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ABSTRAK 

Maharani, Maylinda Uti. 2013. Pengembangan Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle untuk Siswa SMP. Skripsi, Prodi 

Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Lisdiana, M.Si. dan Pembimbing 

Pendamping Arif Widiyatmoko, S.Pd, M.Pd. 

Kata kunci: petunjuk praktikum, IPA terpadu, learning cycle. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMPN 15 Semarang, 

guru belum memiliki petunjuk praktikum yang merangkum setiap kegiatan yang 

akan dipraktikumkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu 

petunjuk praktikum yang berbasis suatu model yang cocok. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengembangkan petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle untuk siswa SMP dengan hasil belajar dan 

aktivitas siswa sebagai data tambahan. Penelitian ini merupakan penelitian 

Research and Development dengan uji coba skala kecil pada kelas VIII F dan 

skala besar pada VIIIG. Hasil penelitian menunjukkan petunjuk praktikum valid 

dan layak digunakan dengan memperoleh rata-rata skor > 2,5 dari masing masing 

ahli. Setelah melakukan perhitungan dengan rumus n gain didapatkan nilai n gain 

klasikal sebesar 0,64 (sedang), dengan persentase ketuntasan klasikal adalah 

100%.  Hasil aktivitas siswa mengalami peningkatan pada pertemuan kedua 

dengan rata-rata 87,87% siswa tergolong dalam kategori “aktif” dan “sangat 

aktif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle untuk siswa SMP telah terbukti valid dan 

layak digunakan dalam pembelajaran. 
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ABSTRACT 

Maharani, Maylinda Uti. 2013. The Development of Integrated Science Practical 

Instructions About Photosynthesis Based Learning Cycle for Junior High School 

Students. Final Project, Science Education Program, Faculty of Mathematics and 

Scince, Semarang State University. Dr. Lisdiana, M.Si as Advisor I. dan Arif 

Widiyatmoko, S.Pd, M.Pd. as Advisor II. 

Keywords: practical instructions, integrated science, learning cycle. 

 Based on observations in 15 Semarang Junior High School, teachers do 

not have a practical instruction that summarizes each activity to be practice. To 

solve these problems, we need a model that suitable with practical instruction. The 

purpose of this study is to develop an integrated science practical instructions 

about photosynthesis based learning cycle for junior high school with learning 

outcomes and student activities as additional data. This research is a Research and 

Development with the small-scale trial in VIII F grade and large-scale VIII G 

grade. The results show a valid and practical guidance fit for use by obtaining an 

average score of > 2.5 of each expert. After calculating the gain obtained by the 

formula n gain classical value of 0.64 (moderate), with classical completeness 

percentage is 100%. Results of student activity increased in the second meeting 

with an average 87.87% of students classified in the category of "active" and 

"very active". It can be concluded that the integrated science lab instructions 

photosynthesis theme-based learning cycle for junior high school students has 

been proven valid and fit for use in learning. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari (Depdiknas, 2006). 

IPA Terpadu merupakan suatu pembelajaran IPA yang menyatukan 

mata pelajaran IPA Fisika, Kimia, dan Biologi dalam satu tema atau pokok 

bahasan. Tema yang diambil merupakan tema yang dapat memadukan cabang-

cabang IPA lain. Secara umum Ilmu Pengetahuan Alam di SMP/MTs meliputi 

bidang kajian energi dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup dan 

proses kehidupan, dan materi dan sifatnya. Pelaksanaan IPA terpadu disekolah 

sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI). 

Kurikulum 2013 juga menetapkan pelaksanaan pembelajaran IPA dan IPS di 

SMP/MTs harus dilaksanakan secara terpadu. 

Hasil observasi di SMP Negeri 15 Semarang, menunjukkan bahwa 

sekolah tersebut masih memisahkan masing-masing mata pelajaran IPA. Hal ini 

dimungkinkan untuk memenuhi tuntutan kurikulum. Sementara mata pelajaran 

IPA masih meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Biologi, Fisika, 

Kimia dan belum ada keterpaduan di dalamnya sehingga pembelajaran masih 

cenderung dilakukan secara terpisah-pisah antara Biologi, Fisika dan Kimia. 

Permasalahan yang ada dilapangan salah satunya adalah disebabkan karena belum 

adanya contoh konkrit mengenai perangkat pembelajaran IPA Terpadu yang dapat 

diterapkan oleh pendidik saat pembelajaran. Salah satu perangkat pembelajaran 
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yang digunakan oleh guru dan siswa ketika melakukan pembelajaran ialah 

petunjuk praktikum. 

Pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran IPA dilaksanakan melalui 

kegiatan praktikum. Kegiatan ini dapat menarik minat dan motivasi belajar siswa 

serta dapat membantu meningkatkan pemahaman pada materi yang di 

praktikumkan. Pada kompetensi dasar pembelajaran IPA di tingkat SMP terdapat 

beberapa KD yang mengharuskan adanya kegiatan praktikum dalam 

pembelajaran. Hal ini menuntut guru IPA untuk mampu membimbing dan 

merencanakan kegiatan praktikum yang akan dilakukan, agar kegiatan tersebut 

dapat berjalan dengan lancar. 

Trisnawati (2011) mengemukakan agar kegiatan praktikum berjalan 

sesuai tujuan yang diinginkan, membutuhkan sarana laboratorium yang memadai 

dan sebuah bahan ajar yang relevan, antara lain dalam bentuk petunjuk praktikum. 

Petunjuk praktikum diperlukan agar kegiatan praktikum dapat berjalan lancar, 

tujuan utama dapat tercapai, harus berisi keselamatan kerja untuk memperkecil 

resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dan lain-lain. 

Ada banyak model pembelajaran yang dapat dipilih guru IPA dalam 

kegiatan pembelajaran. Salah satu pertimbangan dalam memilih model 

pembelajaran adalah agar siswa dapat ikut berperan aktif dalam pembelajaran. 

Kegiatan praktikum dapat membantu siswa ikut aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, karena siswa terlibat langsung dalam kegiatan praktikum. Selain 

praktikum, banyak model yang dianggap mampu membantu siswa ikut berperan 

aktif dalam pembelajaran, salah satunya ialah metode learning cycle. 

Simatupang (2008) menjelaskan bahwa learning cycle adalah suatu 

siklus belajar yang terdiri dari rangkaian tahap-tahap kegiatan yang 

diorganisasikan sedemikian rupa melalui peran aktivitas siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara efisien dan efektif. Tahap-tahap pada learning 

cycle yaitu engage, elaborate, explore, explain dan evaluate.  learning cycle 

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga menemukan 

sendiri pengetahuanya. Ahmed (2012) pada jurnalnya menyimpulkan bahwa 

penggunaan model learning cycle menunjukkan perbedaan yang besar pada hasil 
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belajar siswa dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

learning cycle. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kulsum et al. 

(2011) yang menyimpulkan bahwa penerapan model learning cycle dalam 

pembelajaran Kimia dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa di tiap 

siklusnya. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Hasret et al. (2006) juga 

menyimpulkan bahwa model learning cycle yang diterapkan pada kegiatan 

praktikum dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model ini juga membantu 

memecahkan masalah utama dalam pengajaran konsep IPA, yang membantu 

siswa untuk belajar secara efektif dan menemukan konsep secara bermakna.  Oleh 

sebab itu, learning cycle dapat diterapkan dalam kegiatan praktikum IPA sehingga 

dapat membantu meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di SMPN 15 Semarang, belum memiliki 

petunjuk praktikum. Untuk petunjuk praktikum, guru IPA hanya mengambil dari 

beberapa buku. Buku tersebut antara lain BSE, LKS MGMP IPA, dan buku 

Biologi Pudak Scientific. Sekolah masih belum memiliki buku petunjuk praktikum 

khusus yang merangkum kegiatan praktikum apa saja yang akan dilaksanakan 

dalam pembelajaran IPA di SMP tersebut. Hal ini terkadang menyulitkan guru 

untuk mencari-cari terlebih dahulu kegiatan praktikum yang tepat diterapkan di 

sekolah. Kesulitan juga dihadapi siswa, karena siswa tidak mengetahui kegiatan 

praktikum apa yang akan dilaksanakan dan menyebabkan kurangnya persiapan 

siswa dalam melakukan praktikum. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu 

petunjuk praktikum yang berisi materi IPA terpadu dan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam kegiatan praktikum. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan pembuatan petunjuk praktikum IPA 

terpadu  tema Fotosintesis berbasis learning cycle untuk siswa SMP/MTs kelas 

VIII. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah petunjuk praktikum IPA Terpadu tema Fotosintesis berbasis learning 

cycle  untuk siswa SMP valid berdasarkan hasil validasi ahli? 

2. Apakah petunjuk praktikum IPA Terpadu tema Fotosintesis berbasis learning 

cycle  untuk siswa SMP layak diterapkan di SMP, dengan indikator hasil 

belajar dan aktivitas siswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari 

pengembangan petunjuk praktikum ini adalah: 

1. Mengembangkan petunjuk praktikum IPA Terpadu tema Fotosintesis berbasis 

learning cycle  untuk siswa SMP yang valid berdasarkan hasil validasi ahli. 

2. Menguji kelayakan petunjuk praktikum IPA Terpadu tema Fotosintesis 

dengan indikator hasil belajar dan aktivitas siswa. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Pada konteks komunikasi sehari-hari sering terjadi adanya ambiguitas. 

Hal ini mengakibatkan kesalahpahaman dalam menyampaikan suatu maksud. 

Untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dianggap penting. 

1.4.1 Pengembangan Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Pada penelitian ini produk yang dikembangkan adalah petunjuk 

praktikum Petunjuk praktikum merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan 

praktikum yang dipandang sebagai sebuah rancangan percobaan yang berisi 

pendahuluan, tujuan, daftar alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, uraian 

hasil praktikum dan evaluasi. Menurut Purnamasari (2012) pada pembelajaran 

dengan metode praktikum dibutuhkan suatu petunjuk praktikum. Petunjuk 

praktikum tersebut bertujuan untuk menuntun siswa dalam melakukan praktikum 
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dan membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada penelitian ini 

dilakukan pengembangan petunjuk praktikum IPA Terpadu. Penelitian ini hanya 

mengembangkan petunjuk praktikum pada tema fotosintesis saja dan dilaksanakan 

pada siswa kelas VIII semester genap di SMP Negeri 15 Semarang. 

1.4.2 Learning Cycle 

Menurut Kulsum et al. (2011) Model learning cycle adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Model learning cycle 

merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dengan cara berperan aktif. Pada penelitian ini digunakan 

learning cycle 5E yang terdiri dari tahap engage, elaborate, explore, explain dan 

evaluate. pelaksanaan tahapan-tahapan learning cycle dimasukkan kedalam 

komponen-komponen petunjuk praktikum dan didukung dengan proses 

pembelajaran. 

1.4.3 Tema Fotosintesis 

Pembelajaran IPA terpadu biasanya dilakukan berdasarkan hubungan 

pada suatu tema tertentu. Untuk penelitian ini hanya dilakukan pada tema 

Fotosintesis yang mencakup materi Biologi, Fisika dan Kimia. Untuk Biologi 

dibahas tentang proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan 

hijau. Untuk bidang kajian Kimia membahas tentang nama-nama unsur dan 

senyawa sederhana yang ada pada proses fotosintesis. Sedangkan dari bidang 

kajian Fisika dibahas tentang bentuk-bentuk perubahan energi yang terjadi dalam 

fotosintesis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diraih dari penelitian ini 

adalah:  

  



6 
 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam 

dalam rangka pemecahan masalah pembelajaran. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

terpadu lainnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi sekolah, merintis adanya petunjuk praktikum IPA terpadu berbasis 

learning cycle  yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat 

merangsang siswa untuk menemukan dan mengembangkan sendiri konsep. 

Serta merupakan sumbangan yang baik dalam rangka menambah perangkat 

pembelajaran IPA terpadu disekolah. 

2. Bagi Guru, memberikan petunjuk praktikum yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Bagi Siswa, menumbuhkan kebiasaan bekerja ilmiah pada kegiatan 

praktikum (keterampilan proses sains, pemahaman konsep, kemampuan 

bekerja kelompok, dan kemampuan berfikir, bertindak dan bersikap seperti 

ilmuan). Selain itu dapat menunjang kegiatan praktikum bagi siswa sehingga 

membantu mempermudah dalam memahami konsep dalam mencapai 

kompetensi 

4. Bagi Peneliti, memberikan pengalaman mengenai pembuatan petunjuk 

praktikum IPA Terpadu yang tepat di terapkan pada siswa SMP/MTs. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Pembelajaran Terpadu 

Pendekatan pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun 

kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara 

holistik dan otentik. Pembelajaran terpadu akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa 

otentik atau eksplorasi tema/topik menjadi pengendali didalam kegiatan 

pembelajaran. Diharapkan dengan berpartisipasi didalam eksplorasi 

tema/peristiwa tersebut siswa belajar sekaligus proses dan isi beberapa mata 

pelajaran secara serempak (Depdiknas, 2006). 

Sesuai Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI), 

model pembelajaran terpadu merupakan salah satu contoh implementasi 

kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang Pendidikan 

Dasar, mulai dari tingkat SD maupun SMP. Hal ini didasarkan pada 

kecenderungan materi-materi yang memiliki potensi untuk dipadukan dalam satu 

tema tertentu. Salah satu contoh penerapan pembelajaran terpadu adalah pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dapat dibahas dari berbagai 

bidang kajian seperti Biologi, Kimia, dan Fisika untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Dengan pembelajaran terpadu, siswa diharapkan mempunyai 

pengetahuan IPA yang utuh (holistik) untuk menghadapi permasalahan kehidupan 

sehari-hari. Menurut Listyawati (2012) pengetahuan IPA yang diperoleh dari hasil 

pengalaman belajar oleh siswa sendiri. Pengalaman belajar tersebut akan lebih 

menunjukkan kaitan dari unsur-unsur konseptual yang akan menjadikan proses 

belajar lebih efektif. Sedangkan cakupan yang terdapat dalam IPA meliputi alam 

semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, didalam perut bumi, dan 

7 
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diluar angkasa baik yang dapat diamati oleh indra manusia maupun yang tidak 

dapat diamati oleh indra manusia. 

Kurikulum 2013 yang rencananya segera diimplementasikan di semua 

jenjang pendidikan di Indonesia, mengharuskan pembelajaran tematik dan terpadu 

di tingkat SD untuk semua pelajaran dan untuk tingkat SMP mata pelajaran IPA 

dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu, bukan sebagai disiplin ilmu. 

Keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan 

berfikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu dan pembangunan sikap peduli dan 

bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Pengembangan diri 

terintegrasi pada setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran IPA. Oleh sebab 

itu pada pelaksanaan IPA terpadu juga dimasukkan unsur-unsur pengembangan 

diri, diantaranya adalah karakter yang ingin ditumbuhkan pada siswa. 

(Kemendikbud, 2012) 

2.1.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Terpadu 

Indrawati (2009) mengemukakan pembelajaran terpadu memiliki 

beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 

1. Holistik, suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran 

terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu 

fenomena dari segala sisi. 

2. Bermakna, keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah 

kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan siswa mampu 

menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata 

didalam kehidupannya. 

3. Aktif, pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan diskoveri-

inkuiri. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dalam proses 

pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak. 

Selain itu Indrawati (2009) juga mengemukakan ciri-ciri pembelajaran 

terpadu menurut pendapat lain. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Berpusat pada siswa. 

2. Memberikan pengalaman langsung pada siswa. 
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3. Pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu mata pelajaran. 

5. Bersikap luwes. 

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

siswa. 

Karakteristik tersebut sesuai dengan filosifi konstruktivisme sebagai 

rujukan pendidikan yang sekarang dianut, dengan filosofi ini kita harus berpegang 

pada prinsip bahwa siswa bersifat aktif dan memiliki kemampuan untuk 

membangun pengetahuannya. 

Pembelajaran terpadu memiliki banyak model yang dapat diterapkan. 

Pada penelitian ini model terpadu yang digunakan adalah model Connected. 

Hidayat (2009) menjelaskan pembelajaran terpadu model connected adalah model 

pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik 

dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas dilakukan 

pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide 

yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester 

berikutnya dalam satu bidang studi. 

2.1.2 Pemaduan Konsep dalam Pembelajaran Terpadu Tema Fotosintesis 

Pemaduan konsep dalam pembelajaran IPA terpadu merupakan langkah 

awal untuk melaksanakan pembelajaran terpadu.  Menurut Depdiknas (2006) 

salah satu kunci pembelajaran terpadu yang terdiri atas beberapa bidang kajian 

adalah menyediakan lingkungan belajar yang menempatkan siswa  mendapat 

pengalaman belajar yang dapat menghubungkan konsep-konsep dari berbagai 

bidang kajian. 

Pembelajaran terpadu diawali dengan penentuan tema, karena 

penentuan tema dapat membantu siswa dalam beberapa aspek sebagai berikut. 

1. Siswa yang bekerja sama dengan kelompoknya akan lebih bertanggung 

jawab, berdisiplin, dan mandiri. 

2. Siswa menjadi lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar bila mereka 

berhasil menerapkan apa yang telah dipelajarinya. 
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3. Siswa lebih memahami dan lebih mudah mengingat karena mereka 

„mendengar‟, „berbicara‟, „membaca‟, „menulis‟, dan „melakukan‟ kegiatan 

menyelidiki masalah yang sedang dipelajarinya. 

4. Memperkuat kemampuan berbahasa siswa. 

5. Belajar akan lebih baik bila siswa terlibat secara aktif melalui tugas proyek, 

kolaborasi, dan berinteraksi dengan teman, guru, dan dunia nyata. 

Dalam memilih tema langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ada pada 

silabus. Yang perlu dicermati adalah kemiripan dari setiap SK dan KD. 

2. Mengkaji materi pembelajaran dan menentukan model keterpaduan yang bisa 

digunakan. 

3. Membuat peta bahan ajar 

4. Menentukan tema pemersatu yang dapat memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Jika materi-materi IPA yang telah dipilih terasa „dipaksakan‟ untuk 

dipadukan maka tidak perlu memadukan meteri tersebut. 

Penentuan tema pada penelitian ini didasari pada keterkaitan materi 

fotosintesis (biologi) dengan materi nama unsur dan senyawa kimia, juga bentuk 

perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis. Materi-materi tersebut di 

SMPN 15 Semarang diajarkan pada siswa kelas VIII semester genap, kecuali 

materi nama unsur dan senyawa kimia. Kompetensi Dasar yang harus dicapai 

siswa dalam pembelajaran IPA terpadu pada tema fotosintesis adalah sebagai 

berikut. 

3.2 Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada 

tumbuhan hijau. (Biologi) 

5.3  Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya. (Fisika) 

2.3  Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana. (Kimia) 
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Gambar 2.1  Skema Model Pembelajaran Connected 

2.2 Petunjuk Praktikum 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 

menjelaskan pengertian petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan 

praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan 

pelaporan. Menurut Purnamasari (2012) pada pembelajaran dengan metode 

praktikum dibutuhkan suatu petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum tersebut 

bertujuan untuk menuntun siswa dalam melakukan praktikum dan membantu guru 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Petunjuk praktikum disusun dan ditulis oleh 

sekelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti 

kaidah tulisan ilmiah. 

Praktikum merupakan salah satu perwujudan kerja ilmiah dalam 

pembelajaran. Salirawati (2011) menjelaskan kegiatan praktikum merupakan 

percobaan yang ditampilkan oleh guru dalam bentuk demonstrasi, demonstrasi 

secara kooperatif oleh sekelompok siswa, maupun percobaan dan observasi oleh 

siswa. Kegiatan tersebut dapat berlangsung di laboratorium atau di tempat lain. 

Melakukan kegiatan praktikum tidak dapat lepas dengan keterampilan 

proses sains. Menurut Bryce et al. (1990) keterampilan proses sains mencakup 

keterampilan dasar (basic skill) sebagai kemampuan yang terendah, kemudian 
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diikuti dengan keterampilan proses (process skil). Sebagai keterampilan tertinggi 

adalah keterampilan investigasi (investigation skill). Keterampilan dasar 

mencakup melakukan pengamatan (observation skill), mencatat data (recording 

skill), melakukan pengukuran (measurement skill), mengimplementasikan 

prosedur (procedural skill) dan mengikuti instruksi (following instructions). 

Keterampilan proses meliputi menginferensi (skill of inference) dan menyeleksi 

berbagai cara atau prosedur (selection of procedures). Keterampilan investigasi 

berupa keterampilan merencanakan dan melaksanakan serta melaporkan hasil 

investigasi. Keterampilan tersebut juga harus didasari oleh sikap ilmiah seperti 

sikap antusias, ketekunan, kejujuran dan sebagainya. Berdasarkan pertimbangan 

perkembangan mental siswa SMP kelas VIII, maka dalam penelitian ini 

keterampilan proses sains yang diterapkan hanya sampai keterampilan dasar 

(basic skill) saja. 

Kegiatan praktikum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Wiyanto 

(2008) menjelaskan kegiatan praktikum ditinjau dari metode penyelenggaraannya 

dapat dikelompokkan menjadi dua. Jenis kegiatan praktikum itu adalah sebagai 

berikut. 

1. Demonstrasi adalah proses menunjukkan sesuatu baik berupa proses maupun 

kegiatan kepada orang lain atau kelompok lain. Pada metode demonstrasi, 

kegiatan praktikum dilakukan di depan kelas oleh guru atau sekelompok 

siswa. Siswa yang lain hanya memperhatikan dan tidak terlibat langsung 

dengan kegiatan itu. 

2. Percobaan atau eksperimen adalah proses memecahkan masalah melalui 

kegiatan manipulasi variable dan pengamatan atau pengukuran. Pada 

percobaan proses kegiatan dilakukan oleh semua siswa bergantung pada jenis 

percobaannya dan alat-alat laboratorium yang tersedia di sekolah. 

Arifin (1995) menyebutkan komponen-komponen yang harus ada 

dalam petunjuk praktikum adalah sebagai berikut. 

1. Judul praktikum, harus singkat dan dapat menggambarkan secara umum 

kegiatan praktikum yang dilakukan. Judul praktikum yang dimaksud, yaitu 

nama atau identitas yang diberikan kepada setiap jenis praktikum. Judul dapat 
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disesuaikan dengan materi praktikum dan sedapat mungkin tidak 

menggunakan nama alat-alat dan hukum yang digunakan. 

2. Tujuan praktikum, menggambarkan apa yang akan dilakukan, diuji, 

dibuktikan, atau apa yang akan dipelajari selama kegiatan praktikum 

berlangsung. 

3. Dasar teori, adalah materi yang berkaitan dengan kegiatan praktikum dan 

dijadikan acuan dalam kegiatan praktikum. Materi tersebut diharapkan dapat 

berguna bagi praktikan pada waktu menyusun laporan praktikum. Dasar teori 

disajikan eksplisit dan tertulis secara ringkas, jelas, komprehensif, menarik 

dan menantang, berfungsi untuk memberikan wawasan pengetahuan berpikir 

yang diperkirakan mempermudah praktikan dalam melakukan praktikum dan 

mencapai tujuan praktikum. 

