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ABSTRAK
Panji. 2012. Pengembangan Suplemen Pembelajaran Berbasis POGIL pada
Materi Sistem Peredaran Darah Tingkat SMP. Skripsi, Jurusan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. drh. R. Susanti, M.P. dan Ir. Tuti
Widianti, M.Biomed.
POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) merupakan
pembelajaran inquiry terbimbing yang melatih siswa menguasai kemampuankemampuan esensial seperti berpikir kritis, menyelesaikan masalah, bekerja dalam
kelompok, berkomunikasi, memanajemen, dan mengevaluasi dalam proses
menemukan konsep. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suplemen
pembelajaran berbasis POGIL pada materi sistem peredaran darah dan
mengetahui efektivitasnya apabila diujicobakan terhadap siswa SMP.
Penelitian ini merupakan penelitian research and development (R & D).
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah analisis potensi dan masalah,
mendesain produk, validasi desain, revisi I, uji coba keterterapan, revisi II, uji
coba pemakaian, revisi III, dan produk final. Suplemen pembelajaran yang
dikembangkan terdiri atas LDS berbasis POGIL dan video pembelajaran,
dilengkapi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai panduan
pelaksanaan. Validasi produk dilakukan oleh ahli materi dan kurikulum dari
jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang. Uji coba suplemen pembelajaran
dilakukan pada siswa SMP N 1 Kalibawang Wonosobo. Uji coba keterterapan
dilakukan terhadap 26 siswa kelas IX A. Uji coba pemakaian dilakukan pada 27
siswa kelas VIII A dan 26 siswa kelas VIII B menggunakan desain one shoot case
study. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah validitas suplemen
pembelajaran oleh ahli materi dan ahli kurikulum, penilaian siswa terhadap
suplemen pembelajaran, hasil belajar siswa, aktifitas siswa, dan tanggapan guru
serta siswa. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif persentase.
Suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada materi sistem peredaran
darah yang dikembangkan dinilai valid oleh validator ahli materi dan ahli
kurikulum dengan skor berturut-turut 44, persentase 84,6% (kriteria sangat valid)
dan skor 112, persentase 100% (kriteria sangat valid). Hasil belajar siswa
mencapai ketuntasan klasikal 88,7%. Siswa yang beraktifitas tinggi mencapai
98,15%. Guru memberikan skor tanggapan 10 dengan persentase 100% (kriteria
sangat baik) serta siswa memberikan skor tanggapan 22,95 dengan persentase
88,45% (kriteria sangat baik). Tingginya aktifitas siswa (98,15%) menunjukkan
berkembangnya kemampuan esensial. Kemampuan siswa pada kegiatan evaluasi
diri menunjukkan perkembangan kemampuan metakognisi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suplemen
pembelajaran berbasis POGIL pada materi sistem peredaran darah efektif
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di tingkat SMP.
Kata Kunci: Kemampuan esensial, metakognisi, POGIL, dan sistem peredaran
darah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum
yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2006. Menurut Mulyasa (2006) KTSP
dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah,
karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik
siswa. Tiap satuan pendidikan berhak menyusun kurikulum yang sesuai dengan
karakteristik masing-masing.
Guru wajib menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan daya
dukung sekolah dan potensi yang dimiliki siswa. Perangkat pembelajaran
merupakan sarana guru untuk mempersiapkan jalannya kegiatan belajar mengajar.
Perangkat pembelajaran yang baik adalah perangkat pembelajaran yang apabila
diterapkan, mampu menjadikan siswa aktif dalam kegiatan belajar dan memahami
materi yang diajarkan. Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan oleh guru
sebagai fasilitator pembelajaran.
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan guru terkadang belum
mampu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga diperlukan adanya
suplemen pembelajaran yang ditambahkan. Suplemen pembelajaran merupakan
alat tambahan yang digunakan untuk melengkapi perangkat pembelajaran yang
telah tersedia sehingga menjadi lebih sempurna. Pembelajaran akan berlangsung
lebih lancar ketika perangkat pembelajaran yang digunakan guru semakin
lengkap. Suplemen pembelajaran dapat mempermudah guru dalam mentransfer
ilmu pengetahuan kepada siswa.
Menurut Bransford et al. (2004) penelitian-penelitian terbaru dalam bidang
pendidikan

