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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM BIOLOGI BERBASIS
DISCOVERY LEARNING MATERI SEMESTER GASAL UNTUK SMA KELAS
XI
Monicha Roosa Herinawati
151434028
Universitas Sanata Dharma
Survey kebutuhan beberapa sekolah yang ada di Yogyakarta
menunjukkan bahwa penggunaan buku petunjuk praktikum biologi berbasis
Discovery Learning belum pernah dikembangkan. Petunjuk praktikum yang
digunakan masih berbasis cookbook. Dengan adanya buku petunjuk praktikum
tambahan dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah dalam memahami
materi. Oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan
buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning untuk SMA Kelas XI dan
juga untuk mengetahui kualitas serta kelayakan untuk diujicobakan.
Penelitian ini dirancang sebagai Penelitian dan Pengembangan ( R& D )
yaitu metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang akan diuji
kualitas dan kelayakannya. Dalam pengembangan buku petunjuk praktikum
biologi mengikuti tahap pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and Gall
yaitu penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan pengembangan draf
produk, uji coba lapangan awal, merevisi hasil, uji coba lapangan, penyempurnaan
produk, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk, desiminasi dan
implementasi, namun pada penelitian ini hanya sampai dengan tahap merevisi
hasil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan berupa
buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning untuk SMA Kelas XI layak
digunakan. Perolehan rerata dari rekapitulasi data validasi oleh dua ahli dan dua
guru biologi kelas XI adalah 4,24 dengan kriteria “Sangat Baik”. Berdasarkan
hasil penelitian disimpulkan bahwa buku petunjuk praktikum berbasis Discovery
Learning untuk SMA Kelas XI layak untuk diujicobakan.
Kata kunci : R&D, Petunjuk praktikum, materi semester gasal, Discovery
Learning, Biologi kelas XI
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF BIOLOGY PRACTICUM GUIDEBOOK
BASED ON DISCOVERY LEARNING OF ODD SEMESTER
MATERIALS FOR GRADE XI OF SENIOR HIGH SCHOOLS
Monicha Roosa Herinawati
151434028
Sanata Dharma University
The survey of several schools needs in Yogyakarta shows that the use of
a biology practicum guidebook based on Discovery Learning has never been
developed. The practicum guidebook used is still cookbook based. Adding the
practicum guidebook can help students to understand the materials easily.
Therefore, this research was conducted in order to develop the practicum
guidebook based on Discovery Learning for grade XI of Senior High Schools and
also to find out the quality and feasibility to be tested.
This research was designed as Research and Development (R & D), the
method used to produce certain products that will be tested for quality and
feasibility. The development of biology practicum guidebook followed the
development stage which was put forward by Borg and Gall, namely research and
information collection, development planning of product draft, initial field trials,
results revision, field trials, product improvements, field testing, product
improvement, dissemination and implementation, however this research only
reached the stage of results revision.
The research result shows that the products which were developed in the
form of a practicum guidebook based on Discovery Learning for grade XI of
Senior High Schools are feasible. The average gain from the recapitulation of data
validation by two experts and two biology teachers of grade XI was 4.24 with the
criteria "Very Good". Based on the research result, it is concluded that the
practical guidebook based on Discovery Learning for Grade XI of Senior High
Schools is feasible to be tested.
Keywords: R & D, practical guidebook, odd semester material, Discovery
Learning, Biology grade XI
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Dalam dunia pendidikan tidak terlepas dengan adanya kurikulum. Di Indonesia
menurut UU No. 22 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksud kurikulum
adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sitepu, 2012). Kurikulum yang berlaku saat ini adalah
Kurikulum 2013 yang merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis
Kompetensi dan KTSP yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan
secara terpadu. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi yang lebih baik.
Dalam kurikulum 2013 mengembangkan dua proses pembelajaran yaitu proses
pembelajaran secara langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran
secara langsung merupakan sebuah proses pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan,
kemampuan berpikir dan ketrampilan psikomotorik peserta didik dengan cara berinteraksi
secara langsung dengan berbagai macam sumber belajar. Kurikulum 2013 pada mata pelajaran
Biologi SMA menekankan pada penilaian sikap spiritual, ketrampilan dan pengetahuan.
Dimana guru biologi hendaknya mampu mengoptimalkan kemampuan peserta didik dan
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik merasa
nyaman dalam belajar. Guru hendaknya juga mengoptimalkan fasilitas sekolah seperti
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laboratorium, dimana peserta didik diarahkan untuk menemukan konsep, pengetahuan dan
informasi melalui kegiatan praktikum. (Budiningsih,2005)
Pada proses pembelajaran guru dapat menggunakan berbagai macam pendekatan, metode
dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua yaitu pendekatan
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pendekatan pembelajaran yang
berorientasi pada guru. Pada pembelajaran dirancang dengan mengoptimalkan potensi yang
dimiliki peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah
pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning. Model ini diartikan sebagai
proses pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik tidak disajikan informasi secara
langsung tetapi peserta didik dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai
informasi tersebut secara mandiri.
Pembelajaran Biologi dalam kurikulum 2013 dikembangakan sebagai mata pelajaran
integrative science, bukan sebagai disiplin ilmu. IPA ditujukan untuk pengenalan lingkungan
biologi dan alam sekitarnya. Pembelajaran IPA diharapkan dapat mendorong peserta didik
untuk bekerja dengan inisiatif sendiri, merumuskan hipotesis dan mendorong peserta didik
untuk selalu berpikir kritis. Harapannya dapat menyeimbangkan antara teori dengan praktek
sehingga bakat dan kecakapan dari setiap siswa akan tergali lebih dalam. Salah satu bentuk
praktek dalam pembelajaran adalah melakukan praktikum di laboratorium maupun
lingkungan sekolah. Praktikum dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik mampu
menemukan konsep melalui kegiatan praktikum. Dengan pelaksanaan kegiatan didalam
laboratorium perlu adanya panduan yang berisi tentang tujuan praktikum, prosedur kegiatan,
lembar pengamatan, alat dan bahan yang digunakan, lembar observasi kegiatan atau yang
biasa disebut dengan buku panduan praktikum. Dalam pembelajaran di sekolah, petunjuk
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praktikum biasanya terdapat dalam buku-buku pelajaran maupun terdapat pada Lembar Kerja
Peserta didik dan bercampur dengan banyak materi.
Buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning menjadi salah satu solusinya karena
memiliki kelebihan salah satunya adalah peserta didik dapat menemukan sendiri konsep
maupun informasi melalui kegiatan praktikum sehingga melalui panduan ini guru hanya
memberikan arahan dan peserta didik dapat menemukan sendiri apa yang harus diamati dalam
melakukan kegiatan praktikum dan peran guru adalah sebagai fasilitator. Dengan demikian
guru sebagai sumber informasi yang memberikan bantuan dengan tujuan menghindari
miskonsepsi dalam pemecahan masalah.
Berdasarkan hasil Analisa kebutuhan di 5 sekolah yaitu SMA Pangudi Luhur St Louise IX
Sedayu, SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam pembelajaran
guru menggunakan beberapa model pembelajaran dan metode pembelajaran. Metode yang
sering digunakan oleh guru adalah diskusi, ceramah dan tanya jawab, sedangkan untuk model
pembelajaran biasanya guru menggunakan model inkuiri, discovery learning, problem based
learning, project based learning. Petunjuk praktikum yang digunakan masih dalam bentuk
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan masih berbasis cookbook atau buku resep sehingga
peserta didik hanya melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan prosedur kegiatan yang
sudah disusun oleh guru. Guru masih menggunakan petunjuk praktikum berbasis cookbook
karena penerapan metode Discovery Learning pada kegiatan praktikum jarang digunakan dan
kurangnya pengetahuan guru terhadap penerapan metode Discovery Learning dalam kegiatan
praktikum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, buku petunjuk praktikum tambahan
sangat dibutukan oleh guru dalam pembelajaran.
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Misi kurikulum 2013 bertujuan khusus yaitu memberikan peluang kreativitas peserta didik
dalam merangsang ketrampilan prosedur kegiatan, kedua yaitu kurikulum 2013 berorientasi
menerapkan kompetensi sains yang dipelajari di sekolah menjadi perilaku perilaku dalam
kehidupan masyarakat dan memanfaatkan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar,
ketiga yaitu kebutuhan guru akan petunjuk praktikum tambahan dalam proses pembelajaran.
Maka peneliti tertarik untuk mengembangkan buku petunjuk praktikum sebagai salah satu
solusi dalam mencapai tujuan kurikulum 2013 yaitu memberikan peluang kreativitas peserta
didik dalam merangsang ketrampilan prosedur kegiatan. Buku petunjuk praktikum yang
dikembangakan adalah buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning untuk siswa
kelas XI. Pada penelitian ini memilih Kelas XI karena pada dasarnya materi pada kelas XI
bisa diterapkan pada kegiatan praktikum sehingga memudahkan peserta didik dalam
memahami konsep materi dengan penemuan dalam kegiatan praktikum.
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu :
1. Jenis buku petunjuk praktikum apa yang digunakan oleh guru dalam proses
pembelajaran?
2. Bagaimana mengembangkan buku petunjuk praktikum berbasis discovery learning untuk
siswa kelas XI ?
3. Bagaimana kualitas buku petunjuk praktikum yang dikembangkan?
4. Apakah buku petunjuk praktikum biologi yang dikembangkan layak untuk diujicobakan
dalam lingkup yang terbatas?
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C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini menjadi terarah dan menghindari terjadinya permasalahan,
maka dilakukan adanya batasan masalah diantaranya sebagai berikut :
1. Petunjuk praktikum yang akan dikembangkan dalam penelitian ini hanya mata pelajaran
biologi kelas XI semester I
2. Materi pokok yang digunakan dalam buku panduan petunjuk praktikum yang
dikembangkan adalah materi Struktur dan Fungsi Sel, Struktur dan Fungsi Jaringan
Tumbuhan, Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan, Sistem Gerak, Sistem Sirkulasi.
D. Tujuan Penelitian
Pada penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui jenis buku petunjuk praktikum yang digunakan oleh guru dalam proses
pembelajaran.
2. Mengembangkan buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning untuk kelas
XI.
3. Mengetahui kualitas buku petujuk praktikum yang dikembangkan.
4. Mengetahui kelayakan buku petunjuk praktikum yang layak untuk diujicobakan dalam
lingkup yang terbatas.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat meningkatkan motivasi bagi peneliti untuk menciptakan karya
baru yang digunakan sebagai media pembelajaran yang baru dan membantu guru
dalam meningkatkan kreatifitas peserta didik.
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2. Bagi Guru kelas XI
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan referensi bagi guru untuk
menyampaikan materi biologi pada peserta didik dengan menggunakan praktikum
sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi biologi.
3. Bagi Peserta Didik
Melalui penelitian ini peserta didik dapat merasakan adanya perubahan dalam hal
menerima materi pembelajaran di kelas dan menjadikan pribadinya lebih kritis, kreatif
dan aktif secara mandiri maupun berkelompok.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Melalui penelitian ini mampu memberikan bantuan pemikiran sebagai alternatif
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 petunjuk praktikum yang sesuai
dengan kurikulum 2013.
2. Buku petunjuk praktikum ini berisi arahan agara mudah dalam memahami.
3. Buku petunjuk ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang relevan yang sesuai
dengan materi pembelajaran.
4. Gambar-gambar yang dicantumkan dalam petunjuk praktikum ini berwarna,
tidak rumit sehingga menarik perhatian peserta didik dalam membaca dan
memahami materi.
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5. Buku petunjuk praktikum yang dikembangkan ini dapat digunakan untuk
belajar mandiri peserta didik selama di sekolah maupun dapat digunakan
sebagai bahan belajar dirumah.
6. Produk buku petunjuk praktikum ini didesain menggunakan kertas HVS A4.
G. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah untuk menyamakan persepsi
maka peneliti memberikan penjelasan dari berbagai istilah yang digunakan.
1. Pengembangan
Pengembangan merupakan suatu cara yang digunakan untuk melengkapi
produk yang sudah ada agar semakin baik dan dapat digunakan dalam proses
pembelajaran.
2. Buku Petunjuk Praktikum
Buku petunjuk praktikum ini merupakan sebuat buku pedoman yang
digunakan oleh peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Buku
ini berisi tentang tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan.
Buku petunjuk praktikum dimaksudkan sebagai kumpulan petunjuk-petunjuk
praktikum yang disatukan menjadi sebuah buku.
3. Discovery Learning
Discovery Learning merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang
dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu menemukan konsep
dan prinsip-prinsipnya secara mandiri.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
1. Hakikat Pembelajaran Biologi
Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran biologi di sekolah
diharapkan mampu menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri
dan alam sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam
kehidupan sehari-hari. Penting sekali bagi guru memahami sebaik-baiknya tentang
proses belajar siswa, agar dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan
belajar yang tepat dan serasi bagi peserta didik.
Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu
yang lain. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk
hidup dan kehidupannya dari berbagai aspek persoalan dan tingkat organisasinya.
Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk menghantarkan
peserta didik ke tujuan belajarnya dan biologi berperan sebagai alat untuk mencapai
tujuan tersebut. Proses pembelajaran biologi merupakan penciptaan situasi dan kondisi
yang kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek peserta didik dengan objek
belajarnya yang berupa makhluk hidup dan segala aspek kehidupan. Melalui interaksi
antara subjek yaitu peserta didik dan objek belajar dapat menyebabkan perkembangan
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proses mental dan sensori motorik yang optimal pada diri peserta didik. (Hamalik,
2010).
Pembelajaran biologi dalam kurikulum 2013 berkaitan dengan cara mencari tahu
dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya
kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta maupun konsep namun juga merupakan
suatu proses penemuan. Salah satu hakekat penting biologi sebagai bagian dari sains
adalah sebagai nilai (sikap). Sikap dapat berkembang dari interaksi antara individu
dengan lingkungan. Sikap merupakan tingkah laku yang bersifat umum dan dapat
mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains
sering dikaitakn dengan sikap terhadap sains. Keduanya saling berhubungan dan
keduanya saling mempengaruhi. Sikap ilmiah dapat dilatih dengan salah satunya
melalui praktikum (Anwar,2009). Aspek sikap dan ketrampilan pada kurikulum 2013
mengalami perluasan dan pendalaman taksonomi dalam proses pencapaian
kompetensi.
Dalam kurikulum 2013 salah satunya terdapat pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini merupakan
pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mampu mengkonstruk
konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi halhal yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan dan merumuskan hipotesis,
mencoba/ mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ mengolah data
dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan kesimpulan untuk memperoleh
pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
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Peran guru pada pembelajaran biologi dengan pendekatan saintifik ini bertindak
sebagai fasilitator, mengatur/ mengarahkan kegiatan-kegiatan belajar biologi,
memberi umpan balik, memberikan penjelasan dan melakukan konfirmasi. Guru tidak
sekedar membiarkan peserta didik memperoleh/ mengkonstruk pengetahuannya
sendiri, tetapi guru memberikan bantuan yang diperlukan oleh peserta didik.
2. Model Discovery Learning
Menurut Sudjana 2005, model Discovery Learning merupakan metode mengajar
yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh
pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu, tidak melalui pemberitahuan
tetapi sebagian ditemukan sendiri. Dengan demikian, dalam pembelajaran dengan
penemuan, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari pengalamannya
menyelesaikan masalah bukan melalui transmisi dari guru.
Model Discovery Learning memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah :
a. Membantu peserta didik dalam memperbaiki dan meningkatkan keterampilan
dan proses kognitif.
b. Menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa puas
terhadap dirinya karena berhasil dalam menyelidiki dan menyelesaikan suatu
masalah.
c. Model ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai
dengan kemampuannya sendiri.
d. Membuat peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan
melibatkan akalnya dan motivasinya sendiri.
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e. Model ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep yang
ditemukannya.
f. Berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan
gagasan, bahkan guru dapat bertindak sebagai peserta didik dan sebagai peneliti
didalam situasi diskusi.
Selain memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan, diantaranya
adalah :
a.

Model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi
peserta didik yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan dalam berfikir
serta mengungkapkan hubungan antara konsep yang tertulis maupun lisan.

b.

Model ini tidak efisien untuk mengajar peserta didik dalam jumlah yang
banyak karena membutuhkan waktu yang lama untukmembantu mereka
menemukan teori atau memecahkan masalah lainnya.

c.

Tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh
peserta didik karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.
Pengaplikasian model Discovery Learning dalam pembelajaran, terdapat
beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menurut Kurniasih & Sani 2014
mengemukakan bahwa langkah-langkah operasional model Discovery
Learning adalah sebagai berikut :
a. Langkah persiapan model Discovery Learning
1. Menentukan tujuan pembelajaran.
2. Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik.
3. Memilih materi pelajaran.
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4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara
induktif.
5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh,
ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik.
b. Prosedur aplikasi model Discovery Learning
1. Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsang)
Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang belum dipahami
oleh peserta didik agar peserta didik memiliki keinginan untuk
menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai dengan mengajukan
pertanyaan, anjuran membaca buku dan belajar lainnya yang
mengarah pada persiapan pemecahan masalah.
2. Problem statemen (penyataan/ identifikasi masalah)
Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengidentifikai masalah-masalah yang relevan dengan bahan
pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam
bentuk hipotesis.
3. Data Collection ( Pengumpulan data)
Tahap ini peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan
berbagai informasi yang relevan, membaca literature, mengamati
objek, wawancara, melakukan uji coba sendiri untuk menjawab
pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.
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4. Data Processing (Pengolahan data)
Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi
yang telah diperoleh peserta didik melalui wawancara, observasi dan
sebagainya. Tahap ini berfungsi sebagai pembentukan konsep dan
generalisasi, sehingga peserta didik akan mendapatkan pengetahuan
baru dari alternative jawaban yang perlu mendapat pembuktian secara
logis.
5. Verification (Pembuktian)
Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat
untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternative dan dihubungkan dengan hasil pengolahan
data.
6. Generalization (Menarik kesimpulan)
Tahap menarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan yang
dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau
masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi.
3. Praktikum
Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus
mencoba atau melakukan percobaan, terutama pada materi yang sesuai (Parmin &
Sudarmin, 2013). Praktikum merupakan kegiatan laboratorium sebagai penunjang
pembelajaran. Kegiatan praktikum dapat membawa peserta didik mengalami proses
berpikir, karena peserta didik berhadapan langsung dengan suatu masalah yang
berhubungan dengan pelajaran dan diberi kesempatan untuk memecahkan masalah
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tersebut sehingga peserta didik mampu lebih mudah memahami materi pelajaran yang
diberikan.
Sebuah praktikum bisa dilakukan oleh peserta didik untuk menguji hipotesis suatu
masalah kemudian menarik kesimpulan. Dengan metode eksperimen, peserta didik
diharapkan mampu ikut aktif dan mengambil bagian dalam kegiatan belajar untuk
dirinya, belajar untuk menguji hipotesis dan mampu menarik kesimpulan, serta
mengenal berbagai macam alat untuk meakukan praktikum dan memiliki ketrampilan
menggunakan alat-alat tersebut (Putra,2013).
Menurut Sagala 2005, praktikum memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan,
adapun kelebihannya antara lain adalah:
a. Dapat membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan
berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima
penjelasan dari guru atau dari buku.
b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang sains
dan teknologi.
c. Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerjasama, bersikap jujur,
terbuka, kritis dan bertoleransi.
d. Peserta didik mampu belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu
proses atau kejadian di sekitar lingkungannya.
e. Memperkaya pengalaman peserta didik dengan hal yang bersifat objektif dan
realistis.
f. Mengembangkan sikap berpikir ilmiah.
Selain itu, praktikum juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah:
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a. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah
diperoleh dan murah.
b. Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena
terdapat faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan.
c. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal dapat dijadikan materi
eksperimen.
d. Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas peralatan dan
bahan mutakhir.
4. Petunjuk Praktikum
Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara
persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Petunjuk praktikum ini digunakan
untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Petunjuk praktikum yang
digunakan di sekolah biasanya petunjuk praktikum dengan model cookbook atau buku
resep yang sudah tersedia prosedur kerja secara sistematis sehingga peserta didik
hanya mengikuti sesuai dengan petunjuk praktikum.selain buku petunjuk praktikum
berbasis cookbook ada juga buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning.
Buku petunjuk ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dimana
model pembelajaran ini berisi pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan
data, pengolahan data dan kesimpulan. Dengan adanya petunjuk praktikum berbasis
Discovery Learning peserta didik diharapkan lebih memahami materi dengan
memperoleh pengetahuan dari pengalamannya menyelesaikan masalah didalam
kegiatan praktikum. Penjelasan isi dari petunjuk praktikum berbasis Discovery
Learning adalah sebagai berikut:
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a. Pemberian Stimulus
Pada tahap ini guru memberikan rekayasa masalah berupa gambar
maupun narasi cerita yang nantinya peserta didik mampu menyelidiki
sendiri masalah tersebut.
b. Identifikasi masalah
Pada tahap ini peserta didik diharapkan mampu membuat masalah atau
mengidentifikasi masalah dari gambar atau narasi yang telah dibuat oleh
guru dalam pemberian stimulus.
c. Pengumpulan data
Pada tahap ini guru memberikan penuntun untuk siswa dapat melakukan
pengamatan berupa alat dan bahan serta langkah kerja yang nantinya peserta
didik mampu melakukan uji coba snediri untuk menjawab pertanyaan dan
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.
d. Pengolahan data
Pada tahap ini peserta didik mampu menuliskan hasil pengamatan yang
telah dilakukan selama kegiatan praktikum. Pada tahap ini

berfungsi

sebagai pembentukan konsep dan generalisasi sehingga peserta didik
mendapatkan pengetahuan baru.
e. Kesimpulan
Pada tahap kesimpulan ini peserta didik diberikan pertanyaan oleh guru
dan jawaban dari pertanyaan tersebut dijadikan kesimpulan dari kegiatan
praktikum dan dapat dijadikan sebagai prinsip umum.
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5. 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 12 Kompetensi Dasar yang aka dipelajari dengan pokok bahasan sebagai
berikut :
Tabel 1.1 Kompetensi Dasar dan Materi Pokok Bioologi SMA Kelas XI
Kompetensi Dasar
3.1

Memahami

tentang

Materi Pokok

komponen Sel

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 Sel

dalam sel yang meliputi mekanisme
transport membrane, reproduksi dan
sintesis protein.
3.3 Menganalisis keterkaitan hubungan Jaringan Tumbuhan
antara

struktur

sel

pada

jringan

tumbuhan dengan fungsi organ pada
tumbuhan.
3.4 Menganalisis keterkaitan antara Jaringan Hewan
struktur sel pada jaringan hewan dengan
fungsi organ pada hewan.
3.5

Menganalisis

hubungan

antara Sistem Gerak

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

Menganalisis hubungan antara Sistem Sirkulasi

struktur jaringan penyusun organ pada
sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan
bioproses dan gangguan fungsi yang
terjadi pada sistem sirkulasi manusia.
3.7

Menganalisis hubungan antara Sistem Pencernaan

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 Sistem Respirasi

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 Sistem Eksresi

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 Sistem Koordinasi

struktur jaringan penyusun organ pada
sistem koordinasi (saraf, hormone dan
alat indra) dalam kaitannya dengan
mekanisme koordinasi dan regulasi serta
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gangguan fungsi yang dpaat terjadi pada
sistem koordinasi manusia.
3.11 mengevaluasi bahaya penggunaan Psikotropika dan Zat Aditif
senyawa psikotropika dan dampaknya
terhadap kesehatan diri, lingkungan dan
masyarakat.
3.12

Menganalisis hubungan struktur Sistem Reproduksi

jaringan penyusun organ reproduksi
dengan

fungsinya

dalam

sistem

reproduksi manusia.
3.13 Menganalisis peran sistem imun Sistem Imun
dan imunisasi terhadap proses fisiologi
dalam tubuh.

Pada penelitian ini, peneliti memilih materi biologi pada semester I yaitu
Sel, Jaringan Tumbuhan, Jaringan Hewan, Sistem Gerak dan Sistem Sirkulasi.
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 mengenai penelitian pengembangan terdahulu yang
masih ada kaitannya dengan penelitian ini.
1.

Anantyarta (2018) melakukan penelitian tentang Pengembangan Petunjuk
Praktikum Protista Kelas X SMA MA’Arif Nu Pandaan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengembangkan panduan praktikum biologi berdasarkan
pengamatan di sekitar lingkungan SMA MA’Arif NU Pandaan. Penelitian ini
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merupakan penelitian R & D (Research and Development). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa buku petunjuk praktikum termasuk dalam kriteria valid
sesuai dengan Tuntutan Kurikulum 2013 dan hasil validasi dari ahli materi sebesar
98,7%% sedangkan berdasarkan hasil validasi media sebesar 98,75%. Dari hasil
ujicoba skala kecil, ketiga hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa buku
petunjuk praktikum yang dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat baik
dalam pengembangannya dan dapat digunakan dalam kegiatan praktikum peserta
didik.
2.

Winda (2014) melakukan penelitian berjudul Pengembangan Petunjuk
Praktikum Biologi Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) Untuk Siswa
SMA Kelas XI Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014. Tujuan dari
penelitian ini adalah mendapatkan petunjuk praktikum yang dapat membantu
siswa dalam kegiatan praktikum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian R & D
(Research and Development). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petunjuk
praktikum yang telah dikembangkan mendapatkan respon positif dari ahli dan
peserta didik dan petunjuk praktikum dapat membantu peserta didik dalam
kegiatan praktikum.

C. Desain Diagram Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anantyarta (2018) tentang
Pengembangan Petunjuk Praktikum Protista Kelas X SMA MA’Arif Nu Pandaan dan
penelitian yang dilakukan Winda (2014) melakukan penelitian berjudul Pengembangan
Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) Untuk
Siswa SMA Kelas XI Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014. Pada kedua penelitian
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ini memiliki persamaan yaitu sama sama mengembangkan buku petunjuk praktikum
namun mengembangkan untuk kelas yang berbeda, selain itu kedua penelitian ini
menggunakan model yang berbeda yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Anantyarta
2018 menggunakan model Borg and Gall sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winda
2014 menggunakan model 4D oleh Thiagarajan dapat dibuat literatur map seperti bagan
dibawah ini:
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Anantyarta (2018)

Winda (2014)

Pengembangan Petunjuk Praktikum Protista
Kelas X SMA MA’Arif NU Pandaan.

Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi
Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific
Approach) Untuk Siswa SMA Kelas XI
Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014

Tujuan :
mengembangkan panduan praktikum biologi
berdasarkan pengamatan disekitar lingkungan
sekitar yang dapat membantu peserta didik
dalam kegiatan praktikum.
Model yang digunakan pada pengembangan ini
menganut model yang dirumuskan oleh Borg
and Gall yang dikenal dengan model Research
and Development

Tujuan :
Mendapatkan petunjuk praktikum yang dapat
membantu peserta didik dalam kegiatan
praktikum
Penelitian ini menggunakan model
pengembangan perangkat 4D yang disarankan
oleh Thiagarajan.

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

Peneliti
Pengembangan
Petunjuk
Praktikum
Biologi Berbasis Discovery Learning
Materi Semester Gasal Untuk SMA Kelas
XI

Gambar 2.1 Desain Diagram Penelitian
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D. Kerangka Berpikir
Pembelajaran IPA khususnya mata pelajaran biologi lebih menekankan pada pemberian
pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik dalam menjelajahi alam sekitar secara ilmiah. Selain itu biologi sebagai salah satu
bidang IPA yang mempelajari konsep kehidupan yang dapat dilihat secara langsung.
Salah satu metode untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik yaitu melalui
praktikum di laboratorium. Di laboratorium peserta didik mendpat 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,
petunjuk praktikum biasanya terdapat pada buku pelajaran, namun ada beberapa sekolah
yang memberikan petunjuk praktikum dalam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan
bercampur dengan banyak materi dan bersifat teori.
Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Anantyarta (2018) mengenai Pengembangan
Petunjuk Praktikum Protista Kelas X SMA MA’Arif NU Pandaan dan menghasilkan
sebuah buku petunjuk praktikum yang efektif untuk digunakan peserta didik dalam
melakukan kegiatan praktikum. Penelitian lain dilakukan oleh Winda (2014) mengenai
Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Pendekatan Ilmiah (Scientific
Approach) Untuk Siswa SMA Kelas XI Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 dan
menghasilkan buku petunjuk praktikum yang dapat membantu peserta didik dalam
melakukan praktikum.
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Merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Anantyarta dan Winda,
peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda
dengan judul Pengembangan Petunjuk Praktikum Berbasis Discovery Learning Untuk
Siswa Kelas XI. Beberapa prosedur yang diperlukan dalam pengembangan buku petunjuk
praktiku antara lain melakukan survey kebutuhan, merancang buku petunjuk praktikum
berbasis Discovery Learning, dan validasi oleh pra ahli dan guru.
Survey kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan guru mengenai buku
petunjuk praktikum yang dikembangkan. Setelah melakukan survey kebutuhan pada 5
sekolah yang berbeda, dilanjutkan dengan merancang buku petunjuk praktikum. Buku
petunjuk praktikum yang sudah selesai dikembangakan nantinya akan divalidasi oleh 2 ahli
dan 2 guru SMA Kelas XI. Dari validasi para ahli dan guru tersebut dapat diketahui
kelayakan produk buku petunjuk praktikum yang dikembangkan.
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir
Survei Kebutuhan Pada 5 Sekolah :
1. Petunjuk praktikum yang
digunakan di sekolah belum
mengacu pada petunjuk
praktikum berbasis Discovery
Learning.
2. Kebutuhan guru akan petunjuk
praktikum yang
dikembangkan

Penelitian Relevan :
Penelitian yang dilakukan oleh Anantyarta
yaitu tentang pengembangan petunjuk
praktikum protista kelas X SMA MA’Arif NU
Pandaan dan Winda tentang pengembangan
petunjuk praktikum berbasis pendekatan
ilmiah untuk siswa kelas XI yang
menghasilkan produk media pembelajaran
berupa buku petunjuk praktikum yang
membantu peserta didik dalam melakukan
kegiatan praktikum

Peneliti
Pengembangan
Petunjuk
Praktikum
Berbasis Discovery Learning Materi
Semester Gasal Untuk Siswa Kelas XI

Di validasi oleh
ahli dan guru
SMA Kelas XI
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau yang sering
disebut dengan Research and Development (RnD). Penelitian dan pengembangan
merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
Menurut Borg & Gall langkah-langkah penelitian dan pengembangan Borg & Gall
antara lain :
a. Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and Information Collecting)
Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran kebutuhan,
studi literatur, penelitan dalam skala kecil dan pertimbangan-pertimbangan dari
segi nilai.
b. Perencanaan (Planning)
Menyusun rencana penelitian meliputi kemampuan yang diperlukan dalam
pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian
tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, dan kemungkinan pengujian
dalam lingkup terbatas.
c. Pengembangan draf produk (develop preliminary form of product).
Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan instrument
evaluasi.