4. Alat dan bahan, pada komponen ini berisikan daftar alat dan bahan yang 

dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Bila diperlukan dapat menggunakan 

diagram yang menunjukkan apa dan bagaimana alat dan bahan tersebut 

digunakan. 

5. Cara kerja atau petunjuk praktikum, adalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam melakukan praktikum. Cara kerja dapat berupa uraian 

ataupun poin-poin. 

6. Pertanyaan yang terdapat dalam suatu petunjuk praktikum akan menguji 

kemampuan praktikan setelah kegiatan praktikum dilakukan, sehingga dapat 

mengetahui kepahaman praktikan terhadap materi yang dipraktikumkan. 

Petunjuk praktikum yang baik selain memiliki komponen-komponen 

yang ada diatas harus memiliki aspek keselamatan dalam melaksanakan 

praktikum. Aspek keselamatan dalam petunjuk praktikum dapat berupa peringatan 

yang dituliskan, ataupun lambang-lambang yang disertakan. 

Petunjuk praktikum IPA terpadu tema Fotosintesis yang dikembangkan 

memiliki perbedaan dengan LKS (Lembar Kerja Siswa). Perbedaannya adalah 

pada LKS tidak berbasis laboratorium, belum menambahkan aspek keselamatan, 

belum terdapat pengenalan alat, tidak selalu disertakan materi dan tidak disusun 

oleh sekelompok staf pengajar yang menangani praktikum. Keunggulan petunjuk 
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praktikum ini ialah disusun berdasarkan keadaan fasilitas sekolah, berbasis 

laboratorium, adanya pengenalan alat dan dilengkapi simbol keselamatan yang 

dapat membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum. 

2.3 Learning Cycle 

Learning cycle adalah suatu siklus belajar yang terdiri dari tahapan-

tahapan. Siklus ini berpusat pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Retnaningati et al. (2011) learning cycle merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan 

cara belajar dan mengembangkan daya nalar siswa. Pada awalnya learning cycle 

hanya terdiri dari tiga tahapan yang diajukan oleh Robert Karplus pada SCIS 

(Science Curriculum Improvement Study) terdiri dari exploration, concept 

introduction dan concept aplication. Kemudian BSCS (Biological Science 

Curriculum Improvement Study) memperkenalkan model learning cycle yang 

telah dikembangkan menjadi 5 tahapan yaitu engage, explore, explain, elaborate 

dan evaluate (Lawson, 2010). 

 

Gambar 2.2 Bagan Pengembangan Learning Cycle 5E Menjadi 

Learning Cycle 7E (Einsenkraft, 2003) 
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Pada awalnya penelitian ini menggunakan learning cycle 7E yang 

dikembangkan oleh Arthur Einsenkraft. Pada model ini Arthur mengembangkan 

model learning cycle BSCS yang hanya terdiri dari 5E menjadi 7E dengan 

menambahkan fase elicit dan expand. Fase elicit dikembangan dari fase engage, 

sedangkan fase extend dikembangan dari fase elaborate dan evaluate 

(Einsenkraft, 2003 ). Namun atas dasar pertimbangan tingkat perkembangan siswa 

SMP, petunjuk praktikum IPA terpadu berbasis learning cycle 7E yang terdiri dari 

fase elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate dan extend, diubah 

menjadi berbasis learning cycle 5E BSCS yang terdiri dari fase engage, explore, 

explain, elaborate dan evaluate. 

Lawson (2001) mengelompokkan learning cycle menjadi tiga tipe 

descriptive, empirical-abductive dan hypotycal-predictive. 

1. Descriptive learning cycle umumnya siswa hanya perlu mendeskripsikan apa 

yang mereka amati tanpa perlu menjelaskan hasil observasi mereka. 

Descriptive learning cycle dapat menjawab pertanyaan „Apa?‟, tetapi tidak 

menjawab pertanyaan „Mengapa?‟. 

2. Empirical-abductive learning cycle adalah tingkatan yang lebih tinggi dari 

descriptive learning cycle. memerlukan kemampuan untuk mendiskripsikan 

sekaligus menjelaskan apa yang telah mereka amati dengan banyak 

bimbingan guru. Jadi siswa dapat menjawab pertanyaan „Apa?‟ dan 

„Bagaimana?‟ 

3. Hypotycal-predictive learning cycle dimulai dengan pertanyaan sebab akibat, 

kemudian siswa memprediksi suatu hipoteses yang mungkin. Selanjutnya 

siswa melakukan uji hipotesis sehingga mendapatkan hasilnya (exploration). 

Hasil dari pengamatannya kemudian dapat digunakan sebagai patokan untuk 

menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat dan menuju ke 

pengenalan konsep (term introduction). Akhirnya konsep yang berhubungan 

dapat diterapkan pada konteks lainnya (application). 
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Gambar 2.3 Bagan Learning Cycle 5E 

Pada penelitian ini menggunakan learning cycle BSCS yang terdiri dari 

5 tahapan. Hardini (2012) dalam bukunya menjabarkan kelima tahapan learning 

cycle sebagai berikut. 

1. Engage (membangkitkan minat) 

Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan 

minat juga keingintahuan siswa tentang topik yang diajarkan. Hal ini dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian siswa akan memberikan jawaban, kemudian jawaban 

siswa tersebut dapat dijadikan pijakan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan 

awal siswa tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian guru perlu melakukan 

identifikasi ada tidaknya kesalahan konsep pada siswa. Dalam hal ini guru harus 

membangun keterkaitan antara pengalaman keseharian siswa dengan topik 

pembelajaran yang akan dibahas. Tahap engage diaplikasikan pada komponen 

„Tahukah Kamu? di petunjuk praktikum. 

2. Explore (eksplorasi) 

Pada tahap ini dibentuk kolompok-kelompok kecil antara 2-5 orang 

siswa. Kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil 

tanpa pembelajaran langsung dari guru. Dalam kelompok ini, siswa didorong 

untuk membuat hipotesis baru, mencoba alternatif pemecahannya dengan teman 

Engagement 

Exploration 

Explanation Elaboration 

Evaluation 

Start 
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sekelompok, melakukan dan mencatat pengamatan atau ide-ide atau pendapat 

yang berkembang dalam diskusi. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator 

dan motivator. Pada dasarnya tujuan tahapan ini adalah mengecek pengetahuan 

yang dimiliki siswa apakah sudah benar, masih salah, atau mungkin sebagian 

salah, sebagian benar. Tahap explore diaplikasikan pada komponen „Hipotesis‟ 

dan kegiatan praktikum secara umum. 

3. Explain (menjelaskan) 

Pada tahap explain, guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan 

suatu konsep dengan kalimat atau pemikiran sendiri, meminta bukti dan 

klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling mendengar secara kritis penjelasan 

antarsiswa dan guru. Dengan adanya diskusi tersebut, guru memberi definisi dan 

penjelasan tentang konsep yang dibahas, dengan memakai penjelasan siswa 

terdahulu sebagai dasar diskusi. Tahap explain diaplikasikan pada „Simpulan‟ dan 

„Hasil dan Pembahasan‟ dalam petunjuk praktikum. 

4. Elaborate (elaborasi) 

Pada tahap elaborate, siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang 

telah dipelajari dalam situasi baru. Pada tahap ini diaplikasikan pada „Mari 

Diskusi!‟ dalam petunjuk praktikum. 

5. Evaluate (evaluasi) 

Pada tahap ini guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman 

siswa dalam menerapkan konsep baru. Siswa dapat melakukan evaluasi diri 

dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan 

observasi, bukti dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Tahap ini 

diaplikasikan pada „Pertanyaan‟ dalam petunjuk praktikum. 

Kelima tahapan pada Tabel 2.1 adalah hal-hal yang harus dilakukan 

guru dan siswa untuk menerapkan learning cycle 5E pada pembelajaran dikelas. 

Guru dan siswa mempunyai peran masing-masing dalam setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tahapan dari learning cycle. 

Namun dalam pengembangan petunjuk praktikum berbasis learning cycle ini, 

tahapan-tahapan dalam learning cycle di implementasikan kedalam komponen-

komponen petunjuk praktikum. 
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Tabel 2.1  Penerapan Learning Cycle dalam Petunjuk Praktikum dan Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Inti di RPP 

Tahapan 

Learning 

Cycle 

Aplikasi di 

Petunjuk 

Praktikum 

Kegiatan dalam Pembelajaran 

Eksplorasi Engage Tahukah 

Kamu? 

1. Siswa mengerjakan pretes 

2. Siswa dan guru saling bertukar 

informasi dengan pertanyaan-

pertanyaan yang ada di komponen 

‘Tahukah Kamu?’. 
 Explore Hipotesis 1. Siswa secara berkelompok melengkapi 

bagan ‘Hipotesis’ di petunjuk 

praktikum 

2. Siswa dengan bimbingan guru 

melakukan percobaan sesuai dengan 

petunjuk praktikum. 

3. Siswa mengamati hasil dari percobaan 

dengan teliti. 

Elaborasi Explain Hasil 

Pengamatan 

1. Siswa menuliskan hasil percobaan pada 

‘Hasil Pengamatan’ di petunjuk 

praktikum. 

Elaborate Mari 

Diskusi! 

1. Siswa dibimbing guru mendiskusikan 

jawaban pertanyaan ‘Mari Diskusi!’ 

Simpulan 1. Siswa membuat laporan sementara dari 

hasil kegiatan praktikum 

2. Siswa mempresentasikan hasil kegiatan 

praktikum di depan kelas 

3. Siswa secara berkelompok membuat 

simpulan praktikum. 

Evaluasi Evaluate Pertanyaan 1. Siswa menjawab soal postest yang 

diberikan guru. 

2. Siswa dapat menjawab ‘Pertanyaan’ 

dalam laporan praktikum yang akan 

dibuat.  
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2.4 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Pengembangan Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

pada Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle untuk Siswa 

SMP/MTs 

Define 

Menganalisis tema, 

analisis kebutuhan dan 

analisis permasalahan di 

SMPN 15 Semarang 

Design 

Membuat desain 

petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle 

Development 

Validasi desain 

petunjuk praktikum 

IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis 

learning cycle 

Valid tanpa 

revisi 

Uji coba skala kecil di pada 

10 siswa kelas VIII F 

Tidak valid/ 

valid dengan revisi 

Revisi 

Revisi petunjuk 

praktikum IPA terpadu 

berbasis learning cycle 

Uji coba skala besar 

pada kelas VIII G 

Revisi 2 petunjuk 

praktikum IPA terpadu 

berbasis learning cycle 

Petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle valid dan layak serta dapat berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar dan keaktifan siswa 

Praktikum IPA membantu 

mengembangkan hands and 

minds on activity 

Learning cycle dapat 

membuat hasil belajar siswa 

meningkat dan menjadi 

aktif 

Belajar bermakna, siswa 

lebih memahami konsep 

karena ikut terlibat aktif 

dalam pembelajaran 

Konsep-konsep IPA 

merupakan hasil penemuan/ 

pengamatan  

Petunjuk praktikum IPA terpadu berbasis 

learning cycle 

Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA terpadu: 

1. Mengacu pada kurikulum 2013 

2. Belajar lebih bermakna 

3. Belajar lebih menyenangkan 

4. Meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pembelajaran. 

Learning cycle 5 E: 

1. Engage 

2. Explore 

3. Explain 

4. Elaborate 

5. Evaluate 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 15 Semarang yang terletak di Jl. 

Supriyadi No. 72 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Sampel penelitian 

adalah 10  siswa kelas VIII F  untuk uji coba skala kecil dan kelas VIII G untuk 

uji coba skala besar. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 

ajaran 2012/2013. 

 

3.2 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Modifikasi Langkah-Langkah Metode Research and Development 

(Sugiyono, 2010) 
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learning cycle  

 

 

Revisi petunjuk praktikum IPA 
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fotosintesis berbasis learning 

cycle  

 

Revisi petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle  

 

Petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle final 
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Penelitian ini dirancang dengan desain penelitian Research and 

Development (R&D). Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini dibatasi pelaksanaannya hanya 

sampai tahap dihasilkannya petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle yang telah layak serta valid dan tidak dilakukan produksi 

masal. Tidak dilaksanakannya produksi masal, karena pertimbangan biaya dan 

kemampuan peneliti. 

Langkah-langkah penggunaan metode R & D  Sugiyono (2010) yang 

telah dimodifikasi, ditunjukkan pada gambar 3.1. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini terdiri dari data awal, data utama dan data 

pendukung. Data awal berupa dari mana sumber penuntun praktikum yang 

digunakan oleh guru ketika mengajar. Data utama berupa kelayakan petunjuk 

praktikum berbasis learning cycle oleh ahli materi, ahli tampilan petunjuk 

praktikum, siswa, guru. Data pendukung berupa hasil pretes, postes, minat dan 

aktivitas siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode wawancara digunakan untuk mengambil data awal. Data awal berupa 

sarana dan prasarana penunjang pembelajaran IPA dan pelaksanaan 

praktikum yang biasa dilaksanakan di SMPN 15 Semarang. 

2. Metode angket digunakan untuk mengambil data tentang kelayakan petunjuk 

praktikum, tanggapan guru, tanggapan siswa dan minat siswa terhadap 

petunjuk praktikum. 

3. Metode tes digunakan dalam mengumpulkan nilai siswa. Metode tes yang 

digunakan adalah pretes dan postes. Kevalidan soal yang digunakan 

menggunakan validitas konstruk dengan bantuan ahli. 

4. Metode observasi digunakan untuk mengambil data aktivitas siswa. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang yang 

diperlukan, serta mengambil foto-foto kegiatan. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian meliputi : 

1. Peneliti melakukan observasi di SMP Negeri 15 Semarang tentang 

pembelajaran IPA, sarana dan  prasarana yang ada disekolah, bagaimana 

pelaksanaan praktikum dan petunjuk praktikum apa yang digunakan. 

Observasi ini termasuk kedalam langkah mengidentifikasi potensi dan 

masalah dalam langkah-langkah R & D Sugiyono. 

2. Tahapan perijinan penelitian yang meliputi perijinan dari sekolah, fakultas 

dan dinas pendidikan kota Semarang. 

3. Penentuan tema keterpaduan. 

4. Persiapan instrumen penelitian yang meliputi lembar validasi ahli, angket, 

lembar observasi, silabus, RPP dan soal pretes postes. 

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini sesuai 

dengan alur kerja pada metode R & D dalam Sugiyono (2010), yaitu sebagai 

berikut. 

1. Identifikasi potensi dan masalah 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 15 

Semarang diketahui bahwa sarana dan prasarana pembelajaran IPA sudah cukup 

lengkap. SMP Negeri 15 Semarang memiliki dua laboratorium IPA, yaitu 

laboratorium IPA Fisika dan Laboratorium IPA Biologi. Alat-alat dan bahan yang 

ada di laboratorium pun sudah cukup lengkap yang dapat menunjang pelaksanaan 

praktikum dalam pembelajaran IPA. Namun dalam melaksanakan kegiatan 

praktikum IPA guru maupun siswa belum memiliki petunjuk praktikum, sehingga 

menyebabkan kurangnya persiapan baik dari guru maupun siswa. 

2. Pengumpulan data 

Setelah didapatkan hasil identifikasi potensi dan masalah selanjutnya 

dilakukan studi pustaka dan pengumpulan data untuk di tindak lanjuti. Data ini 

merupakan data awal untuk mendesain petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle. Dalam penelitian ini dikumpulkan data 
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berupa hasil wawancara mengenai pelaksanaan praktikum dan petunjuk praktikum 

khususnya materi IPA. 

3. Desain petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle 

Tahap ini dimulai dengan mengembangkan pembelajaran IPA terpadu, 

sesuai dengan gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Terpadu 

 

Langkah pertama menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan, yaitu 

fotosintesis dengan energi dan unsur dan senyawa. Selanjutnya mempelajari SK 

dan KD bidang kajian tersebut dan menetapkan tema pemersatu. Kemudian 

dilakukan pemetaan KD dan tema pemersatu dengan membuat bagan hubungan 

KD pada tema fotosintesis. Setelah membuat bagan hubungan, selanjutnya 

merumuskan indikator yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran tema 

fotosintesis kemudian membuat silabus dan RPP. 

Jika pengembangan keterpaduan telah selesai dibuat maka tahap selanjutnya 

ialah menyusun desain produk berupa petunjuk praktikum berbasis learning cycle. 

Pembuatan petunjuk praktikum yang lebih dulu dibuat adalah merancang langkah 

kerja praktikum, optimalisasi langkah kerja praktikum, penyusunan petunjuk 

praktikum, dan pembuatan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dibuat 
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berupa soal pretes postes, angket penilaian kelayakan petunjuk praktikum, angket 

tanggapan siswa dan guru, lembar observasi aktivitas siswa dan angket minat 

siswa. 

4. Validasi desain petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle 

Setelah desain petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle selesai dibuat maka tahap selanjutnya adalah validasi oleh 

ahli yang berkompeten di bidangnya. Tahap validasi meliputi validasi petunjuk 

praktikum yang dikembangkan dari segi tampilan yang dilakukan oleh ahli 

tampilan (Parmin, M.Pd.), validasi materi oleh ahli materi (Dr. Sudarmin. M.Si.) 

dan validasi konstruk soal pretest postes oleh ahli konstruk (Arif Widiyatmoko, 

S.Pd.,  M.Pd.). Hasil validasi ini dapat dilihat pada lampiran 7, 8 dan 9. 

5. Revisi desain petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle 

Hasil validasi ahli dianalisis dan diukur kevalidannya dengan kriteria 

BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Setelah diukur kevalidan petunjuk 

praktikum didapatkan hasil bahwa produk layak digunakan tanpa revisi, namun 

para ahli memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk 

melakukan perbaikan. Saran tersebut ialah agar lebih memanfaatkan ruang pada 

setiap halaman petunjuk praktikum, memperbaiki tampilan petunjuk praktikum, 

memberikan tambahan mengenai penulis dan memperbaiki soal-soal yang 

terdapat di petunjuk praktikum. 

6. Uji coba petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle skala kecil 

Setelah petunjuk praktikum berbasis Learning cycle selesai direvisi, 

produk yang telah valid di implementasikan pada 10 orang siswa kelas VIII F. 

Implementasi produk secara kecil bertujuan untuk mengetahui keterterapan 

petunjuk praktikum sebelum di ujicobakan pada skala yang lebih besar. 

Implementasi petunjuk praktikum dilakukan di SMP Negeri 15 Semarang. 
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7. Revisi petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle 

Revisi petunjuk praktikum berdasarkan hasil tanggapan siswa dari 

kegiatan hasil evaluasi pada uji coba produk skala kecil. 

8. Uji coba pemakaian petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle (Uji coba skala besar) 

Setelah petunjuk praktikum direvisi dan valid untuk digunakan, maka 

produk tersebut siap untuk diuji cobakan pada skala besar yaitu pada kelas VIII G. 

Untuk mengetahui pengaruh petunjuk praktikum berbasis learning cycle terhadap 

hasil belajar siswa, digunakan metode Pre-test and Post-test group Design. 

Desain ini tergolong dalam Quasi Experimental Design ditunjukkan sebagai 

berikut (Arikunto, 2010). 

 

Keterangan : 

X : Penggunaan petunjuk praktikum berbasis learning cycle 

O1 : Hasil pretes siswa sebelum pembelajaran menggunakan petunjuk  

  praktikum berbasis learning cycle 

O2 : Hasil postes siswa setelah pembelajaran menggunakan petunjuk 

praktikum berbasis learning cycle 

 

Perbedaan hasil nilai pretes dan postes siswa dianalisis dengan 

menggunakan rumus N gain. Pada saat uji coba pemakaian, siswa mengerjakan 

praktikum berdasarkan petunjuk praktikum berbasis learning cycle. Namun 

sebelum melakukan praktikum siswa diminta mengikuti pretest untuk mengetahui 

kesiapan siswa dalam mengikuti praktikum. Selanjutnya siswa dibagi menjadi 

lima kelompok secara heterogen yang terdiri dari tujuh orang  siswa. 

Pengelompokan siswa menjadi tujuh orang perkelompok, diputuskan berdasar 

pada pertimbangan ketersediaan alat praktikum. Guru kemudian menjelaskan 

tentang pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan. Kemudian siswa secara 

berkelompok melaksanakan praktikum dengan bimbingan dari guru. 

 

 O1 X O2 
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9. Revisi petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle II 

Setelah melakukan eksperimen pada salah satu kelas VIII di SMP Negeri 

15 Semarang, maka petunjuk praktikum berbasis learning cycle yang telah 

diterapkan pada uji pemakaian direvisi kembali untuk melihat beberapa 

kekurangan dan segera diperbaiki sehingga dihasilkan petunjuk praktikum yang 

layak dan dapat digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu tema fotosintesis. 

10.  Petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle 

akhir 

Petunjuk praktikum IPA terpadu berbasis learning cycle yang telah 

direvisi II siap digunakan dalam pembelajaran IPA Terpadu tema Fotosintesis. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

3.5.1 Data Awal 

Setelah mendapatkan data awal berupa sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran IPA dan pelaksanaan praktikum yang biasa dilaksanakan di sekolah 

maka peneliti menganalisis data tersebut secara deskriptif dan digunakan untuk 

mendukung latar belakang masalah dalam penelitian. 

3.5.2 Data Utama 

Data utama penelitian ini berupa kelayakan petunjuk praktikum 

berbasis learning cycle oleh ahli materi dan ahli tampilan petunjuk praktikum. 

Terdapat dua macam lembar validasi untuk mendapatkan data tersebut, yaitu 

lembar validasi materi dan lembar validasi tampilan. Lembar validasi materi 

digunakan untuk mengetahui kebenaran konsep dan tingkat keterlaksanaan 

kegiatan praktikum yang ada pada petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle. Sedangkan lembar validasi tampilan 

digunakan untuk mengetahui aspek kejelasan kalimat, tingkat keterbacaan, 

tampilan fisik, integritas learning cycle, merangsang keingintahuan siswa dan 

evaluasi pembelajaran pada petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis. 
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 Data yang didapatkan dari ahli materi dan ahli tampilan dianalisis 

dengan mengikuti kriteria penilaian yang diadaptasi dari BSNP (2007) sebagai 

berikut: 

1. Layak, petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle dinyatakan layak digunakan tanpa revisi, berdasarkan hasil penilaian 

apabila kelayakan materi dan konstruksi memenuhi kriteria sebagai berikut. 

a. komponen kelayakan materi mempunyai rata-rata skor minimal 2,75. 

b. komponen tampilan yang berupa kebahasaan dan penyajian mempunyai rata-

rata skor lebih besar dari 2,50. 

2. Layak dengan revisi, petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle dinyatakan layak dengan revisi jika komponen 

kelayakan isi mempunyai rata-rata skor minimal 2,75 dan komponen 

kelayakan tampilan mempunyai rata-rata skor kurang dari atau sama dengan 

2,50 pada setiap komponen. 

3. Tidak layak, petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle dinyatakan tidak layak jika memiliki rata-rata skor sama 

dengan 1 pada salah satu komponen. 

