat atau massa masing-masing
bahan yakni wortel, bengkoang, dan pepaya. Pada perlakuan dengan
akuades tidak mengalami perubahan masa pada wortel, bengkoang, dan
pepaya. Hal ini dikarenakan memiliki konsentrasi yang sama. Sedangkan
pada perlakuan air garam terjadi perubahan massa pada wortel, bengkoang,
dan pepaya. Hal ini dikarenakan konsentrasi air garam lebih tinggi sehingga
air didalam bahan yang memiliki konsentrasi rendah akan keluar menuju ke
air garam yang memiliki konsentrasi tinggi.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung
unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Air garam lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan air murni. Hal
ini dikarenakan didalam air garam mengandung natrium dan klorida
sedangkan didalam air murni tidak mengandung senyawa apapun.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung
unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Proses perpindahan air (molekul pelarut) akibat konsentrasi zat terlarut
terjadi melalui membrane semi permeable. Air yang memiliki konsentrasi
lebih rendah akan menuju ke air yang memiliki zat terlarut dimana air
tersebut memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Air yang memiliki
konsentrasi lebih rendah dapat melewati membrane semi permeable tetapi
tidak untuk zat terlarut
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung
unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

E. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No
1.

Pernyataan
Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum
Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal

Skor
10
0

0
Skor
20

10
0
25

15
0
10

5
0
10

5
0
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
: 3 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.3

4.3

3.3.1 Mengamati struktur potongan melintang
Menganalisis
keterkaitan
antara
daun
struktur sel pada jaringan tumbuhan 3.3.2 Mengamati struktur potongan membujur
daun
dengan fungsi organ pada tumbuhan
3.3.3 Mengamati struktur stomata
Menyajikan data hasil pengamatan 4.3.1 Membuat preparat basah potongan
melintang dan membujur daun
struktur jaringan dan organ pada
4.3.2 Melakukan pengamatan stomata pada
tumbuhan
struktur potongan membujur daun
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengamati struktur potongan melintang daun
2. Mampu mengamati struktur potongan membujur daun
3. Mampu mengamati struktur stomata

D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Struktur daun pada potongan melintang dan membujur
Konsep:
 Pengertian stomata
Prosedur
 Pengamatan struktur daun
E. Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Apakah kamu pernah melihat pohon pinus yang menjulang
tinggi? Apa yang menyusun dari pohon tersebut sehingga terlihat
kokoh?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Struktur Mikroskopis Daun, dengan
KD sebagai berikut:
a. 3.3 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada
jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan
b. 4.3 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan
dan organ pada tumbuhan dengan tujuan sebagai berikut:



Peserta didik mampu mengamati struktur potongan
melintang dan membujur daun
Peserta didik mampu mengamati struktur stomata

5. Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang sel
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Bagaimana tanaman jagung memperoleh makanannya? Pada
saat proses memperoleh makanan tersebut maka akan terjadi
proses pertukaran CO2 dan O2. Pada bagian mana pertukaran
CO2 dan O2 tersebut?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana struktur dari potongan melintang dan membujur
pada daun?
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-

Bagaimana struktur dari stomata yang ada pada daun?

Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
17)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 3
(buku panduan praktikum halaman 16)
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan
 Peserta didik mengamati struktur potongan melintang dan
membujur daun serta struktur stomata dengan mikroskop
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 18)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 19)
 Peserta didik menganalisis berlangsungnya proses fotosintesis
yang terjadi pada daun
 Peserta didik menganalisis perbedaan struktur epidermis dari
potongan melintang dan membujur pada daun
 Peserta didik mendeskripsikan struktur stomata yang telah diamati
dan cara kerja stomata dalam melaksanakan fungsinya
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 20)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni struktur dan
fungsi jaringan hewan
Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)
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Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

1.

Pernyataan
Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,
sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
Jika memenuhi 2 kriteria
Jika memenuhi 1 kriteria
Jika tidak memenuhi kriteria

Skor
15
10
5
0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan
Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum
Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan
No
Uraian Jawaban
1
Fotosintesis terjadi pada jaringan palisade dikarenakan pada
jaringan ini terdapat sel yang mengandung banyak kloroplas.
Kloroplas mempunyai pigmen-pigmen fotosintesis seperti klorofil
untuk dapat menyerap radiasi matahari. Energy dari radiasi
matahari dan beberapa komponen seperti air dan karbon dioksida
dimanfaatkan untuk membuat senyawa organic berupa karbohidrat
yang menjadi makanan bagi tumbuhan
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Pada potongan melintang daun dapat dilihat berkas pembuluh
yakni xylem dan floem sedangkan pada potongan membujur daun
tidak terdapat berkas pembuluh
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3

Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang akan mengontrol
diameter stomata dengan cara menyempitkan atau melebarkan
celah diantara kedua sel tersebut. ketika sel penjaga mengambil air
melalui osmosis, sel penjaga akan membuka (membengkak). Ketika
sel kehilangan air, maka akan mengkerut, sel-sel tersebut akan
mengecil secara bersamaan kemudian menutup ruangan

Skor
10
0

Skor
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Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
D. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan
: 3 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )
3.4

4.3

Menganalisis keterkaitan antara
struktur sel pada jaringan hewan
dengan fungsi organ pada hewan
Mengamati dengan mikroskop
struktur, letak, sifat, dan fungsi
jaringan pada hewan mamalia dan
mengkaitkan dengan tubuh manusia

3.4.1 Mengamati struktur mikroskopis
jaringan hewan
Melakukan pengamatan preparat awetan
jaringan tulang rawan, tulang keras, otot
4.3.1
polos, otot jantung, dan otot lurik dengan
mikroskop
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengamati struktur mikroskopis jaringan hewan
2. Mampu melakukan pengamatan preparat awetan jaringan tulang rawan, tulang keras,
otot polos, otot jantung, dan otot lurik dengan mikroskop

D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Struktur jaringan tulang rawan, tulang keras, otot polos, otot jantung, dan otot lurik
Konsep:
 Pengertian tulang rawan, tulang keras, otot polos, otot jantung, dan otot lurik
Prosedur
 Pengamatan preparat awetan dibawah mikroskop
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta
Bakhtiar, Suaha. 2011. Biologi. PT. Sarana Panca Karya Nusa : Jakarta
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Apakah kamu pernah melihat kelinci melompat? Tersusun atas
apa di tubuhnya sehingga kelinci tersebut dapat melompat?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Struktur Mikroskopis Jaringan
Hewan, dengan KD sebagai berikut:
a. 3.4 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada
jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan
b. 4.4 Mengamati dengan mikroskop struktur, letak, sifat,
dan fungsi jaringan pada hewan mamalia dan
mengkaitkan dengan tubuh manusia dengan tujuan
sebagai berikut:



Peserta didik mampu mengamati struktur potongan
mikroskopis jaringan hewan
Peserta didik mampu melakukan pengamatan struktur
jaringan tulang rawan, tulang keras, otot polos, otot
jantung, dan otot lurik

5. Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang sel
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Pernahkah kamu makan ayam goreng? Beberapa bagian paha
ayam ada yang dapat dimakan yaitu kulit dan daging yang bersifat
lunak. Adapula yang tidak dapat dimakan yaitu tulang yang
bersifat keras. Apa yang menyebabkan kedua sifat tersebut dapat
terjadi?”
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Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana struktur dari jaringan tulang rawan, tulang keras,
otot polos, otot jantung, dan otot lurik?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
24)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 4
(buku panduan praktikum halaman 23)
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan
 Peserta didik mengamati preparat awetan struktur tulang keras,
tulang rawan, otot polos, otot jantung, dna otot lurik
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 24)
Menguji Hipotesis (buku panduan halaman 26)
 Peserta didik menganalisis persamaan ciri yang dimiliki sel-sel
penyusun berbagai jaringan hewan
 Peserta didik menganalisis perbedaan struktur tulang rawan dan
tulang keras
 Peserta didik menganalisis sifat keras yang dimiliki oleh tulang
keras
 Peserta didik menganalisis perbedaan struktur, letak, dan fungsi
dari ketiga otot (otot polos, otot jantung, dan otot lurik)
 Peserta didik menganalisis munculnya garis gelap dan terang yang
terjadi pada otot rangka
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 27)
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10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni struktur dan
dan penyusun tulang keras

Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)
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Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
F. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

1.