25
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d. Uji coba lapangan awal (Preliminary field testing). Uji coba lapangan pada 1
sampai 3 sekolah dengan 6 sampai dengan 12 subjek uji coba. Selama uji coba
berlangsung dilakukan pengamatan, wawancara dan pengedaran kuisioner.
e. Merevisi hasil uji coba (main product revision).
f. Uji coba lapangan (main field testing). Melakukan uji coba yang lebih pada 3-5
sekolah degan 30-80 subjek.
g. Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan.
h. Uji pelaksanaan lapangan dilaksanakan pada 40-200 subjek. Pengujian dilakukan
dengan angket, wawancara, dan observasi serta analisis hasilnya.
i. Penyempurnaan produk akhir
j. Desiminasi dan implementasi
Selajutnya Borg and Gall menjelaskan langkah-langkah R & D sebagai berikut:

1. Pengumpulan
informasi

8. Uji coba
pelaksanaan
lapangan

9.
penyempurnaan
produk akhir

2.
Perencanaan

7.
penyempurnaan
produk

3.
Pengembangan
draft produk

6. Uji coba
lapangan

10. Desiminasi dan
implementasi

Gambar 2.2 Skema langkah-langkah penelitian Borg and Gall.

4. Uji Coba
Produk

5. Revisi
Produk
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Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan sampai dengan nomor 5 yaitu tahap
merevisi produk berdasarkan hasil analisis produk sehingga menjadi produk yang lebih
baik. Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan buku petunjuk praktikum pada
mata pelajaran biologi kelas XI materi Struktur dan Fungsi sel, Struktur dan Fungsi
Jaringan Tumbuhan, Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan, Sistem Gerak, Sistem Sirkulasi.
Tingkat kelayakan buku petunjuk praktikum ini diketahui melalui validasi oleh para ahli
yaitu guru dan dosen.
B. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengembangan ini diadaptasi dari
langkah-langkah pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gall tersebut dengan
pembatasan. Borg & Gall dalam Emzir 2013, menyatakan bahwa dimungkinkan untuk
membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk membatasi langkah penelitian. Penerapan
langkah-langkah pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Penelitian
pengembangan ini divalidasi oleh para ahli dan guru Biologi kelas XI untuk menilai
kelayakan produk. Untuk menjelaskan lebih rinci, maka peneliti memaparkan lima tahapan
proses pengembangan yang akan dilakukan sebagai berikut :
a. Pengumpulan informasi
Pada tahap pengumpulan informasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui
kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas.
b. Perencanaan
Perencanaan ini berupa data hasil wawancara dengan guru Biologi kelas XI tentang
kegiatan praktikum yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pengembangan sebuah produk berupa buku petunjuk praktikum biologi.
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c. Pengembangan produk awal
Langkah-langkah dalam pembuatan produk petunjuk praktikum ini adalah :
a. Menentukan materi Biologi yang terdapat di kelas XI kemudian memilih pokok
bahasan agar materi tidak terlalu banyak.
b. Merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik.
c. Penulisan bagian penyajian petunjuk praktikum.
d. Pembuatan desain halaman depan.
e. Pembuatan halaman kata pengantar dan daftar isi.
f. Penulisan glosarium dan daftar pustaka
g. Pembuatan sampul bagian belakang.
d. Uji validitas produk awal
Produk awal petunjuk praktikum diserahkan kepada ahli untuk dievaluasi dan
divalidasi. Tahapan validasi desain produk ini bertujuan untuk memberikan penilaian
terkait kualitas dan kelayakan sehingga dapat terlihat kelebihan dan kelemahan yang ada
pada desain produk. Uji validitas ini dilakukan oleh para ahli dan 2 guru Biologi SMA
kelas XI.
e. Revisi produk
Berdasarkan hasil validasi oleh para ahli dan guru Biologi kelas XI kemudian
direvisi untuk menyempurnakan desain produk. Revisi ini bertujuan untuk
meminimalkan kelemahan dan memperbaiki kesalahan pada produk sehingga akan
menghasilkan produk akhir yang layak untuk diujicobakan kepada peserta didik.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data survey kebutuhan pada penelitian pengembangan
buku petnjuk praktikum biologi berbasis Discovery Learning untuk siswa SMA kelas
XI diperlukan instrument sebagai berikut:
1. Metode Wawancara
Menurut Sugiyono 2010, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau dalam
jumlah yang kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan
pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk
mengumpulkan data yang dicari. Metode ini digunakan dalam analisis kebutuhan
yang digunakan dalam pembelajaran.
2. Angket
Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak
langsung (peneliti tidak langsung melakukan tanya jawab dengan responden).
Instrument pengumpulan datanya berupa daftar pernyataan yang harus dijawab
oleh responden. Angket ini digunakan untuk menguji kelayakan dan uji validitas
produk petunjuk praktikum dan juga mengetahu tanggapan guru.
D. Instrumen Penelitian
Untuk menganalisa kebutuhan dalam pengembangan buku petunjuk praktikum
dilakukan beberapa tahap diantaranya adalah wawancara, instrument wawancara dapat
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dilihat pada lampiran I. Indikator pada wawancara survey kebutuhan terdapat pada
tabel 3.1 sedangkan penjabaran pernyataan dapat terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Indikator Wawancara Survei Kebutuhan
Aspek

Indikator

Pengalaman mengajar

Nomer Item

1. Penjelasan

tentang 1-2

pengalaman
mengajar di SMA
Pengetahuan
mengenai

guru
pendekatan

saintifik

1. Penjelasan

3-4

tanggapan mengenai
pendekatan saintifk.
2. Penjelasan

5-6

mengenai
pengalaman

dalam

pembelajaran
mengenai
pendekatan saintifik.
Praktikum

1. Materi

yang 7-9

digunakan

dalam

praktikum
2. Model

praktikum 10-11

yang diterapkan.
3. Frekuensi

12

pelaksanaan
praktikum.

Petunjuk praktikum

1. Penjelasan

model 13

petunjuk praktikum
2. Kesesuaian dengan 14
pencapaian
kurikulum 2013
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3. Kesesuaian

model 15

petunjuk praktikum
dengan

tingkat

berpikir

peserta

didik.
4. Penjelasan

16

mengenai kebutuhan
guru terhadap buku
petunjuk praktikum.

Tabel 3.2 Panduan Wawancara Survei Kebutuhan
No

Pertanyaan

1.

Sudah berapa lama bapak/ ibu mengajar mata pelajaran biologi?

2.

Sudah berapa lama bapak/ ibu mengajar kelas XI ?

3.

Apakah bapak/ ibu sudah mengenal pendekatan saintifik berbasis
Discovery Learning?

4.

Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai pendekatan saintifik berbasis
Discovery Learning?

5.

Apakah bapak/ ibu pernah menggunakan pembelajaran dengan
pendekatan lain selain pendekatan saintifik berbasis Discovery Learning?
Bila pernah pendekatan apa saja yang digunakan.

6.

Apakah bpak/ ibu pernah menggunakan dalam pembelajaran atau
praktikum?

7.

Selama mengajar di kelas XI materi apa saja yang bapak/ ibu ajarkan
dengan menggunakan kegiatan praktikum?

8.

Menurut bapak/ ibu materi apa saja yang membutuhkan praktikum selain
yang telah bapak/ ibu sebutkan sebelumnya namun belum terlaksana
dalam pembelajaran?
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9.

Selama melakukan kegiatan praktikum, materi apa saja yang sulit
dilakukan oleh peserta didik?

10.

Bagaimana model praktikum yang bapak/ ibu terapkan dalam
pembelajaran tersebut?

11.

Apakah bapak/ ibu pernah mengadakan kegiatan praktikum berdasarkan
pendekatan saintifik berbasis Discovery Learning?

12.

Berapa kali kegiatan praktikum dilakukan dalam satu tahun ajaran?

13.

Petunjuk praktikum seperti apa yang digunakan oleh peserta didik?

14.

Apakah menurut bapak/ ibu dengan kegiatan tersebut sudah mencukupi
pencapaian kurikulum 2013 yang memberi peluang untu peserta didik
kreatif dalam melakukan ketrampilan prosedur kegiatan?

15.

Apakah dengan adanya praktikum peserta didik menjadi antusias dalam
belajar atau malah sebaliknya?

16.

Apakah bapak/ ibu ingin dibantu mengembangkan petunjuk praktikum
berbasis Discovery Learning?

Untuk mengukur kualitas produk yang dikembangkan sehingga layak untuk
diuji coba peneliti menggunakan angket. Angket validasi diberikan kepada ahli materi
dan guru mata pelajaran. Contoh angket dapat dilihat pada lampiran 2.
1. Kisi-kisi instrument validasi untuk ahli materi dan guru mata pelajaran
Angket diberikan kepada ahli materi dan guru mata pelajaran untuk
memberikan penilaian terhadap buku petunjuk praktikum dari aspek pembelajaran.
Indikator penilaian aspek pembelajaran tampak pada tabel 3.3. Indikator tersebut
dijabarkan untuk membuat beberapa pernyataan dalam angket pada tabel 3.4
sebagai berikut:
Tabel 3.3 Indikator Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Ahli Materi
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Aspek

Indikator

Nomer

Validasi

Item
Isi

1. Kesesuaian materi dengan

1

Ahli materi

2-3

Ahli media

4

Ahli materi

5

Ahli materi

6

Ahli media

Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar.
2. Kalimat yang digunakan
dalam petunjuk praktikum.
3. Kejelasan informasi pada
setiap kegiatan praktikum.
4. Kesesuaian petunjuk
praktikum dengan materi
dan indikator pencapaian.
5. Penyajian petunjuk
praktikum.
6. Keterkaitan materi
pembelajaran dengan

Ahli materi
7

kehidupan peserta didik
7. Kesesuaian pemberian
stimulus dengan materi.

8

Ahli materi

9

Ahli materi

10

Ahli materi

8. Petunjuk praktikum
mendorong peserta didik
dalam berpikir kritis
9. Kegiatan praktikum
menumbuhkan rasa ingin
tahu.
10. Kesesuaian pertanyaan
dengan kegiatan praktikum

Ahli materi
11

yang dilakukan.
11. Petunjuk praktikum
membantu pesrta didik

12

Ahli materi
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menemukan konsep materi
secara mandiri.
12. Petunjuk praktikum

13

Ahli materi

14

Ahli materi

15

Ahli media

16

Ahli media

17

Ahli materi

18,20

Ahli media

19

Ahli media

yang

21,22

Ahli media

warna

yang

23

Ahli media

judul

setiap

24

Ahli media

25

Ahli media

memberikan kesempatan
untuk bekerja secara
mandiri.
13. Petunjuk praktikum
mengembangkan sikap
kerjasama.
14. Kelengkapan petunjuk
praktikum yang dibuat.
Tampilan

1. Kesesuaian sampul depan
dengan mata pelajaran.
2. Kejelasan judul buku dengan
isi.
3. Kemudahan

buku

dalam

penggunaannya.
4. Tampilan buku
5. Penggunaan

font

digunakan.
6. Pilihan
digunakan
7. Kejelasan
pengamatan
8. Kejelasan warna gambar

Tabel 3.4 Angket Validasi Ahli
No.

Aspek yang dinilai

Skor
1

2

3

Keterangan
4

5
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A. Aspek Isi
1.

Materi praktikum sesuai dengan
Kompetensi Dasar.

2.

Kalimat yang digunakan dalam
penggunaan petunjuk praktikum
mudah dipahami.

3.

Kalimat yang digunakan sesuai
dengan kaidah Bahasa Indonesia
yang baik dan benar.

4.

Kejelasan informasi pada setiap
langkah kegiatan praktikum

5.

Petunjuk praktikum yang dituliskan
sesuai dengan materi dan indikator
yang ingin dicapai.

6.

Penyajian petunjuk praktikum
runtut dan sistematis

7.

Petunjuk praktikum menekankan
pada keterkaitan materi
pembelajaran dengan kehidupan
sehari-hari peserta didik

8.

Pemberian stimulus pada petunjuk
praktikum ini sesuai dengan materi

9.

Petunjuk praktikum ini mendorong
peserta didik dalam berpikir kritis
dan merumuskan hipotesis secara
mandiri

10.

Kegiatan pengamatan pada
petunjuk praktikum ini
menumbuhkan rasa ingin tahu pada
peserta didik
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11.

Pertanyaan-pertanyaan pada soal
evaluasi sesuai dengan kegiatan
praktikum yang dilakukan

12.

Petunjuk praktikum ini
membimbing peserta didik
menemukan konsep materi

13.. Petunjuk praktikum memberikan
kesempatan kepada peserta didik
untuk bekerja secara mandiri dalam
kegiatan praktikum
14.

Dengan adanya kegiatan
pengamatan pada petunjuk
praktikum mampu mengembangkan
sikap kerjasama antar peserta didik

15.

Kelengkapan penyajian pada setiap
pengamatan (kompetensi dasar,
indikator pencapaian, dasar teori,
stimulus, alat dan bahan, langkah
kerja, hipotesis, pengolahan data,
pertanyaan dan kesimpulan)
B. Aspek Tampilan

16.

Sampul depan pada buku petunjuk
praktikum sesuai dengan mata
pelajaran yang dipelajari.

17.

Judul buku yang dipilih sesuai
dengan isi buku.

18.

Dalam menggunakan buku
petunjuk praktikum ini mudah
untuk mencari nomor halamannya.
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19.

Tampilan buku terlihat menarik dan
memacu antusias peserta didik
dalam belajar.

20.

Buku petunjuk praktikum mudah
digunakan.

21.

Pemilihan jenis dan ukuran font
menarik

22.

Penggunaan font jelas dan mudah
terbaca dengan baik

23.

Proporsi warna sesuai.

24.

Judul setiap pengamatan jelas.

25.

Warna gambar terlihat jelas.

Data kelayakan produk yang dihasilkan, ditentukan melalui analisis hasil
validasi ahli materi. Data hasil validasi materi dianalisis secara deskriptif. Langkahlangkah analisis data adalah sebagai berikut:
1. Mengubah penilaian dalam bentuk kualitatif menjadi kuantitatif dengan ketentuan sebagai
berikut :
Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Skor (Sukardi,2009)
Data Kualitatif
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Skor
5
4
3
2
1

2. Setelah data terkumpul, kemudian menghitung skor rata-rata dengan rumus:
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Rata-rata =

∑𝑥
N

Keterangan : ∑𝑥 = Jumlah skor
N

= Jumlah indikator yang dinilai

3. Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif dengan kriteria sebagai berikut:
Rentang skor

Kategori

X > Xl + 1,8

Sangat Baik (SB)

Xl + 0,6 sbi < X≤ Xl + 1,8 sbi

Baik (B)

Xl – 0,6sbi < X ≤ Xl + 0,6 sbi

Cukup (C)

Xl – 1,8 sbi < X ≤ Xl – 0,6 sbi

Kurang (K)

X ≤ Xl- 1,8 sbi

Sangat Kurang (SK)

Sangat baik = X > Xl + 1,8 SBl
= X > 3 + (1,80.0,67)
= X > 3 +1,21
= X > 4,21
Baik

= Xl + 0,6 sbi < X≤ Xl + 1,8 sbi
= 3 + (0,6.0,67) < X ≤ 3 + (1,80.0,67)
= 3 + 0,40 < X ≤ 3 + 1,21
= 3,40 < X ≤ 4,21

Cukup Baik

= Xl – 0,6sbi < X ≤ Xl + 0,6 sbi
= 3- (0,60.0,67) < X ≤ 3 + (0,60.0,67)
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= 3- 0,40 < X ≤ 3 + 0,40
= 2,60 < X ≤ 3,40
= Xl – 1,8 sbi < X ≤ Xl – 0,6 sbi

Kurang Baik

= 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 ≤ Xl- 1,8 sbi
= X ≤ 3 – (1,80.0,67)
= X ≤ 3 – 1,21
= X ≤ 1,79
Tabel 3.6 Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif
Rentang skor

Rerata Skor

Kategori

X > Xl + 1,8

X > 4,2

Sangat Baik (SB)

Xl + 0,6 sbi < X≤ Xl + 1,8 sbi

3,4 < X ≤ 4,2

Baik (B)

Xl – 0,6sbi < X ≤ Xl + 0,6 sbi

2,6 < X ≤ 3,4

Cukup (C)

Xl – 1,8 sbi < X ≤ Xl – 0,6 sbi

1,8 < X ≤ 2,6

Kurang (K)

X ≤ Xl- 1,8 sbi

X ≤ 1,8

Sangat Kurang (SK)

Keterangan :
X

= skor rata rata

Xl

= rata-rata ideal
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= ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
Sbi

= simpangan baku
1

= 6 (skor maksimal ideal − skor minimal ideal)
Skor maksimal ideal

= ∑ indikator x skor tertinggi

Skor minimal ideal

= ∑ indikator x skor terendah

1

Xl = 2 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
= ½ x (5+1)
=3
1

SBl = 6 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal)
1

= 6 x (5-1)
= 0,67
Data kualitatif berupa saran dari ahli materi dan guru mata pelajaran. Saran dari para
ahli dan guru mata pelajaran digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan produk buku
petunjuk praktikum sehingga layak untuk diuji coba.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Analisa Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengembangkan produk
petunjuk praktikum biologi adalah analisa kebutuhan yang dilakukan pada 5 sekolah
yang sudah ditetapkan. Analisa kebutuhan dilakukan guna untuk memperoleh
informasi terkait kebutuhan sekolah mengenai petunjuk praktikum biologi dan untuk
memperoleh informasi mengenai pembelajaran biologi khususnya kelas XI SMA.
Dalam melakukan kegiatan analisa kebutuhan disetiap sekolah menggunakan metode
wawancara yang dibantu dengan daftar pertanyaan yang berisi mengenai kegiatan
praktikum disetiap sekolah, model pembelajaran yang digunakan dan kegiatan
pembelajaran dikelas. Wawancara dilakukan pada lima sekolah swasta maupun negeri
yang ada di kota Yogyakarta. Sekolah tersebut antara lain SMA Stella Duce 2
Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur St. Louise IX
Sedayu, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta. Pemilihan pada ke
lima sekolah tersebut dilakukan secara acak yang didasarkan pada kebutuhan guru akan
petunjuk praktikum dan juga pemilihan sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta
Pada tahap wawancara ini peneliti ingin mengetahui dan mengidentifikasi adanya
fakta dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Permasalahan tersebut terkait
penggunaan buku petunjuk praktikum dan model pembelajaran yang digunakan
dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan petunjuk praktikum biologi berbasis
Discovery Learning untuk kelas XI.

41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selain itu dengan adanya wawancara analisa kebutuhan, peneliti mendapatkan
beberapa informasi mengenai terkait dengan penggunaan buku petunjuk praktikum
yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas sehingga peneliti dapat
mengembangkan buku petunjuk praktikum biologi sesuai dengan kebutuhan guru.
Berikut adalah kebutuhan spesifik dari petunjuk praktikum ke lima sekolah SMA di
Yogyakarta :
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Tabel 4.1 Hasil wawancara survey analisa kebutuhan
Pertanyaan

SMA Pangudi Luhur

SMA N 6

SMA N 11

SMA Pangudi Luhur

SMA Stella Duce 2

St. Louise IX Sedayu

Yogyakarta (Ibu

Yogyakarta (Ibu

Yogyakarta (Ibu

Yogyakarta (Ibu

(Ibu Eny)

Riadiani)

Titi)

Sulis)

Puri)

Sudah bahkan sudah

Sudah.

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah bagus dalam

Sudah bagus dalam

Sudah sangat bagus Sudah bagus dan

Sudah bagus dan

proses pembelajaran

pembelajaran.

dan membuat

membuat peserta

sudah sesuai.

ibu mengenai

peserta didik

didik menjadi kreatif

pendekatan

mandiri dalam

saintifik berbasis

memahami materi

(3) Apakah bapak/
ibu sudah

saya terapkan.

mengenal
pendekatan
saintifik berbasis
discovery
learning?
(4) Bagaimana
tanggapan bapak/

discovery
learning?
(5) Apakah bapak/
ibu pernah

Kontekstual, inquiry
dan PBL.

Belum pernah

Kontekstual, PBL

Kontekstual dan

Kontekstual dan

dan PJBL

PBL

PBL

menggunakan
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pembelajaran
dengan
pendekatan lain
selain pendekatan
saintifik berbasis
discovery
learning? Bila
pernah
pendekatan apa
saja yang
digunakan.
(6) Apakah bapak/

Sudah menggunakan

Kalau discovery

ibu pernah

learning sudah saya

menggunakan

terapkan.

Pernah

Pernah

Pernah

Semua materi

Sel, struktur

Jaringan hewan dan

dalam
pembelajaran atau
praktikum?
(7) Selama mengajar

Semua materi kecuali

Sel, jaringan

di kelas XI materi

system imun dan

tumbuhan, jaringan

tumbuhan dan

tumbuhan, system

apa saja yang

system reproduksi

hewan, uji makanan.

hewan, system gerak

peredaran darah.

bapak/ ibu ajarkan

dan system

dengan

transportasi
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menggunakan
kegiatan
praktikum?
(8) Menurut bapak/
ibu materi apa

System imun dan

System imun, system System imun dan

System imun, system System imun dan

system reproduksi.

indera, system

reproduksi dan

saja yang

system reproduksi

sirkulasi.

sel.

system reproduksi

membutuhkan
praktikum selain
yang telah bapak/
ibu sebutkan
sebelumnya
namun belum
terlaksana dalam
pembelajaran?
(9) Selama

Pengamatan sel dan

Pengamatan sel dan

Pengamatan sel dan Pengamatan jaringan

Pengamatan jaringan

melakukan

jaringan karena masih

jaringan, selain itu

jaringan

hewan dan

kegiatan

menggunakan

tes golongan darah

praktikum, materi

mikroskop cahaya dan

juga susah.

apa saja yang sulit

peserta didik merasa

dilakukan oleh

kesulitan

hewan

tumbuhan

peserta didik?
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(10)

Bagaimana Menggunakan LKPD.

Menggunakan

Menggunakan

Menggunakan

Menggunakan

LKPD

LKPD

LKPD

LKPD

Sudah pernah

Sudah pernah

Sudah pernah

Sudah pernah

Sudah pernah

Setiap KD melakukan

Tergantung

Setiap bab.

Setiap bab miniman

3x atau 5x.

praktikum.

materinya.

model praktikum
yang bapak/ ibu
terapkan dalam
pembelajaran
tersebut?
(11)

Apakah

bapak/ ibu pernah
mengadakan
kegiatan
praktikum
berdasarkan
pendekatan
saintifik berbasis
discovery
learning?
(12)

Berapa

kali kegiatan

1x praktikum

praktikum
dilakukan dalam
satu tahun ajaran?
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(13)

Berisi KD, cara kerja,

Berisi KD, cara

praktikum seperti

alat dan bahan, tabel

kerja, alat dan bahan, kerja, alat dan

kerja, alat dan bahan, kerja, alat dan bahan,

apa yang

hasil pengamatan dan

tabel hasil

bahan, tabel hasil

tabel hasil

tabel hasil

digunakan oleh

pembahasan berupa

pengamatan dan

pengamatan dan

pengamatan dan

pengamatan dan

peserta didik?

soal.

pembahasan berupa

pembahasan berupa pembahasan berupa

pembahasan berupa

soal.

soal.

soal.

soal.

Sudah sesuai

Sudah sesuai

Sudah mencukupi

Sudah sesuai dan

(14)

Petunjuk

Apakah

menurut bapak/

Sudah sangat
mencukupi.

Berisi KD, cara

Berisi KD, cara

Berisi KD, cara

mencukupi.

ibu dengan
kegiatan tersebut
sudah mencukupi
pencapaian
kurikulum 2013
yang memberi
peluang untuk
peserta didik
kreatif dalam
melakukan
ketrampilan
prosedur
kegiatan?
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(15)

Apakah

Sangat antusias,

Sangat antusias

Sangat antusias

Antusias sekali.

Antusias karena

dengan adanya

biasanya peserta didik

karena kebanyakan

karena peserta

peserta didik lebih

praktikum peserta

lebih senang praktikum

peserta didik lebih

didik lebih

suka praktikum.

didik menjadi

dibandingkan dengan

senang praktikum

menyukai

antusias dalam

belajar di kelas.

praktikum.

belajar atau malah
sebaliknya?
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Berdasarkan hasil survey kebutuhan di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur St Louise XI Sedayu, SMA Negeri 6
Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta menunjukkan bahwa model pembelajaran
berbasis Discovery Learning dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan praktikum
sudah dilaksanakan sesuai dengan materi yang diberikan. Model pembelajaran yang sering
digunakan dari ke lima sekolah tersebut diantaranya adalah Problem Based Learning,
Project Based Learning, Inquiry dan dengan menggunakan diskusi.
Model pembelajaran Discovery Learning digunakan oleh guru sebagai salah satu cara
untuk membuat peserta didik memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum
diketahuinya, tidak melalui pemberitahuan oleh guru namun sebagian besar menemukan
sendiri konsepnya. Dalam satu semester terdapat kurang lebih 5 praktikum yang
dilaksanakan, materi yang biasa dilaksanakan praktikum antara lain Sel, Struktur dan
Jaringan Tumbuhan, Struktur dan Jaringan Hewan, Sistem Gerak, Sistem Peredaran Darah.
Pelaksanaan praktikum menggunakan model pembelajaran berbasis Discovery Learning
belum dilakukan oleh guru, biasanya guru menggunakan petujuk praktikum berbasis
cookbook. Petunjuk praktikum yang digunakan oleh peserta didik dibuat sendiri oleh guru
dan terkadang menggabungkan dari beberapa sumber seperti buku paket dan internet.
Menurut beberapa guru yang membuat petunjuk praktikum sudah mencapai pembelajaran
pada kurikulum 2013 namun belum mencukupi dalam memberi peluang kreativitas peserta
didik seperti dalam menyusun secara mandiri landasar teori, menjawab pertanyaan berupa
stimulus, merumuskan hipotesis, membuat prosedur kegiatan dan juga menganalisa data
hasil pengamatannya. Berdasarkan hasil wawancara analisa kebutuhan, maka peneliti
menarik kesimpulan bahwa buku petunjuk praktikum tambahan diperlukan oleh guru
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dalam pembelajaran dan pemahaman guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran Discovery Learning cukup baik namun pemahaman guru dalam
menerapkan pada praktikum dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery
Learning masih kurang karena guru belum sepenuhnya memahami penerapan metode
Discovery Learning dalam kegiatan praktikum dan biasanya guru masih menggunakan
petunjuk praktikum berbasis cookbook atau buku resep.
B. Deskripsi Produk Awal
Dalam mengembangkan produk berupa buku petunjuk prakikum, peneliti mengikuti
langkah-langkah yang sesuai pada penelitian dan pengembangan pembelajaran, peneliti
menentukan pokok materi biologi SMA Kelas XI semester ganjil pada kurikulum 2013
berdasarkan beberapa hasil wawancara analisa kebutuhan sekolah. Sesuai dengan
Kompetensi Dasar yang berlaku, maka indikator pencapaian disusun agar materi yang
dipelajari dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, peneliti membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan rubrik penilaian ketrampilan dan
sikap, skor penilaian praktikum, kisi-kisi soal evaluasi dan rubrik penilaian soal evaluasi
.Langkah selanjutnya adalah peneliti merancang isi dari buku petunjuk praktikum yang
akan dikembangkan yaitu mencakup materi sel, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan,
struktur dan jaringan hewan, sistem gerak dan sistem sirkulasi. Isi dari buku petunjuk
praktikum yang dikembangkan adalah berisi judul pengamatan, kompetensi dasar dan
indikator pencapaian, landasan teori, stimulus, alat dan bahan, langkah kerja, hipotesis,
pengolahan data, pertanyaan dan kesimpulan. Buku petunjuk praktikum yang
dikembangkan dilengkapi dengan beberapa petunjuk penggunaan buku dan pada setiap
langkah-langkah kegiatan praktikum dilengkapi dengan kalimat perintah sehingga
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memudahkan peserta didik dalam menggunakannya. Dengan demikian, adanya petunjuk
praktikum ini membantu peserta didik dalam memahami materi, menemukan konsep
materi secara mandiri dan memberi peluang kreativitas peserta didik dalam merangsang
ketrampilan dalam menyusun prosedur kegiatan praktikum. Berikut ini adalah gambaran
produk awal buku petunjuk praktikum biologi berbasis Discovery Learning:
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan kegiatan
yang menggambarkan langkah-langkah atau prosedur pembelajaran secara terperinci,
terstruktur dan sistematis untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator pencapaian
pembelajaran yang digunakan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang memuat
komponen-komponen yaitu:
1. Identitas RPP meliputi : nama satuan pendidikan/ nama sekolah, mata
pelajaran, kelas/semester, dan alokasi waktu pembelajaran.
2. Kompetensi inti
3. Kompetensi dasar
4. Indikator
5. Tujuan pembelajaran
6. Materi pembelajaran
7. Metode pembelajaran
8. Media pembelajaran
9. Kegiatan pembelajaran
10. Sumber belajar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

11. Lampiran meliputi : soal evaluasi, rubrik penilaian soal evaluasi, kisi-kisi
soal evaluasi, instrument penilaian sikap dan ketrampilan.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk masing-masing
materi yaitu sel, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan hewan,
sistem gerak dan sistem sirkulasi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat dengan
tujuan agar dapat mempermudah, memperlancar kegiatan praktikum dan meningkatkan
hasil proses belajar mengajar, dan dengan adanya penyusunan rencana pembelajaran secara
sistematis maka guru mampu melihat, mengamati dan menganalisis kegiatan praktikum
yang dilakukan.
b. Buku Petunjuk Praktikum Biologi
Dalam penelitian ini buku petunjuk praktikum yang dikembangkan memuat
5 materi pada semester ganjil diantaranya adalah sel, struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan hewan, sistem gerak dan sistem sirkulasi. Berikut
adalah gambaran mengenai isi dari buku petunjuk praktikum biologi:
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Tabel 4.2 bagian buku petunjuk praktikum biologi
No.
1.