menyimpulkan

bahwa

siswa

belajar

dengan

merekonstruksi

pemahaman baru melalui kolaborasi pemahaman awal dan pengalaman baru,
menghubungkan konsep yang satu dengan yang lain, berdiskusi dan berinteraksi
dengan orang lain, merefleksikan kemajuan dan melakukan penilaian terhadap
dirinya. Hanson (2006) menyatakan bahwa penerapan metode belajar berbasis
POGIL (Process-Oriented Guided Inquiry Learning) dengan tepat dapat
mengakomodasi cara belajar siswa yang dijelaskan Bransford di atas. POGIL
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merupakan suatu metode pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok
kecil dan melaksanakan aktivitas inquiry terbimbing untuk membangun
pemahaman. Opara & Oguzor (2011) menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry
memacu siswa menemukan konsep dengan usaha mereka sendiri. Penemuan
konsep yang dilakukan oleh siswa mengakibatkan pembelajaran menjadi penuh
makna dan bersifat student-centered learning. Barhlow (2011) menunjukkan
bahwa metode POGIL efektif digunakan dalam membelajarkan konsep-konsep
abstrak pada siswa. Pembelajaran metode POGIL melatih siswa untuk menguasai
kemampuan-kemampuan esensial seperti berpikir kritis, menyelesaikan masalah,
bekerja dalam kelompok, berkomunikasi, memanajemen, dan mengevaluasi dalam
proses menemukan konsep (Hanson 2006). Dengan adanya metakognisi dalam
proses pembelajarannya, metode POGIL memiliki keunggulan dibandingkan
dengan metode pembelajaran yang lain. Siswa mengevaluasi kemajuan belajarnya
sendiri dan dapat memperbaiki kesalahannya di waktu yang akan datang. Metode
POGIL diterapkan untuk memudahkan siswa memahami materi pembelajaran dan
juga untuk memacu siswa mengembangkan kemampuan esensial, yaitu
kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan siswa untuk hidup bermasyarakat
(Derrick 2012).
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa di MTS Al-Islam Sumurrejo
Kota Semarang dan SMP 1 Kertek Kabupaten Wonosobo, diperoleh informasi
bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi-materi yang bersifat
abstrak. Salah satu materi yang bersifat abstrak dan kurang dipahami oleh siswa
adalah materi sistem peredaran darah. Menurut Basalou & Hastings (2005) konsep
abstrak lebih sulit dipahami dibandingkan konsep konkrit. Siswa menyatakan
bahwa pembelajaran sistem peredaran darah masih dilaksanakan dengan metode
ceramah. Pembelajaran metode tradisional seperti ceramah hanya memperhatikan
komponen isi dari materi pembelajaran dan mengesampingkan pengembangan
kemampuan esensial siswa. Muslich (2007) menyatakan bahwa KTSP
menekankan pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa (kemampuan
esensial), dan bukan hanya penerusan materi pelajaran. Pembentukan kemampuan
esensial siswa seyogyanya dapat dikembangkan melalui kegiatan belajar mengajar
di sekolah. Depdiknas (2007) menyatakan bahwa guru diharuskan membangun