Pernyataan
Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,
sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
Jika memenuhi 2 kriteria
Jika memenuhi 1 kriteria
Jika tidak memenuhi kriteria

Skor
15
10
5
0

G. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan
Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum
Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

H. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 4
No
Uraian Jawaban
1
Persamaan ciri yang dimiliki sel-sel penyusun berbagai jaringan
hewan yakni dilihat dari adanya nucleus, badan golgi, reticulum
endoplasma, ribososm, dan sitoplasma
Menyebutkan 4 perbedaan dengan benar
Menyebutkan 3 perbedaan dengan benar
Menyebutkan 2 perbedaan dengan benar

2

3

Menyebutkan 1 perbedaan dengan benar
Tidak menjawab
Tulang rawan dan tulang keras memiliki struktur dan susunan yang
berbeda. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan fungsi dari
masing-masing tulang. Tulang keras memiliki fungsi dalam
melindungi tubuh terhadap kerusakan mekanis, membantu
pergerakan tubuh, memberikan rangka dan bentuk tubuh,
menyimpan mineral, dan menghasilkan sel darah putih dan darah
merah. Sedangkan tulang rawan memiliki fungsi mengurangi
gesekan pada sendi, membantu sistem pernafasan, dan menjaga
bentuk dan fleksibilitas lekatan berdaging sehingga tulang rawan
memiliki struktur yang elastis dan lebih lunak
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Sifat keras yang dimiliki tulang keras dapat muncul dikarenakan
dalam tulang keras mengandung sel-sel osteosit dan matriks tulang
yang tersusun atas kolagen dan zat kapur
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

Skor
10
0

Skor
20

16
12
8
4
0
25

12
0
20

10
0
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I. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sistem Gerak
: 3 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.5

4.5

Menganalisis
hubungan
antara
3.5.1 Mengamati struktur tulang keras
struktur jaringan penyusun organ pada
sistem gerak dalam kaitannya dengan
bioproses dan gangguan fungsi yang 3.5.2 Mengidentifikasi senyawa penyusun
tulang keras
dapat terjadi pada sistem gerak
Mengamati kontraksi yang terjadi pada
manusia
3.5.3
otot lurik
Melakukan
percobaan
untuk
membandingkan tentang struktur
tulang keras dan tulang rawan
Melakukan percobaan tulang ayam yang
4.5.1
menggunakan tulang ayam dan HCl
direndam dengan larutan HCl
serta mengaitkannya dengan fungsi
kalsium pada proses penulangan
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengamati struktur tulang keras
2. Mampu mengidentifikasi senyawa penyusun tulang keras
3. Mampu mengamati kontraksi yang terjadi pada otot lurik
D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Struktur tulang keras
 Senyawa penyusun tulang keras
Konsep:
 Pengertian tulang keras
Prosedural :
 Pengamatan struktur tulang keras
E. Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Coba amati teman yang sedang duduk di sebelah kamu!
Mengapa tubuh temanmu dapat susuk dengan tegak? Apa yang
membuat tubuhnya seperti itu?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Struktur dan Penyusun Tulang
Keras, dengan KD sebagai berikut:
a. 3.5 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya
dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem gerak manusia
b. 4.5 Melakukan percobaan untuk membandingkan tentang
struktur tulang keras dan tulang rawan menggunakan
tulang ayam dan HCl serta mengkaitkannya dengan
fungsi kalsium pada proses penulangan, dengan tujuan
sebagai berikut:



Peserta didik mampu mengamati struktur tulang keras
Peserta didik mampu mengidentifikasi senyawa
penyusun tulang keras

5. Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang struktur penyusun tulang keras
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Pernahkah kamu mendengar kata osteoporosis? Setiap orang
dapat mengalami osteoporosis, namun banyak yang tidak
menyadarinya. Kelainan ini biasa diderita oleh orang yang sudah
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usianya lanjut. Apa yang menyebabkan kelainan tersebut dapat
muncul?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana struktur dari tulang keras?
- Apa saja senyawa penyusun tulang keras?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
32)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 5
(buku panduan praktikum halaman 32)
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan
 Peserta didik mengamati struktur tulang keras dengan merendam
tulang ayam kedalam HCl selama 30 menit kemudian diamati
perubahan yang terjadi dilihat dari warna, endapan, dan tekstur
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 32)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 32)
 Peserta didik menganalisis struktur tulang ayam sebelum dan
sesudah direndam HCl
 Peserta didik menganalisis hubungan antara perendaman tulang
dengan fungsi tulang tersebut
 Peserta didik mendeskripsikan struktur stomata yang telah diamati
dan cara kerja stomata dalam melaksanakan fungsinya
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 33)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
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4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni struktur dan
fungsi jaringan hewan

Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit)
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Pernahkah kamu tersetrum? Apa yang tubuhmu rasakan?
Bagaiamana hal tersebut dapat terjadi?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Kontraksi Otot, dengan KD sebagai
berikut:
a. 3.5 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun
organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses
dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak
manusia
b. 4.5 Melakukan percobaan untuk membandingkan tentang
struktur tulan keras dan tulang rawan menggunakan tulang
ayam dan HCl serta mengkaitkannya dengan fungsi kalsium
pada proses penulangan, dengan tujuan sebagai berikut:


Peserta didik mampu mengamati kontraksi otot yang terjadi
pada otot lurik

5. Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang kontraksi otot
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Pada saat kamu secara tidak sengaja menyentuh salah satu
bagian dari CPU maka kamu akan tersetrum. Bagaimana respon

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117

tubuhmu saat terkena aliran listrik? Apa yang membuat tubuhmu
merespon demikian?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana kontraksi otot yang terjadi pada otot lurik?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
37)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 6
(buku panduan praktikum halaman 36)
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan
 Peserta didik mengamati kontraksi otot yang terjadi pada otot betis
katak selama 10 detik
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 37)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 38)
 Peserta didik menganalisis perubahan yang terjadi pada otot saat
dialiri listrik?
 Peserta didik menganalisis hubungan antara selang waktu
penyetruman terhadap kekuatan kontraksi
 Peserta didik menganalisis kegunaan larutan ringer
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 38)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni Sistem
Sirkulasi Manusia
Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,
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(………………………………….)
Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor
15

1.

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,
sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
Jika memenuhi 2 kriteria
Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0

10

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 5
No
Uraian Jawaban
1
Terlihat perbedaan kekerasan tulang sebelum dan sesudah direndam HCl. Hal
ini dikarenakan HCl memiliki kecenderungan untuk melarutkan zat lain atau
unsur-unsur lain seperti Ca. Kandungan kalsium pada tulang tersebut lama
kelamaan akan berkurang sehingga mengakibatkan tulang tersebut menjadi
lunak dimana fungsi kalsium sebagai penguat dan membantu pertumbuhan
tulang
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung unsur
jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Tulang yang mengalami keadaan direndam HCl akan mengganggu fungsi
dari tulang itu sendiri dimana fungsi tulang sebagai alat gerak dan menopang
tubuh tidak lagi dapat berfungsi karena tulang menjadi lunak sehingga tidak
dapat menopang tubuh
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung unsur
jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Perubahan yang terjadi pada tulang yang direndam HCl dikarenakan sifat
asam kuat yang ada pada HCl. Sifat asam kuat tersebut akan meresap
kedalam tulang kemudian meluruhkan kalsium dan unsur-unsur lain yang
ada dalam tulang sehingga dengan luruhnya unsur-unsur tersebut tulang
akan menjadi lunak dan elastis dan warna tulang akan menjadi
kecoklatan/pucat

Skor
25

12
0
20

10
0
25
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Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung unsur
jawaban yang tepat
Tidak menjawab