Bagian Buku

Keterangan
Untuk mengetahui kompetensi dasar
dan indikator yang ingin dicapai dari
kegiatan praktikum.

2.

Berisi beberapa informasi mengenai
materi yang dapat dipelajari
sebelumnya oleh peserta didik
tentang kegiatan praktikum.
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Setelah menemukan beberapa
informasi, kemudian peserta didik
diminta untuk menuliskan pada
lembar yang sudah disediakan.

3.

Berisi perintah untuk menuliskan alat
dan bahan yang digunakan dalam
kegiatan praktikum.

4.

Berisi perintah untuk menuliskan
langkah

kerja

yang

dibutuhkan

dalam kegiatan praktikum.

5.

Kegiatan setelah menyusun langkah
kegiatan

dan

akan

dibuktikan

kebenarannya dari hasil pengamatan
yang dilakukan.
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6.

Berisi perintah untuk menuliskan
hasil pengamatan berupa tabel dan
gambar.

7.

Berisi beberapa pertanyaan yang
membantu

peserta

didik

untuk

menganalisis data hasil pengamatan.

8.

Memberikan
peserta

didik

kesempatan
dalam

bagi
menarik

kesimpulan berdasarkan tujuan dari
indikator pencapaian.

C. Data Hasil Validasi Produk
a. Data Hasil Validasi Oleh Ahli
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti yaitu berupa Buku
Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Discovery Learning selanjutnya divalidasi oleh
dua pakar materi biologi dan dua guru biologi kelas XI SMA. Tujuan dilakukannya
validasi yaitu untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk berupa Buku Petunjuk
Praktikum Biologi. Ahli yang melakukan validasi produk untuk materi biologi
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semester ganjil kelas XI SMA yaitu Bapak I.Y.K dan Bapak T.S. Produk divalidasi
sebanyak satu kali yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019. Aspek yang divalidasi
oleh dua ahli tersebut meliputi :
1. Aspek konten/ isi
2. Aspek tampilan
Berikut adalah perincian hasil validasi produk oleh kedua ahli yaitu Bapak
I.Y.K dan Bapak T.S :
Tabel 4.3 Rekapitulasi hasil validasi kedua ahli
Aspek yang dinilai

Hasil perolehan skor
Validator I

Validator II

Rata-rata

(I.Y.K)

(T.S)

Konten/isi

60

50

55

Tampilan

42

36

39

Total skor keseluruhan

102

86

94

Jumlah seluruh item

25

25

25

Rerata = ∑skor keseluruhan / ∑

4,08

3,44

3,76

Baik

Baik

Baik

seluruh item
Kriteria

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada tanggal 3 mei 2019 diperoleh
dari pakar materi biologi Bapak I.Y.K menunjukkan skor rata-rata yaitu 4,08 dengan
kriteria “Baik”. Buku Petunjuk Praktikum Biologi dinyatakan layak untuk digunakan
sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan.
Validasi kedua oleh Bapak T.S yang dilakukan pada tanggal 3 mei 2019
menunjukkan skor rata-rata yaitu 3,44 dengan kriteria “Baik. Buku Petunjuk
Praktikum Biologi dinyatakan layak digunakan dengan revisi sesuai komentar dan
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saran yang diberikan. Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa perolehan rerata skor
keseluruhan hasil validasi buku petunjuk praktikum biologi menurut ahli pada kriteria
“Baik”.
Pada validasi tersebut, kedua pakar materi biologi yaitu Bapak I.Y.K dan
Bapak T.S juga memberikan komentar dan saran perbaikan pada aspek isi. Berikut
adalah komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh Ahli yang dijabarkan dalam
bentuk tabel.
Tabel 4.4 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli
No

Aspek yang
dinilai

Komentar
Bapak

Visualisasi Produk

Bapak T.S

I.Y.K
Aspek isi
4.

Kejelasan
informasi
setiap

Sebaiknya pada
pada
langkah

kegiatan praktikum

bagian
teori

dasar
diberikan

pertanyaan
spesifik

yang

membantu siswa
agar terarah pada
hal yang harus
dipelajarai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

6.

Penyajian petunjuk Terdapat
praktikum

runtut kekurangan

dan sistematis

kalimat
dalam
rumusan
indikator
pencapaian.

12. Petunjuk

Terjadi lompatan

praktikum

ini

pada perumusan

membimbing
peserta

alat dan bahan.
didik

menemukan
konsep materi
14. Dengan

adanya Belum

kegiatan

secara

pengamatan

pada eksplisit

petunjuk

muncul

praktikum mampu dalam
mengembangkan
sikap

panduan

kerjasama praktikum

antar peserta didik
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Tabel 4.5 Komentar Umum dan Saran Perbaikan dari Ahli
Bapak I.Y.K
➢ footer warnanya font perlu dibuat
kontras

Bapak T.S
➢ pada bahan ajar perlu perintah atau
pertanyaan setelah membaca secara

➢ buatlah secara eksplisit mana yang

spesifik dan perlu dirumuskan ulang.

dikerjakan secara individu dan yang

➢ alat dan bahan terjadi lompatan,

dikerjakan kelompok.

disarankan
dilanjutkan

setelah
dengan

stimulus
perumusan

persoalan dan dilanjutkan hipotesis
dan baru dilanjutkan menentukan alat
dan bahan yang diperlukan
➢ sebelum tahap pengolahan data perlu
ada bagian yang memerintah peserta
didik mencatat data eksperimen baru
pengolahan data.

b. Data Validasi oleh Guru Biologi SMA Kelas XI
Guru yang menjadi validator dalam penelitian ini yaitu Ibu R.D dan Ibu Y.E.P.
produk buku petunjuk praktikum biologi divalidasi sebanyak satu kali dan dilakukan pada
tanggal 2 Mei 2019 bertempat di SMA Pangudi Luhur St Louise IX Sedayu dan pada
tanggal 8 Mei 2019 bertempat di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Aspek yang divalidasi oleh
guru biologi kelas XI SMA yaitu :
1. Aspek konten/isi
2. Aspek tampilan
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Tabel 4.6 Rekapitulasi data hasil validasi oleh Guru Biologi SMA Kelas XI
Aspek yang dinilai

Hasil perolehan skor
Validator I

Validator II

Rata-rata

(Y.E.P)

(R.D)

Konten/isi

72

66

69

Tampilan

48

50

49

Total skor keseluruhan

120

116

118

Jumlah seluruh item

25

25

25

Rerata = ∑skor

4,80

4,64

4,72

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

keseluruhan / ∑ seluruh
item
Kriteria

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019 diperoleh
dari guru kelas XI SMA yaitu Ibu Y.E.P menunjukkan rata-rata yaitu 4,80 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Buku Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Discovery Learning Untuk
SMA Kelas XI layak digunakan dengan revisi sesuai saran.
Validasi kedua yaitu dilakukan pada tanggan 8 Mei 2019 dilakukan di SMA
Negeri 6 Yogyakarta oleh Ibu R.D menunjukkan skor rata-rata yaitu 4,64 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Buku Petunjuk Praktikum dinyatakan layak digunakan tanpa adanya
revisi.
Pada validasi tersebut, kedua guru biologi yaitu Ibu Y.E.P dan Ibu R.D
memberikan saran perbaikan secara umum. Berikut adalah saran perbaikan yang
diberikan yang dipaparkan dalam bentuk tabel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

Tabel 4.7 Saran umum perbaikan dari guru biologi kelas XI
Ibu Y.E.P

Ibu R.D

➢ Untuk bagian pengolahan data

➢ Kemungkinan

dilengkapi dengan keterangan
pada tabel atau kolom gambar
agar

siswa

mudah

terkendala

pada

kelancaran wifi pada sekolah / siswa.
➢ Perlu sedikit diberi materi pengantar

untuk

pada oetunjuk praktikumnya dan dicari

mengumpulkan dan mengolah

sesuai dengan modelnya berkaitan

data

dengan discovery.

Setelah divalidasi oleh dua ahli dan dua guru biologi kelasXI maka diperoleh
hasil yang menunjukkan bahwa produk Buku Petunjuk Praktikum Berbasis Discovery
Learning Untuk SMA Kelas XI termasuk dalam kriteria “Sangat Baik” dengan perolehan
skor yang dipaparkan secara terperinci sebagai berikut :
Tabel 4.8 Reakpitulasi data validasi oleh dua ahli dan dua guru biologi
SMA Kelas XI
No.

Validator

Hasil Validasi Buku Petunjuk Praktikum
Skor

Kriteria

1.

Validator I

4,08

Baik

2.

Validator II

3,44

Baik

3.

Validator III

4,80

Sangat Baik

4.

Validator IV

4,64

Sangat Baik

Jumlah skor
Rerata = ∑skor/ ∑validator

16,96
4,24

Sangat Baik
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D. Produk Akhir
Produk berupa buku petunjuk praktikum direevisi sesuai dengan komentar dan saran. Hasil perbaikan/ revisi atas saran
validator I dijabarkan pada tabel berikut :
Tabel 4.9 Komentar/ saran dan revisi validator I
No

Komentar

Revisi

Produk Awal

Produk Akhir

/saran
Aspek konten/isi
6.

Cek pada

Memperbaiki isi

halaman

dari indikator dan

40 tentang

menambah kata

indikator

“dengan” setelah

pencapaian

kata teknologi .
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14. Belum

Menambahkan

secara

keterangan

eksplisit

dilakukan secara

muncul.

kelompok/
mandiri disetiap
langkah kegiatan
pengamatan.

Komentar umum

Revisi

dan saran
perbaikan
-

Footer

-

Membuat

warnany

perubaha

a font

n warna

perlu

footer

dibuat

pada font.

kontras.

(footer font setelah revisi)

( footer font sebelum revisi)
-
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Sedangkan hasil perbaikan/ revisi atas saran validator II dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 4.10 komentar/ saran dan revisi validator II
No.

Komentar/saran

Revisi

Produk awal

Aspek konten/isi
4.

Sebaiknya

pada Tidak ada perubahan karena pada

bagian dasar teori dasar teori sudah dijelaskan
diberikan

informasi apa saja yng harus di cari

pertanyaan spesifik oleh peserta didik dan sudah
yang

membantu diberikan berbagai macam sumber.

siswa agar terarah
pada

hal

yang

harus dipelajarai.

Tidak ada perubahan
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12.

Pada bagian alat

Tidak ada perubahan karena sebelum

dan bahan terjadi

melakukan praktikum peserta didik

lompatan.

sudah menyusun dasar teori sampai

Sebaiknya

dengan hipotesis sebagai tugas

sebelum

dirumah dan sudah diberikan

merumuskan alat

beberapa sumber yang bisa

dan bahan siswa

digunakan sebagai acuan belajar

dibimbing untuk

setelah itu ketika kegiatan praktikum

menjawab

dimulai guru mengecek apa yang

stimulus,

sudah dikerjakan oleh peserta didik

dilanjutkan dengan
perumusan
persoalan atau

Tidak ada perubahan

perumusan
masalah, melalui
stimulus persoalan
apa yang muncul
dan masalah
tersebut menuntut
jawaban kemudian
dirumuskanlah
hipotesis atau
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jawaban sementara
yang perlu
diselidiki barulan
siswa diminta
untuk merancang
percobaan untuk
menguji
hipotesisnya dan
menentukan alat
dan bahan dan
langkah kerja.
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Produk yang telah divalidasi oleh validator III direvisi sesuai dengan komentar umum dan saran. Komentar umum
dan saran validator III serta revisi akan dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 4.11 komentar umum dan revisi validator III
Komentar umum dan saran

Revisi

Produk awal

perbaikan
-

Untuk bagian pengolahan data Tidak

ada

dilengkapi dengan keterangan karena

perubahan

pada

tahap

pada tabel atau kolom gambar pengolahan data sudah
agar

siswa

mudah

untuk diberikan

mengumpulkan dan mengolah saja
data.

arahan

yang

apa
harus

dituliskan.
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Sedangkan komentar umum dan saran dari validator IV serta revisi akan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.12 Komentar dan saran serta revisi validator IV
Komentar umum dan saran

Revisi

Produk awal

perbaikan
-

Kemungkinan

terkendala Tidak ada perubahan

pada kelancaran wifi pada karena sumber materi
masing-masing
siswa.
-

sekolah/ yang diberikan tidak
hanya melalui internet

Perlu diberi materi pengantar dan kegiatan penulisan
pada petunjuk praktikumnya, dasar teori sampai
detailnya dicari sesuai dengan dengan hipotesis
modelnya berkaitan dengan dikerjakan sebagai tugas
discovery

di rumah.
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E. Kajian Produk dan Pembahasan
a. Kajian Produk Akhir berupa Buku Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis
Discovery Learning untuk SMA Kelas XI.
Produk buku petunjuk praktikum setelah direvisi berdasarkan komentar dan saran
perbaikan yang diberikan oleh validator terdapat perbaikan dan penyempurnaan produk
pada beberapa bagian perumusan langkah kegiatan praktikum. Dari hasil validasi,
komentar dan saran tersebut, peneliti melakukan revisi produk awal untuk
menghasilkan produk akhir buku petunjuk praktikum biologi berbasis Discovery
Learning untuk Kelas XI yang lebih baik.Perbaikan tersebut terkait dengan aspek
konten/isi. Pada aspek konten/ isi, peneliti melakukan perbaikan dengan menambahkan
keterangan pada setiap langkah kegiatan dengan menambahakan kalimat dilakukan
secara mandiri atau dilakukan secara berkelompok agar lebih jelas perintahnya dan
pada bagian tampilan font, peneliti mengubah warna font agar terlihat kontras dengan
background yaitu pada bagian landasan teori dan pada bagian stimulus. Perbaikan
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 4.12 Desain produk awal dan produk akhir buku petunjuk praktikum biologi berbasis Discovery Learning
Nama
Langkah
kegiatan

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk
awal: tidak
diberi
keterangan
dilakukan
secara
mandiri atau
kelompok.
Produk
akhir:
penambahan
kalimat
dilakukan
secara
mandiri.
Produk
awal: tidak
diberikan
keterangan
dilakukan
secara
mandiri atau
kelompok.
Produk
akhir:
ditambahkan
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kalimat
dilakukan
bersama
kelompokmu
Font

Produk
awal: warna
background
dengan font
kurang
kontras.
Produk
akhir: warna
background
dan font
sudah
terlihat
kontras.
Produk
awal: warna
background
dengan font
kurang
kontras.
Produk
akhir: warna
background
dan font
kontras.
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F. Pembahasan
Pengembangan produk berupa buku petunjuk praktikum biologi berbasis
Discovery Learning untuk SMA Kelas XI peneliti mengikuti dan menggunakan acuan
langkah-langkah pengembangan yaitu pengumpulan informasi, perencanaan,
pengembangan produk awal, uji validasi produk awal dan revisi produk. Sebelum
merancang buku petunjuk praktikum, peneliti melakukan langkah awal yaitu
wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan analisa kebutuhan untuk
memperoleh informasi terkait dengan penggunaan buku petunjuk praktikum biologi
berbasis Discovery Learning dan untuk mengetahui sejauh mana guru menggunakan/
memanfaatkan buku petunjuk praktikum dalam kegiatan pembelajaran. Produk
petunjuk praktikum biologi yang telah dikembangkan meliputi materi Sel, Struktur dan
Fungsi Jaringan Tumbuhan, Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan, Sistem Gerak,
Sistem Sirkulasi. Produk buku petunjuk biologi berbasis discovery learning untuk
SMA Kelas XI telah divalidasi oleh dua ahli materi dan dua guru biologi SMA kelas
XI. Dalam tahap validasi produk buku petunjuk praktikum biologi ada beberapa aspek
yang divalidasi yaitu aspek konten/isi dan aspek tampilan. Untuk melakukan validasi
produk buku petunjuk praktikum biologi yang telah dikembangkan, peneliti membuat
dan menggunakan instrument validasi yang mencakup keseluruhan produk yang
dibuat.
Berdasarkan rekapitulasi hasil validasi pada tabel 4.7 oleh dua ahli dan dua guru
biologi SMA Kelas XI, menunjukkan hasil validasi kualitas kelayakan buku petunjuk
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praktikum biologi berbasis Discovery Learning untuk SMA Kelas XI. Secara
terperinci menunjukkan bahwa ahli I (Bapak I.Y.K) memberikan skor 4,08 dengan
kriteria “Baik” sedangkan ahli II (Bapak T.S) memberikan skor 3,44 dengan kriteria
“Baik”. Penilaian dari guru biologi SMA Kelas XI I (Ibu Y.E.P) memberikan skor 4,80
dengan kriteria “Sangat Baik” sedangkan untuk guru biologi SMA Kelas XI II (Ibu
R.D) memberikan skor 4,64 dengan kriteria “Sangat Baik”. Perolehan rata-rata skor
dari rekapitulasi data validasi oleh dua ahli dan dua guru biologi SMA Kelas XI
menunjukkan skor 4,24 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa
produk buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning untuk SMA Kelas XI
yang dikembangkan dapat dikatakan memiliki kualitas yang layak untuk digunakan
dalam pembelajaran pada materi biologi khususnya materi semester ganjil yaitu sel,
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan hewan, sistem
gerak dan sistem sirkulasi. Akhir dari produk buku petunjuk praktikum berdasarkan
pada spesifikasi produk petunjuk praktikum yang telah dikembangkan dan perlu untuk
direvisi oleh peneliti. Adapun penjelasannya terkait produk buku petunjuk praktikum
yang telah direvisi sebagai berikut:
Pada aspek konten/isi, peneliti melakukan perbaikan dengan keterangan disetiap
langkah kerjanya (diberikan keterangan berupa dikerjakan secara mandiri atau
dikerjakan

secara

berkelompok),

penambahan

ini

bertujuan

agar

tidak

membingungkan peserta didik dalam melakukan kegiatan pengamatan. Pada beberapa
saran yang diberikan oleh validator II,III dan IV peneliti tidak melakukan perbaikan
dikarenakan saran yang diberikan oleh validator II mengenai terjadinya lompatan pada
sistematika penulisan langkah kerja yang dimaksudkan adalah setelah diberikan
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stimulus kemudian dipandu dengan pertanyaan, stimulus dan dilanjutkan dengan
penulisan alat, bahan dan langkah kerja. Peneliti tidak melakukan perubahan
dikarenakan pada dasar teori sudah diberikan beberapa sumber bacaan yang disitu
sudah terdapat informasi mengenai alat dan bahan, langkah kerja dan berbagai
informasi mengenai materi praktikum, dari situ peserta didik sudah dapat menentukan
alat dan bahan dan langkah kerja yang digunakan sehingga mampu merumuskan
hipotesis. Selain itu, didalam petunjuk praktikum juga sudah tertulis bahwa dari
kegiatan menuliskan dasar teori sampai dengan merumuskan hipotesis dikerjakan
sebelum tatap muka atau kegiatan praktikum berlangsung sehingga peran guru saat
sebelum praktikum adalah mengecek hasil pekerjaan peserta didik yang menuliskan
dasar teori sampai merumuskan hipotesis dengan cara seperti itu menghindari adanya
kesalahan konsep.
Saran dari validator III mengenai penambahan keterangan pada tabel dan
gambar agar peserta didik mudah dalam mengumpulkan data, dari saran tersebut
peneliti tidak memberikan perubahan dikarenakan pada bagian pengolahan data sudah
diberikan arahan mengenai apa saja yang harus dituliskan dan berkaitan dengan materi
praktikum dan jika peneliti menambahkan tabel dan peserta didik langsung mengisi
hasil pada tabel, tujuan dari pembuatan petunjuk praktikum berbasis Discovery
Learning yang menunjukkan bahwa peserta didik yang harusnya memperoleh
pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahuinya, tidak melalui pemberitahuan tetapi
sebagian ditemukan sendiri tidak tercapai. Untuk itu peneliti tetap hanya memberikan
arahan mengenai apa saja yang harus dituliskan dan tidak membuatkan tabel
pengamatan. Selanjutnya untuk saran dari validator IV mengenai penambahan materi
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pengantar pada dasar teori karena keterbatasan wifi sekolah, peneliti juga tidak
memberikan perubahan pada produk awal dikarenakan sumber sumber yang telah
diberikan tidak hanya pada internet melainkan dari buku dan sudah diberikan arahan
materi apa saja yang harus dituliskan pada dasar teori.
Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan pada footer warna font agar
terlihat kontras pada bagian yang terlihat tidak kontras seperti pada footer font
landasan teori dan stimulus, selain itu tidak terdapat revisi perbaikan dari ahli maupun
guru biologi SMA Kelas XI.
Produk buku petunjuk praktikum yang sudah dikembangkan telah memenuhi
kriteria 4C dalam pembelajaran yaitu yang pertama adalah communication yang dapat
terlihat ketika kegiatan praktikum berlangsung, peserta didik saling berkomunikasi
baik dengan teman kelompok maupun dengan guru untuk berdiskusi mengenai
pengamatan yang dilakukan. Kedua adalah collaborative terlihat ketika peserta didik
bersama dengan kelompoknya berkolaborasi atau bekerjasama dalam hal
pengumpulan data dan juga menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan
praktikum. Ketiga adalah critical thinking and problem solving yang terlihat ketika
merumuskan dasar teori sampai dengan hipotesis dan dilakukan secara mandiri.
Keempat adalah Creativity and Innovation yang terlihat pada saat peserta didik
bersama kelompoknya mengolah data dari hasil pengamatannya yang dilakukan secara
mandiri dan menuliskannya dalam bentuk tabel maupun dalam gambar.
Pengembangan buku petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning jika
diterapkan ke sekolah memiliki beberapa hambatan diantaranya adalah membutuhkan
waktu yang lama dalam menerapkannya karena membutuhkan pemikiran tingkat
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tinggi dalam belajar menggunakan penemuan yang dilakukan dalam kegiatan
praktikum, selain itu tidak semua peserta didik mampu menerapkan metode dengan
menggunakan penemuan dalam kegiatan praktikum, untuk itu peran guru sangat
dibutuhkan untuk membantu memberikan pemahaman mengenai pembelajaran
dengan menggunakan metode ini, namun untuk penerapan metode Discovery Learning
dalam kegiatan praktikum memberikan solusi yang dapat membantu guru dalam
meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mencari informasi mengenai materi
yang ditemukan dengan menggunakan kegiatan praktikum. Metode ini sangat cocok
untuk diterapkan dalam kegiatan praktikum karena memiliki kelebihan salah satunya
adalah meningkatkan ketrampilan dalam proses kognitif dan juga menimbulkan rasa
puas dalam diri peserta didik karena berhasil dalam menemukan konsep materi dalam
kegiatan praktikum.
Pelaksanaan praktikum dengan menggunakan metode Discovery Learning
memiliki beberapa syarat yang dipenuhi oleh guru maupun peserta didik antara lain
adalah guru hanya sebagai fasilitator yang membantu memberikan arahan kepada
peserta didik dalam menemukan konsep materi dalam kegiatan praktikum, guru
mampu memahami konsep dari metode Discovery Learning sebelum menerapkan
dalam kegiatan praktikum agar tidak terjadi miskonsepsi dalam penerapannya, peserta
didik harus siap dalam melaksanakan kegiatan praktikum dengan menggunakan
metode Discovery Learning karena penerapan metode ini membutuhkan waktu yang
lama dan juga membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dalam memecahkan masalah
maupun dalam mencari informasi yang berkaitan dengan materi praktikum.
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G. Kendala/ Keterbatasan
Dalam pengembangan produk petunjuk praktikum biologi berbasis Discovery
Learning untuk SMA Kelas XI, peneliti mengalami beberapa kendala/ keterbatasan.
Berikut ini adalah kendala/ keterbatasan yang dialami oleh peneliti:
a. Kesulitan dalam mencari stimulus berupa masalah-masalah yang berkaitan dengan
kegiatan praktikum.
b. Pengembangan produk terbatas pada 5 bab materi dari 11 materi yang ada di kelas
XI sehingga belum lengkap dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran terutama
kegiatan praktikum di semua materi kelas XI.
c. Jarak antara wawancara dengan validasi produk yang terlalu jauh menyebabkan
kesulitan dalam mengurus surat keterangan selesai penelitian.
d. Melakukan wawancara dengan guru harus menyesuaikan dengan kegiatan di
sekolah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kajian produk akhir dan
pembahasan tentang pengembangan buku petunjuk praktikum biologi berbasis
Discovery Learning untuk SMA Kelas XI, dapat disimpulkan bahwa:
a. Jenis buku petunjuk praktikum yang digunakan oleh guru berbentuk
Lembar Kerja Peserta Didik dan masih berbasis cookbook.
b. Pengembangan buku petunjuk praktikum biologi berbasis Discovery
Learning untuk SMA Kelas XI yang dikembangkan dengan mengikuti lima
tahap yaitu tahap pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan
produk awal,uji validitas produk awal dan revisi produk. Pengembangan
petunjuk praktikum ini memuat 6 petunjuk praktikum dalam 5 materi
biologi untuk kelas XI.
c. Hasil penelitian dan pengembangan produk petunjuk praktikum melalui
tahap validasi oleh dua ahli dan dua guru biologi SMA KelasXI
menunjukkan rerata skor 4,24 dengan kriteria “Sangat Baik’.
d. Produk petunjuk praktikum berbasis Discovery Learning untuk SMA Kelas
XI yang telah dikembangkan memiliki kualitas layak untuk diujicobakan.
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B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengembangan buku petunjuk praktikum
berbasis Discovery Learning untuk SMA Kelas XI, maka peneliti menuliskan
beberapa saran utuk mendukung peneliti lain yang inginmengikuti penelitian
dan pengembangan buku petunjuk praktikum sebagai berikut:
a. Produk yang dikembangkan pada keseluruhan materi kelas XI sehingga
dapat memfasilitasi pembelajaran terutama kegiatan praktikum di semua
materi kelas XI.
b. Melakukan wawancara analisa kebutuhan ke lima sekolah dengan
mentargetkan waktu agar tidak mengganggu kegiatan yang dilakukan oleh
pihak sekolah.
c. Jarak antara wawancara dengan validasi produk sebaiknya jangan terlalu
jauh dikarenakan ada beberapa sekolah yang sedikit keberatan memberikan
surat selesai penelitian dikarenakan surat awal masuk pada saat wawancara
sudah tidak ada.
d. Memilih sekolah yang benar-benar ingin dibantu dalam mengembangkan

buku petunjuk praktikum biologi.
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XI

KI 1

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan 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.

KI 3

:

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentangilmu 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 masalah.

KI 4

:

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian

3.1
Menjelaskan
komponen
kimiawi
penyusun

3.1.1Mengidentifika
si struktur dan
fungsi bagianbagian sel.

Materi Pokok

Sel
•

Struktur dan
fungsi
bagian-bagian

Pembelajaran

Stimulation
(pemberi
rangsangan)
-

Peserta didik
81

Penilaian

Alokasi
waktu

Portofolio: 2JP
laporan
praktiku
pengamatan m
struktur
dan

Sumber belajar
•

•

Irnaningtyas.2016.
Biologi Untuk
SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Erlangga.
Rastri,
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sel, struktur,
fungsi dan
proses yang
berlangsung
dalam sel
sebagai unit
terkecil
kehidupan.
4.1
Menyajikan
hasil
pengamatan
mikroskopik
struktur sel
hewan dan
sel
tumbuhan
sebagai unit
terkecil
kehidupan.

3.1.2 Menjelaskan
perbedaan sel hewan
dan sel tumbuhan.

•

sel.
Perbedaan sel
hewan dan sel
tumbuhan.

mencermati
gambar/ foto
pohon yang
terkelupas
batangnya
kemudian
diberikan
pertanyaan:
apa yang
terjadi jika
batang pohon
yang
terkelupas
tidak
terbentuk
kembali?
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 9)

4.1.1 Melakukan
pengamatan dengan
menggunakan
mikroskop tentang
organela sel hewan
dan sel tumbuhan.

Problem statemen
(identifikasi
masalah)
-

Peserta didik
berdiskusi
dengan
teman
sekelompok
82

fungsi
organela.
•

Septaning.2013.
Biologi Kelas XI 2A.
Jakarta: Yudhistira.
Buku Petunjuk
Praktikum Biologi
Berbasis Discovery
Learning.
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untuk
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan
oleh guru
dan
melakukan
pengamatan
dengan
menyusun
sendiri
langkah kerja
tentang
praktikum
struktur dan
fungsi
organela sel.
( buku
petunjuk
praktikum
halaman 10)
Data collection
(pengumpulan
data)
-

Peserta didik
mengumpulk
an data
83
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berupa
pengamatan
mengenai
struktur dan
fungsi
organela sel
berdasarkan
langkah kerja
yang telah
disusun.
Data processing
(pengolahan data)
-

Peserta didik
menuliskan
hasil
pengamatann
ya pada tabel
yang disusun
secara
mandiri dan
menggambar
kan hasil
pengamatann
ya. (buku
petunjuk
praktikum
halaman 11)

84
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Verification
(pembuktian)
-

Peserta didik
bersama
dengan
teman
kelompokny
a menjawab
pertanyaan
yang terkait
dengan
kegiatan
praktikum.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 12)

Generalization
(menarik
kesimpulan)
-

Peserta didik
bersama
teman
kelompokny
a menyusun
kesimpulan
berdasarkan
85
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hasil
pengamatann
ya dan tujuan
dari indikator
pencapaian.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 12)

3.2
Menganalisi
s berbagai
bioproses
dalam sel
yang
meliputi
mekanisme
transport
membran,
reproduksi
dan sintesis
protein.
4.2
Membuat
model
tentang
bioproses

3.2.1 Mengamati
proses difusi pada
sel makhluk hidup.
3.2.2 Mengamati
proses osmosis.

4.2.1 Melakukan
percobaan tentang
proses pada
peristiwa difusi dan
osmosis.

•

Transport
melalui
membrane.