3.5.3 Data Pendukung 

Data pendukung berupa jawaban pretest, postest, minat dan aktivitas 

siswa. 

1. Hasil belajar siswa berupa nilai pretes dan postes siswa dianalisis 

menggunakan gain ternormalisasi. Hal ini untuk mengetahui ada dan tidaknya 

peningkatan prestasi belajar siswa setelah menggunakan petunjuk praktikum 

IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle. 

𝑁 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 −  𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

(Hake, 2002)  

Kriteria gain ternormalisasi:  

 N gain  3,0   : peningkatan rendah 

 3,0  N gain 7,0  : peningkatan sedang 

 N gain > 7,0   : peningkatan tinggi  
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Data hasil belajar dikatakan layak jika kriteria gain ternormalisasi secara 

klasikal sekurang-kurangnya tergolong dalam kriteria sedang. 

Untuk mengetahui pengaruh petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle terhadap hasil belajar dapat dianalisis 

dengan rumus t-test (Arikunto, 2010) sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑀𝑑

 
 𝑥2𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

Keterangan: 

Md : mean dari perbedaan pretes dengan postes (
 𝑑

𝑁
) 

d : perbedaan nilai pretes dengan postes (postes-pretes) 

xd : deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

 

Kriteria: Dari thitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel nilai-nilai 

dalam distribusi t pada taraf signifikasi 5%. Jika thitung ≥ ttabel maka perlakuan 

yang ditimbulkan signifikan pada taraf signifikasi 0.05. Nilai thitung signifikan, 

berarti petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Data dari hasil laporan siswa akan dijumlahkan dengan nilai pretes dan postes 

untuk mendapatkan nilai akhir. Nilai akhir kemudian dibandingkan dengan 

nilai KKM individual yaitu ≥ 75. Perhitungan nilai akhir siswa secara 

individual dihitung dengan rumus : 

3

2 BA
NA


  

Keterangan: 

NA : Nilai Akhir 

A  : Nilai Postes 

B  : Nilai Laporan 

 

Hasil belajar dikatakan memenuhi ketuntasan klasikal apabila ≥ 75% peserta 

didik memenuhi nilai ketuntasan individu. Nilai ketuntasan klasikal dianalisis 

dengan rumus : 

𝑁 =
 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100% 
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Keterangan : 

N : ketuntasan klasikal peserta didik 

2. Data minat siswa diperoleh dengan menggunakan angket minat siswa. Dalam 

angket minat siswa terdapat tiga kategori minat siswa, yaitu minat terhadap 

pembelajaran IPA terpadu, minat terhadap petunjuk praktikum secara umum 

dan minat terhadap penerapan learning cycle dalam petunjuk praktikum. Data 

yang diperoleh diukur dengan menggunakan skala Likert. Kemudian 

dianalisis dengan menjumlahkan seluruh skor, selanjutnya hasil perhitungan 

minat dikategorikan sesuai pada kriteria interval skor minat siswa terhadap 

petunjuk praktikum berbasis learning cycle. 

3. Data aktivitas siswa diambil dengan menggunakan lembar aktivitas siswa. 

Aktivitas yang diamati berupa kegiatan-kegiatan siswa yang berhubungan 

dengan kegiatan praktikum, termasuk aktivitas siswa yang harus ada dalam 

learning cycle dan keterampilan proses sains dasar. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan cara menjumlahkan seluruh skor butir pernyataan yang 

telah dipilih siswa. Hasil perhitungan kelayakan dikategorikan sesuai pada 

kriteria deskriptif persentase aktivitas siswa yang diadaptasi dari Suryabrata 

(1999), sebagai berikut: 

25%< skor<43,75%  : kurang 

43,76%<skor<62,50% : sedang 

62,51%<skor<81,25% : baik 

81,26%<skor<100%  : sangat baik 

 

Ujicoba pemakaian praktikum berbasis learning cycle dikatakan layak apabila 

75% siswa termasuk dalam kriteria aktif atau sangat aktif. 

4. Analisis data tanggapan siswa dilaksanakan dua kali. Pengambilan data yang 

pertama dilaksanakan ketika telah melaksanakan uji coba skala kecil dengan 

maksud mengetahui tingkat keterbacaan petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle oleh siswa. Hal ini dilakukan untuk 

menyesuaikan bahasa penulisan petunjuk praktikum dengan tingkat 

pemahaman perkembangan siswa. Pengambilan data yang kedua 

dilaksanakan setelah melakukan uji coba skala besar dengan maksud 
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mengetahui keterterapan aspek-aspek berikut dalam komponen petunjuk 

praktikum. 

(a) Menarik perhatian siswa 

(b) Menambah konsep siswa 

(c) Menambah sumber belajar pendukung bagi siswa 

(d) Ajakan berfikir kritis 

(e) Keterlibatan siswa 

(f) Bimbingan terhadap siswa 

Data hasil tanggapan siswa yang berupa angket berskala Guttman dianalisis 

dengan teknik deskriptif persentase. Setiap siswa diminta untuk mengisi 

angket yang berisi pernyataan-pernyataan positif. Siswa hanya diminta untuk 

mengisi salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. Pilihan jawaban 

angket tersebut dihitung dengan menggunakan skor. Jawaban sangat setuju 

dengan skor 4, jawaban setuju dengan skor 3, jawaban tidak setuju dengan 

skor 2 dan jawaban sangat tidak setuju dengan skor 1. Untuk menghitung 

hasil tanggapan siswa digunakan rumus : 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100% 

Siswa juga diminta untuk memberi saran atas kekurangan petunjuk 

praktikum. Saran siswa digunakan untuk pertimbangan perbaikan sebelum 

produk diuji coba skala besar. 

5. Data tanggapan guru diambil dengan menggunakan angket tanggapan guru. 

Data yang diambil dugunakan untuk mengetahui pendapat guru tentang 

materi, tampilan (kebahasaan dan penyajian) dan keterterapan petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle secara 

umum. Data yang diperoleh diukur menggunakan skala Guttman kemudian 

dianalisis dengan cara deskriptif persentase. Hasil persentase tersebut 

selanjutnya dikategorikan dengan kriteria Ridlo (2005) sebagai berikut: 

Skor < 50 %  : Sangat tidak memenuhi kriteria 

50 % < skor < 59 % : Tidak memenuhi kriteria 

60 % < skor < 69% : Kurang memenuhi kriteria 

70 % < skor < 84 % : Memenuhi kriteria 

85 % < skor < 100 % : Sangat memenuhi kriteria   
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Validasi Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema Fotosintesis 

Berbasis Learning Cycle 

 

4.1.1.1 Hasil Validasi Petunjuk Praktikum oleh Ahli terhadap Pengembangan 

Petunjuk Praktikum 

 

Hasil penelitian ahli terhadap pengembangan petunjuk praktikum, 

digunakan sebagai penentu dalam memenuhi standar penilaian kelayakan 

petunjuk praktikum menurut BSNP. Hasil penilaian tersebut ditampilkan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi terhadap Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

No Aspek Skor 

1 Kebenaran konsep 23 

2 Tingkat keterlaksanaan kegiatan praktikum 27 

 Jumlah 50 

 Rata-rata skor 3,84 

 Kriteria BSNP 
Layak digunakan 

tanpa revisi 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 7 

Berdasarkan penilaian ahli materi IPA terpadu tema fotosintesis 

menunjukkan rata-rata skor 3,84. Skor ini dalam kriteria BSNP dapat 

dikategorikan layak digunakan tanpa revisi. 

 Berdasarkan penilaian ahli tampilan petunjuk praktikum menunjukkan 

rata-rata skor 3,36 pada Tabel 4.2. Skor ini dalam kriteria BSNP dapat 

dikategorikan layak digunakan tanpa revisi. Meskipun hasil dari ahli materi dan 

ahli tampilan dapat dikategorikan layak tanpa revisi, namun peneliti masih 

melakukan revisi berdasarkan saran yang diberikan oleh kedua ahli. 

31 
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Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Tampilan terhadap Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

No Aspek Skor 

1 Kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan 16 

2 Tampilan fisik dan kelengkapan petunjuk 

praktikum 

22 

3 Integritas learning cycle 5E 15 

4 Merangsang keingintahuan siswa 12 

5 Evaluasi pembelajaran 9 

 Jumlah 74 

 Rata-rata skor 3,36 

 Kriteria BSNP Layak digunakan tanpa revisi 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 8 

4.1.1.2 Hasil Tanggapan Guru terhadap Pengembangan Petunjuk Praktikum 

IPA Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

Tabel 4.3 Hasil Tanggapan Guru terhadap Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema 

Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

No Aspek yang Ditanyakan 
Menjawab Hasil 

(%) ya tidak 

1 Penampilan petunjuk praktikum menarik 3 - 100% 

2 Tujuan praktikum dirumuskan dengan jelas 3 - 100% 

3 ‘Tahukah Kamu?’ dapat mendatangkan pengetahuan 

awal siswa (Engage) 
3 - 100% 

4 ‘Hipotesis’ membantu tahap Explore 3 - 100% 

5  ‘Hasil Pengamatan’ membantu tahap Explain 3 - 100% 

6 Materi merupakan konsep keterpaduan IPA 3 - 100% 

7 Pedoman penggunaan petunjuk praktikum jelas 2 1 66% 

8 Langkah kerja dalam petunjuk praktikum sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa 
3 - 100% 

9 Gambar dan contoh relevan dan dapat membantu 

pemahaman siswa 
3 - 100% 

10 ‘Mari Diskusi’ dan ‘Simpulan’ membantu fase 

elaborate 
3 - 100% 

11 ‘Pertanyaan’ sudah dapat menilai siswa (evaluate) 3 - 100% 

12 Komponen petunjuk praktikum sudah lengkap 3 - 100% 

13 Menerapkan aspek keselamatan di dalamnya 3 - 100% 

14 Menambah wawasan konsep pembelajaran IPA terpadu 3 - 100% 

15 Membantu menerapkan keterampilan proses sains dasar 

yang mencakup melakukan pengamatan, mencatat data, 

melakukan pengukuran, mengimplementasikan prosedur, 

dan mengikuti instruksi 

3 - 100% 

 Jumlah Responden 3 

 Persentase rata-rata 97,77% 

 Kriteria Sangat memenuhi kriteria 

 

Guru dalam penelitian ini adalah guru IPA yang mengajar di SMP 

Negeri 15 Semarang. Guru diberikan sebuah petunjuk praktikum IPA terpadu 
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tema fotosintesis berbasis learning cycle yang dikembangkan, kemudian guru 

diminta memberi pendapat dengan mengisi angket yang telah disusun peneliti. 

Hasil pendapat guru tersebut ditampilkan dalam Tabel 4.3. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa guru menjawab “ya” pada 

setiap aspek yang ditanyakan. Dari hasil angket tanggapan guru diketahui hanya 

pada aspek 7 ada seorang yang menyatakan tidak. Tanggapan guru mendapat 

persentase rata-rata 97,77% , hal ini berarti petunjuk praktikum yang 

dikembangkan  termasuk dalam “sangat memenuhi kriteria”. 

 

4.1.2 Hasil Uji Coba Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema Fotosintesis 

Berbasis Learning Cycle 

 

4.1.2.1 Uji Coba Skala Kecil 

Uji coba petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle skala kecil dilakukan dikelas VIII F SMP Negeri 15 Semarang. Uji 

coba skala kecil ini hanya mengambil secara random 10 orang siswa dari kelas 

tersebut. Data hasil uji coba skala kecil ini berupa data tanggapan siswa terhadap 

petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle yang 

dikembangkan. Adapun data tanggapan siswa ditampilkan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4  Hasil Tanggapan Siswa Pada Uji Coba Skala Kecil terhadap Petunjuk 

Praktikum IPA Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

No Aspek yang Ditanyakan 

Banyak Siswa 

Menjawab 
Hasil Menjawab 

Ya (%) 
Ya Tidak 

1 Keseluruhan tampilan petunjuk 

praktikum menarik dan mengundang 

minat untuk belajar 

10 - 100% 

2 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

dan jelas 
10 - 100% 

3 Perintah praktikum dan gambarnya jelas 10 - 100% 

4 Bentuk penyajian soalnya berhubungan 

dengan praktikum yang dilakukan 
10 - 100% 

5 Langkah kerjanya jelas dan runtut 5 5 50% 

 Jumlah responden (sampel) 10   

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 11 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle yang dikembangkan perlu 
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dilakukan perbaikan untuk langkah kerja pada petunjuk praktikum. Hal ini 

ditunjukkan pada aspek 5 dengan 50% siswa yang menyatakan langkah kerja pada 

petujuk praktikum belum jelas dan runtut, sedangkan 50% sisanya menyatakan 

langkah kerja pada petunjuk praktikum sudah jelas dan runtut. 

4.1.2.2 Uji Coba Skala Besar 

Uji coba skala besar dilakukan di kelas VIII, menggunakan Quasi 

Experimental Design dengan kelompok pretes postes (pre-test and post-test group 

desain), dengan pengambilan sampel purposive sampling. Kelas yang digunakan 

adalah kelas VIII G. Kelas ini dipilih berdasarkan pertimbangan jam pelajaran 

yang sangat mendukung salah satu kegiatan praktikum dalam petunjuk praktikum 

IPA terpadu tema fotosintesis yang dikembangkan. Data hasil uji coba skala besar 

berupa data hasil belajar siswa, data aktivitas siswa, tanggapan siswa, serta minat 

siswa terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle. 

4.1.2.2.1 Hasil Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa selama kegiatan penelitian diambil dari 

dua kali pertemuan. Perbandingan hasil dari tiap pertemuan tersebut ditampilkan 

pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dari dua kegiatan tersebut kemudian dirata-ratakan 

dan didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.5. Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa 
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48,48% siswa tergolong dalam aktivitas “sangat aktif”, 39,39% siswa tergolong 

dalam aktivitas “aktif” dan 12,12% siswa tergolong dalam aktivitas “sedang”. 

Pada data kegiatan 1 terdapat 3 orang siswa yang termasuk dalam kategori 

“kurang aktif”, namun pada data yang telah dirata-ratakan dari kegiatan 1 dan 2 

tidak terdapat siswa dalam kategori tersebut.  Berdasarkan hal tersebut dapat 

diketahui terdapat 29 siswa (87,87%) yang tergolong dalam kategori “aktif” dan 

“sangat aktif”. 

Tabel 4.5  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Selama Pelaksanaan Praktikum 

Menggunakan Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema Fotosintesis 

Berbasis Learning Cycle 

No Kriteria Kategori Nilai Jumlah Siswa Persen (%) 

1 Sangat Aktif 81,25 % - 100 % 16 48.48 % 

2 Aktif 62,50 % - 81,25 % 13 39.39 % 

3 Sedang 43,75 % - 62,50 % 4 12.12 % 

4 Kurang Aktif 25 % - 43,75 % 0 0 % 

Jumlah 33 100 % 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 16, 17,18 dan 19 

4.1.2.2.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari gabungan antara nilai postes dan nilai 

hasil laporan praktikum siswa. Nilai akhir hasil belajar didapatkan dengan 

pemberian bobot pada tiap nilai. Nilai postes diberi bobot 2 dan nilai laporan 

praktikum diberi bobot 1. Jumlah seluruh nilai tersebut dibagi 3 untuk 

mendapatkan nilai akhir. Nilai laporan didapatkan dari 2 kali percobaan, hal ini 

berarti ada 2 nilai laporan. Perbandingan rata-rata nilai laporan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Perbandingan Rata-Rata Nilai Laporan 

 

Dari Gambar 4.2, diketahui bahwa ada peningkatan rata-rata nilai laporan siswa 

sebesar 8,33 pada laporan praktikum pada kegiatan 2. 

Hasil belajar siswa sebagai penentu dalam mencapai KKM individual 

yang telah ditetapkan yaitu 75. Hasil belajar siswa yang diteliti ditampilkan pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6  Hasil Belajar Siswa Kelas VIII G 

Jumlah siswa 33 

Rata-rata nilai akhir 83,86 

Nilai akhir tertinggi 94,38 

Nilai akhir terendah 76,25 

Persen siswa tuntas 100 % 

Persen siswa tidak tuntas 0 % 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 24 

Data hasil belajar pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa penggunaan 

petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle sudah 

cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 33 orang siswa tuntas individual dan 

tidak ada siswa yang tidak tuntas, dengan nilai tertinggi 94,38 dan nilai terendah 

76,25. Persen siswa tuntas adalah 100%, hasil ini lebih tinggi dari KKM klasikal 

yang telah ditetapkan yaitu ≥ 75%. Hal ini menunjukkan kelas VIII G “tuntas” 

secara kasikal. 

79.62

87.95

74

76

78

80

82

84

86

88

90

N
ila

i R
at

a
-R

at
a 

K
e

la
s

Rata-Rata Nilai Laporan 1

Rata-Rata Nilai Laporan 2



37 
 

Dari data nilai pretes dan postes siswa didapatkan nilai N gain 

individual dan nilai N gain klasikal. Nilai N gain klasikal dihitung dengan merata-

ratakan nilai pretes postes siswa dan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi 

Hake (2002). Hasil perhitungan nilai N gain siswa ditampilkan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.7  Hasil Analisis Nilai N Gain Pada Hasil Pretes Postes Siswa 

No Kriteria N Gain Jumlah Siswa Persen (%) 

1 Tinggi N gain  3,0  16 48.48 

2 Sedang 3,0  N gain 7,0  14 42.42 

3 Rendah N gain > 7,0  3 9.09 

Jumlah 33 100 

N gain klasikal 0,64 (Sedang) 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 24 

Dari Tabel 4.7, terdapat 48,48% siswa termasuk kriteria N gain 

“tinggi”, 42,42% siswa termasuk kriteria N gain “sedang” dan 9,09% siswa 

termasuk kriteria N gain “rendah”. Sedangkan nilai N gain klasikal sebesar 0,64 

yang termasuk kriteria “sedang”. Hasil perhitungan uji thitung adalah 9,83. Nilai ini 

lebih besar dari nilai ttabel (2,04). Hal ini menunjukkan petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle sudah layak digunakan. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Tanggapan Siswa  

 

Data ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle yang 

dikembangkan. Setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle, siswa diberi 

angket dan diminta mengisi sesuai salah satu pilihan jawaban untuk tiap butir 

perrnyataan. Hasil analisis angket perbutir pernyataan ditampilkan pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8  Hasil Analisis Angket Tanggapan Siswa pada Petunjuk Praktikum 

Perbutir Indikator 

No Indikator 
Tanggapan 

Positif (%) 

Tanggapan 

Negatif (%) 

1 Petunjuk praktikum menarik. 98,25 1,75 

2 Petunjuk praktikum membantu konsentrasi 95,19 4,81 

3 Ketertarikan pada konsep-konsep IPA secara 

terpadu 
96,23 3,77 

4 Kegiatan praktikum menambah pengetahuan siswa 98,11 1,89 

5 Memberikan konsep baru tentang IPA terpadu 92,45 7,55 

6 Kegiatan praktikum memberi informasi/ fakta baru  100 - 

7 Membantu melaksanakan kegiatan praktikum 

dengan runtut dan benar. 
98,13 1,87 

8 Ada sumber belajar lain berupa buku 98,23  

9 Ada sumber belajar dari internet 100 - 

10 Informasi atau fakta menantang munculnya 

pertanyaan. 
96,19 3,81 

11 Siswa terbantu dengan adanya „Hipotesis‟ 96,30 3,70 

12 Simpulan dibuat berdasarkan fakta/ hasil 

pengamatan selama kegiatan praktikum. 
100 - 

13 Siswa aktif dalam menjawab „Mari Diskusi‟  100 - 

14 Pertanyaan mudah dipahami. 94,34 5,66 

15 Pertanyaan dapat membantu mengembangkan 

konsep yang telah dipelajari. 
100 - 

Pada angket tanggapan siswa terdapat 5 aspek utama yang dijabarkan 

menjadi 15 butir pernyataan. Jika ditinjau dari 5 aspek utama, maka didapatkan 

hasil analisis seperti pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9  Hasil Analisis Angket Tanggapan Siswa terhadap Petunjuk Praktikum 

IPA Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

No Aspek 
No 

Pernyataan 

Banyak Siswa 

Menjawab 
Jumlah 

Skor 

Positif 

Total 

Skor 

% 

Tanggapan 

Positif 
SS S TS STS 

1 Perhatian 1,2,3 34 59 5 1 313 324 96.60 

2 Pertambahan Konsep 4,5,6 31 63 5 0 313 323 96.90 

3 Sumber belajar 7,8,9 43 54 2 0 334 338 98.82 

4 Ajakan Berfikir 10, 11 19 43 4 0 205 213 96.24 

5 Keterlibatan Siswa 12,13 20 46 0 0 218 218 100 

6 Cara Bertanya 14, 15 26 37 3 0 215 221 97.29 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 12 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 96,60% memberi 

tanggapan positif terhadap aspek perhatian, 96,60% memberi tanggapan positif 
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terhadap aspek pertambahan konsep, 98,82% memberi tanggapan positif terhadap 

aspek sumber belajar, 96,24% memberi tanggapan positif terhadap aspek ajakan 

berfikir, 100% memberi tanggapan positif terhadap aspek keterlibatan siswa dan 

97,29% memberi tanggapan positif terhadap aspek cara bertanya. 

4.1.2.2.4 Hasil Minat Siswa 

Data ini digunakan untuk mengetahui minat siswa terhadap petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis yang dikembangkan. Setelah melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle, siswa diberi angket dan diminta mengisi 

sesuai salah satu pilihan jawaban untuk tiap butir perrnyataan. Hasil analisis 

angket perbutir pernyataan ditampilkan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10  Hasil Analisis Angket Minat Siswa Perbutir Indikator 

No Indikator 
Tanggapan 

Positif (%) 

Tanggapan 

Negatif (%) 

1 Ketertarikan mempelajari materi IPA secara 

terpadu 
96,26 3,74 

2 Percaya diri melakukan praktikum yang dibantu 

dengan petunjuk praktikum. 
98,25 1,75 

3 Percaya diri saat praktikum dengan petunjuk 

praktikum 
90,65 9,75 

4 Pelaksanaan praktikum teliti dan runtut berbantuan 

petunjuk praktikum. 
96,52 3,48 

5 Pertanyaan pendahuluan mendatangkan 

pengetahuan awal siswa. (engage) 
96,46 3,54 

6 Komponen „Hipotesis” membantu berfikir kritis. 

(explore) 
98,31 1,69 

7 Simpulan membantu berfikir kritis dan 

kratif.(explain) 
98,29 1,71 

8 Senang melakukan kegiatan praktikum. 100 - 

9 Motivasi belajar 98,26  

10 Adanya petunjuk praktikum sangat membantu. 100 - 

11 Melaksanakan membuat siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. 
98,20 1,80 

12 Petunjuk praktikum membantu pemahaman siswa 100 - 

13 Petunjuk praktikum mudah digunakan. 98,25 1,75 

14 Pertanyaan dapat menghubungkan konsep yang 

telah didapat dengan konsep IPA lain. (evaluate 

dan elaborate) 

98,17 1,83 

15 Tingkat tantangan pelaksanaan kegiatan praktikum 96,26 3,74 
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Pada angket minat siswa terdapat 4 aspek utama yang dijabarkan menjadi 

15 butir pernyataan. Jika ditinjau dari 4 aspek utama pada angket tanggapan 

siswa, maka didapatkan hasil analisis seperti Tabel 4.11. 