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motivasi siswa dan mengembangkan potensi serta kemampuan yang diperlukan
siswa. Guru-guru yang diwawancarai mengakui pentingnya mengembangkaan
kemampuan esensial siswa, namun belum mengetahui metode yang tepat untuk
melaksanakannya. Pengembangan kemampuan esensial siswa akan tercipta
dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa harus aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Guru-guru menyatakan siswanya cukup aktif dalam kegiatan
belajar ditandai dengan adanya pertanyaan-pertanyaan siswa setelah guru selesai
menjelaskan. Siswa yang aktif memungkinkan guru untuk melaksanakan
pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Pemahaman siswa terhadap konsep sistem peredaran darah dapat dibantu
dengan melaksanakan pembelajaran berbasis POGIL yang juga bermanfaat
terhadap pengembangan kemampuan esensial siswa. Pembelajaran berbasis
POGIL akan memacu siswa untuk aktif berusaha menemukan konsep secara
berkelompok, memadukan pemahaman lama dengan pengetahuan baru sehingga
akan tercipta pembelajaran yang penuh makna yang akan memudahkan siswa
memahami materi sistem peredaran darah. Berbagai macam keterangan di atas
menjadi dasar bagi pengembangan suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada
materi sistem peredaran darah di tingkat SMP.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana mengembangkan suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada
materi sistem peredaran darah?
2. Apakah suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada materi sistem peredaran
darah efektif diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di tingkat SMP?
C. Penegasan Istilah
Beberapa istilah yang perlu dijelaskan berkaitan dengan masalah yang
akan dikaji adalah sebagai berikut.
1. Suplemen Pembelajaran
Suplemen menurut Pusat Bahasa (2008) adalah sesuatu yang ditambahkan
untuk melengkapi. Suplemen pembelajaran merupakan alat tambahan yang
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digunakan guru untuk melengkapi perangkat pembelajaran yang telah tersedia.
Suplemen pembelajaran yang akan dikembangkan dan diuji efektifitasnya dalam
penelitian ini meliputi lembar diskusi siswa (LDS) berbasis POGIL dan video
pembelajaran.
2. Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL)
POGIL merupakan suatu metode pembelajaran dimana siswa belajar
dalam kelompok kecil untuk terlibat dalam pembelajaran inquiry terbimbing.
Pembelajaran POGIL membantu siswa memahami konsep abstrak dan melatih
kecakapan siswa dalam kemampuan-kemampuan esensial seperti berpikir kritis,
menyelesaikan masalah, kerja kelompok, berkomunikasi, memanajemen, dan
mengevaluasi (Hanson 2006).
3. Kemampuan Esensial
Kemampuan esensial adalah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan
siswa dalam kehidupan bermasyarakat (Derrick 2012). Kehidupan bermasyarakat
yang dikembangkan dalam penelitian ini ditekankan pada masyarakat belajar di
dalam kelas.
4. Metakognisi
Metakognisi