Stimulation
(pemberi
rangsangan)
-

Peserta didik
mencermati
gambar/ foto
orang yang
sedang
menyemprot
kan parfum
keseluruh
badan yang
ada pada
buku
panduan
praktikum.
(buku
petunjuk
86

Portofolio
(laporan
pengamatan
)

2 JP
praktiku
m proses
difusi
dan
osmosis

•

•

•

Irnaningtyas.2016.
Biologi Untuk
SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Erlangga.
Rastri,
Septaning.2013.
Biologi Kelas XI 2A.
Jakarta: Yudhistira.
Buku Petunjuk
Praktikum Biologi
Berbasis Discovery
Learning
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yang terjadi
dalam sel
berdasarkan
studi
literatur dan
percobaan.

praktikum
halaman 15
dan 16)
Problem statemen
(identifikasi
masalah)
-

Peserta didik
berdiskusi
dengan
teman
sekelompok
untuk
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan
oleh guru
dan
melakukan
pengamatan
dengan
menyusun
sendiri
langkah kerja
tentang
praktikum
proses pada
peristiwa
87
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difusi dan
osmosis
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 17)
Data collection
(pengumpulan
data)
-

Peserta didik
mengumpulk
an data
berupa
pengamatan
mengenai
proses
terjadinya
peristiwa
difusi dan
osmosis
berdasarkan
langkah kerja
yang telah
disusun.

Data processing
(pengolahan data)

88
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-

Peserta didik
menuliskan
hasil
pengamatann
ya pada tabel
yang disusun
secara
mandiri dan
menggambar
kan hasil
pengamatann
ya. (buku
petunjuk
praktikum
halaman 18)

Verification
(pembuktian)
-

Peserta didik
bersama
dengan
teman
kelompokny
a menjawab
pertanyaan
yang terkait
dengan
kegiatan
praktikum.
89
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(buku
petunjuk
praktikum
halaman 18
dan 19)
Generalization
(menarik
kesimpulan)
-

3.3

3.3.1

Struktur dan fungsi

Peserta didik
bersama
teman
kelompokny
a menyusun
kesimpulan
berdasarkan
hasil
pengamatann
ya dan tujuan
dari indikator
pencapaian.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 19)

Stimulation
90

Portofolio:

2 JP

•

Irnaningtyas.2016.
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Menganalisi
s keterkaitan
antara
struktur sel
pada
jaringan
tumbuhan
dengan
fungsi organ
pada
tumbuhan
4.3
Menyajikan
data hasil
pengamatan
struktur
jaringan dan
organ pada
tumbuhan.

Mengidentifikasi
perbedaan anatomi
pada tumbuhan
monokotil dan
dikotil.

4.3.1
Mengidentifikasi
berbagai macam
jaringan penyusun
organ pada
tumbuhan monokotil
dan dikotil melalui
pengamatan dengan
mikroskop.

jaringan tumbuhan
•

•

Struktur akar,
batang dan
daun.
Perbedaan
monokotil
dan dikotil.

(pemberian
rangsangan)
-

Peserta didik
mencermati
gambar/foto
pohon
papaya dan
jagung yang
ada pada
buku
panduan
praktikum.
Kemudian
diberikan
pertanyaan:
dapatkah
kalian
menemukan
perbedaanny
a jika dilihat
dari batang
dan
daunnya?
Apa yang
menyebabka
n perbedaan
tersebut?
(buku
91

laporan
(2x45
pengamatan menit )
•

•

Biologi
Untuk
SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Erlangga.
Rastri,
Septaning.2013.
Biologi Kelas XI 2A.
Jakarta: Yudhistira.
Buku
Petunjuk
Praktikum Biologi
Berbasis Discovery
Learning.
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petunjuk
praktikum
halaman 23)
Problem statemen
(identifikasi
masalah)
-

Peserta didik
berdiskusi
dengan
teman
kelompok
untuk
menjawab
pertanyaan
dari guru dan
melakukan
pengamatan
dengan
membuat
sendiri
langkah kerja
tentang
pengamatan
anatomi
akar, daun
dan batang
tumbuhan
dikotil dan
92
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monokotil.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 23)
Data collection
(pengumpulan
data)
-

Peserta didik
mengumpulk
an data
berupa
pengamatan
mengenai
anatomi
akar, batang
dan daun
pada
tumbuhan
monokotil
dan dikotil
berdasarkan
langkah kerja
yang telah
disusun.

Data processing

93
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(pengolahan data)
-

Peserta didik
menuliskan
hasil
pengamatann
ya pada tabel
yang telah
disusun
secara
mandiri.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 25)

Verification
(pembuktian)
-

Peserta didik
bersama
teman
kelompokny
a menjawab
pertanyaanpertanyaan
yang terkait
dengan
kegiatan
praktikum
94
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berdasarkan
hasil
pengamatann
ya. (buku
petunjuk
praktikum
halaman 26)
Generalization
(menarik
kesimpulan)
-

3.4

3.4.1 Membedakan

Struktur dan fungsi

Peserta didik
bersama
teman
kelompokny
a menyusun
kesimpulan
berdasarkan
hasil
pengamatany
a dan tujuan
dari indikator
pencapaian.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 26)

Stimulation
95

Portofolio:

2JP

•

Irnaningtyas.2016.
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Menganalisi
s keterkaitan
antara
struktur sel
pada
jaringan
hewan
dengan
fungsi organ
pada hewan

4.4
Menyajikan
data hasil
pengamatan
struktur
jaringan dan
organ pada
hewan.

jaringan otot polos,
otot lurik dan otot
jantung.

4.4.1 Melaporkan
secara tertulis hasil
pengamatan
mikroskopis tentang
struktur berbagai
jaringan hewan
yaitu otot polos, otot
lurik dan otot
jantung.

jaringan hewan
•

Macammacam
jaringan yaitu
jaringan otot
polos, otot
lurik dan otot
jantung

(pemberian
rangsangan)
-

Peserta didik
mencermati
gambar/ foto
jerapah
dengan
pohon kelapa
yang ada
pada buku
petunjuk
praktikum,
kemudian
diberikan
pertanyaan:
Pernahkah
kalian
mengamati
hewan dan
tumbuhan
ini?
Keduanya
memiliki
perbedaan
dalam hal
cara
bergerak.
Hewan
96

laporan
(2x45
pengamatan menit)
•

•

Biologi
Untuk
SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Erlangga.
Rastri,
Septaning.2013.
Biologi Kelas XI 2A.
Jakarta: Yudhistira.
Buku
Petunjuk
Praktikum Biologi
Berbasis Discovery
Learning.
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mampu
untuk
berjalan dan
berpindah
tempat
sedangkan
tumbuhan
tidak mampu
berpindah
tempat. Apa
yang
menyebabka
n hewan
mampu
berjalan dan
mampu
berpindah
tempat?
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 30)
Problem statemen
(identifikasi
masalah)
-

Peserta didik
berdiskusi
untuk
97
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menjawab
pertanyaan
yang
diberikan
oleh guru
dan
melakukan
pengamatan
dengan
menyusun
sendiri
langkah kerja
tentang
pengamatan
preparat
kering
jaringan otot.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 31)
Data collection
(pengumpulan
data)
-

Peserta didik
mengumpulk
an data
berupa
98
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pengamatan
mengenai
preparat
kering
berbagai
jenis otot
yaitu otot
polos, otot
lurik dan otot
jantung
berdasarkan
dengan
langkah kerja
yang telah
disusun.
Data processing
(pengolahan data)
-

Peserta didik
menuliskan
hasil
pengamatann
ya pada tabel
yang disusun
secara
mandiri dan
menggambar
kan hasil
pengamatann
99
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ya tentang
otot polos,
otot lurik dan
otot jantung.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 32)
Verification
(pembuktian)
-

Peserta didik
bersama
dengan
teman
kelompokny
a menjawab
pertanyaan
yang terkait
dengan
kegiatan
praktikum
berdasarkan
hasil
pengamatann
ya. (buku
petunjuk
praktikum
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halaman 33)
Generalization
(menarik
kesimpulan)
-

3.5
Menganalisi
s hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun

3.5.1 Menganalisis
hasil pengamatan
gerak otot dengan
konsep mekanisme
kontraksi otot
melalui praktikum.

Sistem gerak
•

Mekanisme
kerja otot.

Peserta didik
bersama
teman
kelompokny
a menyusun
kesimpulan
berdasarkan
hasil
pengamatann
ya dan tujuan
dari indikator
pencapaian.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 33)

Stimulation
(pemberian
rangsangan)
-

Peserta didik
mencermati
gambar
101

Portofolio: 2 JP
laporan
(2x45
pengamatan menit)

•

•

Irnaningtyas.2016.
Biologi
Untuk
SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Erlangga.
Rastri,
Septaning.2013.
Biologi Kelas XI 2A.
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organ pada
sistem gerak
dalam
kaitannya
dengan
bioproses
dan
gangguan
fungsi yang
dapat terjadi
pada sistem
gerak
manusia.
4.5
Meyajikan
karya tetang
pemanfaatan
teknologi
dalam
mengatasi
gangguan
sistem gerak
melalui studi
literatur.

4.5.1 Membuat
karya tulis
berbentuk makalah
tentang pemanfaatan
teknologi dalam
mengatasi gangguan
sistem gerak.

tentang
orang yang
sedang
berlari yang
sudah di
siapkan oleh
guru.
Kemudian
diberikan
pertanyaan:
Mengapa
orang
tersebut
mampu
menggerakka
n anggota
tubuhnya
sehingga
mampu
untuk
berlari?
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 36)
Problem statemen
(identifikasi
masalah)
102

•

Jakarta: Yudhistira.
Buku
Petunjuk
Praktikum Biologi
Berbasis Discovery
Learning.
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-

Peserta didik
berdiskusi
dengan
teman
kelompokny
a untuk
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan
oleh guru
dan
melakukan
pengamatan
dengan
menyusun
sendiri
langkah kerja
tentang
kontraksi
otot. (buku
petunjuk
praktikum
halaman 37)

Data collection
(pengumpulan
data)
-

Peserta didik
103
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mengumpulk
an data
berupa
pengamatan
mengenai
kontraksi
otot
berdasarkan
langkah kerja
yang telah
disusun.
Data processing
(pengolahan data)
-

Peserta didik
menuliskan
hasil
pengamatann
ya pada tabel
yang disusun
secara
mandiri.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 38)

Verification

104
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(pembuktian)
-

Peserta didik
bersama
dengan
teman
kelompokny
a menjawab
pertanyaanpertanyaan
yang terkait
dengan
kegiatan
praktikum
berdasarkan
hasil
pengamatann
ya. buku
petunjuk
praktikum
halaman 39)

Generalization
(kesimpulan)
-

Peserta didik
bersama
teman
kelompokny
a menyusun
105
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kesimpulan
berdasarkan
hasil
pengamatann
ya dan tujuan
dari indikator
pencapaian.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 39)
3.6
Menganalisi
s hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun
organ pada
sistem
sirkulasi
dalam
kaitannya
dengan
bioproses
dan
gangguan
fungsi yang

3.6.1 Menganalisis
faktor-faktor yang
mempengaruhi
frekuensi denyut
nadi manusia

Sistem Sirkulasi
•
•

Frekuensi
denyut nadi
Faktor-faktot
yang
mempengaru
hi denyut
nadi.

Stimulation
(pemberian
rangsangan)
-

Peserta didik
mencermati
gambar/ foto
tentang
orang yang
sedang
berolahrga
yang ada
pada buku
panduan
praktikum.
Kemudian
diberikan
pertanyaan:
106

Portofolio: 2 JP
laporan
(2x45
pengamatan menit)

•

•

•

Irnaningtyas.2016.
Biologi
Untuk
SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Erlangga.
Rastri,
Septaning.2013.
Biologi Kelas XI 2A.
Jakarta: Yudhistira.
Buku
Petunjuk
Praktikum Biologi
Berbasis Discovery
Learning.
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dapat terjadi
pada sistem
sirkulasi
manusia.
4.6
Menyajikan
karya
tentang
kelainan
pada struktur
dan fungsi
darah,
pembuluh
darah yang
menyebabka
n gangguan
sistem
sirkulasi
manusia
serta
kaitannya
dengan
teknologi
melalui studi
literatur.

bagaimana
kondisi detak
jantungmu
setelah
melakukan
aktivitas?
Apakah
kondisi
denyut
jantung
wanita dan
pria sama
setelah
melakukan
aktivitas?
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 43)

4.6.1 Mengaitkan
teknologi dengan
sistem sirkulasi
dengan jenis
gangguan sistem
sirkulasi.

Problem statemen
(identifikasi
masalah)
-

Peserta didik
berdiskusi
dengan
teman
kelompokny
a untuk
107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjawab
pertanyaan
dari guru dan
melakukan
pengamatan
dengan
menyusun
sendiri
langkah kerja
yang
digunakan
dalam
pengamatan
tentang
frekuensi
denyut nadi.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 44)
Data collection
(pengumpulan
data)
-

Peserta didik
mengumpulk
an data
berupa
pengamatan
108

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengenai
frekuensi
denyut nadi
berdasarkan
langkah kerja
yang telah
disusun.
Data processing
(pengolahan data)
-

Peserta didik
menuliskan
hasil
pengamatann
ya pada tabel
yang disusun
secara
mandiri.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 45)

Verification
(pembuktian)
-

Peserta didik
bersama
dengan
109
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teman
kelompokny
a menjawab
pertanyaan
yang terkait
dengan
kegiatan
praktikum
berdasarkan
hasil
pengamatann
ya. (buku
petunjuk
praktikum
halaman 46)
Generalization
(menarik
kesimpulan)
-

Peserta didik
bersama
dengan
teman
kelompokny
a menyusun
kesimpulan
berdasarkan
hasil
pengamatann
110
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ya dan tujuan
dari indikator
pencapaian.
(buku
petunjuk
praktikum
halaman 47)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Identitas Sekolah

: SMA Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Tahun Pelajaran

: 2018 / 2019

Materi Pokok

: Sel

Alokasi Waktu

: 8JP x 45 Menit

A. Kompetensi Inti
KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 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, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif 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 masalah

KI 4 :

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No

Kompetensi Dasar Pengetahuan

KD 3.1

Menjelaskan

komponen

Indikator Pencapaian

kimiawi 3.1.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi

penyusun sel, struktur, fungsi dan bagian-bagian sel.
proses yang berlangsung dalam sel 3.1.2 Menjelaskan perbedaan sel hewan
sebagai unit terkecil kehidupan.

KD 3.2

dan sel tumbuhan.

Menganalisis berbagai bioproses dalam 3.2.1

Mengamati mekanisme transpor

sel yang meliputi mekanisme transport

pasif melalui membran sel (difusi

membrane, reproduksi dan sintesis

dan osmosis).

protein.

3.2.2

Menjelaskan
aktif

(pompa

diagram
ion,

transport
kontraspor,

endositosis dan eksositosis).

KD 4.1

Menyajikan

hasil

pengamatan 4.1.1 Melakukan pengamatan dengan

mikroskopik struktur sel hewan dan sel menggunakan mikroskop tentang organela
tumbuhan

sebagai

unit

terkecil sel hewan dan sel tumbuhan.

kehidupan.

KD 4.2

Membuat model tentang bioproses 4.2.1 Melakukan percobaan tentang proses
yang terjadi dalam sel berdasarkan

pada peristiwa difusi dan osmosis.

studi literatur dan percobaan.

C. Tujuan Pembelajaran
3.2.3 Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model
pembelajaran berbasis Discovery Learning, metode diskusi peserta didik dapat
mengidentifikasi struktur dan fungsi bagian-bagian sel, menjelaskan perbedaan sel hewan
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dan sel tumbuhan, menganalisis mekanisme transport pasif melalui membrane sel (difusi
dan osmosis), melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop tentang sel
hewan dan sel tumbuhan, menjelaskan diagram transport aktif (pompa ion, kontraspor,
endositosis dan eksositosis), melakukan percobaan tentang proses peristiwa difusi dan
osmosis.

D. Materi Pembelajaran
Struktur dan Fungsi sel.
Materi

Faktual

:-

Pengertian sel menurut beberapa ahli.

-

Macam-macam sel.

-

Bagian-bagian sel.

-

Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan.

: bagian-bagian sel , macam-macam sel, perbedaan sel hewan dan tumbuhan

Konseptual : pengertian sel.
Prosedural

: mekanisme transport membrane.

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Metode Pembelajaran

:

- Pertemuan I : Praktikum struktur dan fungsi organela sel
-

Pertemuan II : Praktikum proses pada peristiwa difusi dan osmosis

-

Pertemuan III : Diskusi dan tanya jawab

-

Pertemuan IV : Diskusi dan tanya jawab

Model Pembelajaran

: Discovery Learning

F. Media Pembelajaran
Media / Alat : Laptop, LCD projector
Bahan : spidol , buku panduan praktikum.

114

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Sumber Belajar
a. Irnaningtyas. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.
b. Buku Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Discovery Learning untuk SMA kelas XI.

H. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7 menit)
a. Apersepsi

-Guru mengawali kegiatan pembelajaran
dengan doa dan memeriksa kehadiran
peserta didik.
- Guru mengecek kesiapan peserta didik
dalam melakukan praktikum yaitu tugas
untuk menuliskan dasar teori, alat dan
bahan, langkah kerja dan hipótesis sebelum
melakukan praktikum. (buku petunjuk
praktikum halaman 9-11)

b. Motivasi

- Guru memberikan gambar sel mati hasil
pengamatan Robert Hooke kemudian
diberikan pertanyaan:
- apa yang dapat kalian identifikasi dari
gambar tersebut?
- bagaimana sel pertama kali ditemukan?

c. Orientasi

Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
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yang akan dibahas

- Peserta didik diminta membentuk
d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti (30 menit)

kelompok yang terdiri dari 4 orang

Stimulation (pemberian rangsangan)
- Siswa mencermati gambar/ foto pohon
yang terkelupas pada bagian batangnya yang
ada pada buku panduan praktikum. (buku
petunjuk praktikum halaman 9)
- Siswa dipandu untuk memunculkan
pertanyaan terkait gambar yang diamati
(Critical thinking)
- Diajukan pertanyaan :
”pernahkah kalian mengamati gambar pohon
yang dikuliti pada bagian batangnya? Apa
yang akan terjadi pada batang pohon jika
kulit yang terkelupas tidak terbentuk
kembali?
Problem Statemen (identifikasi masalah)
- Peserta didik berdiskusi dengan teman
sekelompok untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
- Peserta didik dan teman kelompok mulai
melakukan pengamatan dengan menyusun
sendiri langkah kerja yang digunakan dalam
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pengamatan struktur dan fungsi organela sel.
(buku petunjuk praktikum halaman 10)
(Collaboration)
Data collection (pengumpulan data)
- Peserta didik mengumpulkan data berupa
pengamatan mengenai struktur dan fungsi
organela sel berdsarkan langkah kerja yang
telah disusun (Creative, Collaboration)
Data processing (pengolahan data)
- Peserta didik menuliskan hasil
pengamatannya pada tabel yang disusun
secara mandiri dan menggambarkan hasil
pengamatannya tentang struktur organela
sel. (buku petunjuk praktikum halaman 11)
(Critical thinking)
Verification (pembuktian)
Peserta didik bersama dengan teman
kelompoknya menjawab pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan kegiatan
praktikum berdasarkan hasil
pengamatannya. (buku petunjuk praktikum
halaman 12)
Generalization (menarik kesimpulan)
Peserta didik bersama teman kelompoknya
menyusun kesimpulan berdasarkan hasil
pengamatannya dan tujuan dari indikator
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pencapaian. (buku petunjuk praktikum
halaman 12)

Tahap Penutup (8 menit)
a. Merangkum

- Peserta didik diminta menyimpulkan apa
yang telah dipelajari selama kegiatan
praktikum (Critical thinking, Creative)

- Peserta didik menjawab beberapa
b. Evaluasi

pertanyaan dari guru terkait dengan materi
kegiatan praktikum seperti ”berdasarkan
hasil pengamatan, sebutkan perbedaan yang
paling terlihat dari sel tumbuhan dan sel
hewan”

- Peserta didik diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah melakukan
c. Refleksi

kegiatan praktikum tentang struktur dan
fungsi organela sel (Creative,
Comunicative)
- Peserta didik diminta membaca buku/
sumber lain praktikum selanjutnya yaitu

d. Arahan/ Tindak lanjut

tentang pengamatan proses pada peristiwa
difusi dan osmosis.
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Pertemuan kedua
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7 menit)
a. Apersepsi

-Guru mengawali kegiatan pembelajaran
dengan doa dan memeriksa kehadiran
peserta didik.
- Guru mengecek kesiapan peserta didik
dalam melakukan praktikum yaitu tugas
untuk menuliskan dasar teori, alat dan
bahan, langkah kerja dan hipótesis sebelum
melakukan praktikum. (buku petunjuk
praktikum halaman 15-17)

b. Motivasi

- Guru memberikan gambar orang sedang
memasak mie, kemudian diberikan
pertanyaan:
- pernahkah kalian memasak mie? Apa
yang terjadi jika mie dimasak terlalu lama?

c. Orientasi

Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
yang akan dibahas

- Peserta didik diminta membentuk
d. Mengorganisasi

kelompok yang terdiri dari 4 orang

Kegiatan Inti (30 menit)

Stimulation (pemberian rangsangan)
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- Siswa mencermati gambar/ foto orang
yang sedang merendam tangannya dan
orang yang sedang menyemprotkan parfum
ke seluruh badan yang ada pada buku
panduan praktikum. (buku petunjuk
praktikum halaman 15 dan 16)
(Critical thinking)
- Diajukan pertanyaan :
”pernahkah kalian melakukan kegiatan
seperti pada gambar? Apa yang terjadi
setelah tanganmu dimasukkan kedalam air
terlalu lama?” (buku petunjuk praktikum
halaman 15)
”pernahkah kalian memakai parfum?
Mengapa ketika menyemprotkan parfum
keseluruh tubuh maka dapat mencium aroma
parfum disekeliling kalian?” (buku petunjuk
praktikum halaman 16)
Siswa bersama kelompok menjawab
pertanyaan yang ada.
Problem Statemen (identifikasi masalah)
- Peserta didik berdiskusi dengan teman
sekelompok untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
- Peserta didik dan teman kelompok mulai
melakukan pengamatan dengan menyusun
sendiri langkah kerja yang digunakan dalam
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pengamatan proses pada peristiwa difusi dan
osmosis. (buku petunjuk praktikum halaman
17)
(Collaboration)
Data collection (pengumpulan data)
- Peserta didik mengumpulkan data berupa
pengamatan mengenai proses terjadinya
peristiwa difusi dan osmosis berdasarkan
langkah kerja yang telah disusun (Creative,
Collaboration)
Data processing (pengolahan data)
- Peserta didik menuliskan hasil
pengamatannya pada tabel yang disusun
secara mandiri (buku petunjuk praktikum
halaman 18) (Critical thinking)
Verification (pembuktian)
Peserta didik bersama dengan teman
kelompoknya menjawab pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan kegiatan
praktikum berdasarkan hasil
pengamatannya. (buku petunjuk praktikum
halaman 18-19)
Generalization (menarik kesimpulan)
Peserta didik bersama teman kelompoknya
menyusun kesimpulan berdasarkan hasil
pengamatannya dan tujuan dari indikator
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pencapaian. (buku petunjuk praktikum
halaman 19)
Tahap Penutup (8 menit)
a. Merangkum

- Peserta didik diminta merangkum apa
yang telah dipelajari selama kegiatan
praktikum (Critical thinking), Creative)

- Peserta didik menjawab beberapa
b. Evaluasi

pertanyaan dari guru terkait dengan materi
kegiatan praktikum seperti ”coba kalian
sebutkan contoh lain dari proses terjadinya
peristiwa difusi dan osmosis”

- Peserta didik diminta mengungkapkan apa
c. Refleksi

manfaat yang diperoleh setelah melakukan
kegiatan praktikum tentang pengamatan
proses pada peristiwa difusi dan osmosis
(Creative, Comunicative)

- Peserta didik diminta membaca buku/
sumber lain praktikum selanjutnya yaitu
d. Arahan/ Tindak lanjut

tentang pengamatan anatomi akar, batang
dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil.
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I. LAMPIRAN
1. Soal evaluasi
2. Rubrik Penilaian
3. Kisi-kisi soal evaluasi
4. Instrumen Penilaian

Lampiran 1
Soal evaluasi pertemuan 1
1.

Bagaimana bentuk sel tumbuhan yang diamati?

2.

Bagaimana bentuk sel hewan yang diamati?

3.

Apakah perbedaan struktur sel tumbuhan dengan sel hewan?

4.

Jika dilihat dari ukuran, manakah yang lebih besar antara sel hewan dengan sel tumbuhan?
Berikan alasannya!

Lampiran 2
Soal evaluasi pertemuan 2
1. Apakah peristiwa osmosis dapat terjadi pada sel hewan, sel tumbuhan dan manusia? Jika
terjadi pada sel hewan, sel tumbuhan dan manusia adakah perbedaannya?
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa difusi!
3. Berdasarkan hasil pengamatan pada peristiwa osmosis yang dilakukan, apakah terjadi
perubahan pada volume airnya? Mengapa demikian?
4. Tuliskan contoh lain dari peristiwa difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari!
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Lampiran 3
Rubrik penilaian pertemuan 1
No
1.

Soal

Keterangan

Skor

Bagaimana bentuk sel tumbuhan yang Peserta didik mampu 5
diamati?

menjelaskan

bentuk

sel tumbuhan dengan
tepat
Peserta didik mampu 2
menjelaskan

bentuk

sel tumbuhan namun
kurang tepat
Peserta didik

tidak 0

menjawab
2.

Bagaimana bentuk sel hewan yang Peserta didik mampu 5
diamati?

menjelaskan

bentuk

sel

dengan

hewan

tepat
Peserta didik mampu 2
menjelaskan

bentuk

sel

namun

hewan

kurang tepat
Peserta didik tidak 0
mampu menjawab
3.

Apakah

perbedaan

struktur

tumbuhan dengan sel hewan?

sel Peserta didik mampu 5
menjelaskan
perbedaan struktur sel
tumbuhan
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hewan dengan tepat.
Peserta didik mampu 3
menjelskan
perbedaan struktur sel
hewan

dan

tumbuhan

sel
namun

belum tepat.
Siswa tidak mampu 0
menjelaskan
perbedaan struktur sel
hewan

dan

sel

tumbuhan
4.

Jika dilihat dari ukuran, manakah yang Peserta didik mampu 5
lebih besar antara sel hewan dengan sel menjelaskan dengan
tumbuhan? Berikan alasannya!

tepat
Peserta didik mampu 2
menjelaskan
tidak

namun
ada

keterkaitannya
dengan pertanyaan
Peserta didik tidak 0
menjawab
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Lampiran 4
Rubrik penilaian pertemuan 2
No
1.

Soal

Keterangan

Apakah peristiwa osmosis dan difusi Peserta

didik

Skor
mampu 5

dapat terjadi pada sel hewan, sel menjawab pertanyaan dengan
tumbuhan dan manusia? Jika osmosis tepat.
dan difusi terjadi pada sel hewan, sel
tumbuhan dan manusia, apakah terdapat
perbedaannya?

Peserta

didik

mampu 2

menjelaskan namun kurang
tepat
Peserta didik tidak menjawab 0

2.

Jelaskan

faktor-faktor

mempengaruhi proses difusi!

yang Peserta

didik

menjelaskan

mampu 5

faktor-faktor

yang mempengaruhi proses
osmosis dengan tepat
Peserta

didik

menjelaskan
yang
peristiwa

mampu 2

faktor-faktor
mempengaruhi

osmosis

namun

kurang tepat
Peserta didik tidak mampu 0
menjawab
3.

Berdasarkan hasil pengamatan tentang Peserta

didik

mampu 5

peristiwa osmosis, adakah perubahan menjawab pertanyaan dengan
pada

volume

demikian?

airnya?

Mengapa tepat
Peserta

didik

mampu 2

menjawab pertanyaan namun
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kurang tepat.
Siswa

tidak

menjelaskan

mampu 0
perbedaan

struktur sel hewan dan sel
tumbuhan
4.

Tuliskan contoh lain dari peristiwa Peserta

didik

mampu 5

difusi dan osmosis dalam kehidupan menyebutkan peristiwa difusi
sehari-hari!

dan osmosis dengan tepat
Peserta

didik

mampu 2

menyebutkan peristiwa difusi
/ osmosis saja
Peserta didik tidak menjawab
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Lampiran 5
Kisi-kisi soal evaluasi pertemuan 1
Kompetensi dasar

Indikator

Nomer Soal

Ranah

Kata kunci jawaban

kognitif
3.1

Memahami 3.1.1

1,2,3,4

tentang komponen Mengidentifikasi
kimiawi penyusun struktur
sel, ciri hidup pada fungsi

dan

yang bagian

ditunjukkan

oleh hewan dan sel

yang

berlangsung
didalam sel sebagai
unit

terkecil

sel

kehidupan.