Dari data pada Tabel 4.11, diketahui 96,26% siswa memberi tanggapan 

positif pada aspek minat terhadap pembelajaran IPA terpadu, 97,79% siswa 

memberi tanggapan positif pada aspek minat terhadap petunjuk praktikum secara 

umum, 97,90% memberi tanggapan positif pada aspek minat terhadap penerapan 

learning cycle dalam petunjuk praktikum dan 96,26% siswa memberi tanggapan 

positif pada aspek minat terhadap kegiatan praktikum. 

Tabel 4.11  Hasil Analisis Angket Minat Siswa terhadap Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

No Aspek 
No 

Pernyataan 

Banyak Siswa Menjawab Jumlah 

Skor 

Positif 

Total 

Skor 

% 

Tanggapan 

Positif 
SS S TS STS 

1 
Minat terhadap 

pembelajaran 

IPA terpadu 
1 10 21 2 0 103 107 96.26 

2 

Minat terhadap 

petunjuk 

praktikum 

secara umum 

2, 3, 4, 8, 10, 

11, 12, 13 
125 129 10 0 887 907 97.79 

3 

Minat terhadap 

penerapan 

learning cycle 

dalam petunjuk 

praktikum 

5,6,7,14,9 83 76 6 0 560 572 97.90 

4 
Minat terhadap 

kegiatan 

praktikum 
15 10 21 2 0 103 107 96.26 

*Data selengkapnya disajikan pada lampiran 12 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Deskripsi Langkah-langkah Pengembangan Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

Langkah-langkah dalam penelitian pengembangan ini mengacu pada 

langkah-langkah pengembangan menurut Sugiyono, tetapi diadakan sedikit 

modifikasi. Langkah-langkah pengembangan petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle diawali dengan mengindentifikasi 

potensi dan masalah. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi awal di  SMP 

Negeri 15 Semarang untuk mengetahui potensi dan masalah apa yang ada dalam 
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sekolah tersebut. Berdasarkan observasi awal diketahui  potensi bahwa sarana dan 

prasarana pembelajaran IPA sudah cukup lengkap. SMP Negeri 15 Semarang 

memiliki dua laboratorium IPA, yaitu laboratorium IPA Fisika dan Laboratorium 

IPA Biologi. Alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium pun sudah cukup 

lengkap yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan praktikum dalam 

pembelajaran IPA. Dari hasil wawancara pada beberapa siswa diketahui bahwa 

siswa lebih tertarik melakukan kegiatan praktikum dari pada pembelajaran dikelas 

yang dilakukan dengan metode ceramah. Adapun masalah yang ditemui ialah 

dalam melaksanakan kegiatan praktikum IPA guru maupun siswa belum memiliki 

petunjuk praktikum khusus yang merangkum kegiatan praktikum apa saja yang 

akan dilaksanakan, sehingga menyebabkan kurangnya persiapan baik dari guru 

maupun siswa. Untuk petunjuk praktikum, guru IPA hanya mengambil dari 

beberapa buku. Buku tersebut antara lain BSE, LKS MGMP IPA, dan buku 

Biologi Pudak Scientific. 

Tahap kedua ialah pengumpulan data yang diperlukan untuk 

mendapatkan informasi yang digunakan sebagai bahan perencanaaan produk. 

Tahap ini peneliti mengumpulkan data tentang petunjuk praktikum apa yang 

digunakan dalam kegiatan praktikum disekolah. Berdasarkan hasil observasi, 

kebutuhan akan buku petunjuk praktikum masih tinggi yang ditunjukkan dengan 

belum adanya buku petunjuk praktikum khusus untuk siswa dan guru yang 

merangkum semua kegiatan praktikum yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran IPA disekolah. 

Tahap ketiga adalah pembuatan desain produk petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle. Penyusunan petunjuk praktikum 

ini secara garis besar menentukan tema keterpaduan yang memiliki kompetensi 

dasar dan indikator yang saling berhubungan, penyusunan materi pada tema 

fotosintesis, pemilihan praktikum dan langkah kerja yang tepat, membuat soal 

evaluasi serta penilaian. Komponen  petunjuk praktikum meliputi judul 

praktikum, tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja dan 

pertanyaan. Desain produk yang disusun mencakup komponen-komponen 

petunjuk praktikum yang mengacu pada tahap-tahap learning cycle 5E. Tahap-
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tahap tersebut dalam desain petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle meliputi : 

1. Engagement (pembangkitan minat), tahapan ini terlihat pada bagian 

“Tahukah kamu” dalam petunjuk praktikum dan dikuatkan dengan adanya 

tanda “E1”. Contohnya pada kegiatan 1 tentang percobaan Ingenhousz. Ada 

seekor panda yang bertanya-tanya tentang cara tumbuhan mendapatkan 

makanan. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan tahap engagement karena 

dengan siswa membaca pertanyaan tersebut, dapat menumbuhkan minat 

siswa untuk lebih mengetahui lebih rinci tentang proses tumbuhan 

mendapatkan makanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Penerapan Tahap Engagement pada Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

2. Exploration (eskplorasi), tahap ini merupakan tahap dimana siswa dibentuk 

menjadi kelompok yang terdiri dari 7-8 siswa. Pemilihan jumlah kelompok 

berdasarkan pertimbangan jumlah alat yang digunakan dalam praktikum. 

Kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompoknya tanpa 

pembelajaran langsung dari guru. Siswa diminta mengisi bagian “Hipotesis” 

“Tahukah Kamu” 

merupakan komponen 

petunjuk praktikum yang 

menunjukkan tahap 

engagement. 
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kemudian melakukan sampai mengamati hasil dari praktikum yang telah 

dilakukan dengan bimbingan guru. Pada dasarnya tujuan tahapan ini adalah 

mengecek pengetahuan yang dimiliki siswa apakah sudah benar, masih salah, 

atau mungkin sebagian salah, sebagian benar. 

 

Gambar 4.4  Penerapan Tahap Exploration pada Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

3. Explain (menjelaskan), tahap ini merupakan tahap dimana siswa dituntut 

untuk menjelaskan suatu konsep dengan kalimat atau pemikiran sendiri, 

meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa dan saling mendengar 

secara kritis penjelasan antarsiswa dan guru. Siswa diminta untuk mengisi  

“Hasil Pengamatan” dari hasil praktikum yang telah mereka laksanakan, 

kemudian perwakilan dari tiap kelompok menyampaikan hasil mereka 

didepan kelas dan diklarifikasi oleh guru dengan memakai hasil dari hipotesis 

siswa sebelumnya. 

“Hipotesis” merupakan 

komponen petunjuk 

praktikum yang 

menunjukkan tahap 

exploration. 
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Gambar 4.5  Penerapan Tahap Explain pada Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

4. Elaborate (elaborasi), pada tahap ini siswa menerapkan konsep yang telah 

dipelajari dalam situasi baru.”Simpulan” merupakan tahapan elaborate 

dimana siswa membuat laporan sementara dari kegiatan praktikum dan 

membuat simpulan berdasarkan kegiatan praktikum. “Mari Diskusi!” juga 

penerapan tahap elaborate, dimana siswa diminta untuk mendiskusikan 

pertanyaan yang ada dengan menerapkan konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

 

Gambar 4.6  Penerapan Tahap Elaborate pada Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

“Hasil Pengamatan” 

merupakan komponen 

petunjuk praktikum yang 

menunjukkan tahap 

explain. 

“Simpulan” dan “Mari 

Diskusi!” merupakan 

komponen petunjuk 

praktikum yang 

menunjukkan tahap 

elaborate. 



45 
 

5. Evaluate (evaluasi), merupakan tahapan dimana guru dapat mengamati 

pengetahuan atau pemahaman siswa dalam menerapkan konsep. Dalam 

petunjuk praktikum tahapan ini diaplikasikan pada bagian ”Pertanyaan”. 

 

Gambar 4.7  Penerapan Tahap Evaluate pada Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

Tabel 4.12 Perbaikan Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema Fotosintesis yang 

Telah Dilakukan 

No Saran Perbaikan 

1 Memperbaiki cover Menata ulang cover 

2 
Menambahkan sumber belajar dari 

internet 
Memberi link sumber belajar internet 

3 
Memberi latar pada tiap komponen 

judul petunjuk praktikum 

Memberi latar agar judulnya terlihat 

kuat 

4 
Lebih memanfaatkan ruang kosong 

pada halaman petunjuk praktikum 

Memberikan jarak yang sesuai dan 

menambahkan beberapa gambar 

5 Menambahkan tentang penyusun 
Memberi keterangan tantang penyusun 

di cover belakang 

6 
Memperbaiki penulisan learning 

cycle 
Penulisan dibuat miring 

7 Memperbaiki komposisi warna Mengubah komposisi warna 

8 

Menegaskan keterpaduan produk 

dengan menambahkan bagan 

keterpaduan. 

Menambahkan bagan keterpaduan tema 

9 

Menegaskan tahapan-tahapan 

learning cycle dalam petunjuk 

praktikum. 

Menambahkan gambar yang 

menegaskan tahapan-tahapan learning 

cycle dalam petunjuk praktikum. 

10 
Gambar jangan hanya bersumber dari 

internet. 

Mengganti gambar dengan gambar yang 

bersumber dari penulis. 

11 
Perintah pada petunjuk pembuatan 

laporan praktikum kurang jelas. 

Merinci perintah pada petunjuk 

pembuatan laporan praktikum. 

Tahapan keempat adalah validasi desain petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle. Validasi ini menggunakan 

“Pertanyaan” merupakan 

komponen petunjuk 

praktikum yang 

menunjukkan tahap 

evaluate. 
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instrumen validasi yang dikembangkan berdasarkan pedoman penilaian kelayakan 

oleh BSNP. Indikator penilaian BSNP kemudian dimodifikasi sesuai dengan 

keperluan petunjuk praktikum IPA terpadu berbasis learning cycle yang 

dikembangkan oleh peneliti. Tahap validasi meliputi validasi petunjuk praktikum 

yang dikembangkan dari segi tampilan yang dilakukan oleh ahli tampilan 

(Parmin, M.Pd.), validasi materi oleh ahli materi (Dr. Sudarmin. M.Si.) dan 

validasi konstruk soal pretest postes oleh ahli konstruk soal (Arif Widiyatmoko, 

S.Pd.,  M.Pd.). Berdasarkan hasil dari Tabel 4.1 dan 4.2 pada komponen 

kelayakan materi memperoleh rata-rata skor 3,84 dan komponen kelayakan 

tampilan memperoleh rata-rata skor 3,36. 

Tahap kelima adalah revisi desain petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle yang telah divalidasi. Meskipun hasil 

dari kedua validator dapat dinyatakan layak digunakan tanpa revisi menurut 

BSNP, namun peneliti tetap melakukan revisi berdasarkan saran-saran validator. 

Selain saran validator, peneliti juga melakukan perbaikan pada saat 

pembimbingan produk kepada dosen pembimbing. Saran-saran yang diberikan 

terhadap perbaikan petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle, baik pada masa pembimbingan dari dosen pembimbing atau 

validator dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Pada tahap ini bagian yang direvisi adalah sebagai berikut. 

1. Menambahkan sumber belajar lain dari internet 

Berdasarkan pendapat dan saran perbaikan dari ahli materi, diperlukan 

penambahan sumber belajar dari sumber lain berupa internet. 
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Gambar 4.8 Penambahan Link Sumber Belajar pada Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

2. Perbaikan cover petunjuk praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  Revisi Cover pada Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema 

Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

Sebelum direvisi 

Belum menyantumkan diagram 

keterpaduan dan mencantumkan nama 

dosen pembimbing. 

Setelah direvisi 

Memberi tambahan diagram 

keterpaduan dan mencantumkan nama 

dosen pembimbing. 

Setelah direvisi 

Memberi tambahan link yang dapat diakses berupa materi, maupun 

praktikum virtual untuk sumber belajar siswa. 
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Cover petunjuk praktikum yang diperbaiki ialah menambahkan nama dosen 

pembimbing dan menambahkan diagram keterpaduan tema yang digunakan 

dalam petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle. Karena penambahan tersebut maka dilakukan juga penataan ulang pada 

cover. 

3. Memberi latar pada tiap komponen petunjuk praktikum 

Tiap judul komponen dalam petunjuk praktikum diberi latar yang dapat 

memperkuat judul tersebut. Selain diberi latar, pemilihan warna yang tepat 

juga harus diperhatikan agar dapat terbaca dengan jelas dan menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10  Revisi Judul Komponen pada Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

 

 

 

 

Sebelum direvisi 

Judul pada tiap komponen petunjuk 

praktikum kurang menarik. 

Setelah direvisi 

Memberi latar dibelakang tiap 

komponen petunjuk praktikum dan 

mengubah tampilan huruf agar lebih 

menarik. 
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4. Lebih memanfaatkan ruang kosong pada petunjuk praktikum 

Sebelum dilakukan revisi, masih banyak ruang kosong pada petunjuk 

praktikum yang tidak dimanfaatkan. Untuk mengisi ruang kosong tersebut, 

maka ditambah dengan animasi-animasi yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Pemanfaatan Halaman Kosong pada Petunjuk Praktikum IPA 

Terpadu Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

 

5. Menambahkan tentang informasi penyusun 

Sebelumnya petunjuk praktikum ini tidak memiliki desain cover belakang, 

namun dengan ditambahnya keterangan tentang penyusun maka ditambahkan 

cover belakang. 

 

 

 

Sebelum direvisi 

Masih banyak ruang kosong yang 

belum dimanfaatkan. 

Setelah direvisi 

Memberi tambahan gambar yang 

menarik. 
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Gambar 4.12  Cover Belakang pada Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema 

Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

6. Memperbaiki penulisan learning cycle pada cover 

Penulisan learning cycle pada judul masih belum sesuai dengan EYD. 

   

 

 

Gambar 4.13 Perbaikan Penulisan Learning Cycle pada Cover 

7. Memperbaiki komposisi warna 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Penyesuaian Warna pada Salah Satu Komponen Petunjuk Praktikum 

 

Setelah direvisi 

Memberi tambahan tantang informasi 

penyusun yang diletakkan dibagian 

cover belakang petunjuk praktikum.  

Sebelum direvisi 

Penulisan pada cover masih Learning 

Cycle tanpa dibuat italic. 

Setelah direvisi 

Penulisan pada cover sudah Learning 

Cycle dengan italic. 

Sebelum direvisi 

Pemilihan warna pada font dan latar 

masih kurang sesuai, sehingga 

memungkinkan tulisan menjadi kurang 

jelas. 

Setelah direvisi 

Font diubah menjadi warna hitam dan 

diberi warna latar yang tidak menutupi 

warna font, sehingga tulisan lebih jelas 

terbaca. 
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Komposisi dan pemilihan warna pada tulisan yang berlatar diubah agar 

tulisan jelas terbaca. 

8. Menambahkan bagan keterpaduan pada petunjuk praktikum 

Bagan keterpaduan ditambahkan agar keterpaduan pada petunjuk praktikum 

lebih terlihat jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15  Bagan Keterpaduan dalam Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

9. Menegaskan tahapan-tahapan learning cycle dalam petunjuk praktikum 

Tahapan-tahapan learning cycle dalam petunjuk praktikum masih belum 

ditegaskan, sehingga ditambahkan tanda penegas tahapan learning cycle pada 

komponen yang berhubungan. E2 pada gambar menunjukkan bahwa bagian 

tersebut termasuk dalam tahapan ke dua dari learning cycle yaitu Explore 

  

Setelah direvisi 

Memberi tambahan bagan keterpaduan dalam petunjuk pratikum agar siswa 

dan guru dapat mengetahui materi yang dipadukan dalam tema tersebut. 
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Gambar 4.16  Penegasan Penerapan Learning Cycle pada Komponen-

Komponen Petunjuk Praktikum 

Tahapan-tahapan learning cycle dalam petunjuk praktikum masih belum 

ditegaskan, sehingga ditambahkan tanda penegas tahapan learning cycle pada 

komponen yang berhubungan. E2 pada gambar menunjukkan bahwa bagian 

tersebut termasuk dalam tahapan ke dua dari learning cycle yaitu Explore. 

10. Mengganti gambar yang bersumber dari internet dangan gambar yang 

bersumber dari penulis. 

Gambar rangkaian alat pada tiap kegiatan di petunjuk praktikum bersumber 

dari internet, selain itu ada gambar tidak berwarna. Hal ini tidak menunjukkan 

keaslian pembuatan produk oleh peneliti, oleh sebab itu peneliti mengganti 

gambar yang didokumentasikan oleh peneliti.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17  Revisi Gambar pada Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema 

Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

Sebelum direvisi 

Belum ada bagian yang menunjukkan 

tahapan learning cycle mana yang 

diaplikasikan pada dipetunjuk 

praktikum. 

Setelah direvisi 

Ditambahkan bagian yang menunjukkan 

tahapan learning cycle mana yang 

diaplikasikan pada petunjuk praktikum. 

Sebelum direvisi 

 

Setelah direvisi 
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11. Memperjelas format penulisan laporan. 

Format penulisan laporan masih kurang jelas dan dapat menimbulkan 

pertanyaan dari siswa. Peneliti kemudian memperjelas format pembuatan 

laporan dengan menambahkan gambar cover depan dan jenis kertas yang 

digunakan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18  Revisi Format Laporan pada Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

Setelah petunjuk praktikum berbasis Learning cycle selesai direvisi, 

tahap selanjutnya adalah uji coba skala kecil. Produk yang telah valid dan selesai 

direvisi, kemudian diimplementasikan pada 10 orang siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 15 Semarang. 10 orang siswa ini diberikan petunjuk praktikum IPA 

terpadu berbasis learning cycle, kemudian diminta melakukan kegiatan praktikum 

yang ada pada petunjuk praktikum. 10 orang siswa dibagi menjadi 2 kelompok 

dan ditugaskan melakukan praktikum yang berbeda. Setelah siswa melakukan 

kegiatan praktikum sesuai dengan petunjuk praktikum, kemudian siswa diminta 

untuk mengisi angket tanggapan siswa terhadap produk yang dikembangkan. 

Sebelum direvisi 

Belum ada rincian penulisan yang jelas. 

Setelah direvisi 

Ditambahkan gambar cover depan dan 

jenis kertas yang digunakan. 
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Hasil tanggapan siswa digunakan untuk pertimbangan perbaikan produk sebelum 

uji coba skala besar. Implementasi produk secara kecil bertujuan untuk 

mengetahui keterterapan petunjuk praktikum sebelum di ujicobakan pada skala 

yang lebih besar. 

Tahap selanjutnya adalah revisi petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle. Setelah melakukan analisis terhadap hasil 

tanggapan siswa pada uji coba skala kecil dilakukan perbaikan terhadap langkah 

kerja pada kegiatan 1 petunjuk praktikum. 

Tahap berikutnya ialah melakukan uji coba skala besar pada kelas VIII 

G SMP Negeri 15 Semarang, dengan jumlah siswa 36. Pemilihan kelas VIII G 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan jam pelajaran IPA yang sesuai untuk kegiatan 1 (Percobaan 

Ingenhouz) pada petunjuk praktikum yang dikembangkan. Uji coba skala besar 

dilakukan 2 kali pertemuan sesuai dengan jumlah kegiatan pada petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle. 

Sebelum melakukan kegiatan praktikum pada kegiatan pertemuan 

pertama, siswa diminta mengerjakan pretes. Setelah itu siswa dibagi menjadi 5 

kelompok yang terdiri dari 7 sampai 8 siswa dengan teknik undian. Kemudian 

siswa melakukan kegiatan pembelajaran dan praktikum dengan petunjuk 

praktikum IPA terpadu yang dikembangkan. Aktivitas siswa pada saat melakukan 

kegiatan pembelajaran diamati dengan lembar observasi aktivitas siswa oleh 2 

orang observer. Namun pada saat pertemuan pertama ada 3 orang siswa yang 

tidak hadir, sehingga ada kelompok dengan jumlah anggota 5. Siswa yang tidak 

hadir pada akhirnya tidak memiliki nilai aktivitas kegiatan 1 dan nilai postes. 

Maka atas pertimbangan tersebut, peneliti mengurangi jumlah siswa menjadi 33 

untuk setiap analisis data yang dilakukan. 

Pada pertemuan kedua kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan 

kegiatan pada pertemuan pertama. Yang berbeda yaitu tidak ada pretes tetapi 

diganti postes pada akhir pembelajaran dan pemberian angket tanggapan serta 

minat siswa minat siswa. Setelah melakukan pembelajaran, guru mata pelajaran 

IPA diminta mengisi angket tanggapan guru terhadap petunjuk praktikum IPA 
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terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle. Jadi pada tahap ini didapatkan 

data berupa nilai aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua, tanggapan 

siswa, minat siswa dan tanggapan guru. 

Tahapan terahir pada penelitian ini adalah revisi II petunjuk praktikum 

IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle. Pada tahap ini peneliti 

menambahkan bagian identitas pemilik pada petunjuk praktikum. 

Tahapan selanjutnya adalah diseminasi, merupakan penyebarluasan 

produk. Tahap ini tidak dilakukan karena pertimbangan kemampuan dari segi 

biaya dan waktu peneliti. 

 

4.2.2 Analisis Kesulitan Siswa Terhadap Kegiatan dan Hasil Praktikum 

 

Pada uji skala kecil siswa diminta mengerjakan praktikum hanya 

berdasar pada petunjuk praktikum. Dari proses ini dapat teramati siswa 

mengalami kesulitan melakukan praktikum sesuai dengan keinginan peneliti. Pada 

kegiatan 1 siswa merasa bingung untuk membuat rangkaian seperti pada gambar 

di petunjuk praktikum. Siswa juga tidak mengetahui sebanyak jumlah air yang 

diperlukan. Pada kegiatan 2 siswa masih bingung bagaimana merangkaikan uang 

logam dan seng, meskipun sudah ada langkah kerja dan gambar yang mendukung. 

Maka peneliti memperbaiki langkah kerja pada kegiatan 1 dan sebelum memulai 

praktikum diperlukan penjelasan dan contoh bagaimana merangkai alat yang 

benar. 

Pada uji coba skala besar kesulitan-kesulitan yang umumnya dihadapi 

siswa adalah bagaimana merangkai alat yang benar dan menghitung kecepatan 

keluarnya gelembung pada kegiatan 1. Pada kegiatan 1 dan 2 siswa masih ragu-

ragu dalam merangkai alat, meskipun sudah diberi penjelasan dan contoh sebelum 

mereka melakukan kegiatan. Ada kelompok yang rangkaian lampu listriknya tidak 

menyala dan ketika dilihat mereka kurang tepat merangkai kawat dalam kabel 

dengan seng/uang logam dan klip. Ketika siswa diminta menuliskan kapan 

keluarnya gelembung pertama, mereka lebih memutuskan menunggu gelembung 

yang cukup besar. Hal ini kurang sesuai, karena gelembung yang keluar tidak 

sekalu besar. Gelembung yang keluar bisa hanya sebesar gelembung yang 
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menempel pada gelas dibotol soda.  Oleh sebab itu, penjelasan mengenai besarnya 

gelembung, dan bagimana merangkai alat sangat diperlukan sebelum melakukan 

kegiatan praktikum. 