12
0

D. Rubrik Penilaian Eksperimen 6
No
Uraian Jawaban
1
Perubahan yang terjadi ketika otot dialiri listrik maka otot akan berkontraksi.
Aliran listrik pada saraf otot akan membuat otot kembali dapat melakukan
kontraksi
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung unsur
jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Dalam penyetruman, elektron mengalir dan menyetrum otot katak. Hal ini
menyebabkan ion luar katak menjadi negatif sehingga ion dalam menjdi
positif sehingga mempercepat aliran impuls saraf. Dengan cepatnya aliran
impuls saraf, maka Ca yang dilepaskan dari sarkolema akan merangsang otot
khususnya pada filamen aktin dan filamen miosin. Lama terbukanya saluran
ion Ca ini dipengaruhi oleh lamanya penyetruman, semakin lama, maka
saluran ion Ca akan semakin lama menutup menyebabkan otot menegang.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung unsur
jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Larutan ringer merupakan larutan kimia fisiologis yang berfungsi sebagai
agen penstabil dan penjaga potensial kerja sel otot, agar otot suatu organisme
yangdibedah atau bahan penelitian dengan kondisi preparat hidup masih
terjaga dan tidak mati sehingga masih dapat menerima rangsangan baik kimia
atau fisika
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih mengandung unsur
jawaban yang tepat
Tidak menjawab

Skor
20

10
0
25

12
0
20

10
0

E. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sistem Gerak
: 3 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.6

4.6

3.6.1 Melakukan uji golongan darah manusia
Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem sirkulasi dalam kaitannya
Menentukan golongan darah dengan
3.6.2
dengan bioproses dan gangguan
orang yang diuji
fungsi yang dapat terjadi pada sistem
Menganalisis faktor-faktor yang
sirkulasi manusia
3.6.3 mempengaruhi frekuensi denyut nadi
pada manusia
Menyajikan karya tulis tentang
kelainan pada struktur dan fungsi
darah, jantung, serta pembuluh darah
Membuat kliping tentang ganggguan
yang menyebabkan gangguan sistem 4.6.1
sistem sirkulasi manusia
sirkulasi manusia serta kaitannya
dengan teknologi melalui studi
literatur
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu melakukan uji golongan darah
2. Mampu menentukan golongan darah orang yang diuji
3. Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi pada
manusia
D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Tipe-tipe golongan darah manusia
 Sirkulasi atau peredaran darah manusia
Konsep:
 Pengertian antigen dan aglutinogen
 Pengertian denyut nadi
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Pernahkah kalian melakukan transfusi darah untuk keluarga
atau teman kalian? Syarat apa yang dibutuhkan agar kalian bisa
mendonorkan darah kalian?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Uji Golongan Darah, dengan KD
sebagai berikut:
a. 3.6 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya
dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem sirkulasi manusia
b. 4.6 Menyajikan karya tulis tentang kelainan pada sturktur
dan fungsi darah, jantung, serta pembuluh darah yang
menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta
kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur dengan
tujuan sebagai berikut:



Peserta didik mampu melakukan uji golongan darah
Peserta didik mampu menentukan golongan darah
dengan orang yang diuji

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang struktur penyusun tulang keras
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Pernahkah kamu melakukan transfusi darah? Pada saat kamu
mendonorkan darah, apa yang diperlukan agar si penerima donor
dapat menerima darah tersebut?”
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Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana cara menguji golongan darah?
- Bagaimana menentukan golongan darah ?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
43)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 7
(buku panduan praktikum halaman 42)
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan
 Peserta didik mengamati hasil uji golongan darah kemudian
menentukan golongan darah tersebut
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 43)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 44)
 Peserta didik menganalisis reaksi yang berbeda ketika darah
dicampur dengan serum anti A dan serum anti B
 Peserta didik menganalisis jenis antigen dan antibody dalam darah
yang diperiksa
 Peserta didik menganalisis akibat yang terjadi jika orang yang
bergolongan darah A mendonorkan darahnya kepada orang
bergolongan darah B
 Peserta didik menganalisis alasan darah dapat menggumpal atau
tidak menggumpal saat diberi anti serum A dan anti serum B serta
menganalisis ciri-cirinya
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 45)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
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4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk praktikum selanjutnya yaitu
menghitung frekuensi denyut nadi

Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit)
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Pernahkah kalian merasa terengah-engah setelah berlari?
Coba ingat kembali bagaimana detak jantungmu saat itu”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Menghitung Denyut Nadi, dengan
KD sebagai berikut:
a. 3.6 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya
dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem sirkulasi manusia
b. 4.6 Menyajikan karya tulis tentang kelainan pada sturktur
dan fungsi darah, jantung, serta pembuluh darah yang
menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta
kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur dengan
tujuan sebagai berikut:


Peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi frekuensi denyut nadi pada manusia

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang kontraksi otot
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Apa yang kamu rasakan ketika kamu menaiki anak tangga yang
cukup banyak jumlahnya kemudian langsung duduk? Bagaimana
kondisi detak jantungmu saat itu?
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Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut
nadi pada manusia?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
48)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 8
(buku panduan praktikum halaman 48)
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan
 Peserta didik menuliskan hasil percobaan perhitungan jumlah
denyut nadi ketika istirahat dan setelah berlari-lari
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 49)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 49)
 Peserta didik menganalisis perbedaan denyut nadi pada saat
istirahat dan setelah berlari-lari
 Peserta didik menganalisis faktor dari perbedaan frekuensi denyut
nadi setiap orang
 Peserta didik menganalisis hasil eksperimen diatas termasuk
kedalam frekuensi denyut nadi secara normal atau tidak
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 50)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni Sistem
Pencernaan Manusia
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Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)
Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,

15

sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
1.

Jika memenuhi 2 kriteria

10

Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 7
No
Uraian Jawaban
1
Karena tiap golonga darah memiliki antibody yang berbeda.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Pada golongan darah A memiliki antigen A dan antibody B, pada
golongan darah B memiliki antigen B dan antibody A, pada
golongan darah O tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibody
A dan B, sedangkan golongan darah AB memiliki antigen A dan B
tetapi tidak memiliki antibodi
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Akan ada beberapa akibat yang timbul dari kesalahan transfusi
darah salah satunya yakni demam. Hal ini dapat terjadi karena
antibodi resipien berekasi dengan leukosit donor
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

Skor
10
5
0
25

10
0
15

7
0
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4

Penggumpalan darah dapat terjadi karena adanya reaksi antara
antibody atau aglutinin yang terdapat dalam plasma darah, oleh
karena itu peristowa penggumpalan juga disebut aglutinasi
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

15

7
0

D. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 8
No
Uraian Jawaban
1
Frekuensi denyut nadi pada saat istirahat dan setelah berlari
berbeda. Hal ini dikarenakan pada saat berlari jantung
membutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk memompa darah
sehingga detak jantung meningkat
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Denyut nadi setiap orang berbeda dikarenakan beberapa faktor yaitu
jenis kelamin yaitu laki-laki memiliki frekuensi denyut nadi yang
lebih besar daripada perempuan karena aktivitas laki-laki lebih
berat sehingga membutuhkan kadar oksigen yang lebih besar pula
dalam tubuh, aktivitas dimana semakin berat atau besar aktivitas
seseorang maka semakin besar pula frekuensi dneyut nadi
seseorang, suhu tubuh dimana semakin semakin panas suhu tubuh
maka frekuensi denyut nadi semakin besar pula, usia dimana
semakin dewasa usia seseorang frekuensi yang dihasilkan semkain
lambat karena perbedaan kebutuhan oksigen,dan berat badan
dimana semakin berat tubuh maka frekuensi senyut nadi yang
dihasilkan semakin lambat
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Frekuensi denyut nadi seseorang dalam keadaan normal yaitu 60100 kali per menit
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

E. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No Pernyataan
1.