3:

Menunjukkan
organela-

4.1

Menyajikan pengamatan sel

hasil

pengamatan hewan dan sel

sel,

hewan, memiliki inti sel dan
sitoplasma.
2.Sel hewan tidak memiliki
dinding sel, bentuk sel tidak
tetap, memiliki vakuola yang
kecil

Nomor

3. Pebedaan :
Dinding sel : sel tumbuhan
memiliki dinding sel dan
bersifat kaku.
Bentuk

tumbuhan.

:

sel

tumbuhan

umunya berbentuk tetap dan

struktur sel hewan

tidak berubah, sel hewan

dan sel tumbuhan
sebagai

dinding

C2

4: C2
sel

melalui

mikroskopis

berukuran lebih besar dari sel

Nomor

4.1.1

organela

1: C2

2: C2

struktur, fungsi dan tumbuhan.
proses

1.Memiliki

Nomor

bagian-

sel

Nomor

memiliki bentuk tidak tetap.

unit
Inti

terkecil kehidupan.

sel

:

memiliki,

sel

tumbuhan

hewan

tidak

memiliki.
4.Sel

tumbuhan,

memiliki

128

plastida

karena
untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melakukan fotosintesis

Lampiran 6
Kisi-kisi soal evaluasi pertemuan 2
Kompetensi dasar

Indikator

Nomer Soal

Ranah

Kata kunci jawaban

kognitif
3.2

Menganalisis 3.2.1

berbagai
proses

1,2,3,4

hasil mengidentifikasi
pada

yang

sel proses terjadinya

4.2.1 Melakukan

membrane,

percobaan

difusi,osmosis,
transport

aktif,

endositosis

dan

eksositosis,
reproduksi

tentang
difusi

protein

sebagai

dasar

maupun manusia. Sel hewan:
dimasukkan

ke

larutan

hipertonik akan mengkerut,
Nomor

ke larutan hipotonik akan

3:

lisis.

C2

gejala

Sel

tumbuhan

dimasukkan

ke

larutan

hipertronik: plasmolisis, ke

dan

Nomor

osmosis

larutan hipotonik akan turgid.

4: C2

2.Suhu, jarak, luas suatu area.
3.

pemahaman

terjadinya

volume,

bioproses

dalam

perubahan

karena

adanya

perpindahan air yang berasal

sistem hidup.

dari

dalam

setiap

bahan

Membuat

(semisal kentang, bengkoang

tentang

dan wortel) keluar melalui

model
bioproses

membrane sel.

yang

terjadi dalam sel
berdasarkan
literatur

pada sel tumbuhan, sel hewan

dan

sintesis

4.2

1: C2

2: C2

osmosis.

transport

1. Bisa, osmosis dapat terjadi

Nomor

meliputi gejala difusi dan

mekanisme

Nomor

4. Difusi : segelas air the

studi

tawar dicampur dua sendok

dan
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percobaan.

gula, menyemprotkan parfum
ke seluruh tubuh.
Osmosis: merendam tangan
terlalu lama diair, memasak
mie dengan air.

Lampiran 7
Instrumen Penilaian
a. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Jenis

Bentuk Instrumen

Sikap

Lembar pengamatan sikap dan rubrik

Tes unjuk kerja

Tes

penilaian

kinerja

dalam

melakukan

pengamatan

praktikum.
Tes tertulis

Pre test dan laporan

b. Instrumen Penilaian
➢ Penilaian kompetensi sikap
Lembar pengamatan sikap perilaku pada saat mendiskusikan dan mengerjakan
Lembar Kerja Peserta Didik tentang macam-macam tulang, macam-macam sendi.
No Aspek yang diobservasi
(yang dinilai)
1.

Interaksi

peserta

dalam

Hasil Pengamatan
1

didik
konteks

pembelajaran kelompok.
2.

Kesungguhan

dalam

mengerjakan

tugas

kelompok
3.

Kerjasama antar peserta
didik

dalam

bekerja
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kelompok.
4.

Menghargai
teman

pendapat

dalam

satu

kelompok
5.

Menghargai

pendapat

teman kelompok lain
Jumlah
Nilai Akhir (Total/6)
➢ Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran (Tugas kelompok)
Aspek

Kriteria

Skor

Interaksi peserta didik dalam konteks Peserta didik bersama kelompoknya
pembelajaran kelompok

selalu

melakukan

interaksi

4

dalam

kegiatan praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
sering

berinteraksi

dalam

3

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
jarang

berinteraksi

dalam

2

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompknya
tidak

pernah

berinteraksi

1

dalam

kegiatan praktikum.
Kerjasama dantar peserta didik dalam Peserta didik bersama kelompoknya
belajar kelompok

4

selalu bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

3

sering bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
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jarang bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

1

tidak pernah bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Menghargai pendapat teman dalam Peserta didik saling bertukar pendapat
kelompok lain

4

dalam memecahkan masalah dengan
semua kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

3

dalam memecahkan masalah dengan
sebagian kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

2

dalam memecahkan masalah dengan
satu kelompok saja.
Peserta didik tidak pernah bertukar

1

pendapat.

Nilai akhir :

∑𝒔𝒌𝒐𝒓
𝟓

Daftar nilai peserta didik aspek sikap dalam pembelajaran non tes bentuk pengamatan
No

Nama

Skor Aktivitas Peserta Didik
Interaksi

Kerjasama

Kesungguhan

1.
2.
3.
4.
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Menghargai

kelompok

kelompok lain

Jumlah

Nilai
akhir
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➢ Penilaian kompetensi pengetahuan
Nama

Pernyataan

Jumlah

peserta

Pengungkapan

Kebenaran

Ketepatan

didik

gagasan

konsep

penggunaan
istilah

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

tidak

Keterangan : diisi dengan ceklist (V)
Skor : Ya = 1 , tidak = 0
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

Nilai = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100

➢ Penilaian kompetensi keterampilan
Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi
Aspek penilaian

Skor
maksimal

Mempresentasikan hasil diskusi dengan

10

jelas
Artikulasi dalam mempresentasikan materi

10

cukup jelas
Kemampuan

dalam

presentasi

(tidak

textbook)
Skor total

Nilai =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100
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•

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam pelaksanaan praktikum
Aspek

Skor

Kriteria

Keterampilan

4

Sangat

terampil

dalam

menggunakan alat dan

penggunaan alat dan dapat

bahan

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum
Terampil
3

dalam

penggunaan

alat

yang

digunakan namun masih
belum

mampu

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum.
Cukup

terampil

dalam

penggunaan alat
2

Kurang terampil

dalam

penggunaan alat dan juga
1

tidak

mampu

menggunakan

bahan-

bahan

yang

digunakan

dalam kegiatan praktikum
Kemampuan

dalam 4

Dapat menyusun langkah

menyusun langkah kerja

kerja

secara berkelompok

disemua
3

secara

sistematis
kegiatan

praktikum.
Dalam menyusun langkah
kerja kurang runtut.
Dalam menyusun langkah

2

kerja kurang teliti dan
tidak sistematis ada bagian
134

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang

tidak

dilakukan

dalam kegiatan praktikum.
1

Tidak runtut dan tidak
sesuai dalam menyusun
langkah kerja.

Keaktifan

dalam 4

Sangat

aktif

dalam

menyelesaikan soal yang

menyelesaikan soal dari

ada di LKPD bersama

awal sampai akhir

teman kelompok.

3

Cukupa

aktif

dalam

mengerjakan soal.
2

Kurang

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
1

Tidak

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
•

Lembar penilaian psikomotor
No. absen

Skor
A

B

Total skor
C

1.
2.
3.
4.
Keterangan :
A: keterampilan dalam menggunakan alat dan bahan
B: kemampuan dalam menyusun langkah kerja.
C: keaktifan dalam menyelesaikan soal dalam LKPD.
•

Format pemberian skor pada laporan praktikum
Kelompok

:

Kelas

:

Tanggal pengumpulan :
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No

Aspek yang dinilai

1.

Dasar teori

2.

Langkah kerja

3.

Data

4.

Analisa data

5.

Hipotesis

6.

Pembahasan

Skor

dari

pertanyaan
7.

Kesimpulan

Skor total
Skor rata-rata ( skor total/7)

•

Rubrik penilaian
No.
1.

Aspek Penilaian
Dasar teori (20)
•

Dasar teori lengkap sesuai dengan pengamatan yang
dilakukan. (20)

2.

•

Dasar teori cukup lengkap (15)

•

Dasar teori kurang lengkap (10)

•

Dasar teori tidak lengkap (5)

Langkah kerja (10)
•

Langkah kerja yang disusun sangat sistematis sehingga
memudahkan untuk pengamatan (10)

•

Langkah kerja kurang sistematis dalam penyusunannya. (5)

•

Langkah kerja tidak sistematis dan tidak dapat digunakan dalam
membantu pengamatan (2)

3.

Data (10)

4.

Pengolahan data (20)
•

Pengolahan data rinci, sistematis dan sesuai dengan data (15)

•

Pengolahan data rinci, kurang sistematis dan sesuai dengan data
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(10)

5.

5.

6.

•

Pengolahan data kurang rinci dan kurang sistematis (5)

•

Pengolahan data tidak rinci dan tidak sistematis (2)

Hipotesis (10)
•

Membuat hipotesis tepat sesuai dengan data. (10)

•

Membuat hipotesis kurang tepat (5)

•

Membuat hipotesis tidak tepat (2)

Menjawab pertanyaan (20)
•

Skor benar setiap nomor =5

•

Skor kurang tepat =3

•

Skor salah = 1

Kesimpulan (10)
•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep yang benar
(10)

•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep kurang benar
(5)

•

Kesimpulan tidak berdasarkan data (2)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Tahun Pelajaran

: 2018 / 2019

Materi Pokok

: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Alokasi Waktu

: 6x 45 Menit

A. Kompetensi Inti

KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 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, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif 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 masalah

KI 4 :

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif
dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

138

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No

KD 3.3

Kompetensi Dasar Pengetahuan

Indikator Pencapaian

Menganalisis keterkaitan antara struktur sel 3.3.1 Menjelaskan pengertian dari
pada jaringan tumbuhan dengan fungsi jaringan.
organ pada tumbuhan

3.3.2

Menyebutkan

jaringan

penyusun organ pada tumbuhan.
3.3.3

Mengidentifikasi

macam

macam-

struktur

jaringan

tumbuhan.
3.3.4 Membandingkan struktur akar,
batang, daun, bunga dan buah.
3.3.5 Mengidentifikasi fungsi akar,
batang, daun, bunga dan buah
berdasarkan strukturnya.
3.3.6

Mengidentifikasi

anatomi

pada

perbedaan
tumbuhan

monokotil dan dikotil.
3.3.7 Menjelaskan sistem transport
pada tumbuhan.
3.3.8 Menganalisis sifat totipotensi
pada jaringan tumbuhan dengan
prinsip dasar kultur jaringan.

KD 4.3

Menyajikan data hasil pengamatan struktur 4.3.1
jaringan dan organ pada tumbuhan.

Mengidentifikasi

berbagai

macam jaringan penyusun organ
pada

tumbuhan

monokotil

dan

dikotil melalui pengamatan dengan
mikroskop.
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C. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model
pembelajaran berbasis Discovery Learning, metode diskusi peserta didik dapat menjelaskan
definisi jaringan secara umum, menyebutkan jaringan penyusun pada organ tumbuhan,
mengidentifikasi macam-macam struktur jaringan tumbuhan, membandingkan struktur akar, batang,
daun, bunga dan buah, mengidentifikasi fungsi akar, batang, daun, bunga dan buah berdasarkan
strukturnya, mengidentifikasi perbedaan anatomi akar, batang, daun pada tumbuhan monokotil dan
dikotil, menjelaskan sistem transport pada membrane, menganalisis sifat totipotensi pada jaringan
tumbuhan dengan prinsip kultur jaringan, mengidentifikasi berbagai macam jaringan penyusun organ
pada tumbuhan monokotil dan dikotil melalui pengamatan dengan mikroskop.
D. Materi Pembelajaran
Materi

:

Pertemuan 1 :
Praktikum jaringan tumbuhan. ( pengamatan anatomi akar,batang dan daun tumbuhan monokotil dan
dikotil)
Pertemuan 2 :
1. Pengertian jaringan
2. Jaringan penyusun pada organ tumbuhan
3. Macam-macam jaringan tumbuhan
4. Struktur akar,batang, daun, bunga dan buah.
Pertemuan 3 :
1. Anatomi akar, batang, daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil.
2. Sistem transport pada membrane.
3. Totipotensi pada jaringan dengan menggunakan prinsip kultur jaringan.

Faktual

: macam-macam jaringan tumbuhan, strukur jaringan tumbuhan.

Konseptual

: pengertian jaringan.

Metakognitif : Rangkuman materi macam-macam struktur jaringan tumbuhan, perbedaan fungsi
berbagai macam struktur jaringan tumbuhan
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran

: Scientific Learning

Metode Pembelajaran

: Pertemuan 1 : diskusi, praktikum.
Pertemuan 2 : diskusi dan tanya jawab.
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Pertemuan 3 : diskusi dan tanya jawab.
Model Pembelajaran

: Discovery Learning

F. Media Pembelajaran
Media / Alat : Laptop, LCD projector, speaker
Bahan : spidol, buku petunjuk praktikum biologi kelas XI.

G. Sumber Belajar
Hanum, Eva Latifa., Purwianingsih, Widi., Herlina, Ida Atikah Titin., Yani, Riana,.
Irnaningtyas.2016. BIOLOGI 2 Kelas XI SMA dan MA. Jakarta : Erlangga.
Buku petunjuk praktikum biologi berbasis Discovery Learning untuk kelas XI.

H. Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama

Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7 menit)
a. Apersepsi

-Guru mengawali kegiatan pembelajaran
dengan doa dan memeriksa kehadiran
peserta didik.
- Guru mengecek kesiapan peserta didik
dalam melakukan praktikum yaitu tugas
untuk menuliskan dasar teori, alat dan
bahan, langkah kerja dan hipótesis sebelum
melakukan praktikum. (buku petunjuk
praktikum halaman 22-25)

b. Motivasi

- Guru memberikan gambar pohon durian
kemudian peserta didik diberikan
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pertanyaan:
- pernahkah kalian melihat pohon durian?
Jika diperhatikan dari daunnya, durian
memilikiwarna dan tekstur yang berbeda
pada bagian permukaan dan bawah daun.
Pada bagian bawah terasa kasar, apa yang
menyebabkan hal tersebut?”

Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
c. Orientasi

yang akan dibahas

- Peserta didik diminta membentuk
d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti (30 menit)

kelompok yang terdiri dari 4 orang
Stimulation (pemberian rangsangan)
- Siswa mencermati gambar/ foto pohon
pepaya dan pohon jagung yang ada pada
buku panduan praktikum. (buku petunjuk
praktikum halaman 23)
(Critical thinking)
- Diajukan pertanyaan :
”pernahkah kalian melihat kedua pohon
pepaya dan jagung disekitar rumahmu?
Dapatkah kalian menemukan perbedaannya
jika dilihat dari batang dan daunnya? Apa
yang menyebabkan perbedaan tersebut?”
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(buku petunjuk praktikum halaman 23)
Siswa bersama kelompok menjawab
pertanyaan yang ada.
Problem Statemen (identifikasi masalah)
- Peserta didik berdiskusi dengan teman
sekelompok untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
- Peserta didik dan teman kelompok mulai
melakukan pengamatan dengan menyusun
sendiri langkah kerja yang digunakan dalam
pengamatan anatomi akar, batang, dan daun
pada tumbuhan monokotil dan dikotil. (buku
petunjuk praktikum halaman 23)
(Collaboration)
Data collection (pengumpulan data)
- Peserta didik mengumpulkan data berupa
pengamatan mengenai anatomi akar, batang
dan daun pada tumbuhan monokotil dan
dikotil berdasarkan langkah kerja yang telah
disusun (Creative, Collaboration)
Data processing (pengolahan data)
- Peserta didik menuliskan hasil
pengamatannya pada tabel yang disusun
secara mandiri (buku petunjuk praktikum
halaman 25) (Critical thinking)
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Verification (pembuktian)
Peserta didik bersama dengan teman
kelompoknya menjawab pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan kegiatan
praktikum berdasarkan hasil
pengamatannya. (buku petunjuk praktikum
halaman 26)
Generalization (menarik kesimpulan)
Peserta didik bersama teman kelompoknya
menyusun kesimpulan berdasarkan hasil
pengamatannya dan tujuan dari indikator
pencapaian. (buku petunjuk praktikum
halaman 26)
Tahap Penutup (8 menit)
a. Merangkum

- Peserta didik diminta merangkum apa
yang telah dipelajari selama kegiatan
praktikum (Critical thinking, Creative)

- Peserta didik menjawab beberapa
b. Evaluasi

pertanyaan dari guru terkait dengan materi
kegiatan praktikum seperti ”coba kalian
sebutkan jaringan apa saja yang dapat kalian
temukan pada daun”
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c. Refleksi
- Peserta didik diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah melakukan
kegiatan praktikum tentang pengamatan
proses pada peristiwa difusi dan osmosis
(Creative, Comunicative)
d. Arahan/ Tindak lanjut
- Peserta didik diminta membaca buku/
sumber lain praktikum selanjutnya yaitu
tentang pengamatan preparat otot polos,otot
lurik dan otot jantung.

B. Lampiran
1. Soal Evaluasi
2. Rubrik penilaian
3. Kisi-kisi soal evaluasi
4. Instrumen Penilaian

Lampiran 1
Soal evaluasi
1. Jelaskan perbedaan anatomi akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil!
2. Jelaskan perbedaan anatomi batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil!
3. Pada bagian manakah terdapat banyak stomata? Apa fungsi stomata tersebut?
4. Jelaskan jaringan apa saja yang terdapat pada bagian daun!
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Lampiran 2
Rubrik penilaian soal evaluasi
No
1.

Soal

Keterangan

Skor

Jelaskan perbedaan anatomi akar pada Peserta didik mampu 5
tumbuhan monokotil dan dikotil!

menjelaskan
perbedaan

4
anatomi

akar pada tumbuhan
monokotil dan dikotil
dengan tepat.
Peserta didik mampu 2
menjelaskan
perbedaan

2
anatomi

akar pada tumbuhan
monokotil dan dikotil
dengan tepat.
Peserta didik

tidak 0

menjawab
2.

Jelaskan perbedaan anatomi batang Peserta didik mampu 5
pada tumbuhan monokotil dan dikotil!

menjelaskan
perbedaan
batang

4
anatomi
pada

tumbuhan monokotil
dan dikotil dengan
tepat.
Peserta didik mampu 2
menjelaskan
perbedaan
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batang

pada

tumbuhan monokotil
dan dikotil dengan
tepat.
Peserta didik tidak 0
mampu menjawab
3.

Pada bagian manakah terdapat banyak Peserta didik mampu 5
stomata? Apa fungsi stomata tersebut?

menjelaskan

bagian

yang terdapat stomata
dan

mampu

menjelaskan

fungsi

stomata dengan tepat.
Peserta didik mampu 2
menyebutkan bagian
yang terdapat stomata
namun

tidak

menyebutkan fungsi
dari

stomata

atau

peserta didik hanya
menjelaskan

fungsi

stomata.
Peserta didik tidak 0
menjawab.
4.

Jelaskan jaringan apa saja yang terdapat Peserta didik mampu 5
pada bagian daun!

menjelaskan jaringan
yang terdapat pada
daun dengan tepat.
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Peserta didik mampu 2
menjelaskan

namun

tidak

ada

keterkaitannya
dengan pertanyaan
Peserta didik tidak 0
menjawab

Lampiran 3
Kisi-kisi soal evaluasi
Kompetensi dasar

Indikator

Nomor Soal

Ranah

Kata kunci jawaban

kognitif
3.3

Menganalisis
keterkaitan

3.3.6

1,2,3,4

antara Menjelaskan

struktur sel pada perbedaan

pada monokotil

tumbuhan.
4.3 Menyajikan
hasil

pengamatan

struktur
dan

data

jaringan

organ

tumbuhan

pada

1: C2

batas

2: C2

fungsi tumbuhan

organ

1.sistem

Nomor

jaringan tumbuhan anatomi
dengan

Nomor

dan

Nomor

dikotil.

3: C2

4.3.1

Nomor

Mengidentifikasi

4: C2

berbagai macam
jaringan
penyusun organ
pada tumbuhan
monokotil
dikotil

dan

melalui
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perakaran,
ujung

akar,

empulur, kambium.
2.keberadaan meristem
interkalar,

jaringan

pembuluh, tipe berkas
pembuluh.
3.

Permukaan

stomata

daun,

berfungsi

mendapatkan
karbondioksida

dan

melepaskan

air,

mendeteksi
produktivitas tanaman
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pengamatan

secara alami.

dengan

4. Jaringan epidermis,

mikroskop.

kolenkim, pengangkut.

Lampiran 4
Instrumen penilaian
A. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Jenis

Bentuk Instrumen

Sikap

Lembar pengamatan sikap dan rubrik

Tes unjuk kerja

Tes

penilaian

kinerja

dalam

melakukan

pengamatan

praktikum.
Tes tertulis

Pre test dan laporan

B. Instrumen Penilaian
➢ Penilaian kompetensi sikap
Lembar pengamatan sikap perilaku pada saat mendiskusikan dan mengerjakan
Lembar Kerja Peserta Didik tentang macam-macam tulang, macam-macam sendi.
No Aspek yang diobservasi
(yang dinilai)
1.

Interaksi

peserta

dalam

Hasil Pengamatan
1

didik
konteks

pembelajaran kelompok.
2.

Kesungguhan

dalam

mengerjakan

tugas

kelompok
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3.

Kerjasama antar peserta
didik

dalam

bekerja

kelompok.
4.

Menghargai
teman

pendapat

dalam

satu

kelompok
5.

Menghargai

pendapat

teman kelompok lain
Jumlah
Nilai Akhir (Total/6)
➢ Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran (Tugas kelompok)
Aspek

Kriteria

Skor

Interaksi peserta didik dalam konteks Peserta didik bersama kelompoknya
pembelajaran kelompok

selalu

melakukan

interaksi

4

dalam

kegiatan praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
sering

berinteraksi

dalam

3

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
jarang

berinteraksi

dalam

2

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompknya
tidak

pernah

berinteraksi

1

dalam

kegiatan praktikum.
Kerjasama dantar peserta didik dalam Peserta didik bersama kelompoknya
belajar kelompok

4

selalu bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
sering bekerja sama saat kegiatan
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praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

2

jarang bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

1

tidak pernah bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Menghargai pendapat teman dalam Peserta didik saling bertukar pendapat
kelompok lain

4

dalam memecahkan masalah dengan
semua kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

3

dalam memecahkan masalah dengan
sebagian kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

2

dalam memecahkan masalah dengan
satu kelompok saja.
Peserta didik tidak pernah bertukar

1

pendapat.

Nilai akhir :

∑𝒔𝒌𝒐𝒓
𝟓

Daftar nilai peserta didik aspek sikap dalam pembelajaran non tes bentuk pengamatan
No

Nama

Skor Aktivitas Peserta Didik
Interaksi

Kerjasama

Kesungguhan

Menghargai

Menghargai

kelompok

kelompok
lain

1.
2.
3.
4.
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➢ Penilaian kompetensi pengetahuan
Nama

Pernyataan

Jumlah

peserta

Pengungkapan

Kebenaran

Ketepatan

didik

gagasan

konsep

penggunaan
istilah

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

tidak

Ya

Keterangan : diisi dengan ceklist (V)
Skor : Ya = 1 , tidak = 0
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

Nilai = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100
➢ Penilaian kompetensi keterampilan
Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi
Aspek penilaian

Skor
maksimal

Mempresentasikan hasil diskusi dengan

10

jelas
Artikulasi dalam mempresentasikan materi

10

cukup jelas
Kemampuan

dalam

presentasi

(tidak

10

textbook)
Skor total

Nilai =

•

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam pelaksanaan praktikum
Aspek

Skor
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Keterampilan

4

Sangat

terampil

dalam

menggunakan alat dan

penggunaan alat dan dapat

bahan

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum
Terampil
3

dalam

penggunaan

alat

yang

digunakan namun masih
belum

mampu

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum.
Cukup

terampil

dalam

penggunaan alat
2

Kurang terampil

dalam

penggunaan alat dan juga
1

tidak

mampu

menggunakan

bahan-

bahan

yang

digunakan

dalam kegiatan praktikum
Kemampuan

dalam 4

Dapat menyusun langkah

menyusun langkah kerja

kerja

secara berkelompok

disemua
3

secara

sistematis
kegiatan

praktikum.
Dalam menyusun langkah
kerja kurang runtut.
Dalam menyusun langkah

2

kerja kurang teliti dan
tidak sistematis ada bagian
yang

tidak

dilakukan

dalam kegiatan praktikum.
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1

Tidak runtut dan tidak
sesuai dalam menyusun
langkah kerja.

Keaktifan

dalam 4

Sangat

aktif

dalam

menyelesaikan soal yang

menyelesaikan soal dari

ada di LKPD bersama

awal sampai akhir

teman kelompok.

3

Cukupa

aktif

dalam

mengerjakan soal.
2

Kurang

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
1

Tidak

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
•

Lembar penilaian psikomotor
No. absen

Skor
A

B

Total skor
C

1.
2.
3.
4.
Keterangan :
A: keterampilan dalam menggunakan alat dan bahan
B: kemampuan dalam menyusun langkah kerja.
C: keaktifan dalam menyelesaikan soal dalam LKPD.
•

Format pemberian skor pada laporan praktikum
Kelompok

:

Kelas

:

Tanggal pengumpulan :
No

Aspek yang dinilai

Skor
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1.

Dasar teori

2.

Langkah kerja

3.

Data

4.

Analisa data

5.

Hipotesis

6.

Pembahasan

dari

pertanyaan
7.

Kesimpulan

Skor total
Skor rata-rata ( skor total/7)

•

Rubrik penilaian
No.
1.

Aspek Penilaian
Dasar teori (20)
•

Dasar teori lengkap sesuai dengan pengamatan yang
dilakukan. (20)

2.

•

Dasar teori cukup lengkap (15)

•

Dasar teori kurang lengkap (10)

•

Dasar teori tidak lengkap (5)

Langkah kerja (10)
•

Langkah kerja yang disusun sangat sistematis sehingga
memudahkan untuk pengamatan (10)

•

Langkah kerja kurang sistematis dalam penyusunannya. (5)

•

Langkah kerja tidak sistematis dan tidak dapat digunakan dalam
membantu pengamatan (2)

3.

Data (10)

4.

Pengolahan data (20)
•

Pengolahan data rinci, sistematis dan sesuai dengan data (15)

•

Pengolahan data rinci, kurang sistematis dan sesuai dengan data
(10)
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5.

5.

6.

•

Pengolahan data kurang rinci dan kurang sistematis (5)

•

Pengolahan data tidak rinci dan tidak sistematis (2)

Hipotesis (10)
•

Membuat hipotesis tepat sesuai dengan data. (10)

•

Membuat hipotesis kurang tepat (5)

•

Membuat hipotesis tidak tepat (2)

Menjawab pertanyaan (20)
•

Skor benar setiap nomor =5

•

Skor kurang tepat =3

•

Skor salah = 1

Kesimpulan (10)
•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep yang benar
(10)

•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep kurang benar
(5)

•

Kesimpulan tidak berdasarkan data (2)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Tahun Pelajaran

: 2018 / 2019

Materi Pokok

: Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan

Alokasi Waktu

: 6x 45 Menit

A. Kompetensi Inti

KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 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, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif 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 masalah

KI 4 :

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif
dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No

Kompetensi Dasar Pengetahuan

KD 3.4

Indikator Pencapaian

Menganalisis keterkaitan antara struktur sel 3.4.1 Menjelaskan pengertian dari
pada jaringan hewan dengan fungsi organ jaringan.
pada hewan.

3.4.2

Menyebutkan

jaringan

penyusun organ pada hewan.
3.4.3

Mengidentifikasi

macam-

macam struktur jaringan hewan.
3.4.4 Membedakan jaringan otot
polos,

otot

lurik

dan

otot

jantung.
3.4.5 Menjelaskan ciri-ciri jaringan
syaraf.
3.4.6 Menjelaskan tentang sel punca.

KD 4.4

Menyajikan data hasil pengamatan struktur 4.3.1 Melaporkan secara tertulis
jaringan dan organ pada tumbuhan.

hasil

pengamatan

mikroskopis

tentang struktur berbagai jaringan
hewan yaitu jaringan otot polos,
otot lurik dan otot jantung.

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model
pembelajaran berbasis Discovery Learning, metode diskusi peserta didik dapat menjelaskan
definisi jaringan secara umum, menyebutkan jaringan penyusun pada organ hewan, mengidentifikasi

158

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

macam-macam struktur jaringan hewan, membedakan jaringan otot polos, otot lurik dan otot jantung,
menjelaskan ciri-ciri jaringan syaraf, menjelaskan tentang sel punca, melaporkan secara tertulis

hasil pengamatan mikroskopis tentang struktur berbagai jaringan hewan yaitu jaringan otot
polos, otot lurik dan otot jantung.

D. Materi Pembelajaran
Materi

:

Pertemuan 1 :
Praktikum tentang jaringan hewan ( pengamatan preparat kering berbagai jenis otot yaitu otot
polos, otot lurik dan otot jantung)

Pertemuan 2 :
1. Pengertian jaringan secara umum.
2. Jaringan penyusun organ hewan.
3. Macam-macam struktur jaringan hewan
Pertemuan 3 :
1.

Macam-macam jaringan yaitu jaringan otot polos,otot lurik dan otot jantung.

2. Jaringan syaraf.
3. Sel punca

Faktual

: macam-macam jaringan hewan, struktur jaringan hewan.

Konseptual

: pengertian jaringan.