Siswa diminta membuat laporan praktikum setelah kegiatan dengan 

ketentuan seperti pada bagian akhir dipetunjuk praktikum. Masih ada perbedaan 

pada laporan siswa. Ada kelompok yang membuat dengan mengetik laporan dan 

ada yang menulisnya. Dalam petunjuk pembuatan laporan memang tidak 

ditetapkan laporan harus diketik atau tidak, hal ini karena peneliti berpendapat 

menyesuaikan dengan kebiasaan sekolah. Maka perlu adanya penjelasan dari 

guru, bagaimana aturan penulisan laporan yang tidak dituliskan dalam petunjuk 

praktikum. 

 

4.2.3 Hasil Validasi Desain Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema 

Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

 

Penilaian kelayakan petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle dilakukan dengan metode angket yang diisi oleh 2 orang 

ahli. Penilaian kelayakan meliputi dua komponen yaitu, komponen materi dan 

komponen tampilan. Penilaian ahli dilakukan oleh dosen Prodi Pendidikan IPA 

FMIPA UNNES. Ahli dalam penelitian ini mencakup ahli materi IPA terpadu dan 

ahli tampilan petunjuk praktikum. Ahli materi adalah dosen yang mengampu mata 

kuliah IPA Terpadu yaitu Bapak Dr. Sudarmin. M.Si sedangkan ahli tampilan 

petunjuk praktikum adalah Bapak Parmin, M.Pd. 

Hasil penilaian oleh ahli materi dapat dilihat dari aspek kebenaran 

konsep menunjukkan skor 23 dan aspek tingkat keterlaksanaan kegiatan 

praktikum menunjukkan skor 27. Hasil validasi dari ahli materi mendapatkan rata-

rata skor sebesar 3,84. Berdasarkan pedoman penilaian kelayakan menurut BSNP, 

petunjuk praktikum dikatakan layak digunakan tanpa revisi apabila komponen 

kelayakan materi memiliki rata-rata skor minimal 2,75 dan komponen kelayakan 

tampilan memiliki rata-rata skor minimal 2,50. Jadi hasil validasi oleh ahli materi 

sudah sesuai dengan indikator kelayakan yang ditetapkan BSNP, karena 



57 
 

memperoleh rata-rata skor melebihi ketetapan BSNP. Skor ini dalam kriteria 

BSNP dapat dikategorikan “layak digunakan tanpa revisi”. 

 kedua aspek ini termasuk kedalam kriteria “layak” menurut BSNP. 

Hasil ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. Masukan yang diperoleh dari kedua ahli 

dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8. Berdasarkan hasil validasi ahli dapat 

disimpulkan bahwa petunjuk praktikum IPA terpadu yang dikembangkan sudah 

layak menurut BSNP. 

4.2.4 Hasil Uji Coba Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Tema Fotosintesis 

Berbasis Learning Cycle 

 

4.2.3.1 Uji Coba Skala Kecil 

Hasil uji coba skala kecil mendapatkan data berupa hasil tanggapan 

siswa terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle yang dikembangkan. Berdasarkan data pada Tabel 4.4 dapat 

diketahui bahwa dari 5 aspek yang ditanyakan, 10 siswa menyatakan setuju pada 

aspek 1 sampai 4. Pada aspek 5 hanya 5 dari 10 siswa yang setuju bahwa langkah 

kerja pada petunjuk praktikum jelas dan runtut. Dari hasil tersebut menunjukkan 

perlu adanya perbaikan terhadap langkah kerja petunjuk praktikum pada kegiatan 

1. Hal ini terjadi karena pada saat uji coba skala kecil peneliti mengubah langkah 

kerja di petunjuk praktikum, sehingga menyebabkan siswa bingung. Peneliti 

menghilangkan pemakaian kawat penyangga, agar siswa lebih mudah dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum. 

   

 

Gambar 4.19 Revisi Pada Langkah Kerja Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Sebelum direvisi Setelah direvisi 



58 
 

 

Perbaikan yang dilakukan peneliti adalah mengganti langkah kerja pada 

petunjuk praktikum. Langkah kerja yang diperbaiki adalah langkah kerja pada 

kegiatan 1, dari langkah kerja pertama sampai keenam. Pada langkah kerja 

pertama dan kedua, peneliti melakukan perubahan berdasarkan pertimbangan 

kondisi alat (corong kaca) yang dimiliki sekolah. Kemudian peneliti memberikan 

ukuran air yang harus diisi kedalam gelas kimia, di langkah kerja keempat.  

Berdasarkan hasil uji coba skala kecil ini dapat disimpulkan petunjuk praktikum 

IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle yang dikembangkan dapat 

diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran, dengan memperbaiki langkah 

kerja kegiatan 1. 

4.2.3.2 Uji Coba Skala Besar 

Uji coba skala besar meliputi data nilai pretes, postes, hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa, tanggapan siswa, minat siswa dan tanggapan guru 

mengenai pengembangan petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle. 

4.2.3.2.1 Hasil Aktivitas Siswa 

Penilaian hasil aktivitas siswa diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa pada tiap pertemuan. Peneliti melakukan dua kali 

kegiatan praktikum pada dua kali pertemuan. Jadi peneliti mendapatkan dua kali 

nilai aktivitas siswa. Selama melakukan dua kali kegiatan praktikum diketahui 

jumlah siswa dengan kriteria “sedang”, “kurang aktif” dan “sangat aktif” 

mengalami penurunan di kegiatan 2, namun untuk kriteria “aktif” mengalami 

peningkatan sebanyak 9 orang siswa. Pada Gambar 4.1 diketahui siswa dengan 

kriteria aktif memiliki jumlah yang paling banyak disetiap kegiatan. Persen 

keaktifan siswa secara klasikal untuk kegiatan 1 adalah 71,29% (aktif) dan untuk 

kegiatan 2 adalah 76,57% (aktif). Meskipun pada keaktifan siswa secara klasikal 

untuk setiap kegiatan sama-sama tergolong aktif, namun terjadi peningkatan 

sebesar 5,28% pada kegiatan kedua. (Lampiran 17 dan 16) 

Hasil dari dua kali kegiatan praktikum kemudian dirata-ratakan dan di 

dapatkan hasil seperti pada Tabel 4.5. Dari data tersebut diketahui persentase 
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terbesar hingga terkecil yaitu, 48,48% siswa tergolong kriteria “sangat aktif”, 

39,39% siswa tergolong kriteria “aktif”, 12,12% siswa tergolong kriteria “sedang” 

dan tidak ada siswa yang tergolong kriteria “kurang aktif”. Berdasarkan analisis 

tersebut dapat diketahui bahwa 29 siswa (87,87%) tergolong kedalam kategori 

“aktif” dan “sangat aktif”, hasil ini melebihi batas kelayakan yang telah ditetapkan 

yaitu 75% siswa tergolong kedalam kriteria “aktif” atau “sangat aktif”.  

Dapat dilihat dari lampiran 18, pada aspek 5 dan 11 rata-rata jumlah 

siswa yang melakukan cukup tinggi yaitu berturut-turut 21 dan 29. Aspek ini 

merupakan pengamatan dari penerapan learning cycle  dalam pembelajaran yang 

menyatakan bahwa siswa dengan kreatif dan berfikir kritis melengkapi bagan 

“Hipotesis” di petunjuk praktikum (explore) untuk aspek 5, sedangkan aspek 11 

menyatakan siswa dengan jujur dan kreatif mencatat hasil percobaan (explain). 

Aspek lain yang mengamati penerapan learning cycle adalah aspek 2 dan 13, 

dengan rata-rata jumlah siswa yang melakukan berturut-turut 12 dan 3. Aspek 2 

menyatakan siswa dengan percaya diri menjawab pertanyaan guru saat kegiatan 

eksplorasi (engage), mendapatkan hasil yang menurut peneliti cukup tinggi. Hal 

ini karena berarti siswa cukup aktif menjawab pertanyaan guru. Untuk aspek 13 

menyatakan siswa secara komunikatif dan percaya diri menyampaikan hasil 

praktikum di depan kelas (elaborate) hanya mendapatkan hasil 3, yang berarti 

tidak semua perwakilan kelompok dapat menyampaikan hasil praktikumnya di 

depan kelas. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu jam pelajaran. Berdasarkan 

data tersebut dapat dikatakan penerapan learning cycle dalam pembelajaran cukup 

baik. 

Aspek nomor 4, 12 dan 14 mendapatkan hasil yang cukup tinggi. Aspek 

4 siswa dengan penuh tanggung jawab mempersiapkan alat dan bahan percobaan, 

aspek 12 siswa dengan disipllin dan penuh tanggung jawab merapikan alat 

percobaan setelah digunakan dan aspek 14 siswa dengan penuh percaya diri 

bersedia membimbing teman yang kesulitan dalam melakukan praktikum. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa siswa antusias dalam 

melaksanakan praktikum dan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 

praktikum. Aspek 6, siswa terampil dapat menggunakan alat-alat praktikum 
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dengan benar, mendapatkan nilai tinggi yaitu 30. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan 

alat praktikum yang digunakan. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena adanya 

“pengenalan alat” pada petunjuk praktikum yang dikembangkan. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle layak digunakan 

dalam pembelajaran, karena dapat membantu siswa mencapai aktivitas kategori 

rata-rata “aktif”. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kulsum et al. (2001) yaitu penerapan model learning cycle dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa ditiap siklusnya. 

4.2.3.2.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil pengolahan nilai akhir dari Tabel 4.6 menunjukkan 100% siswa 

mendapatkan nilai akhir lebih dari 75, dengan nilai terendah 76,25, nilai tertinggi 

94,38 dan rata-rata nilai akhir siswa 83,86. Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa 

ada peningkatan nilai rata-rata laporan pada kegiatan 2, yaitu sebesar 8,33 lebih 

tinggi dari nilai rata-rata laporan pertama. Maka dapat dinyatakan bahwa 

penggunaan petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh siswa tuntas 

individual dan tidak ada siswa yang tidak tuntas. Persen siswa tuntas adalah 

100%, hasil ini lebih tinggi dari KKM klasikal yang telah ditetapkan yaitu ≥ 75%. 

Jadi kelas VIII G “tuntas” secara klasikal. 

Nilai pretes dan postes siswa dianalisis dengan menggunakan rumus N 

gain (Hake, 2002), kemudian didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.7. Dari 

analisis tersebut diketahui kriteria siswa dengan jumlah persen tertinggi adalah 

siswa dengan kriteria N gain “tinggi” sebesar 48,48%, siswa dengan kriteria 

“sedang” 42,42% dan siswa dengan kriteria “rendah” sebesar 9,09%. Kemudian 

diperoleh nilai N gain klasikal dengan mencari rata-rata nilai pretes dan postes 

siswa dan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi sebesar 0,64. Hasil nilai N 

gain klasikal tergolong kriteria “sedang” ( 7,03,0  g ). Nilai ini sudah 

termasuk kedalam batas kelayakan yang ditetapkan, yaitu jika kriteria gain 
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ternormalisasi secara klasikal sekurang-kurangnya tergolong dalam kriteria 

sedang. 

Hasil perhitungan uji t dengan taraf signifikansi 5% dan db 32 

mendapatkan nilai 9,83. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 2,04. Karena 

nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat dikatakan bahwa petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle signifikan dan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil-hasil tersebut merupakan indikasi bahwa penggunaan petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle  layak dan dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dan membantu guru dan siswa untuk 

melakukan kegiatan praktikum. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

Kulsum et al (2011) dan Hasret et al (2006) yang menyatakan bahwa model 

learning cycle dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa ditiap 

siklusnya. Model ini juga membantu memecahkan masalah utama dalam 

pengajaran konsep IPA, yang membantu siswa untuk belajar secara efektif dan 

menemukan konsep secara bermakna. 

4.2.3.2.3 Hasil Tanggapan Siswa  

Secara umum siswa bersifat positif dalam memberikan tanggapan 

mengenai petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle tema fotosintesis yang dikembangkan. Berdasarkan Tabel 4.8 analisis 

perbutir penyataan angket tanggapan siswa menunjukkan, tanggapan positif siswa 

pada tiap butir berkisar antara 92,45% sampai dengan 100%. Persen tanggapan 

positif terendah 92,45% ada pada pernyataan 5 petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle memberikan konsep baru tentang IPA 

terpadu. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan siswa terhadap 

petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle yang 

dikembangkan termasuk kategori sangat baik, dengan rentang 81,25%-100%. 

Pada Tabel 4.9 diketahui dari kelima aspek, persen tanggapan positif 

siswa berada pada rentang 96,24% sampai dengan 100%. Dari data ini maka dapat 

dikatakan bahwa perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat terbantu 

dengan adanya petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 
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learning cycle, siswa mendapatkan konsep baru baik tentang IPA terpadu, 

maupun fakta dan materi yang ada pada petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle, dalam petunjuk praktikum ada sumber belajar 

lain, petunjuk praktikum yang dikembangkan sudah dapat mengajak siswa 

berfikir, petunjuk praktikum sudah dapat membuat siswa ikut terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan pertanyaan-pertanyaan yang dimuat sudah sesuai dengan 

tingkat perkembangan berfikir siswa. 

 

Gambar 4.20 Penambahan Lembar Identitas Pemilik 

 

Dari Tabel 4.9 masih ada siswa yang memberikan tanggapan negatif 

terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle. Hal ini karena setiap siswa memiliki karakteristik dan pembawaan yang 

berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki proses berfikir lebih cepat dan ada pula 

siswa yang berfikir lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Meskipun ada 

siswa yang memberi tanggapan negatif persentasenya cukup kecil, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa memberikan tanggapan yang “sangat baik” (81,25 % - 100 %) 

Setelah direvisi 

Memberikan tambahan halaman 

“Identitas Pemilik” untuk tempat 

siswa menuliskan identitasnya. 
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terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle. 

Pada saat peneliti melakukan uji coba skala besar, peneliti menyadari 

adanya kekurangan dalam petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle yang dikembangkan. Siswa tidak memiliki tempat pada 

petunjuk praktikum untuk menulis identitasnya, sehingga peneliti menambahkan 

lembar identitas siswa pada petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle. 

 

4.2.3.2.4 Hasil Minat Siswa  

Pada Tabel 4.10 tentang analisis angket perbutir pernyataan, diketahui 

persen tanggapan positif siswa terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis yang dikembangkan cukup tinggi, antara 90,65% sampai dengan 

100%. Jika melakukan analisis terhadap aspek utama yang ditanyakan maka 

didapatkan hasil seperti Tabel 4.9, yaitu 96,26% siswa memberi tanggapan positif 

pada minat terhadap pembelajaran IPA terpadu, 97,79% siswa memberi 

tanggapan positif pada minat terhadap petunjuk praktikum, 97.90% siswa 

memberi tanggapan positif pada penerapan learning cycle dalam petunjuk 

praktikum dan 96,26% memberi tanggapan positif pada kegiatan praktikum yang 

ada pada petunjuk parktikum. 

Dari Tabel 4.11 masih ada siswa yang memberikan tanggapan negatif 

terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle. Hal ini karena setiap siswa memiliki karakteristik dan pembawaan yang 

berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki proses berfikir lebih cepat dan ada pula 

siswa yang berfikir lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Meskipun ada 

siswa yang memberi tanggapan negatif persentasenya cukup kecil, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa memiliki minat yang “sangat baik” (81,25 % - 100 %) 

terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sulistiani (2013) yang menyimpulkan 

bahwa buku petunjuk praktikum memberikan pengaruh positif terhadap minat 

berpraktikum dan hasil belajar siswa. 



64 
 

4.2.3.2.5 Hasil Tanggapan Guru terhadap Petunjuk Praktikum IPA Terpadu 

Tema Fotosintesis Berbasis Learning Cycle 

Berdasarkan tanggapan guru terhadap petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle yang dikembangkan memperoleh hasil 

presentase yang sangat baik oleh guru IPA SMP (Tabel 4.3). Menurut tanggapan 

guru, petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle 

dari segi tampilan baik, terdapat gambar rangkaian alat yang membantu siswa 

dalam melakukan percobaan. Komponen petunjuk praktikum sudah lengkap, 

apalagi ada pengenalan alat yang dapat membantu siswa menggunakan alat sesuai 

dengan fungsinya. Petunjuk praktikum juga dilengkapi simbol keselamatan, yang 

merupakan penerapan aspek safety, sehingga dapat membantu siswa melakukan 

tindakan pencegahan terhadap kecelakaan laboratorium yang mungkin terjadi. 

Praktikum yang dipilih dalam petunjuk praktikum sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa, sehingga siswa tidak merasa kesulitan dalam melakukan 

kegiatan praktikum. Hal ini berpengaruh pada minat dan keaktifan siswa, yang 

menyebabkan siswa menjadi lebih aktif dan memiliki minat yang tinggi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle sangat mendukung pembelajaran dengan tema 

fotosintesis karena dapat memenuhi indikator pembelajaran, karena tujuan 

praktikum, SK, KD dicantumkan dalam tiap kegiatan dengan jelas dan 

menampilkan bagan keterpaduan tema yang menegaskan adanya keterpaduan 

kosep dalam petunjuk praktikum. 

Dalam pembelajaran, kegiatan praktikum penting untuk 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa. Dengan bantuan petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle, siswa dapat 

menerapkan keterampilan proses sains dasar yang mencakup melakukan 

pengamatan (observation skill), mencatat data (recording skill), melakukan 

pengukuran (measurement skill), mengimplementasikan prosedur (procedural 

skill) dan mengikuti instruksi (following instructions). 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan pendapat guru tentang petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle, “sangat 
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memenuhi kriteria” dengan persentase rata-rata 97,77%. Guru memberikan 

tanggapan tersebut terhadap produk yang dikembangkan, karena sudah melalui 

tahapan pembimbingan dan validasi oleh ahli. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle 

untuk siswa SMP valid berdasarkan hasil validasi ahli materi dan tampilan. 

2. Petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis learning cycle 

untuk siswa SMP layak untuk diterapkan dalam pembelajaran dengan nilai N 

gain klasikal 0,64 (sedang) dan  87,87% persen siswa tergolong kriteria “aktif” 

dan “sangat aktif”. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu : 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut pada sekolah lain guna mengetahui 

keefektifan produk petunjuk praktikum IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle untuk siswa SMP. 

2. Petunjuk praktikum yang telah dikembangkan dapat digunakan sebagai 

altelnatif acuan dalam penyusunan petunjuk praktikum untuk tema IPA terpadu 

yang lain. 

3. Penelitian dapat dilanjutkan sampai dengan tahap produksi produk secara 

masal.  
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Lampiran 1 

Silabus 
 

Sekolah  : SMP Negeri 15 Semarang 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Semester : 2 (Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 

Kimia  : 2. Memahami klasifikasi zat  

Biologi  : 3. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan 

Fisika  : 5. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar 
Tema 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi  

Waktu Teknik 
Bentuk 

Instrumen Contoh Instrumen 

 

3.2 Mendiskripsikan 

proses perolehan 

nutrisi dan 

transformasi energi 

pada tumbuhan 

hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Menjelaskan 

hubungan bentuk 

energi dan 

perubahannya, 

 

Fotosintesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi 

 

 

1. Diskusi kelas secara 

komunikatif untuk 

merumuskan tentang konsep 

fotosintesis dan transformasi 

energi. 

2. Melakukan percobaan 

proses fotosintesis dengan 

rasa ingin tahu dan 

bertanggung jawab 
3. Mencari informasi tentang 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses 

fotosintesis dengan rasa 

ingin tahu. 

4. Mengamati kejadian sehari-

hari dengan teliti dan jujur 

untuk mendeskripsikan 

pengertian energi dan 

 

1. Melakukan dan membuat 

laporan hasil percobaan 

fotosintesis dengan jujur dan 

penuh tanggung jawab. 

2. Menjelaskan dengan percaya 

diri dan kreatif faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

fotosintesis dari percobaan 

3. Menjelaskan secara 

komunikatif dan kreatif 
proses perubahan energi yang 

terjadi dalam proses 

fotosintesis 

 

 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Uji petik kerja  

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

 

 

1. Setelah mengamati hasil 

percobaan yang dilakukan 

di tempat gelap dan yang 

dilakukan di tempat yang 

terang apakah 

perbedaanya? Faktor apa 

yang mempengaruhi? 
 

2. Jelaskan proses perubahan 

energi yang terjadi pada 

proses fotosintesis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x40’ 

7
0
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Kompetensi Dasar 
Tema 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi  

Waktu Teknik 
Bentuk 

Instrumen Contoh Instrumen 

prinsip usaha dan 

energi serta 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 
 

2.3 Menjelaskan nama 

unsur dan rumus 

kimia sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Kimia 

bentuk-bentuk energi. 

 

 

 

 

 

5. Mencari informasi dengan 

rasa ingin tahu nama 

senyawa dan menuliskan 

rumus kimianya 

 

 

 

 

 

 

4. Menyebutkan secara percaya 

diri unsur-unsur yang terlibat 

dalam proses fotosintesis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah sebenarnya 

gelambung-gelembung 

udara yang muncul dalam 

kegiatan percobaan? 

 

Sumber Belajar 

Buku 

1. Karim S., Ida K., Yuli N.F. & Wahyu S. 2008. Belajar IPA Membuka 

Cakrawala Alam Sekitar untuk Kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

2. Wasis & Sugeng Y.I. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 2 untuk SMP dan 

MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Wirjosoemarto K., Yusuf H.A., Bambang S. & Riandi. 2004. Common 

Textbook Teknik Laboratorium Edisi Revisi. Bandung: FMIPA UPI. 

4. Petunjuk praktikum IPA terpadu berbasis learning cycle 

Internet 

1. http://sciencewithme.com/learn-about photosynthesis/ 

sheppardsoftware.com 

2. http://photosynthesisforkids.com/ 

3. http://www.wonderville.ca/asset/photosynthesis 

4. http://c03.apogee.net/contentplayer/?coursetype=kids& 

utilityid=gcpud&id=16169 

5. http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=environment_home-

basics 

6. http://www.benefits-of-recycling.com/alternativeenergyforkids/ 

 

  

7
1
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Lampiran 2 

BAGAN KETERPADUAN TEMA FOTOSINTESIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Keterpaduan Tema Fotosintesis 

Fisika : 

Energi 

 

Hukum kekekalan 

energi 

Bentuk-bentuk energi Perubahan energi 

dalam fotosintesis 

FOTOSINTESIS 

Kimia : 

Unsur Kimia 

 

Biologi : 

Fotosintesis 

 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

fotosintesis 

 

Senyawa yang 

terdapat dalam 

proses fotosintesis 

Unsur yang terdapat 

dalam proses 

fotosintesis 

Indikator : 1.Menyebutkan secara percaya diri 

unsur-unsur yang terlibat dalam proses 

fotosintesis 

 

Indikator : 1.Melakukan dan membuat laporan hasil 

percobaan fotosintesis dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab 

 

2.Menjelaskan dengan percaya diri dan kreatif  

faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dari 

percobaan 

Indikator : 1.Menjelaskan secara komunikatif  

dan kreatif proses perubahan energi yang terjadi 

dalam proses fotosintesis 

 

 

7
2
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah  : SMP Negeri 15 Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester : VIII 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke  : 1 

Tema   : Fotosintesis 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Kimia    : 2. Memahami klasifikasi zat. 