Skor
25

12
0
25

12
0
15
7
0

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0
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Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sistem Pencernaan Manusia
: 4 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.7

4.7

3.7.1 Mengetahui kandungan zat dalam
makanan
Menganalisis
hubungan
antara
struktur jaringan penyusun organ pada
Mengidentifikasi peranan enzim ptialin
sistem pencernaan dalam kaitannya
3.7.2 dan empedu dalam proses pencernaan
dengan nutrisi, bioproses, dan
makanan
gangguan fungsi yang dapat terjadi
Memahami proses pencernaan secara
pada sistem pencernaan manusia
3.7.3 enzimatis terutama oleh enzim ptialin
dan empedu
Menguji keberadaan kandungan amilum,
Menyajikan laporan hasil uji zat
4.7.1 protein, lemak, dan glukosa pada bahan
makanan yang terkandung dalam
makanan
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berbagai jenis bahan makanan
dikaitkan dengan kebutuhan energy
setiap individu serta teknologi
pengolahan pangan dan keamanan
pangan

4.7.2 Melakukan uji peranan enzim ptialin dan
empedu dalam pencernaan makanan

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengetahui kandungan zat dalam makanan
2. Mampu mengidentifikasi peranan enzim ptialin dan empedu dalam proses pencernaan
makanan
3. Mampu memahami proses pencernaan secara enzimatis terutama oleh enzim ptialin dan
empedu
4. Mampu menguji keberadaan kandungan amilum, protein, lemak, dan glukosa pada
bahan makanan

D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Jenis – jenis kandungan zat dalam makanan
 Peranan enzim ptialin dan empedu dalam pencernaan makanan
Konsep:
 Pengertian karbohidrat, amilum, glukosa, protein, dan lemak
 Pengertian pencernaan, enzim, empedu
Prosedural :
 Proses pencernaan secara enzimatis
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.

Alokasi
Waktu
15 menit

2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Apakah kalian tahu kandungan makanan apa yang berperan
dalam pembentukan otot?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Uji Kandungan Bahan Makanan,
dengan KD sebagai berikut:
a. 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya
dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia
b. 4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang
terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan
dikaitkan dengan kebutuhan energy setiap individu serta
teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan
dengan tujuan sebagai berikut:



Peserta didik mampu mengetahui kandungan zat
dalam makanan
Peserta didik mampu menguji keberadaan kandungan
amilum, protein, lemak, dan glukosa pada bahan
makanan

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang kandungan bahan makanan
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
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“Ketika kamu memasukkan nasi kedalam mulut dan
mengunyahnya, apakah kamu merasakan adanya rasa manis?
Darimanakah asal rasa manis tersebut?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Apa saja kandungan zat dalam makanan?
- Bagaimana menguji keberadaan kandungan amilum, protein,
lemak, dan glukosa pada bahan makanan?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
56)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 9
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan (buku panduan praktikum halaman 55)
 Peserta didik mengamati hasil uji kandungan zat pada bahan
makanan yang ditentukan
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 57)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 57)
 Peserta didik menganalisis kandungan zat pada semua bahan
makanan apakah sama atau tidak
 Peserta didik menganalisis jenis pengujian yang digunakan
(kuantitatif atau kualitatif)
 Peserta didik menganalisis bukti bahwa pada makanan yang diuji
memilii kandungan zat tertentu (amilum, protein, lemak, dan
glukosa)
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 58)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
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4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk praktikum selanjutnya yaitu uji
peraanan enzim ptialin dan empedu

Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit)
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Apakah kalian tahu enzim apa saja yang berperan dalam
pencernaan makanan?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Uji Peranan Enzim Ptialin dan
Empedu, dengan KD sebagai berikut:
a. 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya
dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia
b. 4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang
terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan
dikaitkan dengan kebutuhan energy setiap individu serta
teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan
dengan tujuan sebagai berikut:





Peserta didik mampu melakukan uji peranan enzim
ptialin dan empedu dalam pencernaan makanan
Peserta didik mampu mengidentifikasi peranan
enzim ptialin dan empedu dalam proses
pencernaan makanan
Peserta didik mampu memahami proses
pencernaan secara enzimatis terutama oleh enzim
ptialin dan empedu

Alokasi
Waktu
15 menit
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Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang peranan enzim ptialin dan empedu dalam proses pencernaan
makanan

110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Apa yang berperan didalam mulut saat kamu mengunyah
makanan yang awalnya berbentuk padat kemudian menjadi
halus?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana peranan enzim ptialin dan empedu dalam
pencernaan makanan?
- Bagaimana proses pencernaan enzimatis terutama oleh enzim
ptialin dan empedu?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
62)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 10
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan (buku panduan praktikum halaman 61)
 Peserta didik mengamati hasil dari percobaan pada kelima tabung
dengan isi yang berbeda-beda
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 62)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 63)
 Peserta didik menganalisis fungsi dari air ludah, larutan lugol,
larutan benedict, larutan kanji/amilum, larutan gula, empedu,
minyak kelapa, dan sabun/detergen
 Peserta didik menganalisis tujuan dari setiap perlakuan yang
dilakukan
 Peserta didik menganalisis alasan reaksi enzimatis hanya terjadi di
mulut
Menyusun Kesimpulan
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Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan dan
rumusan masalah secara mandiri (buku panduan praktikum
halaman 64)

10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yakni Sistem
Pencernaan Manusia

Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)

Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,

15

sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
1.

Jika memenuhi 2 kriteria

10

Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0
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B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 9
No
Uraian Jawaban
1
Setiap bahan makanan memiliki kandungan zat atau gizi yang
berbeda. Hal ini dikarenakan disesuaikan pula dengan fungsi dari
gizi tersebut seperti amilum/karbohidrat memiliki fungsi sebagai
sumber energy bagi tubuh. Protein berfungsi untuk membantu
pertumbuhan. Lemak digunakan tubuh sebagai cadangan makanan
dan cadangan energy
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Uji kualitatif dikarenakan pada eksperimen ini hanya menguji
sebatas ada atau tidaknya kandungan tersebut dalam bahan
makanan. Jika menguji berapa jumlah kandungan tersebut dalam
bahan makanan maka dilakukan uji kuantitatif.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Jika bahan makanan ditetesi lugol akan berubah warna menjadi biru
hitam maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin
gelap warnanya maka semakin banyak kandungan karbohidratnya.
Jika bahan makanan mengandung protein maka setelah bereaksi
dengan biuret akan menghasilkan warna ungu. Jika bahan makanan
mengandung glukosa maka setelah dicampur dengan reagen
benedict warnanya akan berubah menjadi merah bata. Jika bahan
makanan mengandung lemak maka pada saat memanaskan bahan
makanan yang sudah dioleskan di kertas buram akan terlihat noda
transparan
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

D. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 10
No
Uraian Jawaban
1
Larutan lugol berfungsi untuk menguji adanya kandungan amilum.
Larutan benedict berfungsi untuk menguji adanya kandungan
glukosa. Air ludah berfungsi sebagai sumber enzim ptialin yang
akan bereaksi dalam perombakan kandungan amilum untuk diubah
menjadi glukosa. Minyak kelapa berfungsi sebagai lemak yang
akan diemulsikan oleh sabun dan empedu.

Skor
20

10
0
20

10
0
25

12
0

Skor
15
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2

3

Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Perlakuan pertama adalah pencampuran minyak + air, minyak+ air
sabun + air yang befungsi membuktikan adanya kandungan amilum
dan glukosa dalam larutan tersebut. perlakuan kedua yaitu
pengadukan pada campuran larutan amilum + air ludah + larutan
benedict , dan campuran minyak + empedu + air guna mengetahui
adanya reaksi enzim ptialin terhadap larutan amilum dan garamgaram empedu pada pengemulsian lemak. Perlakuan ketiga adalah
pemanasan pada campuran larutan amilum +benedict , gula +
benedict, dan larutan gula + amilum + benedict yang berfungsi
mempercepat reaksi enzimatis yang terjadi dikarenakan enzim akan
bekerja secara optimal pada suhu tertentu
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Reaksi enzimatis hanya terjadi di mulut saja dikarenakan adanya air
ludah yang mengandung enzim ptialin, sedangkan pada empedu
anya terdapat garam-garam empedu yang tidak dapat bereaksi
enzimatis. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan warna pada
campuran air ludah dengan larutan amilum dan benedict setelah
dipanaskan, sementara pada pencampuran empedu dengan minyak
tidak terjadi perubahan warna sebagai bukti tidak terjadinya reaksi
enzimatis
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

E. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No Pernyataan
1.