Metakognitif : Rangkuman materi macam-macam struktur jaringan hewan, perbedaan fungsi
berbagai macam struktur jaringan hewan.
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran

: Scientific Learning

Metode Pembelajaran

: Pertemuan 1 : Diskusi, praktikum.
Pertemuan 2 : Diskusi dan tanya jawab.
Pertemuan 3 : Diskusi dan tanya jawab.

Model Pembelajaran

: Discovery Learning

F. Media Pembelajaran
Media / Alat : Laptop, LCD projector, speaker
Bahan : spidol, buku petunjuk praktikum.
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G. Sumber Belajar
Hanum, Eva Latifa., Purwianingsih, Widi., Herlina, Ida Atikah Titin., Yani, Riana,.
Irnaningtyas.2016. BIOLOGI 2 Kelas XI SMA dan MA. Jakarta : Erlangga.
Buku Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Discovery Learning Untuk Kelas XI.

H. Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama

Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7 menit)
a. Apersepsi

-Guru mengawali kegiatan pembelajaran
dengan doa dan memeriksa kehadiran
peserta didik.
- Guru mengecek kesiapan peserta didik
dalam melakukan praktikum yaitu tugas
untuk menuliskan dasar teori, alat dan
bahan, langkah kerja dan hipótesis sebelum
melakukan praktikum. (buku petunjuk
praktikum halaman 29-31)

b. Motivasi

- Guru memberikan gambar tentang hati
ayam kemudian diberikan pertanyaan:
- Pernahkah kalian melihat atau memakan
hati ayam?

c. Orientasi

Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
yang akan dibahas
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- Peserta didik diminta membentuk
d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti (30 menit)

kelompok yang terdiri dari 4 orang

Stimulation (pemberian rangsangan)
- Siswa mencermati gambar/ foto jerapah
dengan pohon kelapa yang ada pada buku
panduan praktikum. (buku petunjuk
praktikum halaman 30)
- Siswa dipandu untuk memunculkan
pertanyaan terkait gambar yang diamati
(Critical thinking)
- Diajukan pertanyaan :
”pernahkah kalian mengamati hewan
maupun tumbuhan ini? Keduanya memiliki
perbedaan dalam hal cara bergerak. Hewan
mampu untuk berjalan dan berpindah tempat
sedangkan tumbuhan tidak mampu
berpindah tempat. Apa yang menyebabkan
hewan mampu berjalan dan mampu
berpindah tempat?”
Problem Statemen (identifikasi masalah)
- Peserta didik berdiskusi dengan teman
sekelompok untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
- Peserta didik dan teman kelompok mulai
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melakukan pengamatan dengan menyusun
sendiri langkah kerja yang digunakan dalam
pengamatan struktur dan fungsi organela sel.
(buku petunjuk praktikum halaman 31)
(Collaboration)
Data collection (pengumpulan data)
- Peserta didik mengumpulkan data berupa
pengamatan mengenai preparat kering
berbagai jenis otot yaitu otot polos, otot
lurik dan otot jantung berdasarkan langkah
kerja yang telah disusun (Creative,
Collaboration)
Data processing (pengolahan data)
- Peserta didik menuliskan hasil
pengamatannya pada tabel yang disusun
secara mandiri dan menggambarkan hasil
pengamatannya tentang otot polos, otot lurik
dan otot jantung (buku petunjuk praktikum
halaman 32) (Critical thinking)
Verification (pembuktian)
Peserta didik bersama dengan teman
kelompoknya menjawab pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan kegiatan
praktikum berdasarkan hasil
pengamatannya. (buku petunjuk praktikum
halaman 12)
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Generalization (menarik kesimpulan)
Peserta didik bersama teman kelompoknya
menyusun kesimpulan berdasarkan hasil
pengamatannya dan tujuan dari indikator
pencapaian. (buku petunjuk praktikum
halaman 12)

Tahap Penutup (8 menit)
a. Merangkum

- Peserta didik diminta merangkum apa
yang telah dipelajari selama kegiatan
praktikum (Critical thinking), Creative)

- Peserta didik menjawab beberapa
b. Evaluasi

pertanyaan dari guru terkait dengan materi
kegiatan praktikum seperti ”berdasarkan
hasil pengamatanmu, bagaimana struktur
dari otot polos?”

c. Refleksi

- Peserta didik diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah melakukan
kegiatan praktikum tentang struktur dan
fungsi organela sel (Creative,
Comunicative))

d. Arahan/ Tindak lanjut

- Peserta didik diminta membaca buku/
sumber lain praktikum selanjutnya yaitu
tentang pengamatan kontraksi otot.
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I. Lampiran
a. Soal evaluasi
b. Rubrik penilaian soal evaluasi
c. Kisi-kisi soal evaluasi
d. Instrumen Penilaian

Lampiran 1
Soal evaluasi
1. Bagaimana struktur dari jaringan otot polos, otot lurik dan otot jantung yang telah
diamati?
2. Jelaskan perbedaan bentuk-bentuk sel penyusun jaringan yang kalian amati!
3. Jelaskan perbedaan berdasarkan fungsinya yang terlihat dari otot polos, otot lurik dan
otot jantung yang telah diamati!
4. Apakah terdapat sel-sel yang sama dalam jaringan yang anda amati? Jelaskan!
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Lampiran 2
Rubrik penilaian soal evaluasi
No
1.

Soal

Keterangan

Skor

Bagaimana struktur dari jaringan otot Peserta didik mampu 5
polos, otot lurik dan otot jantung yang menjelaskan struktur
telah diamati?

dari

jaringan

otot

polos, otot lurik dan
otot jantung dengan
tepat.
Peserta didik mampu 2
menjelaskan struktur
dari

salah

satu

jaringan otot dengan
tepat.
Peserta didik

tidak 0

menjawab
2.

Jelaskan perbedaan bentuk-bentuk sel Peserta didik mampu 5
penyusun jaringan yang anda amati!

menjelaskan bentukbentuk sel penyusun
jaringan yang telah
diamati dengan tepat
Peserta didik hanya 2
mampu

menjawab

bentuk selnya tanpa
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menjelaskan
pengertiannya.
Peserta didik tidak 0
mampu menjawab
3.

Jelaskan

perbedaan

berdasarkan Peserta didik mampu 5

fungsi dari jaringan otot lurik, otot menjelaskan
polos dan otot jantung!

perbedaan
dari

ketika

fungsi
jenis

jaringan otot dengan
tepat.
Peserta didik mampu 3
menjelskan
perbedaan

fungsi

dari salah satu jenis
jaringan otot dengan
tepat.
Siswa tidak mampu 0
menjawb.
4.

Apakah terdapat sel-sel yang sama Peserta didik mampu 5
dalam jaringan yang anda amati! menjelaskan dengan
Jelaskan!

tepat
Peserta didik mampu 2
menjelaskan namun
tidak

ada

keterkaitannya
dengan pertanyaan
Peserta didik tidak 0
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menjawab

Lampiran 3
Kisi-kisi soal evaluasi
Kompetensi dasar

Indikator

Nomer Soal

Ranah

Kata kunci jawaban

kognitif
3.4

Menganalisis
keterkaitan

jaringan otot

antara

polos,

struktur

sel

pada jaringan

4.4

3.4.4 Membedakan 1,2,3,4

Nomor

1. otot polos : memiliki

1: C2

otot

inti satu ditengah,
berbentuk

Nomor

lurik dan otot

gelendong.

2: C2

jantung.

Otot lurik: berwarna

Nomor

muda,

memiliki

3: C2

banyak

pembuluh

hewan

4.4.1 Melaporkan

dengan

secara

fungsi organ

tertulis hasil

pada hewan.

pengamatan

Menyajikan

mikroskopis

memiliki

data

tentang

berwarna

pengamatan

struktur

kecoklatan,

struktur

berbagai

panjang 50-100µm.

jaringan dan

jaringan

organ

hewan yaitu

hewan

hasil

pada

Otot

4: C2

2.otot

jaringan otot
polos,

darah.

Nomor

jantung

polos

:
serat

:

ukuran

sel-sel

berbentuk gelendong

otot

lurik dan otot

Otot lurik: sel berbentuk

jantung.

silindris panjang
Otot jantung : memiliki sel
berbentuk silindris dengan
ujung bercabang dua atau
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lebih.
3.otot

lurik:

membantu

pergerakan rangka manusia ,
mudah

mengalami

kelelahan.
Otot

polos

:menentukan

aliran darah dalam arteri,
bekerja tanpa sadar.
Otot

jantung:

aliran

darah

memompa
ke

seluruh

bagian tubuh, bekerja secara
terus menerus.
4.Tidak

memiliki

sel-sel

yang sama, karena setiap
otot

memiliki

sel

yang

berbeda dari letaknya dan
bentuknya.

Lampiran 4
Instrumen penilaian
A. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Jenis

Bentuk Instrumen

Sikap

Lembar pengamatan sikap dan rubrik

Tes unjuk kerja

Tes

penilaian

kinerja

praktikum.
Tes tertulis

Pre test dan laporan
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B. Instrumen Penilaian
➢ Penilaian kompetensi sikap
Lembar pengamatan sikap perilaku pada saat mendiskusikan dan mengerjakan
Lembar Kerja Peserta Didik tentang macam-macam tulang, macam-macam sendi.
No Aspek yang diobservasi

Hasil Pengamatan

(yang dinilai)
1.

Interaksi

1

peserta

dalam

2

3

4

didik
konteks

pembelajaran kelompok.
2.

Kesungguhan

dalam

mengerjakan

tugas

kelompok
3.

Kerjasama antar peserta
didik

dalam

bekerja

kelompok.
4.

Menghargai
teman

pendapat

dalam

satu

kelompok
5.

Menghargai

pendapat

teman kelompok lain
Jumlah
Nilai Akhir (Total/6)
➢ Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran (Tugas kelompok)
Aspek

Kriteria

Skor

Interaksi peserta didik dalam konteks Peserta didik bersama kelompoknya
pembelajaran kelompok

selalu

melakukan

interaksi

4

dalam

kegiatan praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
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sering

berinteraksi

dalam

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
jarang

berinteraksi

dalam

2

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompknya
tidak

pernah

berinteraksi

1

dalam

kegiatan praktikum.
Kerjasama dantar peserta didik dalam Peserta didik bersama kelompoknya
belajar kelompok

4

selalu bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

3

sering bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

2

jarang bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

1

tidak pernah bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Menghargai pendapat teman dalam Peserta didik saling bertukar pendapat
kelompok lain

4

dalam memecahkan masalah dengan
semua kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

3

dalam memecahkan masalah dengan
sebagian kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

2

dalam memecahkan masalah dengan
satu kelompok saja.
Peserta didik tidak pernah bertukar
pendapat.
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Nilai akhir :

∑𝒔𝒌𝒐𝒓
𝟓

Daftar nilai peserta didik aspek sikap dalam pembelajaran non tes bentuk pengamatan
No

Nama

Skor Aktivitas Peserta Didik
Interaksi

Kerjasama

Kesungguhan

Menghargai

Menghargai

kelompok

kelompok

Jumlah

akhir

lain
1.
2.
3.
4.

➢ Penilaian kompetensi pengetahuan
Nama

Pernyataan

Jumlah

peserta

Pengungkapan

Kebenaran

Ketepatan

didik

gagasan

konsep

penggunaan
istilah

Ya

Tidak

Ya

Tidak
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Keterangan : diisi dengan ceklist (V)
Skor : Ya = 1 , tidak = 0
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

Nilai = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100
➢ Penilaian kompetensi keterampilan
Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi
Aspek penilaian

Skor
maksimal

Mempresentasikan hasil diskusi dengan

10

jelas
Artikulasi dalam mempresentasikan materi

10

cukup jelas
Kemampuan

dalam

presentasi

(tidak

10

textbook)
Skor total

Nilai =

•

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam pelaksanaan praktikum
Aspek

Skor

Kriteria

Keterampilan

4

Sangat

terampil

dalam

menggunakan alat dan

penggunaan alat dan dapat

bahan

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum
Terampil
3

penggunaan

dalam
alat

yang

digunakan namun masih
belum

172

mampu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum.
Cukup

terampil

dalam

penggunaan alat
2

Kurang terampil

dalam

penggunaan alat dan juga
1

tidak

mampu

menggunakan

bahan-

bahan

yang

digunakan

dalam kegiatan praktikum
Kemampuan

dalam 4

Dapat menyusun langkah

menyusun langkah kerja

kerja

secara berkelompok

disemua
3

secara

sistematis
kegiatan

praktikum.
Dalam menyusun langkah
kerja kurang runtut.
Dalam menyusun langkah

2

kerja kurang teliti dan
tidak sistematis ada bagian
yang

tidak

dilakukan

dalam kegiatan praktikum.
1

Tidak runtut dan tidak
sesuai dalam menyusun
langkah kerja.

Keaktifan

dalam 4

Sangat

aktif

dalam

menyelesaikan soal yang

menyelesaikan soal dari

ada di LKPD bersama

awal sampai akhir

teman kelompok.

3

Cukupa

aktif

dalam

mengerjakan soal.
2

Kurang
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menyelesaikan soal.
1

Tidak

aktif

dalam

menyelesaikan soal.

•

Lembar penilaian psikomotor
No. absen

Skor
A

B

Total skor
C

1.
2.
3.
4.
Keterangan :
A: keterampilan dalam menggunakan alat dan bahan
B: kemampuan dalam menyusun langkah kerja.
C: keaktifan dalam menyelesaikan soal dalam LKPD.
•

Format pemberian skor pada laporan praktikum
Kelompok

:

Kelas

:

Tanggal pengumpulan :
No

Aspek yang dinilai

1.

Dasar teori

2.

Langkah kerja

3.

Data

4.

Analisa data

5.

Hipotesis

6.

Pembahasan

Skor

dari

pertanyaan
7.

Kesimpulan
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Skor total
Skor rata-rata ( skor total/7)

•

Rubrik penilaian
No.
1.

Aspek Penilaian
Dasar teori (20)
•

Dasar teori lengkap sesuai dengan pengamatan yang
dilakukan. (20)

2.

•

Dasar teori cukup lengkap (15)

•

Dasar teori kurang lengkap (10)

•

Dasar teori tidak lengkap (5)

Langkah kerja (10)
•

Langkah kerja yang disusun sangat sistematis sehingga
memudahkan untuk pengamatan (10)

•

Langkah kerja kurang sistematis dalam penyusunannya. (5)

•

Langkah kerja tidak sistematis dan tidak dapat digunakan dalam
membantu pengamatan (2)

3.

Data (10)

4.

Pengolahan data (20)
•

Pengolahan data rinci, sistematis dan sesuai dengan data (15)

•

Pengolahan data rinci, kurang sistematis dan sesuai dengan data
(10)

5.

•

Pengolahan data kurang rinci dan kurang sistematis (5)

•

Pengolahan data tidak rinci dan tidak sistematis (2)

Hipotesis (10)
•

Membuat hipotesis tepat sesuai dengan data. (10)

•

Membuat hipotesis kurang tepat (5)
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•
5.

6.

Membuat hipotesis tidak tepat (2)

Menjawab pertanyaan (20)
•

Skor benar setiap nomor =5

•

Skor kurang tepat =3

•

Skor salah = 1

Kesimpulan (10)
•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep yang benar
(10)

•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep kurang benar
(5)

•

Kesimpulan tidak berdasarkan data (2)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Identitas Sekolah

: SMA Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Tahun Pelajaran

: 2018 / 2019

Materi Pokok

: Sistem Gerak Manusia

Alokasi Waktu

: 6JP x 45 Menit

A. Kompetensi Inti
KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 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, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif 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 masalah

KI 4 :

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
KD 3.5

Kompetensi Dasar Pengetahuan

Indikator Pencapaian

Menganalisis hubungan antara struktur 3.5.1 Menjelaskan fungsi rangka pada
jaringan penyusun organ pada sistem manusia.
gerak

dalam

kaitannya

dengan 3.5.2 Menyebutkan bagian-bagian tulang

bioproses dan gangguan fungsi yang penyusun rangka manusia.
dapat

terjadi

pada

sistem

gerak 3.5.3 Menjelaskan macam-macam tulang

manusia.

3.5.4

Menjelaskan

macam-macam

persendian.
3.5.5 Menganalisis penyusun otot sebagai
gerak aktif.
3.5.6 Membandingkan struktur tulang
rawan dan tulang keras.
3.5.7

Menganalisis hasil pengamatan

gerak otot dengan konsep mekanisme
kontraksi otot melalui praktikum dengan
menggunakan katak.
3.5.8 Mengaitkan struktur, fungsi, proses
dan kelainan atau penyakit yang dapat
terjadi pada manusia.
KD 4.5

Menyajikan karya tentang pemanfaatan 4.5.1 Membuat karya tulis berbentuk
teknologi dalam mengatasi gangguan makalah tentang pemanfaatan teknologi
sistem gerak melalui studi literatur.
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model
pembelajaran berbasis Discovery Learning, metode diskusi siswa dapat menjelaskan fungsi
rangka pada manusia, menyebutkan bagian-bagian tulang penyusun rangka manusia,
menjelaskan macam-macam tulang, menjelaskan macam-macam persendian, menganalisis
penyusun otot sebagai gerak pasif, membandingkan struktur tulang rawan dan tulang keras,
menganalisis hasil pengamatan gerak otot dengan konsep mekanisme kontraksi otot melalui
praktikum dengan menggunakan katak mengaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan atau
penyakit yang dapat terjadi pada manusia, membuat karya tulis berbentuk makalah tentang
pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak.

D. Materi Pembelajaran
Struktur dan Fungsi sel.
Materi

Faktual

:-

Fungsi rangka.

-

Macam-macam tulang.

-

Macam-macam persendian.

-

Penyusun otot.

-

Macam-macam tulang penyusun rangka.

-

Struktur tulang keras dan tulang rawan.

-

Mekanisme kerja otot.

: fungsi rangka, macam-macam tulang, macam-macam persendian, macammacam bagian tulang penyusun rangka.

Prosedural : Mekanisme kerja otot.

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Metode Pembelajaran

:

- Pertemuan I : Diskusi dan praktikum
-

Pertemuan II : Diskusi dan tanya jawab.

-

Pertemuan III : Penugasan, diskusi dan presentasi.

Model Pembelajaran

: Discovery Learning
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F. Media Pembelajaran
Pertemuan I
Media / Alat : Laptop, LCD projector, power point.
Bahan : buku petunjuk praktikum biologi halaman 34
Pertemuan II
Media/ Alat : LCD dan Laptop
Bahan

: LKPD.

Pertemuan III
Media/ Alat : LCD dan Laptop
Bahan

: Kliping mengenai kelainan dan teknologi untuk membantu kelainan pada

sistem gerak.
G. Sumber Belajar
a. Irnaningtyas. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.
b. Rastri, Septaning.2013. Biologi Kelas XI 2A. Jakarta: Yudhistira.
c. Buku Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Discovery Learning untuk SMA
Kelas XI
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7 menit)
a. Apersepsi

-Guru mengawali kegiatan pembelajaran
dengan doa dan memeriksa kehadiran
peserta didik.
- Guru mengecek kesiapan peserta didik
dalam melakukan praktikum yaitu tugas
untuk menuliskan dasar teori, alat dan
bahan, langkah kerja dan hipótesis
sebelum melakukan praktikum. (buku
panduan praktikum halaman 36-38)
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b. Motivasi

- Guru memberikan instruksi kepada
peserta didik untuk saling berhadapan
dan sambil melakukan kegiatan senam
kecil kemudian diberikan pertanyaan:
- apa yang dapat kalian amati dari teman
kalian?
- mengapa teman kalian bisa
menggerakkan badannya?

c. Orientasi
Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
yang akan dibahas

d. Mengorganisasi

- Peserta didik diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 orang

Kegiatan Inti (30 menit)

Stimulation (pemberian rangsangan)
- Siswa mencermati gambar/ foto tentang
orang yang sedang berlomba lari yang
sudah disiapkan oleh guru (buku panduan
praktikum halaman 36)
- Siswa dipandu untuk memunculkan
pertanyaan terkait gambar yang diamati
(Critical thinking)
- Diajukan pertanyaan :
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”menurut kalian dari gambar tersebut
mengapa orang mampu menggerakkan
anggota tubuhnya sehingga mampu untuk
berlari?”
Problem Statemen (identifikasi
masalah)
- Peserta didik berdiskusi dengan teman
sekelompok untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
- Peserta didik dan teman kelompok
mulai melakukan pengamatan dengan
menyusun sendiri langkah kerja yang
digunakan dalam pengamatan tentang
kontraksi otot. (buku panduan praktikum
halaman 37)
(Collaboration)
Data collection (pengumpulan data)
- Peserta didik mengumpulkan data
berupa pengamatan mengenai kontraksi
otot berdsarkan langkah kerja yang telah
disusun ( buku panduan praktikum
halaman 38) (Creative, Collaboration)

Data processing (pengolahan data)
- Peserta didik menuliskan hasil
pengamatannya pada tabel yang disusun
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secara mandiri. ( buku panduan
praktikum halaman 38) (Critical
thinking)
Verification (pembuktian)
Peserta didik bersama dengan teman
kelompoknya menjawab pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan kegiatan
praktikum berdasarkan hasil
pengamatannya. (buku petunjuk
praktikum halaman 39)
Generalization (menarik kesimpulan)
Peserta didik bersama teman
kelompoknya menyusun kesimpulan
berdasarkan hasil pengamatannya dan
tujuan dari indikator pencapaian. (buku
petunjuk praktikum halaman 39)

Tahap Penutup (8 menit)
a. Merangkum

- Peserta didik diminta merangkum apa
yang telah dipelajari selama kegiatan
praktikum (Critical thinking), Creative)

- Peserta didik menjawab beberapa
b. Evaluasi

pertanyaan dari guru terkait dengan
materi kegiatan praktikum seperti ”apa
yang terjadi jika otot dirangsang secara
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terus menerus?

c. Refleksi

- Peserta didik diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh setelah
melakukan kegiatan praktikum tentang
kontraksi otot (Creative, Comunicative))

d. Arahan/ Tindak lanjut

- Peserta didik diminta membaca buku/
sumber lain praktikum selanjutnya yaitu
tentang pengamatan frekuensi denyut
nadi.

I. LAMPIRAN
a. Soal Evaluasi
b. Instrumen Penilaian

Lampiran 1
Soal evaluasi
Berdasarkan hasil pengamatanmu, jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan
tepat!
1. Apa yang terjadi jika otot dirangsang secara terus menerus?
2. Bagaimana keadaan otot pada katak sebelum diberi rangsangan?
3. Sebutkan perbedaan yang dapat diamati setelag melakukan percobaan pada beberapa interval
waktu!
4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi pada katak!
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Lampiran 2
Rubrik penilaian soal evaluasi
No
1.

Soal

Keterangan

Skor

Apa yang terjadi jika otot dirangsang Peserta didik mampu 5
secara terus menerus?

menjawab pertanyaan
dengan

tepat

dan

sesuai
Peserta didik mampu 2
menjawab
kurang

namun
tepat

dan

kurang sesuai dengan
pertanyaan
Peserta didik

tidak 0

menjawab
2.

Bagaimana keadaan otot pada katak Peserta didik mampu 5
sebelum diberi rangsangan?

menjawab pertanyaan
dengan

tepat

dan

sesuai
Peserta didik mampu 2
menjawab pertanyaan
namun kurang tepat
dan

tidak

sesuai

dengan pertanyaan
Peserta didik tidak 0
mampu menjawab
3.

Jelaskan perbedaan yang dapat diamati Siswa
setelah

melakukan

percobaan

mampu 5

pada menjelaskan dengan
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beberapa interval waktu!

tepat

dan

dengan

sesuai

pertanyaan

yang diberikan
Siswa

mampu 2

menjelaskan

namun

tidak sesuai dengan
pertanyaan
Siswa tidak mampu 0
menjawab
4.

Jelaskan
mempengaruhi
katak!

faktor-faktor
kontraksi

yang Peserta didik mampu 5
otot

pada menjelaskan
faktor

faktoryang

mempengaruhi
kontraksi otot pada
katak secara tepat dan
lengkap
Peserta didik mampu 2
menjelaskan
faktor

faktoryang

mempengaruhi
namun

kurang

lengkap
Peserta didik tidak 0
menjawab
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Lampiran 3
Kisi-kisi soal evaluasi
Kompetensi dasar

3.5

Indikator

Menganalisis 3.5.6

hubungan

jaringan gerak

penyusun

Ranah

Soal

kognitif

Menganalisis 1,2,3,4

antara hasil

struktur

Nomer

pengamatan
otot

organ konsep

dengan

kaitannya praktikum

dengan

bioproses menggunakan katak

dan

gangguan

fungsi yang dapat
terjadi pada sistem
gerak manusia.
4.5

C2

kelainan

Nomor
4: C1

kelainan

memendek dan kaku maka
akan mengalami kehilangan
kemampuan

untuk

berkontraksi kembali.
2.Otot katak tidak terjadi
kontraksi dan panjang otot
tetap seperti semula.
3.Keadaan panjang otot dan

4.Rangsangan
menggunakan

dalam

rangsangan

mengatasi
gangguan

mulai

berbeda setiap interval waktu.

tentang

pemanfaatan
teknologi

yaitu

reaksi kontraksi otot yang

Menyajikan pada sistem gerak.

karya

kelelahan

3:

dan teknologi untuk
membantu

1: C2

Nomor

dengan

4.5.1 Membuat kliping
mengenai

1.Otot katak akan mengalami

2: C2

pada sistem gerak kontraksi otot melalui
dalam

Nomor

Nomor

mekanisme

Kata kunci jawaban

dengan
arus

listrik,
mekanis-

panas,rigor, stimulasi yang

sistem

berulang-ulang.

gerak melalui studi
literatur.
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Lampiran 4
Instrumen Penilaian

A. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Jenis

Bentuk Instrumen

Sikap

Lembar pengamatan sikap dan rubrik

Tes unjuk kerja

Tes

penilaian

kinerja

dalam

melakukan

pengamatan

praktikum.
Tes tertulis

Pre test dan laporan

B. Instrumen Penilaian
➢ Penilaian kompetensi sikap
Lembar pengamatan sikap perilaku pada saat mendiskusikan dan mengerjakan
Lembar Kerja Peserta Didik tentang macam-macam tulang, macam-macam sendi.
No Aspek yang diobservasi
(yang dinilai)
1.

Interaksi

1

peserta

dalam

Hasil Pengamatan

didik
konteks

pembelajaran kelompok.
2.

Kesungguhan

dalam

mengerjakan

tugas

kelompok
3.

Kerjasama antar peserta
didik

dalam

bekerja

kelompok.
4.

Menghargai
teman

dalam

pendapat
satu

kelompok
5.

Menghargai

pendapat
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teman kelompok lain
Jumlah
Nilai Akhir (Total/6)
➢ Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran (Tugas kelompok)
Aspek

Kriteria

Skor

Interaksi peserta didik dalam konteks Peserta didik bersama kelompoknya
pembelajaran kelompok

selalu

melakukan

interaksi

4

dalam

kegiatan praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
sering

berinteraksi

dalam

3

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
jarang

berinteraksi

dalam

2

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompknya
tidak

pernah

berinteraksi

1

dalam

kegiatan praktikum.
Kerjasama dantar peserta didik dalam Peserta didik bersama kelompoknya
belajar kelompok

4

selalu bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

3

sering bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

2

jarang bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
tidak pernah bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
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Menghargai pendapat teman dalam Peserta didik saling bertukar pendapat
kelompok lain

4

dalam memecahkan masalah dengan
semua kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

3

dalam memecahkan masalah dengan
sebagian kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

2

dalam memecahkan masalah dengan
satu kelompok saja.
Peserta didik tidak pernah bertukar

1

pendapat.

Nilai akhir :

∑𝒔𝒌𝒐𝒓
𝟓

Daftar nilai peserta didik aspek sikap dalam pembelajaran non tes bentuk pengamatan
No

Nama

Skor Aktivitas Peserta Didik
Interaksi

Kerjasama

Kesungguhan

Menghargai

Menghargai

kelompok

kelompok
lain

1.
2.
3.
4.
➢ Penilaian kompetensi pengetahuan
Nama
peserta

Pernyataan
Pengungkapan

Kebenaran
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didik

gagasan

konsep

penggunaan
istilah

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

tidak

Keterangan : diisi dengan ceklist (V)
Skor : Ya = 1 , tidak = 0
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

Nilai = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100

➢ Penilaian kompetensi keterampilan
Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi
Aspek penilaian

Skor
maksimal

Mempresentasikan hasil diskusi dengan

10

jelas
Artikulasi dalam mempresentasikan materi

10

cukup jelas
Kemampuan

dalam

presentasi

(tidak

textbook)
Skor total

Nilai =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100
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•

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam pelaksanaan praktikum
Aspek

Skor

Kriteria

Keterampilan

4

Sangat

terampil

dalam

menggunakan alat dan

penggunaan alat dan dapat

bahan

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum
Terampil
3

dalam

penggunaan

alat

yang

digunakan namun masih
belum

mampu

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum.
Cukup

terampil

dalam

penggunaan alat
2

Kurang terampil

dalam

penggunaan alat dan juga
1

tidak

mampu

menggunakan

bahan-

bahan

yang

digunakan

dalam kegiatan praktikum
Kemampuan

dalam 4

Dapat menyusun langkah

menyusun langkah kerja

kerja

secara berkelompok

disemua
3

secara

sistematis
kegiatan

praktikum.
Dalam menyusun langkah
kerja kurang runtut.
Dalam menyusun langkah

2

kerja kurang teliti dan
tidak sistematis ada bagian
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yang

tidak

dilakukan

dalam kegiatan praktikum.
1

Tidak runtut dan tidak
sesuai dalam menyusun
langkah kerja.

Keaktifan

dalam 4

Sangat

aktif

dalam

menyelesaikan soal yang

menyelesaikan soal dari

ada di LKPD bersama

awal sampai akhir

teman kelompok.