Biologi  : 3. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. 

Fisika    : 5. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana. 

3.2 Mendiskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada 

tumbuhan hijau. 

5.3 Mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

C. Indikator 

1. Melakukan dan membuat dengan jujur dan penuh tanggung jawab 
mengenai laporan hasil percobaan fotosintesis. 

2. Menjelaskan dengan percaya diri dan kreatif faktor-faktor yang 

mempengaruhi fotosintesis dari percobaan. 

3. Menjelaskan secara komunikatif dan kreatif proses perubahan energi 

yang terjadi dalam proses fotosintesis. 

4. Menyebutkan secara percaya diri unsur-unsur yang terlibat dalam proses 

fotosintesis. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membuktikan dengan mandiri dan penuh percaya diri 

bahwa dalam proses fotosintesis dihasilkan oksigen dengan benar setelah 

mengikuti kegiatan praktikum. 

2. Siswa dapat menjelaskan secara kreatif  pengaruh cahaya matahari pada 

proses fotosintesis dengan benar setelah mengikuti kegiatan diskusi. 

3. Siswa dapat menjelaskan secara komunikatif dan kreatif perubahan 

energi yang terjadi pada proses fotosintesis dengan benar setelah 

mengikuti kegiatan praktikum dan presentasi. 
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4. Siswa dapat menyebutkan secara percaya diri rumus kimia unsur dan 

senyawa yang terlibat dalam proses fotosintesis setelah mengikuti kegiatan 

tanya jawab dalam pembelajaran. 

5. Siswa dapat melakukan secara bertanggung jawab, disiplin dan jujur 

percobaan fotosintesis (percobaan Ingenhousz) dengan benar setelah 

mengikuti kegiatan praktikum. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Tema 

FOTOSINTESIS 

1. Pengertian fotosintesis 

Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari yang dilakukan oleh 

tumbuhan hijau untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi bahan makanan. 

Cahaya matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah spektrum 

cahaya tampak, dari ungu sampai merah. Selama proses fotosintesis dihasilkan 

karbohidrat dan oksigen. Reaksi fotosintesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Fotosintesis hanya berlangsung pada sel yang memiliki pigmen fotosintetik. 

Peristiwa terjadinya fotosintesis berlangsung pada kloroplas. Kloroplas 

merupakan suatu organela yang di dalamnya terdapat zat hijau daun atau klorofil. 

Klorofil mampu menyerap spektrum warna yang dipancarkan oleh sinar matahari. 

Kloroplas terdapat pada jaringan pagar dan jaringan bunga karang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis : 

a. Intensitas cahaya 

Laju fotosintesis mencapai puncaknya pada saat terdapat banyak cahaya. 

b. Konsentrasi karbon dioksida 

Semakin banyak karbon dioksida di udara, jumlah bahan yang dapat  digunakan 

tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis juga semakin banyak. 

c. Suhu 

Suhu sangat berperan di dalam segala jenis reaksi biokimia di dalam tubuh 

tumbuhan terutama yang melibatkan kerja enzim. Enzim-enzim yang bekerja di 

dalam proses fotosintesis hanya akan dapat bekerja pada suhu yang optimal. Pada 

umumnya laju fotosintensis akan meningkat beriringan dengan meningkatnya 

suhu sampai pada batas toleransi enzim. 

      d. Kadar air 

Air mempunyai peran vital pada proses fotosintesis. Kekurangan air atau 

kekeringan dapat menyebabkan stomata atau mulut daun menutup sekaligus 

menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga akan mengurangi laju 

fotosintesis. 

      e. Kadar hasil fotosintesis (fotosintat) 

Apabila kadar fotosintat, misalnya karbohidrat berkurang maka laju fotosintesis 

akan meningkat. Namun, apabila kadar fotosintat bertambah maka laju 
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fotosintesis akan berkurang. 

  

Tumbuhan memerlukan beberapa unsur penting yang diperlukan untuk proses 

fotosintesis diantaranya karbon dioksida (CO2). Tumbuhan juga memerlukan 

senyawa air (H2O) dan zat-zat mineral yang terkandung dalam air. Unsur adalah 

bagian paling sederhana yang menyusun suatu zat. Sedangkan senyawa adalah zat 

kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur kimia dengan perbandingan 

komposisi yang tetap, sehingga memiliki rumus kimia yang tetap. Senyawa dapat 

dibagi lagi menjadi unsur-unsur  penyusunya dan namun senyawa memiliki sifat 

yang berbeda dari unsur penyusunnya. Misal pada senyawa H2O yang diperlukan 

tumbuhan dalam proses fotosintesis. H2O tersusun atas unsur H dan unsur O yang 

keduanya sama-sama berwujud gas (sifat unsur). Namun ketika mereka bergabung 

membentuk H2O maka wujudnya berubah menjadi cair (sifat senyawa). 

Reaksi fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Cahaya matahari memiliki 

energi yang tersimpan didalamnya. Energi tidak dapat diciptakan maupun 

dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berpindah dari bentuk satu kebentuk 

lainnya. Oleh sebab itu tumbuhan memerlukan energi cahaya (matahari), 

karbondioksida, air kemudian mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk 

pati (C6H12O6) sebagai sumber makanannya. Selain energi cahaya dan energi 

kimia macam-macam bentuk energi lain yaitu energi kimia, listrik, panas, bunyi, 

nuklir dan gerak. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Keterampilan Proses Sains 

Metode : Eksperimen 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (Kegiatan 1) 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

1) Guru tiba dikelas tepat waktu, mengucap salam, dan menyiapkan 

pelajaran. 

2) Guru memberikan memberikan pertanyaan seputar materi seperti 

a. Apakah yang kalian lakukan ketika kalian lapar? 

b. Apakah setiap makhluk hidup makan 

c. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya? 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti (Menit 65) 
2.1. Eksplorasi (50 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi 

1) Siswa secara mandiri dan jujur mengerjakan pretest yang diberikan 

oleh guru. (5 Menit) 

2) Guru menyampaikan motivasi sesuai dengan pertanyaan ‘Tahukah 

Kamu?’ pada Kegiatan ‘Fotosintesis Menghasilkan Oksigen’ 

petunjuk praktikum sebagai berikut: 

a. Apa yang dijadikan makanan oleh bambu? 
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b. Darimana bambu mendapatkan makanan dan energi? 

c. Bagaimana bambu mengolah (memasak) makanannya? 

d. Apa yang dihasilkan tumbuhan dari proses memasak 

makanannya? 

e. Apa saja rumus kimianya? (Engagement) 

3) Siswa dengan percaya diri dan komunikatif menjawab pertanyaan 

dari guru. 
4) Guru membagi kelompok, maksimal 5 orang siswa perkelompok. 

5) Siswa dengan disiplin duduk berdasarkan kelompok yang telah 

ditetapkan guru. 

6) Siswa dengan percaya diri dan kreatif melengkapi bagan 

‘Hipotesis’  di petunjuk praktikum. (Exploration) 

7) Guru menjelaskan tentang langkah kerja kegiatan praktikum 

‘Fotosintesis Menghasilkan Oksigen’. 

8) Siswa memperhatikan dengan rasa ingin tahu penjelasan guru 

tentang langkah kerja percobaan ‘Fotosintesis Menghasilkan 

Oksigen’. 

9) Guru menetapkan kelompok yang meletakkan perangkat percobaan 

diluar ruangan dan yang meletakkan di dalam ruangan 

10) Siswa secara bertanggung jawab dan disiplin melakukan percobaan 

Kegiatan ‘Fotosintesis Menghasilkan Oksigen’ dengan bimbingan 

guru. (Exploration) 

11) Setiap kelompok dengan teliti mengamati terbentuknya gelembung 

pada perangkat percobaan. (Exploration) 

 
2.2.Elaborasi (10 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi 

1) Setiap kelompok dengan  jujur dan kritis  mencatat hasil percobaan 

pada tabel hasil pengamatan. (Elaboration) 

2) Setiap kelompok dengan jujur  membuat laporan sementara dari hasil 

kegiatan praktikum ‘Fotosintesis Menghasilkan Oksigen’. 

3) Siswa dibimbing guru secara percaya diri dan komunikatif 

menjawab pertanyaan di ‘Mari Diskusi’ di petunjuk praktikum. 

(Elaboration) 
4) Perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil 

pengamatannya di depan kelas secara komunikatif. (Explaination) 

 

2.3.Konfirmasi (5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

1) Guru menjelaskan kepada siswa tentang hasil dari percobaan 

‘Fotosintesis Menghasilkan Oksigen’. 

2) Siswa dengan rasa ingin tahu memperhatikan penjelasan guru 

tentang hasil dari praktikum ‘Fotosintesis Menghasilkan Oksigen’ dan 

mencatat hal-hal yang penting di buku catatan 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang paham 

untuk bertanya. 
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4) Siswa yang kurang paham dengan rasa ingin tahu bertanya kepada 

guru. 

5) Guru memberikan jawaban atas pertanyaan siswa. 

 

3. Kegiatan Penutup (10 Menit) 

1) Siswa dibimbing guru secara percaya diri dan komunikatif 

menyimpulkan hasil kegiatan praktikum. 

2) Guru meminta siswa untuk membuat laporan praktikum sebagai tugas 

rumah. (Evaluation) 

3) Guru meninggalkan kelas tepat waktu 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Sumber Belajar : 

a. Buku BSE, Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk 

kelas VIII SMP/MTs 

b. Petunjuk praktikum IPA terpadu tema Fotosintesis berbasis learning 

cycle  

2. Media  : 

a. White board 

b. Board marker 

3. Alat dan Bahan Praktikum 

a. Alat  

1) Gelas kimia 

2) Corong kaca 

3) Tabung reaksi 

4) Kawat 

5) Jam tangan/ stopwatch 

 

b. Bahan  

1) Korek api 

2) Tumbuhan Hydrilla verticillata 

3) Air 

 

I. Evaluasi 

1. Teknik 

a. Tes tertulis (pretes dan postes) 

b. Observasi aktivitas siswa 

 

J. Penilaian 

1. Bentuk Intrumen : -  Lembar Aktifitas Siswa 

      - Tes Tertulis (postes dan pretes) 
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Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Melakukan 

dam membuat 

laporan hasil 

percobaan 

fotosintesis 

Tes unjuk 

kerja 

Uji petik 

kerja 

1. Lembar  observasi aktivitas 

siswa 

2. Rubik laporan siswa 

2. Menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

fotosintesis 

dari 

percobaan. 

Tes 

tertulis 

Tes uraian 1. Setelah mengamati hasil 

percobaan yang dilakukan di 

tempat gelap dan yang 

dilakukan di tempat yang 

terang apakah perbedaanya? 

Faktor apa yang 

mempengaruhi? 

3. Menjelaskan 

proses 

perubahan 

energi yang 

terjadi dalam 

proses 

fotosintesis. 

Tes 

tertulis 

Tes uraian 1. Jelaskan proses perubahan 

energi yang terjadi pada 

proses fotosintesis! 

4. Menyebutkan 

unsur-unsur 

yang terlibat 

dalam proses 

fotosintesis 

Tes 

tertulis 

Tes uraian 1. Apakah sebenarnya 

gelembung-gelembung udara 

yang muncul dalam kegiatan 

percobaan? 
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Penilaian Laporan Praktikum Siswa 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

Maksimal 

1 Format laporan sesuai dengan ketentuan di petunjuk 

praktikum, lengkap, rapi dan  sesuai kaidah bahasa 

4 

2 Judul praktikum ditulis dan tepat 4 

3 Rumusan tujuan sesuai dengan judul praktikum dan lengkap 4 

4 Landasan  teori lengkap dan sangat mendukung 4 

5 Alat dan bahan lengkap dan dengan spesifikasi 4 

6 Prosedur kerja diungkapkan dengan sistematis dan jelas 4 

7 Data yang dideskripsikan lengkap dan sesuai dengan variabel 

yang diteliti dan sistematis 

4 

8 Analisis data lengkap, sesuai keperluan dan sangat teliti 4 

9 Kesimpulan lengkap, sesuai dengan tujuan dan konsisten 

dengan data yang diperoleh 

4 

10 Semua daftar pustaka ditulis dan susunannya benar 4 

Total  40 

 

 

 

 
 

 

Mengetahui        Semarang, 16 Mei 2013 

 

        Peneliti 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah  : SMP Negeri 15 Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/semester : VIII 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke  : 2 

Tema   : Fotosintesis 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Kimia    : 2. Memahami klasifikasi zat. 

Biologi  : 3. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. 

Fisika    : 5. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana. 

3.3 Mendiskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada 

tumbuhan hijau. 

5.4 Mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

C. Indikator 

1. Melakukan dan membuat dengan jujur dan penuh tanggung jawab 
mengenai laporan hasil percobaan. 

2. Menjelaskan secara komunikatif dan kreatif proses perubahan energi 

yang terjadi dalam proses fotosintesis. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan secara komunikatif dan kreatif perubahan 

energi yang terjadi pada proses fotosintesis dengan benar setelah 

mengikuti kegiatan diskusi dan presentasi. 

2. Siswa dapat menyebutkan secara percaya diri jenis energi yang terdapat 

di rangkaian pada percobaan Perubahan Energi dengan benar setelah 

mengikuti kegiatan praktikum dan presentasi. 

3. Siswa dapat membuktikan secara bertanggung jawab dan rasa ingin 

tahu hukum kekekalan energi dengan benar setelah mengikuti kegiatan 

praktikum. 
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E. Materi Pembelajaran 

 

 

Tema 

FOTOSINTESIS 

1. Pengertian fotosintesis 

Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari yang dilakukan oleh 

tumbuhan hijau untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi bahan makanan. 

Cahaya matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah spektrum 

cahaya tampak, dari ungu sampai merah. Selama proses fotosintesis dihasilkan 

karbohidrat dan oksigen. Reaksi fotosintesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Fotosintesis hanya berlangsung pada sel yang memiliki pigmen fotosintetik. 

Peristiwa terjadinya fotosintesis berlangsung pada kloroplas. Kloroplas 

merupakan suatu organela yang di dalamnya terdapat zat hijau daun atau klorofil. 

Klorofil mampu menyerap spektrum warna yang dipancarkan oleh sinar matahari. 

Kloroplas terdapat pada jaringan pagar dan jaringan bunga karang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis : 

a. Intensitas cahaya 

Laju fotosintesis mencapai puncaknya pada saat terdapat banyak cahaya. 

b. Konsentrasi karbon dioksida 

Semakin banyak karbon dioksida di udara, jumlah bahan yang dapat  digunakan 

tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis juga semakin banyak. 

c. Suhu 

Suhu sangat berperan di dalam segala jenis reaksi biokimia di dalam tubuh 

tumbuhan terutama yang melibatkan kerja enzim. Enzim-enzim yang bekerja di 

dalam proses fotosintesis hanya akan dapat bekerja pada suhu yang optimal. Pada 

umumnya laju fotosintensis akan meningkat beriringan dengan meningkatnya 

suhu sampai pada batas toleransi enzim. 

      d. Kadar air 

Air mempunyai peran vital pada proses fotosintesis. Kekurangan air atau 

kekeringan dapat menyebabkan stomata atau mulut daun menutup sekaligus 

menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga akan mengurangi laju 

fotosintesis. 

      e. Kadar hasil fotosintesis (fotosintat) 

Apabila kadar fotosintat, misalnya karbohidrat berkurang maka laju fotosintesis 

akan meningkat. Namun, apabila kadar fotosintat bertambah maka laju 

fotosintesis akan berkurang. 

  

Tumbuhan memerlukan beberapa unsur penting yang diperlukan untuk proses 

fotosintesis diantaranya karbon dioksida (CO2). Tumbuhan juga memerlukan 

senyawa air (H2O) dan zat-zat mineral yang terkandung dalam air. Unsur adalah 
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bagian paling sederhana yang menyusun suatu zat. Sedangkan senyawa adalah zat 

kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur kimia dengan perbandingan 

komposisi yang tetap, sehingga memiliki rumus kimia yang tetap. Senyawa dapat 

dibagi lagi menjadi unsur-unsur  penyusunya dan namun senyawa memiliki sifat 

yang berbeda dari unsur penyusunnya. Misal pada senyawa H2O yang diperlukan 

tumbuhan dalam proses fotosintesis. H2O tersusun atas unsur H dan unsur O yang 

keduanya sama-sama berwujud gas (sifat unsur). Namun ketika mereka bergabung 

membentuk H2O maka wujudnya berubah menjadi cair (sifat senyawa). 

Reaksi fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Cahaya matahari memiliki 

energi yang tersimpan didalamnya. Energi tidak dapat diciptakan maupun 

dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berpindah dari bentuk satu kebentuk 

lainnya. Oleh sebab itu tumbuhan memerlukan energi cahaya (matahari), 

karbondioksida, air kemudian mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk 

pati (C6H12O6) sebagai sumber makanannya. Selain energi cahaya dan energi 

kimia macam-macam bentuk energi lain yaitu energi kimia, listrik, panas, bunyi, 

nuklir dan gerak. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Keterampilan Proses Sains 

Metode : Eksperimen 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kedua (Kegiatan 2) 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

1) Guru tiba dikelas tepat waktu, mengucap salam, dan menyiapkan 

pelajaran. 

2) Guru memberikan memberikan pertanyaan seputar materi seperti 

a. Apakah yang kalian rasakan jika lapar? 

b. Apakah kalian merasakan lemas jika lapar? 

c. Mengapa setelah kalian makan seperti nasi, sayur, roti, dll kalian 

tidak merasa lemas lagi? 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti (Menit 60) 
2.1. Eksplorasi (50 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi 

1) Guru menyampaikan motivasi sesuai dengan pertanyaan ‘Tahukah 

Kamu?’ pada Kegiatan ‘Perubahan Energi’ petunjuk praktikum 

sebagai berikut: 

a. Dimanakah tumbuhan menyimpan cadangan makanannya? 

b. Jenis energi apakah yang tersimpan dalam cadangan makanan 

tumbuhan? (Engagement) 

2) Siswa dengan percaya diri dan komunikatif menjawab pertanyaan 

dari guru. 
3) Guru membagi kelompok, maksimal 5 orang siswa perkelompok. 

4) Siswa dengan disiplin duduk berdasarkan kelompok yang telah 
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ditetapkan guru. 

5) Siswa dengan percaya diri dan kreatif melengkapi bagan 

‘Hipotesis’  di petunjuk praktikum. (Exploration) 

6) Guru menjelaskan tentang langkah kerja kegiatan praktikum 

‘Fotosintesis Menghasilkan Oksigen’. 

7) Siswa memperhatikan dengan rasa ingin tahu penjelasan guru 

tentang langkah kerja percobaan ‘Perubahan Energi’. 

8) Siswa secara bertanggung jawab dan disiplin melakukan percobaan 

Kegiatan ‘Perubahan Energi’ dengan bimbingan guru. (Exploration) 

9) Setiap kelompok dengan teliti mengamati nyala lampu pada rangkaian 

percobaan. (Exploration) 

 
2.2.Elaborasi (10 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi 

1) Setiap kelompok dengan  jujur dan kreatif  mencatat hasil percobaan 

pada tabel hasil pengamatan. (Elaboration) 

2) Setiap kelompok dengan jujur  membuat laporan sementara dari hasil 

kegiatan praktikum ‘Perubahan Energi’. 

3) Siswa dibimbing guru secara percaya diri dan komunikatif 

menjawab pertanyaan di ‘Mari Diskusi!’ di petunjuk praktikum. 

(Elaboration) 
4) Perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil 

pengamatannya di depan kelas secara komunikatif. (Explaination) 

 

2.3.Konfirmasi (5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

1) Guru menjelaskan kepada siswa tentang hasil dari percobaan 

‘Perubahan Energi’. 

2) Siswa dengan rasa ingin tahu memperhatikan penjelasan guru 

tentang hasil dari praktikum ‘Perubahan Energi’ dan mencatat hal-hal 

yang penting di buku catatan 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang paham 

untuk bertanya. 

4) Siswa yang kurang paham dengan rasa ingin tahu bertanya kepada 

guru. 

5) Guru memberikan jawaban atas pertanyaan siswa. 

 

3. Kegiatan Penutup (15 Menit) 

1) Siswa dibimbing guru secara percaya diri dan komunikatif 

menyimpulkan hasil kegiatan praktikum. 

2) Siswa secara mandiri dan jujur mengerjakan pretest yang diberikan 

oleh guru. (5 Menit) 

3) Guru meminta siswa untuk membuat laporan praktikum sebagai tugas 

rumah. (Evaluation) 

4) Guru meninggalkan kelas tepat waktu 
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H. Sumber Pembelajaran 

1. Sumber Belajar : 

a. Buku BSE, Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk 

kelas VIII SMP/MTs 

b. Petunjuk praktikum IPA terpadu tema Fotosintesis berbasis learning 

cycle  

2. Media  : 

a. White board 

b. Board marker 

3. Alat dan Bahan Praktikum Perubahan Energi 

a. Alat  

1) Gunting 

2) Cutter 

3) Penjepit kertas 9 buah 

4) Lempengan seng 3 buah 

5) Uang koin tembaga Rp. 500 3 keping 

6) Kabel 

7) Lampu LED 

 

b. Bahan  

1) Jeruk nipis 3 buah 

 

I. Evaluasi 

1. Teknik 

a. Tes tertulis (pretes dan postes) 

b. Observasi aktivitas siswa 

 

J. Penilaian 

1. Bentuk Intrumen : -  Lembar Aktifitas Siswa 

      - Tes Tertulis (postes dan pretes) 

 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Melakukan dan 

membuat 

laporan hasil 

percobaan 

Tes unjuk 

kerja 

Uji petik 

kerja 

1. Lembar  observasi aktivitas siswa 

2. Rubik laporan siswa 

2. Menjelaskan 

proses 

perubahan 

energi yang 

terjadi dalam 

proses 

fotosintesis. 