7
0
25

12
0
25

12
0

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sistem Respirasi
: 4 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.8

4.8

Menganalisis
hubungan
antara
struktur jaringan penyusun organ pada
sistem respirasi dalam kaitannya
3.8.1 Menghitung kapasitas vital paru-paru
pada manusia
dengan bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi pada sistem
respirasi manusia
Menyajikan hasil analisis pengaruh
pencemaran udara terhadap kelainan
Membuat poster tentang pengaruh
pada struktur dan fungsi organ
4.8.1 pencemaran udara terhadap sistem
respirasi
pernapasan manusia berdasarkan
studi literatur
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu menghitung kapasitas vital paru-paru manusia
D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Jumlah volume tidal orang normal
Konsep:
 Susunan paru – paru
 Pengertian alveolus
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Seberapa banyak paru-paru dapat menampung udara
pernapasan?”

Alokasi
Waktu
15 menit
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4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Uji Kandungan Bahan Makanan,
dengan KD sebagai berikut:
a. 3.8 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya
dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem respires manusia
b. 4.8 Menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara
terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ
pernapasan manusia berdasarkan studi literatur dengan
tujuan sebagai berikut:


Peserta didik mampu menghitung kapasitas vital paruparu pada manusia

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang struktur penyusun tulang keras
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Ketika kamu meniup air didalam gelas dengan menggunakan
sedotan, apakah terdapat gelembung-gelembung yang keluar?
Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana menghitung kapasitas vital paru-paru pada
manusia?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
68)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 11
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan secara mandiri (buku panduan praktikum
halaman 67)
 Peserta didik menuliskan data berupa nama, umur, jenis kelamin,
tinggi badan, berat badan, lingkar dada, dan kapaistas vital
(sebelum lari dan sesudah lari)
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Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan (buku panduan praktikum
halaman 68)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 69)
 Peserta didik menjelaskan mekanisme terbentuknya CO2 pada
pernapasan manusia
 Peserta didik menganalisis data hasil eksperimen dengan melihat
apakah terdapat data yang menyimpang
 Peserta didik menganalisis faktor – faktor yang dapat
mempengaruhi kapasitas vital paru-paru
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 69)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yaitu Sistem
Ekskresi

Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)
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Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,

15

sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
1.

Jika memenuhi 2 kriteria

10

Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 11
No
Uraian Jawaban
1
Saat menghirup udara, udara masuk ke dalam paru-paru kemudian
terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2 dalam alveolus. Oksigen
yang berasal dari udara disalurkan ke tiap – tiap sel didalam tubuh
melalui pembuluh arteri yang digunakan untuk memecah bahan
makanan yang berlangsung dalam suatu sel.hasil perpecahan sarisari makanan tersebut kemudian menghasilkan energy, air (dalam
bentuk uap air) dan karbondioksida. Kemudian karbon dioksida
yang dihasilkan dari respires sel disalurkan ke pembuluh vena dan
menunu ke paru-paru dan di alveolus terjadi pertukaran udara lagi
yang mengakibatkan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Disesuaikan dengan data hasil eksperimen
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kapasitas vital paru-paru
adalah jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki memiliki kapasitas
pernapasan yang lebih besar daripada perempuan. Hal ini
dikarenakan kapasitas atau volume paru-paru pada laki-laki lebih
besar dan jumlah oksigen yang dibutuhkan laki-laki lebih besar
daripada perempuan karena laki-laki lebih banyak bergerak dan
melakukan aktivitas yang berat. Faktor kedua yaitu lingkar dada
dimana orang yang memiliki lingkar dada lebih besar maka

Skor
20

10
0
20
10
0
25
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memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar karena memiliki
volume paru-paru yang lebih besar. Faktor yang ketiga yaitu umur
dimana jika semakin bertambah umur seseorang maka frekuensi
pernapasannya semakin lambat sehingga kapasitas pernapasannya
dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan remaja. Hal ini
berkaitan dengan berkurangnya kebutuhan energy yang juga akan
mengurangi kecepatan metabolism tubuh sehingga oksigen yang
dibutuhkan juga akan berkurang. Faktor yang keempat yaitu berat
badan dimana orang yang memiliki berat lebih akan memiliki
kapasitas pernapasan yang lebih besar daripada orang yang
memiliki berat yang kurang. Hal tersebut dikarenakan orang gemuk
membutuhkan oksigen yang lebih untuk proses metabolism
daripada orang yang kurus. Karena suplai oksigennya lebih besar
maka volume vital pernapasannya juga besar.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

D. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No Pernyataan
1.

12
0

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sistem Ekskresi
: 4 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.9

Menganalisis hubungan antara strutur 3.9.1 Mengetahui kandungan pH dalam urin
manusia
jaringan penyusun organ pada sistem
ekskresi dalam kaitannya dengan 3.9.2 Mengetahui kandungan protein dalam
urin manusia
bioproses dan gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem ekskresi
Mengetahui kadar glukosa pada urin
3.9.3
manusia
manusia

4.9

Menyajikan hasil analisis pengaruh
pola hidup terhadap kelainan pada
struktur dan fungsi organ yang
menyebabkan gangguan pada sistem
ekskresi, serta kaitannya dengan
teknologi

4.9.1 Menguji pH dalam urin manusia
4.9.2 Menguji kandungan protein dalam urin
manusia
4.9.3 Menguji kadar glukosa pada urin
manusia
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengetahui dan menguji pH dalam urin manusia
2. Mampu mengetahui dan menguji kandungan protein dalam urin manusia
3. Mampu mengetahui dan menguji kadar glukosa pada urin manusia
D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 pH urin manusia
Konsep:
 Pengertian sistem perkemihan
 Pengertian ureter
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.

Alokasi
Waktu
15 menit
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“Seberapa banyak manusia mengeluarkan urin dalam satu
hari?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Uji Kandungan Zat pada Urin,
dengan KD sebagai berikut:
a. 3.9 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya
dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem ekskresi manusia
b. 4.9 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup
terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yan
menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta
kaitannya dengan teknologi dengan tujuan sebagai
berikut:




Peserta didik mampu menguji pH dalam urin manusia
Peserta didik mampu menguji kanudngan protein
dalam urin manusia
Peserta didik mampu menguji kadar glukosa pada urin
manusia

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang sistem perkemihan
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Apakah warna urinmu hari ini? Mengapa terdapat beberapa
warna pada urin manusia? Kandungan zat apa saja yang terdapat
didalam urin?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana menguji pH , kandungan protein, dan kadar
glukosa dalam urin manusia?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
75)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 12
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Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan secara mandiri (buku panduan praktikum
halaman 74)
 Peserta didik menguji adanya kandungan glukosa, protein, dan pH
dalam urin dengan perlakuan yang berbeda. Menguji pH urin
dilakukan menggunakan indikator universal kemudian dilihat
perubahan warna pada kertas indikator dan dicocokkan dengan
standart pH . Menguji kandungan glukosa menggunakan larutan
benedict yang dicampur dengan urin kemudian dipanaskan hingga
berubah warna. Menguji protein dalam urin dilakukan
menggunakan larutan KOH 10% dan larutan CuSO4 5% kemudian
diamati perubahan warnanya
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan eksperimen
yang telah dilakukan (buku panduan praktikum halaman 75)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 77)
 Peserta didik menganalisis bau “pesing” yang timbul pada urin
manusia
 Peserta didik menganalisis faktor yang mempengaruhi pH urin
diabetes mellitus lebih rendah daripada pH urin manusia normal
 Peserta didik menganalisis perbedaan warna urin manusia normal
dan penderita diabetes mellitus
 Peserta didik menganalisis kandungan glukosa pada urin diabetes
mellitus lebih banyak dibandingkan dengan urin manusia normal
 Peserta didik menganalisis akibat yang terjadi jika didalam urin
terdapat banyak kandungan protein
 Peserta didik menganalisis faktor yang mempengaruhi timbulnya
aroma pada urin manusia
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 78)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yaitu Sistem
Koordinasi
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Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)

Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,

15

sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
1.