3

Cukupa

aktif

dalam

mengerjakan soal.
2

Kurang

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
1

Tidak

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
•

Lembar penilaian psikomotor
No. absen

Skor
A

B

Total skor
C

1.
2.
3.
4.
Keterangan :
A: keterampilan dalam menggunakan alat dan bahan
B: kemampuan dalam menyusun langkah kerja.
C: keaktifan dalam menyelesaikan soal dalam LKPD.

•

Format pemberian skor pada laporan praktikum
Kelompok

:
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Kelas

:

Tanggal pengumpulan :
No

Aspek yang dinilai

1.

Dasar teori

2.

Langkah kerja

3.

Data

4.

Analisa data

5.

Hipotesis

6.

Pembahasan

Skor

dari

pertanyaan
7.

Kesimpulan

Skor total
Skor rata-rata ( skor total/7)

•

Rubrik penilaian
No.
1.

Aspek Penilaian
Dasar teori (20)
•

Dasar teori lengkap sesuai dengan pengamatan yang
dilakukan. (20)

2.

•

Dasar teori cukup lengkap (15)

•

Dasar teori kurang lengkap (10)

•

Dasar teori tidak lengkap (5)

Langkah kerja (10)
•

Langkah kerja yang disusun sangat sistematis sehingga
memudahkan untuk pengamatan (10)

•

Langkah kerja kurang sistematis dalam penyusunannya. (5)

•

Langkah kerja tidak sistematis dan tidak dapat digunakan dalam
membantu pengamatan (2)

3.

Data (10)

4.

Pengolahan data (20)
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•

Pengolahan data rinci, sistematis dan sesuai dengan data (15)

•

Pengolahan data rinci, kurang sistematis dan sesuai dengan data
(10)

5.

5.

6.

•

Pengolahan data kurang rinci dan kurang sistematis (5)

•

Pengolahan data tidak rinci dan tidak sistematis (2)

Hipotesis (10)
•

Membuat hipotesis tepat sesuai dengan data. (10)

•

Membuat hipotesis kurang tepat (5)

•

Membuat hipotesis tidak tepat (2)

Menjawab pertanyaan (20)
•

Skor benar setiap nomor =5

•

Skor kurang tepat =3

•

Skor salah = 1

Kesimpulan (10)
•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep yang benar
(10)

•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep kurang benar
(5)

•

Kesimpulan tidak berdasarkan data (2)

195

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Identitas Sekolah

: SMA Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/ Ganjil

Tahun Pelajaran

: 2018 / 2019

Materi Pokok

: Sistem Peredaran Darah Manusia

Alokasi Waktu

: 6JP x 45 Menit

A. Kompetensi Inti
KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan 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, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif 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 masalah

KI 4 :

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
KD 3.6

Kompetensi Dasar Pengetahuan

Indikator Pencapaian

Menganalisis hubungan antara struktur 3.6.1

Menjelaskan

pengertian

sistem

jaringan penyusun organ pada sistem peredaran darah dan fungsinya.
sirkulasi

dalam

kaitannya

dengan 3.6.2 Menjelaskan fungsi dan komponen

bioproses dan gangguan fungsi yang sel darah.
dapat terjadi pada sistem sirkulasi 3.6.3 Menjelaskan proses pembekuan
manusia.

darah.
3.6.4

Mengetahui

macam-macam

golongan darah dan transfusi darah.
3.6.5

Menjelaskan

mekanisme

kerja

jantung
3.6.6 Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi frekuensi denyut nadi
manusia.
3.6.7 Menjelaskan mekanisme sistem
peredaran darah.
3.6.8 Memahami berbagai kelainan dan
penyakit pada sistem peredaran darah
manusia.

KD 4.6

Menyajikan karya tentang kelainan 4.6.1
pada

struktur

dan

fungsi

Mengaitkan

gangguan sistem sirkulasi manusia
kaitannya

dengan

sistem

darah, sirkulasi dengan jenis gangguan sistem

pembuluh darah yang menyebabkan sirkulasi.

serta

teknologi

teknologi

melalui studi literatur.
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model
pembelajaran berbasis Discovery Learning, metode diskusi siswa dapat menjelaskan
pengertian sistem peredaran darah dan fungsinya, menjelaskan fungsi dan komponen sel
darah, menjelaskan proses pembekuan darah, mengetahui macam-macam golongan darah
dan transfusi darah, menjelaskan struktur dan cara kerja jantung, menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi manusia, menjelaskan mekanisme sistem
peredaran darah, memahami berbagai kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah
manusia.

D. Materi Pembelajaran
Materi

Faktual

:-

Sel darah

-

Proses pembekuan darah

-

Macam-macam golongan darah dan transfusi darah

-

Mekanisme kerja jantung

-

Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi manusia.

-

Mekanisme sistem peredaran darah

-

Kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah.

: Darah dan sel darah.

Konseptual : Pengertian sistem peredaran darah.
Prosedural : Mekanisme kerja jantung dan mekanisme sistem peredaran darah.

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Metode Pembelajaran

:

- Pertemuan I : Diskusi dan praktikum
-

Pertemuan II : Diskusi dan tanya jawab.

-

Pertemuan III : Penugasan, diskusi dan presentasi.

Model Pembelajaran

: Discovery Learning
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F. Media Pembelajaran
Pertemuan I
Media / Alat : Laptop, LCD projector, power point.
Bahan : buku petunjuk praktikum, alat tulis.
Pertemuan II
Media/ Alat : LCD dan Laptop
Bahan

: LKPD.

Pertemuan III
Media/ Alat : LCD dan Laptop
Bahan

: LKPD.

G. Sumber Belajar
a. Irnaningtyas. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.
b. Nurhayati, Nunung dan Resty Wijayanti. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Kemendikbud RI.
c. Rastri, Septaning.2013. Biologi Kelas XI 2A. Jakarta: Yudhistira.
d. Buku Petunjuk Praktikum Biologi Berbasis Discovery Learning untuk SMA
Kelas XI
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7 menit)
a. Apersepsi

-Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan
doa dan memeriksa kehadiran peserta didik.
- Guru mengecek kesiapan peserta didik dalam
melakukan praktikum yaitu tugas untuk
menuliskan dasar teori, alat dan bahan, langkah
kerja dan hipótesis sebelum melakukan
praktikum. (buku panduan praktikum halaman
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42-45)

- Guru menampilkan sebuah ilustrasi mengenai
b. Motivasi

orang setelah mengalami kecelakaan kemudian
diberikan pertanyaan:
- pernahkah kalian melihat orang yang sedang
mengalami kecelakaan? Apa yang keluar dari
tubuh mereka ketika mengalami kecelakaan?”

Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi yang
akan dibahas

c. Orientasi
- Peserta didik diminta membentuk kelompok
yang terdiri dari 4 orang

d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti (30 menit)

Stimulation (pemberian rangsangan)
- Siswa mencermati gambar/ foto tentang orang
yang sedang berlolahraga yang ada pada buku
panduan praktikum (buku panduan praktikum
halaman 43)
- Siswa dipandu untuk memunculkan pertanyaan
terkait gambar yang diamati
(Critical thinking)
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- Diajukan pertanyaan :
”Pernahkah kalian melakukan olahraga seperti
pada gambar? Bagaimana kondisi detak
jantungmu setelah melakukan aktivitas ? apakah
kondisi denyut jantung wanita dan pria sama
setelah melakukan aktivitas?”
Problem Statemen (identifikasi masalah)
- Peserta didik berdiskusi dengan teman
sekelompok untuk menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru.
- Peserta didik dan teman kelompok mulai
melakukan pengamatan dengan menyusun
sendiri langkah kerja yang digunakan dalam
pengamatan tentang frekuensi denyut nadi
manusia.
(Collaboration)
Data collection (pengumpulan data)
- Peserta didik mengumpulkan data berupa
pengamatan mengenai frekuensi denyut nadi
berdasarkan langkah kerja yang telah disusun
(Creative, Collaboration)
Data processing (pengolahan data)
- Peserta didik menuliskan hasil pengamatannya
pada tabel yang disusun secara mandiri. ( buku
panduan praktikum halaman 45) (Critical
thinking)
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Verification (pembuktian)
Peserta didik bersama dengan teman
kelompoknya menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang terkait dengan kegiatan praktikum
berdasarkan hasil pengamatannya. (buku
petunjuk praktikum halaman 46)
Generalization (menarik kesimpulan)
Peserta didik bersama teman kelompoknya
menyusun kesimpulan berdasarkan hasil
pengamatannya dan tujuan dari indikator
pencapaian. (buku petunjuk praktikum halaman
47)

Tahap Penutup (8 menit)
a. Merangkum

- Peserta didik diminta merangkum apa yang
telah dipelajari selama kegiatan praktikum
(Critical thinking), Creative)

- Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan
b. Evaluasi

dari guru terkait dengan materi kegiatan
praktikum seperti ”berdasarkan hasil
pengamatanmu, faktor-faktor apa yang
mempengaruhi frekuensi denyut nadi manusia?”
- Peserta didik diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah melakukan
kegiatan praktikum tentang kontraksi otot
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c. Refleksi

(Creative, Comunicative))
- Peserta didik diminta membaca buku/ sumber
lain praktikum selanjutnya yaitu tentang uji
kandungan makanan.

d. Arahan/ Tindak lanjut

I. LAMPIRAN
a. Soal Evaluasi
b. Rubrik Penilaian
c. Kisi-kisi soal evaluasi
d. Instrumen Penilaian

Lampiran 1
Soal evaluasi
Berdasarkan hasil pengamatanmu, jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan
tepat!
1. Bagaimana perbandingan frekuensi rata-rata denyut nadi berdasarkan jenis kelamin?
2. Apakah terdapat perbedaan frekuensi denyut nadi saat posisi duduk dan berdiri? Mengapa
demikian?
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi!
4. Apakah frekuensi setiap peserta didik sama? Jelaskan!
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Lampiran 2
Rubrik Penilaian
No
1.

Soal
Bagaimana

perbandingan

Keterangan

Skor

frekuensi Peserta didik mampu 5

rata-rata denyut nadi berdaarkan jenis menjelaskan
kelamin?

perbandingan
frekuensi

rata-rata

denyut

nadi

berdasarkan

jenis

kelamin
Peserta didik hanya 2
menyebutkan

rata-

rata frekuensi denyut
nadi

tanpa

menjelaskan
Peserta didik

tidak 0

menjawab
2.

Apakah terdapat perbedaan frekuensi Peserta didik mampu 5
denyut nadi saat posisi duduk dan menjelaskan
berdiri? Mengapa demikian?

perbedaan
nadi

saat

denyut
posisi

duduk dan berdiri
Peserta didik mampu 2
menjelaskan
perbedaan

denyut

nadi

saat

posisi

duduk

dan

berdiri
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namun tidak tepat.
Peserta didik tidak 0
mampu menjawab
3.

Sebutkan

faktor-faktor

yang Siswa

mempengaruhi frekuensi denyut nadi!

mampu 5

menyebutkan 5 faktor
yang mempengaruhi
frekuensi

denyut

nadi!
Siswa

mampu 3

menyebutkan 3 faktor
yang mempengaruhi
frekuensi denyut nadi
Siswa tidak mampu 0
menyebutkan faktorfaktor

yang

mempengaruhi
frekuensi denyut nadi
4.

Apakah frekuensi denyut nadi setiap Peserta didik mampu 5
peserta didik sama? Jelaskan!

menjelaskan dengan
tepat
Peserta didik mampu 2
menjelaskan
tidak

namun
ada

keterkaitannya
dengan pertanyaan
Peserta didik tidak 0
menjawab
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Lampiran 3
Kisi-kisi soal evaluasi
Kompetensi dasar

Indikator

Nomer Soal

Ranah

Kata kunci jawaban

kognitif
3.6

Menganalisis 3.6.6

hubungan
struktur

1,2,3,4

antara Menganalisis
jaringan faktor-faktor

penyusun

organ yang

pada

sistem mempengaruhi

sirkulasi

dalam frekuensi denyut

kaitannya

dan

gangguan

fungsi

yang dapat terjadi
pada

sistem

sirkulasi manusia.
4.6

3:
C2

Mengaitkan

Nomor

teknologi sistem

4: C2

peredaran darah

berdasarkan

jenis

kelamin dan menghubungkan
dengan pengamatan.
2.Terdapat perbedaan, saat
posisi duduk jantung bekerja
secara perlahan dan denyut
nadi

juga

perlahan

bekerja
begitu

secara
juga

sebaliknya ketika pada saat
posisi berdiri.

jenis

3.obat-obatan,

olahraga,

penyakit jantung, dehidrasi.

tentang peredaran darah

4.Tidak sama, karena dilihat

pemanfaatan
teknologi

rata-rata

Nomor

Menyajikan gangguan sistem

karya

1: C2

2: C2

4.6.1

dengan

1.Menjelaskan perbandingan

Nomor

dengan nadi manusia.

bioproses

Nomor

dari beberapa faktor yang

dalam

mempengaruhinya.

mengatasi
gangguan

sistem

sirkulasi

melalui

studi literatur.
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Lampiran 4
Instrumen Penilaian

A. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Jenis

Bentuk Instrumen

Sikap

Lembar pengamatan sikap dan rubrik

Tes unjuk kerja

Tes penilaian kinerja dalam melakukan pengamatan.

Tes tertulis

laporan

B. Instrumen Penilaian
➢ Penilaian kompetensi sikap
Lembar pengamatan sikap perilaku pada saat mendiskusikan dan mengerjakan
Lembar Kerja Peserta Didik tentang macam-macam tulang, macam-macam sendi.
No Aspek yang diobservasi
(yang dinilai)
1.

Interaksi

1

peserta

dalam

Hasil Pengamatan

didik
konteks

pembelajaran kelompok.
2.

Kesungguhan

dalam

mengerjakan

tugas

kelompok
3.

Kerjasama antar peserta
didik

dalam

bekerja

kelompok.
4.

Menghargai
teman

pendapat

dalam

satu

kelompok
5.

Menghargai

pendapat

teman kelompok lain
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Jumlah
Nilai Akhir (Total/6)
➢ Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran (Tugas kelompok)
Aspek

Kriteria

Skor

Interaksi peserta didik dalam konteks Peserta didik bersama kelompoknya
pembelajaran kelompok

selalu

melakukan

interaksi

4

dalam

kegiatan praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
sering

berinteraksi

dalam

3

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya
jarang

berinteraksi

dalam

2

kegiatan

praktikum.
Peserta didik bersama kelompknya
tidak

pernah

berinteraksi

1

dalam

kegiatan praktikum.
Kerjasama dantar peserta didik dalam Peserta didik bersama kelompoknya
belajar kelompok

4

selalu bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

3

sering bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

2

jarang bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Peserta didik bersama kelompoknya

1

tidak pernah bekerja sama saat kegiatan
praktikum.
Menghargai pendapat teman dalam Peserta didik saling bertukar pendapat
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kelompok lain

dalam memecahkan masalah dengan
semua kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

3

dalam memecahkan masalah dengan
sebagian kelompok.
Peserta didik saling bertukar pendapat

2

dalam memecahkan masalah dengan
satu kelompok saja.
Peserta didik tidak pernah bertukar

1

pendapat.

Nilai akhir :

∑𝒔𝒌𝒐𝒓
𝟓

Daftar nilai peserta didik aspek sikap dalam pembelajaran non tes bentuk pengamatan
No

Nama

Skor Aktivitas Peserta Didik
Interaksi

Kerjasama

Kesungguhan

Menghargai

Menghargai

kelompok

kelompok
lain

1.
2.
3.
4.
➢ Penilaian kompetensi pengetahuan
Nama

Pernyataan

Jumlah

peserta

Pengungkapan

Kebenaran

Ketepatan

didik

gagasan

konsep

penggunaan
istilah
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Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

tidak

Ya

Keterangan : diisi dengan ceklist (V)
Skor : Ya = 1 , tidak = 0
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

Nilai = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100
➢ Penilaian kompetensi keterampilan
Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi
Aspek penilaian

Skor
maksimal

Mempresentasikan hasil diskusi dengan

10

jelas
Artikulasi dalam mempresentasikan materi

10

cukup jelas
Kemampuan

dalam

presentasi

(tidak

10

textbook)
Skor total

Nilai =

•

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam pelaksanaan praktikum
Aspek

Skor

Kriteria

Keterampilan

4

Sangat
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menggunakan alat dan

penggunaan alat dan dapat

bahan

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum
Terampil
3

dalam

penggunaan

alat

yang

digunakan namun masih
belum

mampu

membedakan bahan-bahan
yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum.
Cukup

terampil

dalam

penggunaan alat
2

Kurang terampil

dalam

penggunaan alat dan juga
1

tidak

mampu

menggunakan

bahan-

bahan

yang

digunakan

dalam kegiatan praktikum
Kemampuan

dalam 4

Dapat menyusun langkah

menyusun langkah kerja

kerja

secara berkelompok

disemua
3

secara

sistematis
kegiatan

praktikum.
Dalam menyusun langkah
kerja kurang runtut.
Dalam menyusun langkah

2

kerja kurang teliti dan
tidak sistematis ada bagian
yang

tidak

dilakukan

dalam kegiatan praktikum.
1

Tidak runtut dan tidak
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sesuai dalam menyusun
langkah kerja.
Keaktifan

dalam 4

Sangat

aktif

dalam

menyelesaikan soal yang

menyelesaikan soal dari

ada di LKPD bersama

awal sampai akhir

teman kelompok.

3

Cukupa

aktif

dalam

mengerjakan soal.
2

Kurang

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
1

Tidak

aktif

dalam

menyelesaikan soal.
•

Lembar penilaian psikomotor
No. absen

Skor
A

B

Total skor
C

1.
2.
3.
4.
Keterangan :
A: keterampilan dalam menggunakan alat dan bahan
B: kemampuan dalam menyusun langkah kerja.
C: keaktifan dalam menyelesaikan soal dalam LKPD.
•

Format pemberian skor pada laporan praktikum
Kelompok

:

Kelas

:

Tanggal pengumpulan :
No

Aspek yang dinilai

1.

Dasar teori

Skor
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2.

Langkah kerja

3.

Data

4.

Analisa data

5.

Hipotesis

6.

Pembahasan

dari

pertanyaan
7.

Kesimpulan

Skor total
Skor rata-rata ( skor total/7)

•

Rubrik penilaian
No.
1.

Aspek Penilaian
Dasar teori (20)
•

Dasar teori lengkap sesuai dengan pengamatan yang
dilakukan. (20)

2.

•

Dasar teori cukup lengkap (15)

•

Dasar teori kurang lengkap (10)

•

Dasar teori tidak lengkap (5)

Langkah kerja (10)
•

Langkah kerja yang disusun sangat sistematis sehingga
memudahkan untuk pengamatan (10)

•

Langkah kerja kurang sistematis dalam penyusunannya. (5)

•

Langkah kerja tidak sistematis dan tidak dapat digunakan dalam
membantu pengamatan (2)

3.

Data (10)

4.

Pengolahan data (20)
•

Pengolahan data rinci, sistematis dan sesuai dengan data (15)

•

Pengolahan data rinci, kurang sistematis dan sesuai dengan data
(10)

•

Pengolahan data kurang rinci dan kurang sistematis (5)
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•
5.

5.

6.

Pengolahan data tidak rinci dan tidak sistematis (2)

Hipotesis (10)
•

Membuat hipotesis tepat sesuai dengan data. (10)

•

Membuat hipotesis kurang tepat (5)

•

Membuat hipotesis tidak tepat (2)

Menjawab pertanyaan (20)
•

Skor benar setiap nomor =5

•

Skor kurang tepat =3

•

Skor salah = 1

Kesimpulan (10)
•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep yang benar
(10)

•

Kesimpulan berdasarkan data dan sebagai konsep kurang benar
(5)

•

Kesimpulan tidak berdasarkan data (2)
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SMA Negeri 11 Yogyakarta
Jl. AM. Sangaji No.50 Cokrodiningratan

SMA N 11 Yogyakarta
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SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Jl. Panembahan Senopati No.18, Prawirodirjan, Yogyakarta

SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
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SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Jl. Doktor Sutomo No.16, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta

SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
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JURUSAN PEI.IOIDIKAN MATEiIATIKA DAN ILMU PENGETATIUAN *LAM

(JPUTPA)

FAKULTAS KEGUffT'AH DAN ILMU PENDIDIKAN
UHIVER$ITAS SANATA DHANiilA
Kamps lll USO, Paingan, Maguutohario, Depok, $leman 55284 Telp. (0274) 883037;8839SS
:

*SeffnUfa;uriuSD0#20

I

8

Lamp. : ----------

Hal

: Permohonan

--Nomor

ljin

Kepada

Yth, Kepala Sekolah
SMAN 6 Yogyakarta
Jl. C- Simanjuntak no 2 Terban , Gondokusuman, yogyakarta
Dengan hormat
Dengan ini kami memohonkan

Nana
NIM
Program

Studi:

Junrsan
Semester

ijin bagi mshasiswa kami,

Monicha Roosa Herinawati
151434028
Pendidikan Biologi
PMIPA
YII Tahun Akademik Ganjit Z0lB/ 2019

untuk Observasi, Wawancara dan Penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Lokasi
Waktu

:
:
Topik/Judul :

SMAN6Yogyakarta
November20lS
Pengembangan panduan praktikum dengan Metode Discovery Leaming
untuk Kelas XI SMA

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kauri ncapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Oktokr 20lg
Pendidikan MIPA

s.Pd.

Tombuscn:

l.

Dekan FKIP
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JURUSA}I PENDIT}IKAN IIATETIATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

(JPilrPA)

/

FAKULTAS KEGUBUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UilIVEBSITAS SANATA DHARMA
l(anptll lllUSD, Paingan, Magurvoharjo, Depok, Sleman 55284

Telp. (0274) 883037 ;883968

Nomor : 43 4lPnlt{Kajur/uSD/)020 I g

Larnp. : ------------

Hal

: Permohonan

liin

Kepada

Yth. Kepala Sekolah
SMA Pangudi Luhur St. Louise IX Sedayu
Jl. Wates KM 12 Argosari Sedayu Bantul yogyakarta
Dengan hormat"
Dengan ini kami memohonkan
Nama

ijin bagi mahasiswa kami,

NIM

Monicha Roosa Herinawati
l5 1434028

Program Studi

Pendidikan Biologi

Jurusan
Semester

PMIPA
VII Tahun Akademik Ganjil 2018/ 2019

untuk Observasi, Wawancara dan Penelitian dalam rangka persiapan penyusunan
skripsi,

dengan ketentuan sebagai berikut:

Lokasi
Waktu

:
:
Topik/Judul :

SMA Pangudi Luhur St. Louis IX Sedayu
November 2018
Pengembangan Panduan Praktiklm dengan Metode Discovery
Learning
untuk Kelas XI SMA

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Oktober 2018

Tembusan:

l.

Dekan FKIP
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA

ry

513335 544660
WEBSITE: http://rvrvw.smal6-yogya.:ch.id

Jl. C. Simanjuntak2YogyakartaKodePos 55223 Telp./Fax. (0274)

E-MAIL: s,man6@sman9-yg

SURAT KETERANGAN
Nomor :070 1394

Yang bertanda tangan di bawah ini
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
Dengan ini menerangkan bahwa

:

Drs.Munjid Nur Alamsyah ,MM
t961212 198703 1 007
Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta

:

Monicha Rossa Herinawati
151434028
Pend. Biologi
Universitas Sanata Dharma

a. Nama
b. Nim
c. Jur/Prodi
d. Perguruan Tinggi

Telah melaksnakan Penelitian di SMA Negeri 6 Yogyakarta,dengan Judul : "
Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Berbasis Discover Learning untuk SMA Kelas
XI. "
Demikian Surat Keterangan

ini

agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8

Mei

2019

Kepala Sekolah,

Drs. Munjid Nur Alamsyah,MM
NIP 1961212198703 1 007
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$I-I:{A_EAFI QIIDr_
lgBSXEllTASr A.
ISiI!N:ilflffi

i

r.urIfIB.

Src,f}Aa.rt-r

wt ffie*ffi
^ffi:.&rlhbrl-fr-ffiW

m;almrififfirz
t

Arseear'

0676:r

SURAT KETERANGAN
Nomor : 0851C/C.0 SN fiAtg
Dengan ini Kepala SMA Pangudi Luhur St. l,ouis

IX

Sedayu Baatul meneranglan bahwa

Naura

MONICHA ROOSA HERINAWATI

tempat, tanggal lahir

Klaten, 19 April 199?

alamat

Teloyo Kulon, Rt

0l

Rw 02, Teloyo Wonosar! Klateq Jawa

Tengah

NIM

151434028

pragramstudi

Pendidikan Biologi

fakultas

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan

perguuantirgg

Universitas Sanata Dharma yoryakarta

Makasiswa tersebut telah melaksairikan Yalidasi produk
buku petuqiuk praktikum berbasis
Discovery lcarning urtuk kelas XI di sMA Pangudi Luhur
st rouis IX sedayu pada hari Kamis,
2 Mei 2019 tahun pelajaan 2018/2019 dengan judril skripsi "pergembangan
pdunjuk

Buku

Praktikum Biologi Berbasis Discovery Leaming untuk
sMA Kelas

XI,.

Demikian surat keterangan ini kami buat, kepada yang
berkpemtingan harap menjadi makrrun dan
dipergunakan seperlunya.

2 Mei 2019
Sekolah,

Kffi*
ius CandraWidyantar:a

10.737
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,/

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU MATA PELAJARAN
Judul Buku

: Buku Petuqiuk Praktikum Biologi Berbasis Discovery

l*arningUntuk

SMA Kelas XI

. 7t kDt/x?\,\
. (1v04

NamaValidator
Pekerjaan

Petunjuk

l.

Dibawah ini terdapat bebempa pemyataan mengenai tanggapan tetang penggunaan buku
petuqiuk praktikum, untuk itu mohon beri tanda ceklist

1/)

pada kolom skor yang sezuai

dengan pendapat validator.

2.

Kriteria skor:

a. SS (Sangat Setuju)
b. S (Setuju)
c. KS (Kurang Setuju)
d. TS (Tidak Setuju)
e. STS (Sangat Tidak Setuju)
3.

: skor 5

: skor4
: skor 3

: skor2
: skor

Komentar dan saran mohon diberikan pada tempat yang telah disediakan.

Aspekyang dinilai

No.

Skor

I
A,
I

,,

3

Keterrngan
4

Aspek Isi

Materi praktikum sesuai dengan

t/

Kompetensi Dasar.
2.

I

Kalimat yang digunakan dalam
penggunaan petunjuk praktikum

V

mudah dipatrami.
3.

Kalimat yang digunakan sesuai

V

dengan kaidah Bahasa Indonesia
yang baikdan benar.
4.

Kejelasan informasi pada setiap

n

Iangkah kegiatan praktikum
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5.

Petunjuk praktikum yang dituliskan
sesuai dengan materi dan indikator

yang ingrn dicapai.
6.

Penyaj ian petunjuk praktikum

runtut dan sistematis
7.

Petunjuk praktikum menekankan
pada keterkaitan materi
pembelaj man dengan kehidupan

sehari-hari peserta didik
8.

Pemberian stimulus pada petunjuk

\-/

praktikum ini sesuai dengan materi
9.

Petunjuk praktikum ini mendorong
peserta didik datam berpikir

kritis

dan merumuskan hipotesis secara

mandiri
10.

Kegiatan pengamatan pada

petuqiukpraktikum ini

\-"

menumbuhkan rasa ingin tahu pada

pesertadidik
11.

Pertanyaan-pertanyaan pada soal

evaluasi sesuai dengan kegiatan

praktikum yang dilakukan

t2.

Petunjuk praktikum ini

membimbing peserta didik
menemukan konsep materi
13..

Petunjuk praktikum memberikan
kesempatan kepada peserta

\-/

didik

untuk bekerja secara mandiri dalam
kegiatan praktikum

14.

Dengan adanyakegiatan
pengamatan pada petunj uk
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pralitikum mampu mengembangkan

sikap kerjasama antar peserta didik
15.

Kelengkapan penyajian pada setiap

w

pengamatan ftompetensi dasar,

indikator pencapaian, dasar teori,
stimulus, alat dan bahan, langkah

k"rjq hipotesis, pengolahan data,
pertanyaan dan kesimpulan)

B.
16.

Aspek Tampilan

Sampul depan pada buku petunjuk

praktikum sesuai dengan mata
pelajaran yang dipelajari.
17.

Judul buku yang dipilih sesuai
dengan isi buku.

18.

Dalammenggunakan buku
petunjuk praktikum ini mudah

untuk mencari nomor halamannya
19.

Tampilan buku terlihat menarik dan
memacu antusias peserta didik
dalam belajar.

20.

Buku petunjuk praktikum mudah
digunakan.

21.

Pemilihan jenis dan ukuran font

menarik
11

LL.

Penggunaan font jelas dan mudah
terbaca dengan baik

23.

Proporsi wama sesuai.

24.

Judul setiap pengarnatan jelas.

25.

Warna gambar terlihat jelas.
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Kesimpulan:
Lingkarilah salah satu kesimpulan penilaian Bapald lbu terhadap poduk yang telatr
dikembangkan!

G,
\t Foauf

Y

froaut

yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa adanya

perbailon.

yang dikerrbangkan layak untuk diujicobakan dengan perboiken sesuai sar&tr

tt

v*.r

ll

bth^-

\uf
t.-...

Yogyakarta

......1*^...Y..n....

x*
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU MATA PELAJARAN
Judul Buku

: Bulru Petunjuk Praktikum

Biologi Berbasis Discovery l*a'rtingunhrk

SMA Kelas XI

'lr,,.ti*..,-\!U .J u"k)K>

Nama Yalidator

f{:Sf,c

Pekerjaart

Petuduk

l.

Dibawah ioi t€rdapat beberapa pernyatffin mengenai tarrggapantetangpenggunaan buku

ptuqiuk praktikum, untuk itu mohon beri tanda ceklist

tr')

pada kolom skoryang sesuai

dengan pendapat validator.

2.