Tes 

tertulis 

Tes uraian 1. Jelaskan proses perubahan energi 

yang terjadi pada proses fotosintesis! 
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Penilaian Laporan Praktikum Siswa 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

Maksimal 

1 Format laporan sesuai dengan ketentuan di petunjuk praktikum, 

lengkap, rapi dan  sesuai kaidah bahasa 

4 

2 Judul praktikum ditulis dan tepat 4 

3 Rumusan tujuan sesuai dengan judul praktikum dan lengkap 4 

4 Landasan  teori lengkap dan sangat mendukung 4 

5 Alat dan bahan lengkap dan dengan spesifikasi 4 

6 Prosedur kerja diungkapkan dengan sistematis dan jelas 4 

7 Data yang dideskripsikan lengkap dan sesuai dengan variabel 

yang diteliti dan sistematis 

4 

8 Analisis data lengkap, sesuai keperluan dan sangat teliti 4 

9 Kesimpulan lengkap, sesuai dengan tujuan dan konsisten 

dengan data yang diperoleh 

4 

10 Semua daftar pustaka ditulis dan susunannya benar 4 

Total  40 

 

 

 

 
 

Mengetahui        Semarang, 16 Mei 2013 

 

                             Peneliti 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA KELAS VIII G 

SMP NEGERI 15 SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

No 

Kode 
NIS Nama 

Jenis 

Kelamin 

8G-1 7154 Alif Alwi Yahya L 

8G-2 7078 Amandhea Rahmadini P 

8G-3 7189 Andini Amaranthi P 

8G-4 7156 Annisa Dyma Fajri Khariri P 

8G-6 7158 Ardhy Bagus Saputra L 

8G-7 7011 Arief Faturahman L 

8G-8 7081 Ariiq Aziz Ibrahim L 

8G-11 7123 Dian Dwi Lestari P 

8G-12 7266 Dwi Fitri Cahyani P 

8G-13 7085 Dwi Puji Winoto L 

8G-14 7018 Dynda Yulyane Alberthy P 

8G-15 7088 Eny Sulistyowati P 

8G-16 7236 Evan Elfreda Yonismara L 

8G-17 7057 Ghina Salsabila Octaviani P 

8G-18 7058 Gusti Harya Bagus Satrio L 

8G-19 7199 Halimatussalma P 

8G-20 7273 Jauhar Muhammad Alief L 

8G-21 7241 Kevin Novensa Barraq L 

8G-22 7133 Krishnasari Rimbangjati P 

8G-23 7063 Lutfia Khaerunisa Listyanti P 

8G-24 7027 Luthfi Yuniardi L 

8G-25 7202 Meiske Fahriah Hermastuti P 

8G-26 7242 Meylisa Haristi P 

8G-27 7069 Muhammad Nadhif L 

8G-28 7247 Ovinka Risma P 

8G-29 7209 Pramila Gita Ramadhani P 

8G-30 7035 Prita Tiara Febriani P 

8G-31 7074 Puspita Ningrum P 
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8G-32 7109 Rifda Amara Titania P 

8G-33 7146 Rifky Ariya Pratama L 

8G-34 7147 Rizaldi Yudha Pamungkas L 

8G-35 7218 Yanuar Pratama Putra L 

8G-36 7113 Yusuf Faizal Rahman L 

Jumlah Siswa 33 
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Lampiran 6 

DAFTAR KELOMPOK PRAKTIKUM 

 

Kelompok Kode Siswa No Pengenal 

Energi Kimia 

8G-02 2 

8G-04 1 

8G-11 5 

8G-15 4 

8G-22 7 

8G-23 3 

8G-28 8 

8G-32 6 

Energi Nuklir 

8G-06 1 

8G-08 2 

8G-16 3 

8G-21 4 

8G-24 5 

Energi Cahaya 

8G-01 1 

8G-07 2 

8G-18 3 

8G-20 4 

8G-27 5 

8G-34 6 

8G-35 7 

Energi Bunyi 

8G-12 6 

8G-13 3 

8G-17 2 

8G-26 5 

8G-31 4 

8G-33 7 

8G-36 1 

Energi Listrik 

8G-03 1 

8G-14 2 

8G-19 3 

8G-25 4 

8G-29 5 

8G-30 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

 

 

 
 

  

LEMBAR VALIDASI TAMPILAN OLEH AHLI PETUNJUK 

PRAKTIKUM 
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Lampiran 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
5
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9
6
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9
7
 



98 

 

Lampiran 10 
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100 
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Lampiran 11 

REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP 

PETUNJUK PRAKTIKUM IPA TERPADU TEMA FOTOSINTESIS 

BERBASIS LEARNING CYCLE PADA UJI COBA SKALA KECIL 

 

No Aspek yang Ditanyakan 

Banyak Siswa 

Menjawab 
Hasil 

Menjawab Ya 

(%) Ya Tidak 

1 Keseluruhan tampilan petunjuk 

praktikum menarik dan 

mengundang minat untuk belajar 

10 - 

100% 

2 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami dan jelas 
10 - 

100% 

3 Perintah praktikum dan 

gambarnya jelas 
10 - 

100% 

4 Bentuk penyajian soalnya 

berhubungan dengan praktikum 

yang dilakukan 

10 - 

100% 

5 Langkah kerjanya jelas dan runtut 5 5 50% 

 Jumlah responden (sampel) 10   
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Lampiran 12 

REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PETUNJUK PRAKTIKUM IPA TERPADU TEMA 

FOTOSINTESIS BERBASIS LEARNING CYCLE PADA UJI COBA SKALA BESAR 

Aspek 
No 

Pernyataan 
Indikator 

 Banyak Siswa yang Menjawab Jumlah 

Skor 

Positif 

Total Skor 
% Tanggapan 

Positif 
SS S TS STS 

Perhatian 

1 
Mengetahui apakah petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle  menarik bagi siswa. 

16 16 1 0 112 114 98.25 

2 

Mengetahui apakah selama mengikuti kegiatan 

praktikum dengan bantuan petunjuk praktikum 

IPA terpadu tema fotosintesis berbasis 

learning cycle siswa dapat berkonsentrasi. 

9 21 2 1 99 104 95.19 

3 Mengetahui apakah siswa tertarik mempelajari 

konsep-konsep IPA secara terpadu 
9 22 2 0 102 106 96.23 

Pertambahan 

konsep 

4 

Mengetahui apakah kegiatan praktikum yang 

ada di petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle dapat 

menambah pengetahuan siswa 

8 24 1 0 104 106 98.11 

5 

Mengetahui apakah petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle dapat memberikan konsep baru tentang 

IPA terpadu kepada siswa 

11 18 4 0 98 106 92.45 

6 

Mengetahui apakah kegiatan praktikum dalam 

petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle dapat 

memberi informasi/ fakta baru bagi siswa. 

12 21 0 0 111 111 100 

1
0
2
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Sumber 

belajar 

7 

Mengetahui apakah petunjuk praktikum IPA 

terpadu tema fotosintesis berbasis learning 

cycle  dapat membantu siswa dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum dengan 

runtut dan benar. 

9 23 1 0 105 107 

98.13 

8 
Mengetahui ada sumber belajar lain berupa 

buku,  selain petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle. 

15 17 1 0 111 113 98.23 

9 Mengatahui adanya sumber belajar dari 

internet selain petunjuk praktikum IPA terpadu 

tema fotosintesis berbasis learning cycle 

19 14 0 0 118 118 100 

Ajakan untuk 

berfikir 

10 

Mengetahui apakah siswa memperoleh 

informasi atau fakta yang menantang 

munculnya pertanyaan. 

8 23 2 0 101 105 96.19 

11 

Mengetahui apakah siswa merasa terbantu 

dengan adanya ‘Hipotesis’ dalam petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle 

11 20 2 0 104 108 96.30 

Keterlibatan 

siswa 

12 
Mengetahui apakah kesimpulan yang dibuat 

berdasarkan fakta/ hasil pengamatan selama 

kegiatan praktikum. 

11 22 0 0 110 110 100 

13 

Mengetahui apakah siswa aktif dalam 

menjawab ‘Mari Diskusi’ dalam petunjuk 

praktikum IPA terpadu tema fotosintesis 

berbasis learning cycle 

9 24 0 0 108 108 100 

Cara 

bertanya 
14 

Mengetahui apakah pertanyaan yang ada pada 

petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle  mudah 

dipahami siswa. 

10 20 3 0 100 106 94.34 

1
0
3
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15 

Mengetahui apakah pertanyaan yang ada pada 

petunjuk praktikum IPA terpadu tema 

fotosintesis berbasis learning cycle dapat 

membantu siswa mengembangkan konsep 

yang telah dipelajari. 

16 17 0 0 115 115 

100 

Total 173 302 19 1 
   

Persen menjawab (%) 34.95 61.01 3.84 0.20 
   

 

  

1
0
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 

REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA PADA KEGIATAN 1 

 

No 

Kode 

Skor 
Total Persen Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8G-1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 33.33 
Kurang 

Aktif 

8G-2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 10 66.67 Aktif 

8G-8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-11 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-12 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 66.67 Aktif 

8G-13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-15 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 9 60.00 Sedang 

8G-16 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-17 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 60.00 Sedang 

8G-18 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 46.67 Sedang 

8G-19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-20 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 10 66.67 Aktif 

8G-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93.33 
Sangat 

Aktif 

1
1
0
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8G-22 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 10 66.67 Aktif 

8G-23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-26 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-27 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 53.33 Sedang 

8G-28 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-30 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-31 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 10 66.67 Aktif 

8G-32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-33 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93.33 
Sangat 

Aktif 

8G-34 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 33.33 
Kurang 

Aktif 

8G-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 26.67 
Kurang 

Aktif 

8G-36 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 73.33 Aktif 

Rerata 30 8 30 23 16 29 29 30 30 29 26 20 2 24 30 10.79 71.92 Aktif 

 

Persen keaktifan siswa secara klasikal = 71.29 (Aktif) 

  

1
1
1
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Lampiran 17 

REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA PADA KEGIATAN 2 

 

No 

Kode 

Skor 
Total Persen Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

8G-1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 66.67 Aktif 

8G-2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 66.67 Aktif 

8G-4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 73.33 Aktif 

8G-17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-18 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 66.67 Aktif 

8G-19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-20 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-21 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 60.00 Sedang 

8G-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 Sangat 

1
1
2
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Aktif 

8G-23 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 66.67 Aktif 

8G-24 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 80.00 Aktif 

8G-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-27 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86.67 
Sangat 

Aktif 

8G-29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-30 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-31 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 10 66.67 Aktif 

8G-32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-33 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80.00 Aktif 

8G-34 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-35 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 73.33 Aktif 

8G-36 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 66.67 Aktif 

Rerata 33 15 30 29 25 31 32 31 29 32 27 3 29 33 11.48 76.57 Aktif 

 

Persen keaktifan siswa secara klasikal = 76.57 (Aktif) 
  

1
1
3
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Lampiran 18 

REKAPITULASI DAN ANALISIS AKTIVITAS SISWA 

 

Kode 

Siswa 
Kegiatan 1 Kegiatan 2 Persen Total (%) Kriteria 

8G-1 5 10 51.72 Sedang 

8G-2 11 12 79.31 Aktif 

8G-3 12 10 75.86 Aktif 

8G-4 12 12 82.76 Sangat Aktif 

8G-6 13 11 82.76 Sangat Aktif 

8G-7 10 12 75.86 Aktif 

8G-8 13 13 89.66 Sangat Aktif 

8G-11 12 12 82.76 Sangat Aktif 

8G-12 10 11 72.41 Aktif 

8G-13 13 13 89.66 Sangat Aktif 

8G-14 12 12 82.76 Sangat Aktif 

8G-15 9 12 72.41 Aktif 

8G-16 13 11 82.76 Sangat Aktif 

8G-17 9 12 72.41 Aktif 

8G-18 7 10 58.62 Sedang 

8G-19 12 13 86.21 Sangat Aktif 

8G-20 10 11 72.41 Aktif 

8G-21 14 9 79.31 Aktif 

8G-22 10 13 79.31 Aktif 

8G-23 13 10 79.31 Aktif 

8G-24 13 11 82.76 Sangat Aktif 

8G-25 12 12 82.76 Sangat Aktif 

8G-26 11 13 82.76 Sangat Aktif 

8G-27 8 11 65.52 Aktif 

8G-28 11 13 82.76 Sangat Aktif 

8G-29 12 12 82.76 Sangat Aktif 

8G-30 12 12 82.76 Sangat Aktif 

8G-31 10 10 68.97 Aktif 

8G-32 13 12 86.21 Sangat Aktif 

8G-33 14 12 89.66 Sangat Aktif 

8G-34 5 11 55.17 Sedang 

8G-35 4 11 51.72 Sedang 

8G-36 11 10 72.41 Aktif 
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Lampiran 19 

REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA PERBUTIR ASPEK PADA KEGIATAN 1 DAN 2 

 

No Aspek Yang Diamati 

Jumlah Siswa 

Melakukan 

Dikegiatan 1 

Jumlah Siswa 

Melakukan 

Dikegiatan 2 

Rata-Rata Jumlah 

Siswa Melakukan 

1 
Siswa dengan disiplin dan penuh tanggung jawab siap menerima pelajaran dengan duduk 

berdasarkan kelompoknya 
30 33 32 

2 Siswa dengan percaya diri menjawab pertanyaan guru saat kegiatan eksplorasi. (Engage) 8 15 12 

3 
Siswa dengan penuh perhatian menyimak guru memberikan penjelasan tentang kegiatan 

praktikum yang akan dilaksanakan 
30 30 30 

4 Siswa dengan penuh tanggung jawab mempersiapkan alat dan bahan percobaan 23 29 26 

5 
Siswa dengan kreatif dan berfikir kritis melengkapi bagan ‘Hipotesis’ di petunjuk 

praktikum. (Explore) 
16 25 21 

6 Siswa secara terampil dapat menggunakan alat-alat praktikum dengan benar 29 31 30 

7 
Siswa dengan bertanggung jawab melakukan  percobaan sesuai prosedur kerja (procedural 

skill) 
29 32 31 

8 Siswa secara komunikatif mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan kelompoknya 30 31 31 

9 Siswa dengan teliti mengamati hasil percobaan (observational skill) 30 29 30 

10 

Siswa dengan jujur dan teliti menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan per 

waktu. (measurement skill) 29 - 29 

#Khusus percobaan Fotosintesis Menghasilkan Oksigen 

11 Siswa dengan jujur dan kreatif mencatat hasil percobaan (recording skill) (Explain) 26 32 29 

1
1
5
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12 
Siswa dengan disiplin dan penuh tanggung jawab merapikan alat percobaan setelah 

digunakan 
20 27 

24 

13 
Siswa secara komunikatif dan percaya diri menyampaikan hasil praktikum di depan kelas. 

(Elaborate) 
2 3 3 

14 
Siswa dengan penuh percara diri bersedia membimbing teman/kelompok yang kesulitan 

dalam melakukan praktikum 
24 29 27 

15 Siswa dengan penuh perhatian menyimak penjelasan hasil praktikum oleh guru 30 33 32 

Jumlah siswa 33 

 

1
1
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Lampiran 22 

CONTOH LEMBAR JAWABAN PRETES SISWA 
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Lampiran 23 

CONTOH LEMBAR JAWABAN POSTES SISWA 
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Lampiran 24 

UJI ADANYA PENGARUH PADA HASIL BELAJAR 

SISWA KELAS VIII G 

No Kode Pretes Postes 
Gain 

(d) 

N 

gain 

Kriteria 

N Gain 

 

  
 

 

  
 

(d - Md)   

1 8G - 1 55 75 20 0.44 Sedang -8.33 69.39 

2 8G - 2 65 80 15 0.43 Sedang -13.33 177.69 

3 8G - 3 55 75 20 0.44 Sedang -8.33 69.39 

4 8G - 4 65 95 30 0.86 Tinggi 1.67 2.79 

5 8G - 6 35 85 50 0.77 Tinggi 21.67 469.59 

6 8G - 7 55 95 40 0.89 Tinggi 11.67 136.19 

7 8G - 8 55 75 20 0.44 Sedang -8.33 69.39 

8 8G - 11 65 75 10 0.29 Rendah -18.33 335.99 

9 8G - 12 90 95 5 0.50 Sedang -23.33 544.29 

10 8G - 13 65 80 15 0.43 Sedang -13.33 177.69 

11 8G - 14 50 90 40 0.80 Tinggi 11.67 136.19 

12 8G - 15 65 95 30 0.86 Tinggi 1.67 2.79 

13 8G - 16 45 75 30 0.55 Sedang 1.67 2.79 

14 8G - 17 70 75 5 0.17 Rendah -23.33 544.29 

15 8G - 18 35 85 50 0.77 Tinggi 21.67 469.59 

16 8G - 19 60 90 30 0.75 Tinggi 1.67 2.79 

17 8G - 20 40 85 45 0.75 Tinggi 16.67 277.89 

18 8G - 21 35 85 50 0.77 Tinggi 21.67 469.59 

19 8G - 22 65 95 30 0.86 Tinggi 1.67 2.79 

20 8G - 23 65 85 20 0.57 Sedang -8.33 69.39 

21 8G - 24 50 85 35 0.70 Tinggi 6.67 44.49 

22 8G - 25 55 80 25 0.56 Sedang -3.33 11.09 

23 8G - 26 55 80 25 0.56 Sedang -3.33 11.09 

24 8G - 27 35 85 50 0.77 Tinggi 21.67 469.59 

25 8G - 28 65 75 10 0.29 Rendah -18.33 335.99 

26 8G - 29 55 90 35 0.78 Tinggi 6.67 44.49 

27 8G - 30 55 90 35 0.78 Tinggi 6.67 44.49 

28 8G - 31 55 80 25 0.56 Sedang -3.33 11.09 

29 8G - 32 65 90 25 0.71 Tinggi -3.33 11.09 

30 8G - 33 70 80 10 0.33 Sedang -18.33 335.99 

31 8G - 34 40 80 40 0.67 Sedang 11.67 136.19 

32 8G - 35 40 85 45 0.75 Tinggi 16.67 277.89 

33 8G - 36 60 80 20 0.50 Sedang -8.33 69.39 
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N= 33 

 
1505 

 

 
2275 

 

∑d = 

935 
0.64 Sedang 

   

5833.33 
 

    = 55.61     = 83.94   

        N Gain Klasikal = 0.64 (Sedang) 

 

 

 

Uji signifikansi untuk siswa kelas VIII G adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Pada taraf signifikansi 5% dengan db = 32, t tabel = 2.04 

Karena t hitung (9.83) ≥ t tabel (2.04), maka perbedaan antar hasil pretes dengan 

postes signifikan 

 

  

33.28
33

935


83.9
88,2

33.28

31.8

33.28

2627

33.5833

33.28
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Lampiran 25 

CONTOH LAPORAN SISWA PADA KEGIATAN 1 
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Lampiran 26 

CONTOH LAPORAN SISWA PADA KEGIATAN 2 

 

 



142 

 

 

  



143 

 

 

  



144 

 

 

  



145 

 

 

  



146 

 

  



147 

 

Lampiran 27 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Siswa mengerjakan pretest Siswa mengambil bahan 
praktikum 

Pelaksanaan kegiatan 1 diluar 
ruangan 

Siswa melakukan percobaan 2 

Siswa melaksanakan postest Siswa melakukan percobaan 2 
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Rangkaian percobaan lampu 
jeruk yang dibuat siswa 

Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 
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 Petunjuk praktikum ini merupakan rangkuman kegiatan-kegiatan 

praktikum berbasis learning cycle yang bertujuan membantu siswa dan guru 

dalam melaksanakan kegiatan praktikum disekolah. Materi pada petunjuk 

praktikum ini sudah disesuaikan dengan pembelajaran IPA terpadu, sehingga 

diharapkan dapat menunjang pembelajaran tersebut. 

 Pembelajaran IPA seharusnya lebih banyak melakukan kegiatan ilmiah, 

seperti pada hakikat IPA. Maka petunjuk praktikum ini disusun untuk 

membantu kegiatan ilmiah yang salah satunya adalah kegiatan praktikum. 

Petunjuk praktikum ini selain berbasis learning cycle juga memperhatikan 

aspek keselamatan, yang biasanya kurang ditekankan pada petunjuk-

petunjuk praktikum lain. Sehingga siswa dapat melakukan kegiatan 

praktikum dengan lebih aman dan terarah. 

 Terima kasih setulus-tulusnya disampaikan kepada dosen pembimbing 

dan mahasiswa pendidikan IPA yang telah berkontribusi dalam penyusunan 

petunjuk praktikum ini, baik pada saat awal pengembangan petunjuk 

praktikum, uji coba terbatas, maupun penyempurnaan sehingga dapat 

tersusunnya Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Berbasis Learning Cycle untuk 

Kelas VIII ini. Semoga petunjuk praktikum ini dapat bermanfaat bagi 

pembelajaran IPA terpadu disekolah. 

 

 

Semarang,       April 2013 

 

 

Penyusun   

  



 

Maylinda Uti Maharani | Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Berbasis Learning Cycle 
 

3 

 
 

 

1. Praktikan wajib datang den melakukan percobaan dengan jadwal yang telah 

ditentukan (tidak boleh datang terlambat). 

2. Sebelum menempuh praktikum, praktikan harus mempelajari apa yang akan di 

praktikumkan. 

3. Selama menjalankan praktikum, praktikan harus mengenakan jas praktikum. 

4. Selama praktikum, praktikan harus bertanggung jawab atas segala alat-alat yang 

digunakan. 

5. Selama praktikum dalam ruangan laboratorium praktikan dilarang keras 

makan/minum, bercanda, rebut dan jalan-jalan. 

6. Selesai melakukan percobaaan, praktikan harus membuat laporan praktikum 

sementara dan hasil pengamatan. 

7. Selesai melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan akhir yang 

diserahkan sehari sebelum praktikum berikutnya dimulai ( maksimal 1 minggu). 

8. Alat-alat yang digunakan harus dikembalikan dalam keadaan bersih, utuh, serta 

wajib menjaga kebersihan lingkungan laboratorium. 

9. Bila terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama praktikum, praktikan 

bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut. 

10. Selama praktikum, praktikan harus patuh pada tata tertib praktikum, 

pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diambil tindakan tegas. 
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 Sebagian alat di laboratorium yang sering digunakan dalam kegiatan praktikum adalah :

  

1. Corong Kaca/Plastik 

Fungsi : untuk proses penyaringan 

 

2. Gelas Kimia 

Fungsi : untuk menyimpan atau mencampur senyawa kimia. 

Dapat digunakan untuk mengukur yang tidak 

memerlukan keteliltian tinggi. 

3. Gelas Ukur 

Fungsi : untuk mengukur cairan sesuai dengan keperluan. 

 

4. Kasa Asbes 

Fungsi : untuk dasar pemanasan. Diletakkan diatas tripot ketika 

digunakan. 

 

5. Mangkuk Porselen 

Fungsi : untuk proses penguapan larutan. 

 

6. Mortar dan Alu 

Fungsi : untuk menghaluskan dan menggerus. 

 

7. Pelat Tetes 

Fungsi : berisi cekungan-cekungan yang digunakan untuk ,enguji 

bahan dengan pereaksi. 

 

8. Pembakar Spiritus 

Fungsi : digunakan untuk pemanasan sebagai alat pembakar. 

 

9. Penjepit 

Fungsi : sebagai penjepit tabung reaksi. 

 

10. Pipet Tetes 

Fungsi : untuk mengambil cairan dalam jumlah sedikit. 

 

11. Rak Tabung Reaksi 

Fungsi : digunakan untuk meletakkan tabung reaksi 
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12. Sikat Kawat 

Fungsi : untuk memcuci alat dari kaca. 

 

13. Spatula 

Fungsi :  untuk mengambil atau memindahkan padatan. 