Jika memenuhi 2 kriteria

10

Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 12
No
Uraian Jawaban
1
Dalam urin manusia terdiri dari 95% air dan zat terlarut diantaranya
zat sisa pembongkaran protein seperti urea, asam ureat, dan
amoniak, zat warna empedu yang memberikan warna kuning pad
aurin, garam terutama NaCl, dan zat-zat berlebihan yang
dikonsumsi seperti vitamin C atau obat-obatan. Dari beberapa zat
terlarut tersebut yang berperan dalam mengeluarkan bau “pesing”
adalah amoniak
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
pH urin penderita diabetes lebih rendah dibadingkan urin normal
disebabkan oleh tingginya kandungan glukosa dalam urin yang
membuat konsentrasi urin meningkat dan pH menurun menjadi
lebih asam. Rendahnya pH urin ini juga bisa disebabkan karena
konsumsi obat-obatan berlebih oleh penderita diabetes

Skor
10

5
0
10
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3

4

5

6

Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Kondisi warna urin pada umumnya berwarna kuning namun ada
sedikit perbedaan pada kepekatan warna yakni kuning bening,
pucat, keemasan, dan kuning gading. Hal yang sama juga terjadi
pada penderita diabetes dimana kebanyakan warna urinnya adalah
kuning pucat/pekat. Warna urin yang dikeluarkan tergantung dari
konsentrasi urin. Warna urin dapat berubah karena mengonsumsi
obat-obatan, makanan, dan penyakit yang diderita. Warna urin
normal biasanya outih jernih, kuning muda, atau kuning. Warna
kuning muda berasa dari zat warna bilirubin (zat warna empedu
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Banyaknya kadar glukosa dalam urin penderota diabetes
dikarenakan adanya gangguan pada pancreas dalam menghasilkan
hormone insulin yang berperan membantu sel-sel tubuh dalam
menyerap glukosa. Kerusakan/gangguan pada pancreas disebabkan
pancreas hanya menghasilkan sedikit hormone insulin atau bahkan
tidak dapat menghasilkan hormone insulin. Hal inilah yang
menyebabkan sel-sel tubuh tidak dapat menyerap seluruh glukosa
yang masuk sehingga glukosa akan masuk ke urin yang akan
dikeluarkan melalui sistem ekskresi
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Semakin banyak kandungan protein dalam urin berarti kerja ginjal
sudah mulai terganggu terutama pada proses reabsorpsi. Dalam hal
ini ginjal tidak lagi mampu menyerap zat organic seperti protein.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Faktor yang mempengaruhi timbulnya aroma urin manusia yaitu
obat-obatan dan makanan
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

D. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No Pernyataan
1.

10
0
15

10
0
15

7
0
10

5
0
5
3
0

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sistem Koordinasi
: 4 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.10

Menganalisis
hubungan
antara
3.10.1 Mengetahui lokasi reseptor pengecap
pada manusia
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem koordinasi (saraf, 3.10.2 Mengetahui variasi waktu sensasi
hormone, dan alat indra) dalam
kaitannya
dengan
mekanisme
koordinasi dan regulasi serta
3.10.3 Mengetahui peranan air ludah terhadao
kecepatan mengecap rasa
gangguan fungsi yang dapat terjadi
pada sistem koordinasi manusia
3.10.4 Mengetahui cara melakukan pengujian
tes buta warna

4.10

Membuat poster tentang pola hidup
Menyajikan hasil analisis pengaruh
4.10.1 masa kini yang dapat menggangu sistem
pola hidup terhadap kelainan pada
saraf manusia
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struktur dan fungsi organ sistem
koordinasi
yang
menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormone
pada manusia berdasarkan studi
literatur
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengetahui lokasi reseptor pengecap pada manusia
2. Mampu mengetahui variasi waktu sensasi
3. Mampu mengetahui peranan air ludah terhadap kecepatan mengecap rasa
4. Mampu mengetahui cara melakukan pengujian tes buta warna
D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Lokasi reseptor pengecap
 Reseptor untuk menangkap rangsang cahaya pada mata
Konsep:
 Peranan air ludah terhadap kecepatan mengecap rasa
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Mengapa pada saat kalian mencicipi makanan memilki
pendapat yang berbeda mengenai rasa dari makanan tersebut?
Ada yang berpendapat kurang asin, terlalu asin, kurang manis,
terlalu manis”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Reseptor Pengecap, dengan KD
sebagai berikut:
a. 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi (saraf, hormone,
dan alat indra) dalam kaitannya dengan mekanisme
koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat
terjadi pada sistem koordinasi manusia
b. 4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup
terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem
koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan
hormone pada manusia berdasarkan studi literature
dengan tujuan sebagai berikut:




Peserta didik mampu mengetahui lokasi reseptor
pengecap pada manusia
Peserta didik mampu mengetahui variasi waktu
sensasi
Peserta didik mampu mengetahui peranan air ludah
terhadap kecepatan mengecap rasa

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang sistem koordinasi

Alokasi
Waktu
15 menit
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110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Pernahkah kamu terjangkit penyakit flu? Mengapa saat kita
terkena flu kurang dapat merasakan kenikmatan saat makan?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Terletak dimana saja lokasi reseptor pengecap pada manusia?
- Bagaimana variasi waktu sensasi pada manusia?
- Bagaimana peran air ludah terhadap kecepatan mengecap
rasa?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
82)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 13
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan secara mandiri (buku panduan praktikum
halaman 81)
 Peserta didik menguji keberadaan lokasi respetor pengecap rasa
dengan menggunakan bahan gula, asam sitrat, garam dapur, bubuk
kina, dan vetsin yang diletakkan pada ujung lidah, tepi lidah, tepi
belakang, dan tengah pangkal. Kemudian menggambarkan
diagram peta rasa
 Peserta didik menguji variasi waktu sensasi dnegan menggunakan
bahan tersebut yang diletakkan pada kondisi lidah kering dan basah
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan eksperimen
yang telah dilakukan (buku panduan praktikum halaman 83)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 84)
 Peserta didik menganalisis ketepatan praktikan dalam merasakan
bahan-bahan eksperimen
 Peserta didik menganalisis perbedaan waktu sensasi reseptor
 Peserta didik menganalisis ptingkat sensitivitas lidah seseorang
dalam mengecap suatu rasa
 Peserta didik menganalisis faktor yang mempengaruhi reseptor
pengecap
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 85)
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10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses dan
hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yaitu uji buta warna
Pertemuan keempat (2x45 menit)
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Pernahkah kamu melakukan tes uji buta warna?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Uji Buta Warna, dengan KD sebagai
berikut:
a. 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi (saraf, hormone,
dan alat indra) dalam kaitannya dengan mekanisme
koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat
terjadi pada sistem koordinasi manusia
b. 4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup
terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem
koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan
hormone pada manusia berdasarkan studi literature
dengan tujuan sebagai berikut:


Peserta didik mampu melakukan tes uji buta warna

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang sistem koordinasi

Alokasi
Waktu
15 menit
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110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
gambar tes buta warna kemudian memberikan pertanyaan :
“Dapatkah kamu menyebutkan angka berapa yang muncul pada
gambar disamping?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana cara melakukan tes uji buta warna?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
88)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 14
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan secara mandiri (buku panduan praktikum
halaman 88)
 Peserta didik melakukan uji buta warna dengan menyebutkan
angka/gambar yang terlihat pada buku Ishihara
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan eksperimen
yang telah dilakukan (buku panduan praktikum halaman 89)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 89)
 Peserta didik menganalisis terjadinya kelainan buta warna
 Peserta didik menganalisis kegagalan menjawab gambar/angka
yan disediakan
 Peserta didik menganalisis kelainan butawarna yang dialami jika
tidak dapat membaca buku ishihara
 Peserta didik menganalisis perbedaan buta warna parsial dan total
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 91)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
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4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yaitu uji kandungan
tar

Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)

Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,

15

sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
1.