Kriteria skor:

a. SS (SangatSetuju)
b. S {Sstuju)

skor 5
skor 4

c. KS {Kurang Setuju)

skor 3

d. TS (Tidak Setuju)
e. STS (Sangat Tidak Setuju)
3.
No.

skor 2

skor I

Komentar dan saran mohon diberilgn pada tempt yang telah disdiakan.

Aspekyang dinitsi

Kctmryan

Skor

I

2

3

4

5

A. Aspekl*i
I

Materi praktikum ssuai dengan

{

Kompetersi Dasar.
2.

Kalimat yang digunalcan dalam
penggunoan petuduk praktikum

\/

mudahdipahami"
3.

Kalimat 1lang digunakan sesnni
dengan l@idah Bahasa Indonesia

V

yang baikdan benar.

4.

Kejelasan informasi

@a

setiap

langkah kegiaen praktikum
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5.

Petunjuk praktikum yang dituliskan
tl

sesuai dengan rnateri dan indikator

U

yang ingin dicapai.
6.

7.

t"rl

Penyajian pefimjuk

faktikum
nrntutdan sistqn*is

t"/

CAL

Peanijuk prlalaikum merrekankan

@a k*erkaian mseri
pernbehjaran dengan kehidupn
sehariJrari p6€rta didik
8.

Pemberian stimulus

pae pcfimjuk

praktikum ini sesuai dengan materi
9.

U

P*unjuk praktikum ini mendorong
peserh didik dalam berpikir kritis
dan mrrumuskan hipotesis secam

V

mandiri
10.

Kegiatan pengarnatan pada

ptuqiukpralditum ini

v

menumbuhkan ram ingin tatru pada

pesrtadidik

ll

Patanyaaaertanyaan @a soal

.)

evaluasi smuai dengan kegiatart

praltilum yrrg dilahl@l

tz. P€sunjukpmktikri ini
membimbing pessta didik

msremukankonsep maEri
13..

P€mqiuk praktilum membqikm
kesempatan k+ada peserte

didik

untuk bekerja secara mandiri dalam

kegiun praktikum
14.

Dengan

danya kegiatan

pengamafian pada petunjuk

226

4a

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

praldkum mampu

mefl

germ@m

\L

xk4lir.f

sikap kerjasama antar peserta didik

rebngk@

pengamdan ftompeensi dasar,

indik*or percryaia&

dasar teori,

stimulus, alatdan bahan, langkah

kerj+ hipotesis, pengotatran dats,
pertanyaan dan kesimpulan)

Sampul deparr pada

bukr@iu[

p,raktikum ssuai dengan mata
pelajaran yurg dipelqiad.

Judul

hltu

dengan isi

yang dipilih

Guai

bulu,

Dalam menggsnakanm

p*unjuk praktikum ini mudah
untuk mencari nomor halamannya

Tampilur buku teilihat

menarik6

memacu antusias pserta didik

dalam belEar.
Buku

petu4iutpraffiuaah

Pemilihan

j*is

dan

ffi-

ront

Penggunaan font jelas d-m mudatl
terbaca dengan baik

j"E
Warna gambsr terlihar jeE
Judul setiap pengamaan
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'*
Kesimpulan:

I.ingkarihh salah sau kcsimptdan penihian Bsdr/ Ibu Hrradqp produk yang telah
dik€mbongkan!

a-

Produk yangdiken:bangknn layah rmtuk diujicobalon Bnpe edeaye perbcikan.

b.

ProdukyangdikernbenglCIn laf,akunnrkdiujicobakandengrn

pcrboitm s3sndsrrlE

yeng diherikan.

c.

Produk yang dikembangkan tidak layak untuk diujicobakan.

Komentar dan

sran:

ty

o.trr**f
v.. 1......... .r.
;.-.............1... .. r.. r.., mSxh,yl!n$f*
I
.}rn{ms{
-*:he^
E *th: :J;i ffxi; li:s",r+, i {,* $: ei l^',;.fik :i u; u ;a,
$;
O
- .. .... ........ df,K...W*b. *U{.f&!}* t^" tohiry.& .. i. ..:.
t\.

:

Yogakarta,.....3.

U9*1.Aa1...

-ru
,,,falidator

(
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,

I

LEMBARVALIDASI AHLI T,IATERI DAN GURU MATA PELA,ARAN
I

Judul Buku

: Bulru P€tunjuk

Praktilum Biologi Berbsis Diseovery r*wningunnrk

I

Pekeqiaan

Pceunluk

l-

Dibawah ini tffdapat

empa

Frnyataan mengenai tanggapail t€tang penggunaan buku

petunjukprddikum, untuk itu mohon bed tarda ceHist

(/)

pada kolom skoryang

ssuai

dengan pendapat validator.

2,

Kriteria slcsr:

a. SS (Sangatsetuju)
b. s (S*uju)

: skor 5
: d<or4

c. KS (Kurang Setu'ju)

:

d. TS (Tidak Sea{u)
e. STS (SangatTidakSetuju)
3.

skor3

: skor 2
: skor

I

Komentar dan saran mohon diberilen pda tcrnpat yang telah disedialan.

Aspekyang dhilai

No.

KtferaAal

Skor

I

2

3

4

3

A. Aspcklsi
I

Materi pralcikum sesnrai dengan
Komperensi

7

V

ksar.

Kalimat yang digunakan dalam
penggunaan peumjuk pmktikum

,r/

mudah dipahami.
3.

Kdkd

yang digunakan sesuai

dengan kaidah Bahasa Indonesia

lr/

yang baikdan banar.

4.

Kejelarmn infonnasi

@a

sctiap

1/

langkah kegiahn pralaikrmr
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P€tunjuk praktilum yang dituliskan

5.

se$lai dengan materi dan

v

idikator

yang ingin dicapai.
Penyqiian petunjuk praktikum

6.

,/

run$tdan sist€matis
Petrufuk praktihrm mer€kankan

?.

pda ketei*aitatt materi

,/

pernbelajaran dengan t<ehidupan

sehari{rari peserta didik
8.

Pemberian stimulus

@3 P€tulduk

tl

praktikum ini sesuai dengan materi
9.

Petunjuk prdrtilmm ini meidmong
peserta

J

didik dalam berpikir *ritis

dan merumuskan hipotesis sscara

mandiri
10.

Kegiatan Frgamatan Pada

petuqiukpralailam ini
menumbuhkan rasa
peserta

ll

ingintatu

J
Pada

didik

Putanyaan-pertanyasn Pada soal
evaluasi

suai

dengan kegiatan

/

praktikum yang dilakukan
12.

Petunjukpraktikum ini

J

membimblng pesffa didik
menenrukar konsep materi
13..

Pr{ilnjuk praktikum memberikan
kssempmn k€pado p€s€rta didik

lr/

untrk bekerja seam mandiri dalam
kegirafaii ptztlcikum

14.

Dengan adanyakegiaun
pengamatan pada petunjuk
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praldihm mampu mongombangkao

t/

sikap ke{asama anar pesem didik
Kelengkapn penyqiian pada setiap

15.

pengamdan (kompeensi dasar,

indikcu

pencapaian, dasar

teui,

V

stimulug al*dan baharU langkatr

kja,

hipomis, pengolahan dsta,

pemnyaan dan kesimpulan)

B. A.spekTeupihn
16.

&impul deluur prukbu*u petunjuk
praktikum sesuai dengan mata

lr/

pelajaran yang dipetajui.

l?-

Judul hlku yang dipitih sesuai

V

dengan isi buku.
18.

Dalammenggunakan buku

J

petrmjuk paktitum ini mudatr
untuk mencari nomor halunarulya19.

Tampilan buku terlihat menarik dan
mamacu antusias pescrta

J

didik

dalam belqiar.

20-

v

Buku peenduk Faktikum mudalr

digunakr.
21.

Pemilihur jenis dan ukuran font

Ll

mmarik
?2-

J

Pengguraan fontjelas dan mrdah

terbacaden$n baik

23.

Prceorci wsrna s€suai.

24.

Judul setiap pengamatan jelas.

?5,

lYarna gambar terlihat jelas.

t/

d
\J
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Keirryulan:
Lingkadlah salah smr kesimputm pGnilairn Bopat/ Ibu

l@

prc&* !,{rg t€M

dikernbangkan!

a

Produk

drryl pcrtdlrn
M* },ang dikembangkan tayak untuk diqiioobakan dilgen pertdhrn wri smlr
@,/
ng dikerrburgkrr layakunurhdiqiie,ohkan trnpo

yangdiberikoL

c. Pmduk yarg dik€mbangkan tidak lapk untuk diujicobakan.
Komentudan saran:

k-? d(3= :=-= tut*

Yosrakana,

....?...*:....?.(.L

r'
Vatiddm

( vi4Q^
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Catatan untuk langkah-langkah learning (terbimbing) adalah siswa dibimbing dengan bantuan
petuniuk dan perintah belaiar agar melalui aktivitas belafar yang dilakukannya rfienemukan atau
sampai kepada pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa.

L.

2.
3.

Bagian dasar teori: Bagian ini baik - mengarahkan siswa agar mempelajari teori yang relevan.
Agar siswa belajar secara terarah perlu pertanyaan yang spesifik, yang memhantu siswa terarah

pada hal yang harus dipelaiari. Pertanyaan yang terlalu umum akan herakibat siswa tidak
memperoleh pengetahuan yang diharapkan dikuasai. Oleh karena itu, perintah atau pertanyaan
setelah membaca perlu lebih spesifik- perlu dirumuskan ulang.
Stimulus: Bagus - mengarahkan siswa pada fenomena dan persoalan.
Alat dan Bahan: Di sini teriadi lompatan.
r Alatdan Bahan diperlukan untukapa? Untukeksperimen
. Eksperimen untuk apa? Untuk menguii hipotesis
r Hipotesisnya apa? Belum dirumuskan
. Apa yang harus dilakukan supaya ada hipotesis? Perlu ada pertanyaan
Oleh karena itu, saya menyarankan agar setelah stimulus, dilanjutkan dengan perrumusan
persoalan atau perumusan masalah. Melalui stimulus ittt persoalan atau masalah apa yang
muncul? Masalah tersebut menuntut iawaban - maka dirumuskanlah hipotesis atau iawaban
sementara yang perlu diuii atau diselidiki?

Selaniutnya siswa diminta nrcnrnruskan hiputcsis st'l:;t;;.ri j;rwal:lltt :;{'ntont;lra unttrk
iawaban tersebut.

Langkah selanjutnya adalah siwa diminta merancang percobaan untuk menguii
hipotesisnya, baru kemudian menentukan alat yang diperlukan, Iangkah keria.
Sebelum tahap pengolahan data perlu ada bagian yang memerintahkan nsiswa mencatat
data eksperimen atau pengamatan, baru kemudianndata tcrsebut ditllah.

4
4.
5

Saran: Langkah-langkah dan petuniuk perlu disusun ulang agarsesuai dengan
Discovery Learning.

Pertanyaan: Bagus - pertanyaan ini akan membantu siswa mengolah data dan rnembahasnya
Kesimpulan: langk;rh terakhir, dih;.rlirpkan sisrvir rttt:netnukatt pltt;1;ttithttan yang pe rlu dikuasai.

Kemungkinann siswa akann kesulitan merumuskan hipotesis dan merancang perrohaan, maka pada

langkah-langkah tersebut perlu ada bantuan petuniuk. Kegiatan irti br:kan tlisi:ovt'ry terbul<a
melainkann discovery terbimbing, maka bimbingan dan bantuan guru diperlukan.

Terimakasih,
Yogyakarta,3 Mei 2419

K;
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU MATA PELAJARAN
Judul

Buku

: Buku Petunjuk Praktikum

Biologi Berbasis Discwery LearningUntuk

SMA Kelas XI

Namavalidator r..-Y.y!:::g,...81i......?v.:9:rlt?.F.f.,.
"""u""' s,t;

pekerjaan,....Qv.r."....9::l:gj... ...H*.....X1......
Petunjuk

1.

Dibalvah ini terdapat beberapa pemyatulan merigeriai fiiriggapan tetarig penggunaan buku

petunjukpraktikum, untuk itu mohon beri tanda ceklist

1/)

pada kolom skoryang sesuai

dengan pendapat validator.

2. Kriteria skor:
, a. SS (Sangat Sctuju)
b. S (Setuju)

3.
No.

: skor 5

skor 4

c. KS (Kuang Sefoju)

skor 3

d. TS (Tidak Setuju)
e. STS (Szmgat Tidak Setuju)

skor 2

skor I

Komentar dan saran mohon diberikan pada tempat yang telah disediakan.

Aspekyang dinilai

Skor

I

,}
L

3

Keterargan
4

5

,{. Aspeklsi
I

Materi praktikum sesuai dengan

7l

Kompetensi Dasar.
2.

Kalfunat fiang

digun*an dalam

penggunaan petunjuk praktikum

mudahdipahami.
3.

Kalimat yang digunakan sesuai
dengan l<aidah Batrasa Indonesia
yang baik dan benar.

4.

Kejelasan informasi pada setiap

langkah kegiatan praktikum
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Petur$uk praktikum yang dittrliskan

5.

sesuai dengan materi dan indikator

yang ingin dicapai.
Penyajian petmjuk praktikum

6.

runtut dan sistematis
Petunjuk praktikum meuekankan

7.

pada keterkaitan materi

pembelajaran de,ngan
setrari-hari peserta didik
Pemberian stimulus Pada Petunjuk

8.

praktikum ini sesuai dengan materi
9.

Petuqiuk praktikum ini meadorong
peserta didik dalam berpikir

kritis

v

dan merumuskan hipotesis secara

mandiri
10.

Kegiatan pengamatan Pada

petunjukpraktikum ini
menumbuhkan rasa ingin tahu Pada

pesertadidik
11.

Pertanyaan-pertanyaan pada soal
evaluasi sesuai dengan kegiatan

praktikum yamg dilalcukan

t2.

Petunjuk praktikum ini

membimbing peserta didik

w

menemukan konsep materi
13..

Petu4iuk praktikum memberikan
kesempatan kepada peserta

didik

untuk kkerja secaramandiri dalam
kegiatan praktikum

t4.

Dengan adanyakegiatan
pengamatan pada petuqiuk
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praktikum mampu mengembangkan

sikap kerjasama antar peserta didik

I

Kelengkapao penyajian pada setiap

15"

pengamatan (kompetensi dasar,

indikator pencapaian, dasar teori,
stimulus, alat dan bahan, langkah
kerj

q hipotesis,

pengolatran data,

pertanyaan dan kesimpulan)

B. Aspek Tampilan
16.

Sampul depan padabuku petuqiuk

praktikum sesuai dengan mata
pelajaian yang dipelajari,

t7.

Judul buku yang &prlih sesuai
dengan isi buku.

18.

Dalam menggunakan buku
petunjuk praktikum ini mudah
rmfuk mencmi nomor halamamrya.

19.

Tampitan buku terlihat menarik dan
memacu antusias peserb didik

\./

dalam belajar.

20.

Buku petuqiuk praktikum mudah
digunakan.

21.

Pemilihanjenis dan ukuran font
menarik

22.

Penggunaan font jelas dan mudah
terbaca dengan baik

23.

Proporsi lryarna sesuai.

24.

Judul setiap pengamatan jelas.

2s.

Warna gambar terlihat jelas.
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Yogyakarta,

Validator

_r.h
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HASIL WAWANCARA ANALISA KEBUTUHAN
WAWANCARA ANALISA KEBUTUHAN
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Louise IX Sedayu

Nama Guru

: Ibu Eny

Tanggal

: 5 November 2018

1. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar mata pelajaran Biologi ?
Jawaban : sudah sekitar 10 tahun.
2. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar kelas XI ?
Jawaban : sudah 2 tahun.
3. Bagaimana tanggapan bapak / ibu mengenai pendekatan scientific berbasis discovery
learning? dalam kurikulum 2013?
Jawaban : sudah bagus dalam proses pembelajaran.
4. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan pembelajaran dengan pendekatan selain
pendekatan scientific berbasis discovery learning? Bila pernah pendekatan apa saja yang
dilakukan.
Jawaban : Pendekatan Kontekstual Inquiry, Project Based Learning.
5. Selama mengajar di kelas XI materi apa saja yang bapak/ ibu ajarkan dengan menggunakan
kegiatan praktikum?
Jawaban : semua materi kecuali system imun dan system reproduksi
6. Bagaimana model praktikum yang bapak/ ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut?
Jawaban : menggunakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
7. Berapa kali kegiatan praktikum dilakukan dalam satu tahun ajaran?
Jawaban : Setiap KD melakukan praktikum.
8. Apakah bapak/ ibu pernah mengadakan praktikum berdasarkan pendekatan scientific
berbasis discovery learning?
Jawaban : Pernah.
9. Petunjuk praktikum seperti apa yang digunakan oleh peserta didik ?
Jawaban : berisi KD, cara kerja, alat dan bahan, tabel hasil pengamatan, pembahasan
berupa soal.
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10. Apakah menurut bapak / ibu dengan kegiatan tersebut sudah mencukupi pencapaian
kurikulum 2013 yang memberi peluang untuk siswa kreatif dalam melakukan ketrampilan
prosedur kegiatan ?
Jawaban : Sudah sangat mencukupi.
11. Apakah dengan adanya praktikum siswa menjadi lebih antusias dalam belajar ? atau malah
sebalikny?
Jawaban : Sangat antusias. Biasanya siswa lebih senang ketika praktikum jika
dibandingkan dengan mendengarkan ceramah di kelas.
12. Menurut bapak/ ibu materi apa saja yang membutuhkan praktikum selain yang telah bapak/
ibu sebutkan sebelumnya namun belum terlaksana dalam pembelajaran.
Jawaban : Sistem imun dan sistem reproduksi
13. Selama melakukan kegiatan praktikum , materi apa saja yang sulit untuk dilakukan oleh
siswa ?
Jawaban : pengamatan sel dan jaringan karena masih menggunakan mikroskop cahaya dan
siswa merasa bingung ketika menggambarkan.
14. Apakah bapak/ ibu sudah mengenal pendekatanscientific berbasis discovery learning?
Jawaban : Sudah
15. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan dalam pembelajaran atau praktikum?
Jawaban : Sudah
16. Apakah bapak/ ibu ingin dibantu mengembangkan petunjuk praktikum berbasis discovery
learning ?
Jawaban : Sangat ingin dibantu karena memudahkan siswa dalam melaksanakan praktikum
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HASIL WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN
Nama Sekolah

: SMA Negeri 6 Yogyakarta

Nama Guru

: Ibu Riadiani

Tanggal

:

1. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar mata pelajaran Biologi ?
Jawaban : sudah sekitar 12tahun
2. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar kelas XI ?
Jawaban : Sudah 10tahun
3. Bagaimana tanggapan bapak / ibu mengenai pendekatan scientific berbasis discovery
learning?dalam kurikulum 2013?
Jawaban : sudah bagus dalam proses pembelajaran.
4. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan pembelajaran dengan pendekatan selain
pendekatan scientific berbasis discovery learning? Bila pernah pendekatan apa saja yang
dilakukan.
Jawaban : belum pernah
5. Selama mengajar di kelas XI materi apa saja yang bapak/ ibu ajarkan dengan menggunakan
kegiatan praktikum?
Jawaban : sel, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, uji makanan.
6. Bagaimana model praktikum yang bapak/ ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut?
Jawaban : menggunakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
7. Berapa kali kegiatan praktikum dilakukan dalam satu tahun ajaran?
Jawaban : tergantung materi.
8. Apakah bapak/ ibu pernah mengadakan praktikum berdasarkan pendekatan scientific
berbasis discovery learning?
Jawaban : Pernah.
9. Petunjuk praktikum seperti apa yang digunakan oleh peserta didik ?
Jawaban : berisi KD, cara kerja, alat dan bahan, tabel hasil pengamatan, pembahasan
berupa soal.
10. Apakah menurut bapak / ibu dengan kegiatan tersebut sudah mencukupi pencapaian
kurikulum 2013 yang memberi peluang untuk siswa kreatif dalam melakukan ketrampilan
prosedur kegiatan ?
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Jawaban : Sudah sesuai.
11. Apakah dengan adanya praktikum siswa menjadi lebih antusias dalam belajar ? atau malah
sebalikny?
Jawaban : Sangat antusias. Biasanya siswa lebih senang ketika praktikum jika
dibandingkan dengan mendengarkan ceramah di kelas.
12. Menurut bapak/ ibu materi apa saja yang membutuhkan praktikum selain yang telah bapak/
ibu sebutkan sebelumnya namun belum terlaksana dalam pembelajaran.
Jawaban : Sistem imun, system indera, system sirkulasi.
13. Selama melakukan kegiatan praktikum , materi apa saja yang sulit untuk dilakukan oleh
siswa ?
Jawaban : pengamatan dengan menggunakan mikroskop (sel dan jaringan) selain itu juga
tes golongan darah, banyak siswa yang enggan untuk melakukan praktikum karena
ketakutan dengan jarum suntik.
14. Apakah bapak/ ibu sudah mengenal pendekatanscientific berbasis discovery learning?
Jawaban : Sudah
15. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan dalam pembelajaran atau praktikum?
Jawaban : Sudah
16. Apakah bapak/ ibu ingin dibantu mengembangkan petunjuk praktikum berbasis discovery
learning ?
Jawaban : perlu.
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HASIL WAWANCARA ANALISA KEBUTUHAN
Nama Sekolah
Nama Guru
Tanggal

: SMA Negeri 11 Yogyakarta
: Ibu Titi Dwi K
: 8 november 2018

1. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar mata pelajaran Biologi ?
Jawaban : sudah lama dari tahun 2013
2. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar kelas XI ?
Jawaban : sudah sekitar 4 tahun
3. Bagaimana tanggapan bapak / ibu mengenai pendekatan scientific berbasis discovery
learning?dalam kurikulum 2013?
Jawaban : sudah bagus dan sangat membantu dalam proses pembelajaran
4. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan pembelajaran dengan pendekatan selain
pendekatan scientific berbasis discovery learning? Bila pernah pendekatan apa saja yang
dilakukan.
Jawaban : Pendekatan Kontekstual Berbasis Inquiry, PBL, PJBL.
5. Selama mengajar di kelas XI materi apa saja yang bapak/ ibu ajarkan dengan menggunakan
kegiatan praktikum?
Jawaban : semua materi
6. Bagaimana model praktikum yang bapak/ ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut?
Jawaban : menggunakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
7. Berapa kali kegiatan praktikum dilakukan dalam satu tahun ajaran?
Jawaban : Setiap bab.
8. Apakah bapak/ ibu pernah mengadakan praktikum berdasarkan pendekatan scientific
berbasis discovery learning?
Jawaban : Pernah.
9. Petunjuk praktikum seperti apa yang digunakan oleh peserta didik ?
Jawaban : berisi KD, cara kerja, alat dan bahan, tabel hasil pengamatan, pembahasan
berupa soal.
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10. Apakah menurut bapak / ibu dengan kegiatan tersebut sudah mencukupi pencapaian
kurikulum 2013 yang memberi peluang untuk siswa kreatif dalam melakukan ketrampilan
prosedur kegiatan ?
Jawaban : Sudah sesuai
11. Apakah dengan adanya praktikum siswa menjadi lebih antusias dalam belajar ? atau malah
sebalikny?
Jawaban : jelas lebih antusias.
12. Menurut bapak/ ibu materi apa saja yang membutuhkan praktikum selain yang telah bapak/
ibu sebutkan sebelumnya namun belum terlaksana dalam pembelajaran.
Jawaban : Sistem imun dan sistem reproduksi
13. Selama melakukan kegiatan praktikum , materi apa saja yang sulit untuk dilakukan oleh
siswa ?
Jawaban : pengamatan sel dan jaringan karena masih menggunakan mikroskop cahaya
karena di sekolah tidak diperkenankan menggunakan HP.
14. Apakah bapak/ ibu sudah mengenal pendekatanscientific berbasis discovery learning?
Jawaban : Sudah
15. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan dalam pembelajaran atau praktikum?
Jawaban : Sudah
16. Apakah bapak/ ibu ingin dibantu mengembangkan petunjuk praktikum berbasis discovery
learning ?
Jawaban : perlu.
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HASIL WAWANCARA ANALISA KEBUTUHAN
Nama Sekolah
Nama Guru
Tanggal

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: Ibu Sulis
: 13 November 2018

1. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar mata pelajaran Biologi ?
Jawaban : sekitar 10tahun
2. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar kelas XI ?
Jawaban : 10tahun.
3. Bagaimana tanggapan bapak / ibu mengenai pendekatan scientific berbasis discovery
learning?dalam kurikulum 2013?
Jawaban : sudah bagus dalam proses pembelajaran.
4. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan pembelajaran dengan pendekatan selain
pendekatan scientific berbasis discovery learning? Bila pernah pendekatan apa saja yang
dilakukan.
Jawaban : Pendekatan Kontekstual Inquiry, Project Based Learning.
5. Selama mengajar di kelas XI materi apa saja yang bapak/ ibu ajarkan dengan menggunakan
kegiatan praktikum?
Jawaban : sel, struktur tumbuhan dan hewan, gerak, system transportasi.
6. Bagaimana model praktikum yang bapak/ ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut?
Jawaban : menggunakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
7. Berapa kali kegiatan praktikum dilakukan dalam satu tahun ajaran?
Jawaban : Setiap bab minimal 1x praktikum
8. Apakah bapak/ ibu pernah mengadakan praktikum berdasarkan pendekatan scientific
berbasis discovery learning?
Jawaban : Pernah.
9. Petunjuk praktikum seperti apa yang digunakan oleh peserta didik ?
Jawaban : berisi KD, cara kerja, alat dan bahan, tabel hasil pengamatan, pembahasan
berupa soal.
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10. Apakah menurut bapak / ibu dengan kegiatan tersebut sudah mencukupi pencapaian
kurikulum 2013 yang memberi peluang untuk siswa kreatif dalam melakukan ketrampilan
prosedur kegiatan ?
Jawaban : Sudah
11. Apakah dengan adanya praktikum siswa menjadi lebih antusias dalam belajar ? atau malah
sebalikny?
Jawaban : sangat antusias.
12. Menurut bapak/ ibu materi apa saja yang membutuhkan praktikum selain yang telah bapak/
ibu sebutkan sebelumnya namun belum terlaksana dalam pembelajaran.
Jawaban : Sistem imun, sistem reproduksi, system ekskresi.
13. Selama melakukan kegiatan praktikum , materi apa saja yang sulit untuk dilakukan oleh
siswa ?
Jawaban : pengamatan jaringan hewan karena gambar dengan hasil yang didapat kadang
siswa sulit membedakan.
14. Apakah bapak/ ibu sudah mengenal pendekatanscientific berbasis discovery learning?
Jawaban : Sudah
15. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan dalam pembelajaran atau praktikum?
Jawaban : Sudah
16. Apakah bapak/ ibu ingin dibantu mengembangkan petunjuk praktikum berbasis discovery
learning ?
Jawaban : Sangat perlu.
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HASIL WAWANCARA ANALISA KEBUTUHAN
Nama Sekolah
Nama Guru
Tanggal

: SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
: Ibu Puri
:

1. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar mata pelajaran Biologi ?
Jawaban : sudah lebih dari 4 tahun
2. Sudah berapa lama bapak / ibu mengajar kelas XI ?
Jawaban : sudah 3 tahun.
3. Bagaimana tanggapan bapak / ibu mengenai pendekatan scientific berbasis discovery
learning?dalam kurikulum 2013?
Jawaban : sudah sesuai dan sudah bagus.
4. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan pembelajaran dengan pendekatan selain
pendekatan scientific berbasis discovery learning? Bila pernah pendekatan apa saja yang
dilakukan.
Jawaban : Pendekatan Kontekstual Inquiry, Project Based Learning.
5. Selama mengajar di kelas XI materi apa saja yang bapak/ ibu ajarkan dengan menggunakan
kegiatan praktikum?
Jawaban : jaringan hewan, tumbuhan, system peredaran darah
6. Bagaimana model praktikum yang bapak/ ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut?
Jawaban : menggunakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) dan Project
7. Berapa kali kegiatan praktikum dilakukan dalam satu tahun ajaran?
Jawaban : 3x atau 5x.
8. Apakah bapak/ ibu pernah mengadakan praktikum berdasarkan pendekatan scientific
berbasis discovery learning?
Jawaban : Pernah.
9. Petunjuk praktikum seperti apa yang digunakan oleh peserta didik ?
Jawaban : berisi KD, cara kerja, alat dan bahan, tabel hasil pengamatan, pembahasan
berupa soal.
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10. Apakah menurut bapak / ibu dengan kegiatan tersebut sudah mencukupi pencapaian
kurikulum 2013 yang memberi peluang untuk siswa kreatif dalam melakukan ketrampilan
prosedur kegiatan ?
Jawaban : Sudah sangat mencukupi.
11. Apakah dengan adanya praktikum siswa menjadi lebih antusias dalam belajar ? atau malah
sebalikny?
Jawaban : Sangat antusias. Biasanya siswa lebih senang ketika praktikum jika
dibandingkan dengan mendengarkan ceramah di kelas.
12. Menurut bapak/ ibu materi apa saja yang membutuhkan praktikum selain yang telah bapak/
ibu sebutkan sebelumnya namun belum terlaksana dalam pembelajaran.
Jawaban : Sistem imun dan sel.
13. Selama melakukan kegiatan praktikum , materi apa saja yang sulit untuk dilakukan oleh
siswa ?
Jawaban : pengamatan jaringan hewan dan tumbuhan
14. Apakah bapak/ ibu sudah mengenal pendekatan scientific berbasis discovery learning?
Jawaban : Sudah
15. Apakah bapak / ibu pernah menggunakan dalam pembelajaran atau praktikum?
Jawaban : Sudah
16. Apakah bapak/ ibu ingin dibantu mengembangkan petunjuk praktikum berbasis discovery
learning ?
Jawaban : tidak terlalu membutuhkan.
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