 

14. Tabung/ Labu Erlenmayer 

Fungsi : untuk menyimpan mencampur dan memanaskan 

senyawa kimia. Dapat digunakan untuk mengukur 

dengan ketelitian yang tidak terlalu tinggi. 

 

15. Tabung Reaksi 

Fungsi : digunakan antara lain untuk melakukan suatu reaksi 

kimia dan menyimpan senyawa kimia (cair). 

 

16. Tripot 

Fungsi : untuk membantu menyangga dalam proses pembakaran. 

 

17. Termometer 

Fungsi : mengukur suatu senyawa cair atau ruang inkubator 

 

(Wirjosoemarto., et al, 2004) 

Gambar : www.edgarsclass.wikispaces.com   
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Sumber: www.theblackfedora.com 

 

Pembuangan, Bahan kimia dan 

bahan-bahan lainnya yang 

digunakan dalam praktikum 

harus dibuang secara aman. Ikuti 

petunjuk dari guru. 

Membahayakan lingkungan, 

adanya ancaman yang dapat 

membahayakan lingkungan. 

Gunakan dengan sangat hati-hati 

atau hindari jika diperlukan. 

Sarung tangan tahan panas, 

gunakan peralatan yang dapat 

melindungi dari panas. 

Benda tajam. Selalu perhatikan 

bagian yang tajam dan jauhkan 

darimu dan teman-temanmu. 

Uap. Lakukan kegiatan di tempat 

yang berventilasi. Hindari 

menghirup uap secara langsung. 

Sengatan listrik. Jangan 

gunakan peralatan listrik 

disekitar tempat berair, atau 

ketika alat atau tanganmu basah. 

Perhatikan kabel agar tidak 

terinjak orang lain. Cabut 

peralatan jika sedang tidak 

digunakan. 

Tumbuhan. Lakukan hanya 

yang diperintahkan oleh guru. 

Hindari menyentuh tanaman 

beracun dan tanaman berduri. 

Hewan, perlakukan hewan hidup 

dengan hati-hati untuk 

menghindari melukai hewan 

maupun diri sendiri. Cuci tangan 

setelah menyelesaikan kegiatan. 

Radiasi, simbol ini menunjukkan 

adanya pancaran radiasi. 

Lakukan kegiatan dengan sangat 

berhati-hati atau hindari jika 

diperlukan. 

Jas praktikum, gunakan jas 

praktikum untuk melindungi 

kulit dan pakaianmu. 

Api, ikat rambutmu sebelum 

melakukan kegiatan dengan api. 

Ikuti perintah guru untuk 

menyalakan dan mematikan api. 

Ledakan, hati-hati terhadap 

bahan kimia yang dapat 

menyebabkan ledakan. 

Pelindung mata, gunakan 

pelindung mata dalam 

melakukan kegiatan praktikum 

muntuk melindungi mata. 

Beracun, jangan sampai kulit 

terkena bahan kimia yang 

beracun, dan jangan menghirup 

uapnya. Cuci tanganmu ketika 

selesai melakukan kegiatan. 

Bahan kimia berbahaya, dapat 

menyebabkan kulit terbakar atau 

menyerap melalui kulit. Hindari 

mengenai kulit, pakaian atau 

mata. Jangan mnghirup uapnya. 

Cuci tangan setelah melakukan 

kegiatan. 
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Gambar 1. Bagan Keterpaduan Tema Fotosintesis 

Fisika : 
Energi 

 

Hukum kekekalan energi Bentuk-bentuk energi Perubahan energi dalam 

fotosintesis 

FOTOSINTESIS 

Kimia : 
Unsur Kimia 

 

Biologi : 

Fotosintesis 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

fotosintesis 

 

Senyawa yang terdapat 

dalam proses 

fotosintesis 

Unsur yang terdapat 

dalam proses 

fotosintesis 

Indikator : 1.Menyebutkan secara percaya diri unsur-

unsur yang terlibat dalam proses 

fotosintesis 

 

Indikator : 1.Melakukan dan membuat laporan hasil 

percobaan fotosintesis dengan jujur dan 

penuh tanggung jawab 
 

2.Menjelaskan secara percaya diri dan 

kreatif  faktor-faktor yang mempengaruhi 

fotosintesis dari percobaan 

Indikator : 1.Menjelaskan secara komunikatif dan 

kreatif proses perubahan energi yang 

terjadi dalam proses fotosintesis 

 

 

8 

Bagan Keterpaduan Tema Fotosintesis 
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A.  KOMPETENSI DASAR 

 
2.3  Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana. 

3.2  Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan 

hijau. 

5.3  Mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

B. TAHUKAH KAMU?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 
Katanya setiap makhluk hidup memerlukan makanan. 

Kalau aku lapar, aku kan tinggal makan bambu untuk 

bisa mendapatkan energi . Tapi kalau bambu mau 

makan, dia makan apa ya?? 

Terus bambunya dapat makanan dari mana ya? 

Darimana sih bambu dapat energi? 

Gimana ya tumbuhan masak makanannya? Hasilnya apa 

ya?? 

Rumus kimianya gimana ya?? 

Fotosintesis Menghasilkan Oksigen 
(Percobaan Ingenhousz) 

 

Kegiatan 1 
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Dok : www.sciencewithme.com 

   

C. TUJUAN PRAKTIKUM 

 
 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini diharapkan siswa dapat : 

1. Membuktikan dengan mendiri dan penuh percayadiri bahwa dalam 

fotosintesis dihasilkan oksigen. 

2. Menjelaskan secara kreatif  pengaruh cahaya matahari pada proses 

fotosintesis. 

3. Menyebutkan secara percaya diri rumus kimia unsur dan senyawa yang 

terlibat dalam proses fotosintesis. 

4. Menjelaskan secara komunikatif dan kreatif perubahan energi yang 

terjadi pada proses fotosintesis. 

 

 

 

D. PENDAHULUAN 

 

Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari yang dilakukan oleh 

tumbuhan berklorofil untuk memperoleh makanan. Fotosintesis dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah intensitas cahaya, 

konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air dan jumlah klorofil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk mendapatkan energi. Sedangkan 

energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Oleh sebab itu tumbuhan merubah 
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suatu bentuk energi ke bentuk energi yang diperlukannya. Bentuk-bentuk energi yang ada 

adalah energi kimia, panas, listrik, bunyi, cahaya, nuklir dan gerak. 

Dalam reaksi fotosintesis diperlukan adanya unsur dan senyawa yang diperlukan. 

Unsur atau senyawa yang diperlukan adalah air dan karbondioksida, dengan bantuan 

cahaya matahari maka dihasilkan oksigen dan gula. 

 

 

E. HIPOTESIS 

 

 

Buatlah hipotesis (dugaan sementara) tentang hasil percobaan ini dengan 

melengkapi bagan berikut ! 

 

 

 

                     Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM 

 
1. Alat 

a. Gelas kimia 

b. Corong kaca 

c. Tabung reaksi 

Hasil pengamatan 
diluar ruangan 
…………gelembung 

Hasil pengamatan 
didalam ruangan 
…………gelembung 

Jumlah gelembung di dalam ruangan 

……………………………. dari pada jumlah 

gelembung di …………………………………….. 

Jika jumlah gelembung di …………………… lebih banyak, maka reaksi 

……………… lebih …………….. dilakukan di tempat yang terdapat banyak 

………………………………. Dibandingkan dengan tempat yang sedikit 

terdapat ……………………. 

E2 
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Gambar 1. Perangkat percobaan fotosintesis 

 

Alat dan bahan yang digunakan adalah …… 

d. Kawat 

e. Stopwatch/ jam  tangan 

f. Pisau 

 

2. Bahan 

a. Tumbuhan Hydrilla verticillata 

b. Air 

 

 

G. TINDAKAN KESELAMATAN 

 

 

 

 

 

H. LANGKAH KERJA 

 

1. Ambil batang Hydrilla verticillata yang 

besarnya sama kemudian potong-potong 

sepanjang 8 cm. 

2. Masukkan 4 batang Hydrilla verticillata 

yang telah dipotong kedalam corong. 

3. Masukkan corong dan Hydrilla verticillata 

kedalam gelas kimia seperti pada gambar. 

4. Isi gelas kimia dengan air hingga mencapai 

¾ dari isi gelas. 

5. Isi tabung reaksi dengan air hingga penuh. 

6. Secara berhati-hati tutuplah bagian tabung 

corong dengan tabung reaksi. Perhatikan 

agar tinggi air pada tabung raeksi lebih tinggi 

dari corong. 

7. Bawalah perangkat percobaan keluar 

ruangan dengan cahaya matahari penuh atau 

dalam ruangan sesuai dengan pembagian 

guru. 

8. Amati munculnya gelembung pada tabung reaksi. 

9. Catat pengamatanmu pada hasil pengamatan. 
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I. HASIL PENGAMATAN 

 
Isilah hasil pengamatanmu pada tabel berikut! 

No Tempat 
Mulai muncul 

gelembung (detik ke…) 

Banyak Gelembung (menit) 

2 4 6 

1 Luar ruangan 
    

2 Dalam ruangan 
    

 

 

J. SIMPULAN 

 
Diskusikan dan tuliskan simpulannnya mengacu pada tujuan 

praktikum, hipotesis dan hasil pengamatan! 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

MARI DISKUSI !!  

 
 

Semenjak polusi udara mulai menghasilkan efek-efek negatif bagi 

kehidupan manusia, kita sering mendengar “Lestarikan Hutan” atau 

“Hutan Jantung Dunia” untuk mengurangi polusi. Mengapa hutan 

begitu penting untuk mengurangi polusi? Jelaskan! 

 

E3 

E4 

E4 
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K. PERTANYAAN 

 
1. Tuliskan reaksi fotosintesis beserta rumus kimianya dan kelompokkan mana yang 

tergolong senyawa dan mana yang tergolong unsur? 

2. Apakah tujuan perangkat percobaan di letakkan di tempat yang terkena sinar 

matahari? 

3. Berdasarkan hasil praktikum, faktor apa yang mempengaruhi proses fotosintesis? 

4. Sinta memetik bayam di pekarangan rumahnya yang akan digunakan untuk memberi 

makan Jiji, kelinci peliharaannya. Bayam tersebut diberikan pada Jiji dipagi hari, 

kemudian Jiji dibiarkan melompat-lompat bebas di pekarangan rumah Sinta. Sore 

harinya Sinta mengangkat Jiji dan meletakkannya kembali kekandang. Pada saat 

Sinta mengangkat Jiji, Sinta dapat merasakan panas tubuhnya. Dari cerita tersebut 

buatlah bagan urutan perubahan energi yang mungkin terjadi! 

5. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Proses ini 

banyak terjadi di organ tubuh daun pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat 

kaktus? Apakah kaktus memiliki daun? Bagaimanakah kaktus melakukan 

fotosintesis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5 

Belajar dari Internet  

http://c03.apogee.net/contentplayer/?coursetype=kids&utilityid=gcpud&id=16169 

Belajar dari Internet  

http://sciencewithme.com/learn-about photosynthesis/ sheppardsoftware.com 
http://photosynthesisforkids.com 
 

Belajar dan Praktikum Virtual dari Internet 

http://www.wonderville.ca/assets/Uploads/games/photosynthesis/photosynthe
sis.swf?t=1337277760 

 

Biar tambah paham 
ya….. 
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A.  KOMPETENSI DASAR 

 
 

5.3 Mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

B. TAHUKAH KAMU?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Buah Apel! Dihasilkan oleh pohon apel. 

Kalian tau tidak bahwa apel merupakan cadangan makanan dari pohon 

apel? 

Berarti pohon apel menyimpan hasil fotosintesisnya pada buah apel. 

Lalu energi apa yang terdapat pada buah apel dan buah-buah hasil 

fotosintesis lain? 

E1 

 

Perubahan Energi 

 

Kegiatan 2 
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C. TUJUAN PRAKTIKUM 

 
 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini diharapkan siswa dapat : 

1. Membuktikan hukum kekekalan energi dengan rasa ingin tahu dan 

bertanggung jawab. 

2. Menjelaskan secara komunikatif dan kreatif perubahan energi yang 

terjadi dalam kegiatan praktikum. 

3. Siswa dapat menyebutkan secara percaya diri jenis energi yang 

terdapat di rangkaian pada percobaan Perubahan Energi. 

 
 
 

D. PENDAHULUAN 

 

Energi dialam mengikuti hukum kekekalan energi. Hukum tersebut menyatakan 

bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, energi hanya dapat berubah 

dari satu bentuk kebentuk lain. Bentuk-bentuk energi yang terdapat dalam kehidupan 

adalah : 

 

a. Energi Kimia 

Makanan yang kamu  makan dan minuman yang kamu minum mengandung energi 

kimia. Zat-zat kimia yang terkandung di dalam makanan dan minuman tersebut dapat 

menghasilkan energi kimia karena di dalam tubuhmu sebenarnya terjadi reaksi kimia 

yang mengubah zat-zat yang terkandung dalam makanan menjadi energi. Gas, bensin, 

solar, batu bara, dan minyak tanah juga merupakan sumber energi kimia. Jika contoh-

contoh sumber energi tersebut direaksikan, dapat menghasilkan energi. 

 

b. Energi Listrik 

Saat kamu menonton televisi atau mendengarkan radio, darimana televisi dan radio 

memperoleh energi? Televisi dan radio serta alat-alat elektronika lainnya memperoleh 

energi dari energi listrik. Pada televisi, energi listrik ini diubah menjadi energi cahaya 

dan energi bunyi, sedangkan pada radio diubah menjadi energi bunyi. 

 

c. Energi Panas 

Energi panas sering disebut juga energi kalor, merupakan salah satu bentuk energi 

yang berasal dari partikel-partikel penyusun suatu benda. Mengapa partikel-partikel 

suatu benda dapat menghasilkan energi panas? Kamu telah mengetahui bahwa setiap 

benda tersusun oleh partikel-partikel. Jika ada sesuatu yang dapat membuat partikel-

partikel ini bergerak, benda tersebut akan menghasilkan energi panas. Kamu mungkin 

pernah mendengar bahwa orang dapat membuat api dari kayu kering yang digosok-

gosokkan. Kayu-kayu kering yang saling digosokkan akan menimbulkan panas yang 

dapat membakar bahan-bahan yang mudah terbakar. 
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Buatlah hipotesis (dugaan sementara) tentang hasil percobaan ini 

dengan melengkapi bagan berikut ! 

 

d. Energi Bunyi 

Untuk mengamati energi bunyi, lakukan kegiatan sederhana berikut. Peganglah 

sebuah mistar, kemudian getarkan mistar tersebut. Kamu akan mendengar bunyi yang 

dihasilkan dari getaran mistar tersebut. Dapatkah kamu menjelaskannya? Ketika 

penggaris kamu getarkan, partikel-partikel udara di sekitar mistar akan ikut bergetar, 

partikel-partikel inilah yang menimbulkan bunyi. Dengan demikian, bunyi dapat 

dihasilkan oleh getaran partikel udara di sekitar sumber bunyi. Dapatkah kamu mencari 

contoh benda-benda penghasil bunyi yang lain? 

 

e. Energi Nuklir 

Pernahkah kamu mendengar energi nuklir? Reaksi nuklir terjadi karena reaksi inti di 

dalam inti radioaktif. Contoh energi nuklir terjadi pada ledakan bom atom dan reaksi inti 

yang terjadi di Matahari. Energi nuklir dapat digunakan sebagai energi pada Pembangkit 

Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Di Matahari, terjadi reaksi inti fusi yang menghasilkan 

energi nuklir yang sangat besar sehingga energi ini merupakan sumber energi utama di 

bumi. 

Sumber : Wasis et al, 2008 

 

 

 

 

E. HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

E2 

Menyebabkan lampu LED ……………….. dan terasa 

…………………….. 

Setelah rangkaian dirangkai 

energi ……………… pada jeruk nipis 

berubah menjadi energi……………. 

Pada jeruk nipis terdapat 

energi ………….. 
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Gambar 2. Rangkaian lampu jeruk 

F. ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM 

 
1. Alat 

a. Gunting 

b. Cutter 

c. Penjepit kertas 9 buah 

d. Lempengan seng 3 buah 

e. Uang logam tembaga (Koin Rp 500)  3 keping 

f. Kabel 

g. Lampu LED  

 

2. Bahan 

a. Jeruk nipis 3 buah 

 

 

G. TINDAKAN KESELAMATAN 

 
 

 

 

 

H. LANGKAH KERJA 
 

1. Ambil kabel kemudian potong-

potong sepanjang 8 cm sebanyak 5 

buah. 

2. Setiap jeruk diiris bagian sisi-

sisinya dengan cutter sepanjang 

sisi uang logam dan lempengan 

seng. 

3. Setiap jeruk ditusuk lempeng seng 

dan lempeng tembaga pada sisi 

yang berlawanan. 

4. Lempeng seng pada jeruk yang 

satu dihubungkan dengan lempeng 

tembaga pada jeruk yang lain 

melalui kabel dengan dibantu 

penjepit kertas. 

5. Hubungkan dengan lampu LED seperti pada gambar rangkaian lampu jeruk. 

6. Amati yang terjadi dan isi pada hasil pengamatan. 

Alat dan bahan yang akan digunakan 

adalah …… 
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I. HASIL PENGAMATAN 

 

 

Isilah hasil pengamatanmu pada tabel berikut!  

1. Apa yang terjadi pada lampu LED setelah rangkaian dihubungkan? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Pegang lampu LED selama beberapa saat, apa yang dapat kamu  rasakan? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

J. SIMPULAN 

 
Diskusikan dan tuliskan simpulannnya mengacu pada tujuan praktikum, 

hipotesis dan hasil pengamatan!  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

MARI DISKUSI !!  

 
 

Sekarang kalian tahu bahwa energi hanya bisa berubah dari satu bentuk 

ke bentuk lain. Jadi selalu ada yang namanya „sumber energi‟. Nah, 

selama ini kita sangat bergantung pada sumber energi yang berupa 

minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kebutuhan 

manusia akan sumber energipun semakin lama semakin bertambah 

seiring perkembangan zaman, padahal minyak bumi tergolong sumber 

energi yang tak dapat diperbarui. Coba kalian jawab, bagaimana 

caranya memecahkan masalah ini? Apa yang bisa kalian sarankan? 

E3 

E4 

E4 
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K. PERTANYAAN 

 
 

1. Ada bergai macam jenis energi yang dapat dimanfaatkan manusia 

dialam. Termasuk jenis energi apa yang terdapat pada buah jeruk 

nipis? 

2. Dari hasil percobaanmu, apakah yang dapat kamu amati pada lampu? Dan setelah 

disentuh apakah yang kamu rasakan? 

3. Dari hasil pengamatanmu, jelaskan perubahan bentuk energi yang terjadi pada 

rangkaian! 

4. Buatlah bagan perubahan energi dari  reaksi fotosintesis pada pohon jeruk nipis 

sampai pada rangkaian percobaan yang kalian lakukan! Manakah sumber energi 

utamanya?  

Belajar dari Internet 

http://www.benefits-of-recycling.com/alternativeenergyforkids/ 
http://www.eia.gov 
 

E5 

Biar tambah paham 
ya….. 

Menggunakan sepeda juga salah 
satu alternatif penghematan 
bahan bakar minyak. 
Juga tidak menyebabkan polusi … 
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Tulislah laporan percobaanmu pada kertas dobel folio bergaris dengan format sebagai 

berikut! 

 

COVER DEPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PRAKTIKUM 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

B. LANDASAN TEORI 

C. HIPOTESIS 

D. ALAT DAN BAHAN 

E. LANGKAH KERJA 

F. HASIL PRAKTIKUM 

G. PEMBAHASAN 

H. SIMPULAN 

I. JAWABAN PERTANYAAN 

J. DAFTAR PUSTAKA 

K. LAMPIRAN 

1. Laporan Sementara 

2. Hasil Pengamatan (foto-

foto jika ada) 
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SUMBER LAIN 

http://c03.apogee.net/contentplayer/?coursetype=kids&utilityid=gcpud&id=16169 

http://photosynthesisforkids.com 

http://sciencewithme.com/learn-about photosynthesis/ sheppardsoftware.com 

http://www.benefits-of-recycling.com/alternativeenergyforkids/ 

http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=environment_home-basics 

http://www.wonderville.ca/assets/Uploads/games/photosynthesis/photosynthesis.swf?t=1337

277760 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

http://edgarsclass.wikispaces.com 

http:// ngeblogsbarengirma.blogspot.com 

http://sciencewithme.com/learn-about-photosynthesis/sheppardsoftware.com 

http://www.theblackfedora.com/_wizardimages/safety%20symbols.jpg 
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Atom : partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki ciri kimia 

dari unsur tersebut. 

Energi : kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. 

Hukum Kekekalan Energi : energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi 

hanya dapat berubah bentuk. 

Molekul : bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu senyawa kimia 

murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan sifat 

fisikanya. 

Molekul unsur : gabungan dua atom atau lebih yang berasal dari unsur yang 

sama. 

Molekul senyawa : gabungan dua atom atau lebih yang berasal dari unsur yang 

berbeda. 
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1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (Religius) 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan 
pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya. 

2. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan 
pihak lain. 

3. Bertanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 
sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME. 

4. Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup 
yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu 
kesehatan. 

5. Disiplin   

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 
peraturan. 

6. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 
hambatan  guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

7. Percaya diri 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap 
keinginan dan harapannya. 

8. Berjiwa wirausaha 

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, 
menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 
memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. 

9. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika  untuk  menghasilkan 
cara atau hasil baru dan termutakhir dari  apa yang telah dimiliki. 
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10. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas. 

11. Ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 
meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

12. Cinta ilmu 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 
penghargaan  yang tinggi terhadap pengetahuan. 

13. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain 

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri 
dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain. 

14. Patuh pada aturan-aturan sosial 

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan  
kepentingan umum. 

15. Menghargai  karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. 

16. Santun 

Sifat yang halus dan baik  dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya 
ke semua orang. 

17. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya 
dan orang lain. 

18. Menghargai lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 
di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 
alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 
masyarakat yang membutuhkan. 

19. Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 
penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik bangsanya. 

20. Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk 
fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. 



 

Maylinda Uti Maharani | Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Berbasis Learning Cycle 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Petunjuk Praktikum IPA Terpadu Berbasis 
Learning Cycle Tema Fotosintesis 
Untuk Kelas VIII 

Tentang Penyusun 
Maylinda Uti Maharani lahir pada 
tanggal 18 Mei 1992 di Tanjung, 
Kalimantan Selatan. Pendidikan 
formal yang ditempuh saat ini ialah 
mahasiswa Prodi Pendidikan IPA, 
Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam di Universitas 
Negeri Semarang (UNNES) 
Petunjuk praktikum ini disusun 
bertujuan untuk menyediakan 
suplemen pembelajaran IPA Terpadu 
serta membantu guru dan siswa dalam 
melakukan kegiatan praktikum. 


	1 Prawacana
	2 Skripsi Pengembangan petunjuk Praktikum_2
	3 Lampiran 2
	4 Petunjuk Praktikum Fotosintesis_Uji besar_2