Jika memenuhi 2 kriteria

10

Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 13
No
Uraian Jawaban
1
Jawaban disesuaikan dengan data hasil eksperimen
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Perbedaan waktu sensasi pada setiap praktikan disebabkan karena
adnaya perbedaan genetic yang berpengaruh pula pada perbedaan
jumlah kuncup kecap di permukaan lidah. Kuncup kecap adalah
salah satu sel reseptor yang menerima impuls berupa senyawa kimia
rasa yang akan diteruskan ke sistem saraf pusat

Skor
10
5
0
10
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3

4

Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Tingkat sensitivitas lidah seseorang juga mempengaruhi
kemampuan dalam mengecap suatu rasa. Hal ini bisa disebabkan
oleh struktur dari lidah itu sendiri yang rusak atau tidak bagus akibat
dari pola makan seseorang. Faktor lain yakni proses pengantaran
rangsang dari organ menuju otak yang biasanya terjadi pada
seseorang dengan kondisi tubuhnya lemah (sakit) sehingga daya
tanggap terhadap rangsang sedikit terganggu
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Faktor lain yang mempengaruhi reseptor pengecap yakni suhu dan
usia. Suhu kurang dari 200 atau lebih dari 300 akan mempengaruhi
sensitivitas kuncup rasa (tastebud). Suhu yang terlalu panas akan
meruska sel-sel pada kuncup rasa sehingga sensitivitas berkurang,
namun keadaan ini cenderug berlangsung cepat karena sel yang rsak
akan cepat diperbaiki dalam beberapa hari. Suhu yang terlalu dingin
akan membius kuncup lidah sehingga sensitivitas juga berkurang.
Usia mempengaruhi sensitivitas reseptor perasa. Pada usia lanjut
mengalami penurunan sensitivitas Hal ini dikarenakan pada orang
yang berusia lanjut jumlah papilla sirkumvalatanya berkurang
sehingga mengurangi sensasi rasa
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

D. Rubrik Penilaian Eksperimen 14
No
Uraian Jawaban
1
Kelainan buta warna dapat terjadi dikarenakan adanya faktor
genetis yang diturunkan dari orangtua kepada anaknya. Kelainan
buta warna ini dibawa oleh kromosom X sehingga kebanyakan
butawarna ini diturunkan pada anak laku-laki. Buta warna terjadi
dimulai dari bagian tengah retina terdapat photoreceptor atau cone
(seperti kantung) yang memungkinkan kita untuk membedakan
warna.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Jika terdapat 1 atau 2 nomor gambar yang tidak terjawab maka
belum tentu orang tersebut mengalami kelainan buta warna. Hal ini
dikarenakan perlu pengujian lebih lanjut dengan dokter mengenai
kelainan ini.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

10
0
25

12
0
20

10
0

Skor
20

10
0
10

5
0
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3

4

Tingkat sensitivitas lidah seseorang juga mempengaruhi
kemampuan dalam mengecap suatu rasa. Hal ini bisa disebabkan
oleh struktur dari lidah itu sendiri yang rusak atau tidak bagus akibat
dari pola makan seseorang. Faktor lain yakni proses pengantaran
rangsang dari organ menuju otak yang biasanya terjadi pada
seseorang dengan kondisi tubuhnya lemah (sakit) sehingga daya
tanggap terhadap rangsang sedikit terganggu
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
Butawarna parsial adalah kelainan pada mata sehingga tidak dapat
melihat beberapa warna misalnya buta warna merah hijau (tidak
dapat melihat warna merah dan hijau) dan buta warna biru kuning
(tidak dapat melihat warna biru dan kuning). Sedangkan pada buta
warna total berarti seseorang tidak dapat melihat semua warna
sehingga yang terlihat hanya warna hitam dan putih saja
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

E. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No Pernyataan
1.

20

10
0
15

7
0

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Psikotropika dan Zat Adiktif
: 3 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.11

4.11

Mengevaluasi bahaya penggunaan
senyawa
psikotropika
dan
3.11.1 Mengetahui adanya kandungan TAR
pada rokok
dampaknya terhadap kesehatan diri,
lingkungan, dan masyarakat
Melakukan kampanye narkoba di
lingkungan sekolah dan masyarakat 4.11.1 Membuat poster tentang bahaya narkoba
bagi kesehatan tubuh
sekitar

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengetahui adanya kandungan TAR pada rokok
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D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Kandungan zat adiktif yang terdapat dalam rokok
Konsep:
 Pengertian zat adiktif
 Macam-macam zat adiktif
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Kedua : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.
“Mengapa rokok sangat tidak diperbolehkan untuk
dikonsumsi?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini

Alokasi
Waktu
15 menit
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kita akan praktikum tentang Reseptor Pengecap, dengan KD
sebagai berikut:
a. 3.11 Mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa
psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri,
lingkungan dan masyarakat
b. 4.11 Melakukan kampanye narkoba di lingkungan
sekolah dan masyarakat sekitar dengan tujuan sebagai
berikut:


Peserta didik mampu mengetahui adanya kandungan
TAR pada rokok

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang psikotropika dan zat adiktif
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Mengapa gambar yang ada pada bungkus rokok terlihat
menyeramkan? Apa sebenarnya yang terkandung dalam rokok
sehingga bisa berdampak buruk bagi kesehatan?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Apakah terdapat kandungan TAR pada rokok?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
95)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 15
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan secara mandiri (buku panduan praktikum
halaman 95)
 Peserta didik melakukan uji kandungan TAR pada rokok dengan
melihat banyak atau sedikitnya TAR yang ada pada beberapa jenis
rokok
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan eksperimen
yang telah dilakukan (buku panduan praktikum halaman 96)
Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 96)
 Peserta didik menganalisis perbedaan jumlah warna coklat pada
kapas dari ketiga rokok
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Peserta didik menganalisis kelayakan rokok untuk dikonsumsi jika
kandungan TAR yang ada hanya sedikit
Peserta didik menganalisis keterkaitan antara eksperimen yang
telah dilakukan dengan kesehatan diri jika mengonsumsi rokok

Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 97)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
panduan praktikum untuk materi selanjutnya yaitu uji kehamilan

Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)
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Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,

15

sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
1.

Jika memenuhi 2 kriteria

10

Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 13
No
Uraian Jawaban
1
Pada ketiga jenis rokok terdapat perbedaan dari jumlah warna coklat
yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan jumlah kandungan TAR pada
ketiga rokok juga berbeda. Dapat dilihat pada kemasan rokok, pada
rokok putih memiliki kandungan TAR sebanyak 15 mg, pada rokok
kretek berfilter memiliki kandungan TAR sebanyak 30 mg
sedangkan pada rokok kretek tanpa filter memiliki kandungan TAR
sebanyak 39mg.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
TAR adalah senyawa kimia dan kumpulan bahan kimia yang akan
beredar dalam asap hasil pembakaran. TAR yang dihasilkan dari
proses pembakaran jauh lebih berbahaya, termasuk yang dihasilkan
dari pembakaran produk termbakau salah satunya rokok. Walaupun
dalam rokok mengandung sedikit TAR tetap saja tidak boleh
dikonsumsi karena mengingat bahanya bagi kesehatan tubuh jika
dikonsumsi secara terus menerus.
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Beberapa akibat akan dirasakan jika kita mengonsumsi rokok secara
berlebihan diantaranya kandungan TAR berperan sebagai pemicu
penyakit kanker, jantung, dan paru-paru
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

Skor
10

5
0
10

10
0
25

12
0
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D. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No Pernyataan
1.

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran
A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

: SMA Yogyakarta
: Biologi
: XI / I
: Sistem Reproduksi
: 3 kali pertemuan 8 JP ( 8 x 45 menit)
: 2019/2020

:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Komptensi
No
Kompetensi Dasar
No
( IPK )

3.12

4.12

Menganalisis hubungan struktur
jaringan penyusun organ reproduksi
3.12.1 Mengetahui prosedur untuk menentukan
kehamilan seseorang
dengan fungsinya dalam sistem
reproduksi manusia
Menyajikan hasil analisis tentang
dampak pergaulan bebas, penyakit,
Membuat poster tentang dampak
dan kelainan pada struktur dan fungsi
4.12.1 pergaulan bebas, penyakit dan kelainan
pada struktur dan fungsi organ
organ yang menyebabkan gangguan
reproduksi
sistem reproduksi manusia serta
teknologi sistem reproduksi
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktikum kali ini, peserta didik diharapkan :
1. Mampu mengetahui prosedur untuk menentukan kehamilan seseorang
D. Materi Pembelajaran
Fakta:
 Masa kehamilan
 Hormone yang diproduksi saat trimester pertama kehamilan
Konsep:
 Pengertian fertilisasi
E.Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

: Inkuiri Terbimbing

Metode pembelajaran

: Praktikum, diskusi

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, buku panduan praktikum

2. Sumber Belajar


Buku panduan praktikum biologi berbasis inkuiri terbimbing



Buku Biologi :
Purnomo. 2009. Biologi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta
Priadi, Arif. 2010. Biologi. Yudisthira : Jakarta

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Kedua : (2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberikan salam, meminta salah satu Peserta didik
memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek
kehadiran Peserta didik.
2. Guru meminta siswa membersihkan sampah yang ada di laci meja
dan yang ada dilantai, menghapus papan tulis apabila masih
belum bersih
3. Guru mengecek kesiapan mental Peserta didik dan memberikan
motivasi dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan.

Alokasi
Waktu
15 menit
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“Apakah kalian mnegetahui bagaimana wanita dapat hamil dan
melahirkan seorang anak namun pria tidak bisa demikian?”
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar , tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu “Untuk itu hari ini
kita akan praktikum tentang Uji Kehamilan, dengan KD sebagai
berikut:
a. 3.12 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam
sistem reproduksi manusia
b. 4.12 Menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan
bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi
organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi
manusia serta teknologi sistem reproduksi dengan tujuan
sebagai berikut:


Peserta didik mampu mengetahui prosedur untuk
menentukan kehamilan seseorang

Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan dipelajari
tentang sistem reproduksi
110 menit
Kegiatan Inti
Penyajian Fenomena
 Peserta didik disajikan sebuah fenomena dengan memberikan
pertanyaan :
“Apakah kamu memiliki adik bayi? Bagaimana ibumu bisa
mengetahui bahwa dirinya sedang hamil?”
Merumuskan Masalah
 Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah:
- Bagaimana prosedur untuk menentukan kehamilan seseorang?
Pengajuan Hipotesis
 Peserta didik ditugaskan guru untuk merumuskan hipotesis
berdasarkan tujuan praktikum (buku panduan praktikum halaman
101)
Mengumpulkan Data
 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan mekanisme/
langkah kerja yang digunakan untuk melakukan eksperimen 16
 Peserta didik melakukan eksperimen sesuai dengan langkah kerja
yang telah ditentukan secara mandiri (buku panduan praktikum
halaman 100)
 Peserta didik melakukan uji kehamilan dengan menggunakan test
pack pada urin wanita tidak hamil dan urin wanita hamil
 Peserta didik diminta mengumpulkan data berdasarkan eksperimen
yang telah dilakukan (buku panduan praktikum halaman 101)
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Menguji Hipotesis (buku panduan praktikum halaman 102)
 Peserta didik menganalisis peran urin sebagai bahan untuk
menentukan kehamilan seseorang
 Peserta didik menganalisis mekanisme terjadinya kehamilan
 Peserta didik menganalisis fenomena hamil anggur
Menyusun Kesimpulan
 Peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan tujuan secara
mandiri (buku panduan praktikum halaman 102)
10 menit
Kegiatan Penutup
1. Guru mereview kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
2. Peserta didik bersama guru secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil praktikum yang telah
berlangsung.
3. Guru memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap proses
dan hasil praktikum
4. Melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara membaca buku
untuk materi selanjutnya

Yogyakarta,………………………..2018
Guru Mata Pelajaran,

(………………………………….)
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Lampiran 1 : Rubrik Penilaian
A. Rubrik Penilaian Langkah Kerja
No

Pernyataan

Skor

Jika memenuhi kriteria : menuliskan langkah kerja secara logis,

15

sistematis, dan menggunakan kalimat aktif
1.

Jika memenuhi 2 kriteria

10

Jika memenuhi 1 kriteria

5

Jika tidak memenuhi kriteria

0

B. Rubrik Penilaian Hipotesis
No
1.

Pernyataan

Skor

Menuliskan hipotesis sesuai dengan tujuan praktikum

10

Menuliskan hipotesis tidak sesuai dengan tujuan praktikum

0

C. Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen 13
No
Uraian Jawaban
1
Urin digunakan sebagai bahan untuk menentukan kehamilan
seseorang dikarenakan didalam urin memiliki kandungan HCG.
HCG (Human Chorionic Gonadotropin) adalah hormone peptide
yang diproduksi tubuh saat masa hamil. Tepat setelah adanya
pembuahan, plasenta memproduksi HCG untuk menjaga produksi
progesteron
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
2
Proses pematangan telur dipengaruhi oleh hormone. Pada setiap
bulannya, indung telur wanita usia subur akan menghasilkan satu
atau dua telur matang yang disebut ovum. Sekitar 14 hari sebelum
haid akan terjadi proses pelepasan telur yang matang dari indung
telurnya, proses ini dinamakan ovulasi. Telur inilah yang siap
dibuahi oleh sperma. Proses bersatunya inti ovum dari inti sperma
disebut pembuahan yang merupakan awal dari kehamilan
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab
3
Hamil anggur dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan
kromosom selama kehamilan. Kondisi ini dapat terjadi jika sel telur
yang dibuahi tidak memiliki informasi genetika atau 1 sel telur
normal yang dibuahi oleh dua sperma secara bersamaan
Menjawab dengan jawaban yang tidak tepat tetapi masih
mengandung unsur jawaban yang tepat
Tidak menjawab

Skor
10

5
0
10

10
0
25

12
0
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D. Rubrik Penilaian Kesimpulan
No Pernyataan
1.

Skor

Menuliskan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum

10

Menuliskan kesimpulan tidak berdasarkan tujuan praktikum

0

Perolehan Nilai :

skor perolehan
x 100
skor maksimal
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Lampiran 2. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
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Lampiran 3. Hasil Validasi Produk Awal
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Lampiran 4. Surat Izin Wawancara Dan Penelitian
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Lampiran 5. Sampel produk awal
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Lampiran 6. Sampel Produk Akhir
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Lampiran 7. Perhitungan data kuantitatif

Perhitungan data kuantitatif dari setiap responden yang kemudian dikonversikan ke data
kualitatif
Tabel 3.5 Interval Kriteria Penilaian
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik

x > Xi + 1,80 SBi

Baik

Xi + 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 1,80 SBi

Cukup Baik

Xi - 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 0,60 SBi

Kurang Baik

Xi – 1,80 SBi ˂ x ≤ Xi – 0,600 SBi

Sangat Kurang Baik

x ≤ Xi - 1,80 SBi

Keterangan :
Xi : Rata – rata ideal = ½ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SBi : Simpangan baku ideal = ⅙ x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal)

Berdasarkan rumus konversi nilai tersebut maka setelah diperoleh skor rata-rata dari setiap
responden berupa data kualitatif kemudian diubah atau dikonversikan menjadi data kualitatif
dengan perhitungan sebagai berikut:

Skor maksimal

=5

Skor minimal

=1

Xi

SBi

= ½ x (skor maksima ideal + skor minimal ideal)
= ½ x (5 + 1)
=3
= ⅙ x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal)
= ⅙ x (5 – 1)
= 0,67

Sangat Baik

= x > Xi + 1,80 SBi
= x > 3 + (1,80 . 0,67)
= x > 3 + 1,21
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= x > 4,21
Baik

= Xi + 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 1,80 SBi
= 3 + (0,60 . 0,67) ˂ x ≤ 3 + (1,80 . 0,67)
= 3 + 0,40 ˂ x ≤ 3 + 1,21
= 3,40 ˂ x ≤ 4,21

Cukup Baik

= Xi - 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 0,60 SBi
= 3 – (0,60 . 0,67) ˂ x ≤ 3 + (0,60 . 0,67)
= 3 – 0,40 ˂ x ≤ 3 + 0,40
= 2,60 ˂ x ≤ 3,40

Kurang Baik

= Xi – 1,80 SBi ˂ x ≤ Xi – 0,600 SBi
= 3 – (1,80 . 0,67) ˂ x ≤ 3 – (0,60 . 0,67)
= 3 – 1,21 ˂ x ≤ 3 – 0,40
= 1,79 ˂ x ≤ 2,60

Sangat Kurang Baik

=x≤
=x≤
=x≤
=x≤

Xi - 1,80 SBi
3 – (1,80 . 0,67)
3 – 1,21
1,79