merupakan

kesadaran

seseorang

tentang

bagaimana

belajarnya, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan
untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan
berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan
belajar

sendiri

(Jonassen

2000).

Indikator

berkembangnya

kemampuan

metakognisi adalah siswa mampu memanagemen diri, mengontrol diri, dan
mengevaluasi diri. Indikator metakognisi yang diukur dalam penelitian ini adalah
kemampuan siswa dalam evaluasi diri.
5. Materi Sistem Peredaran Darah
Materi sistem peredaran darah merupakan materi yang diajarkan pada
siswa kelas VII SMP pada semester gasal. Hal-hal yang akan dibahas dalam
materi sistem peredaran darah adalah organ-organ yang berperan dalam peredaran
darah, proses peredaran darah, penggolongan darah, dan kelainan-kelainan dalam
sistem peredaran darah.
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6. Efektivitas
Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, atau
target dari suatu organisasi atau sejenisnya tanpa ada tekanan dalam
pelaksanaannya (Kurniawan 2005). Efektivitas suatu pembelajaran adalah
seberapa besar ketercapaian target yang telah ditentukan guru, tanpa adanya
tekanan dalam kegiatan belajar mengajar. Efektivitas suplemen pembelajaran
yang dikembangkan ditinjau dari nilai siswa, aktivitas siswa, serta pendapat guru
dan siswa.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengembangkan suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada materi sistem
peredaran darah.
2. Mengetahui efektivitas suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada materi
sistem peredaran darah yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di
tingkat SMP.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :
1. Bagi Siswa
Memberikan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang disampaikan
melalui pembelajaran metode POGIL.
2. Bagi Guru
Guru mampu mengembangkan dan menerapkan suplemen pembelajaran berbasis
POGIL sebagai inovasi dalam proses pembelajaran.
3. Bagi Sekolah
Memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Pustaka
1. Perangkat pembelajaran
Perangkat pembelajaran adalah seperangkat administrasi pengajaran yang
disusun oleh guru sebelum proses pembelajaran dimulai baik dalam jangka
pendek, maupun jangka panjang (satu tahun dan satu semester). Adapun Mulyasa
(2003) membagi perangkat pembelajaran menjadi program tahunan, program
semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Program tahunan menurut Mulyasa (2003) merupakan program umum
setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata
pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan
oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan
program-program berikutnya, yakni program semester, RPP dan lain-lain.
Program semester menurut Mulyasa (2003) berisikan garis-garis besar
mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut.
Program ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya
program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak
disampaikan, waktu yang direncanakan dan keterangan-keterangan lain.
Silabus merupakan acuan pengembangan RPP yang memuat identitas
mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian,
alokasi waktu, dan sumber belajar (Depdiknas 2007). Pada dasarnya silabus
merupakan uraian yang lebih rinci mengenai kompetensi dasar, materi standar dan
hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan suatu mata
pelajaran (Mulyasa 2003).
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan perencanaan pendek
tentang apa yang akan dilakukan guru saat pembelajaran. RPP dijabarkan dari
silabus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap guru berkewajiban menyusun
RPP dengan lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung interaktif,
inspiratif,

menyenangkan,

menantang,

memotivasi

peserta

didik

untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi kreatifitas,
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kemandirian, bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa
(Depdiknas 2007). RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang
akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Mulyasa 2003).
2. Suplemen Pembelajaran
Suplemen adalah sesuatu yang ditambahkan untuk melengkapi (KBBI
2008). Suplemen pembelajaran merupakan alat tambahan yang digunakan guru
untuk melengkapi pembelajaran, berguna untuk mencapai tujuan yang
sebelumnya belum tercapai dengan perangkat yang telah tersedia. Kelengkapan
perangkat yang digunakan guru akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan
pembelajaran. Suplemen pembelajaran dapat berupa bahan ajar, media
pebelajaran, video pembelajaran, lembar kerja siswa maupun lembar diskusi
siswa.
Pengembangan suplemen ditentukan dengan tujuan pembelajaran yang
ingin di capai. Suplemen pembelajaran tidak dapat menggantikan peran perangkat
pembelajaran utama karena hanya berfungsi sebagai pelengkap. Suplemen
pembelajaran dipergunakan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh
perangkat pembelajaran yang telah tersedia.
LDS berbasis POGIL dikembangkan dengan memperhatikan dasar-dasar
metode pembelajaran POGIL. LDS ini memperhatikan komponen proses dan
komponen isi dari kegiatan belajar. Dirancang agar siswa lebih aktif dalam
kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta pembelajaran yang bersifat studentcentered learning. Omzen & Yildirim (2005) menyatakan bahwa penggunaan
lembar diskusi siswa dalam pembelajaran lebih efektif dibandingkan dengan
pembelajaran tradisional. Video pembelajaran ditambahkan untuk memperjelas
beberapa konsep materi yang cukup sulit. Purwanti (2005) menyatakan bahwa
penggunaan animasi dapat meningkatkan kualitas dan semangat belajar siswa
dalam mempelajari fisika. Fawaida (2010) menyatakan media video terbukti
efektif dalam membelajarkan materi invertebrata kepada siswa.
3. Process-Oriented Guided Inqury Learning
Pendidikan biologi menekankan pada pemberian pengalaman langsung,
mencari tahu (inquiry) dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam
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sekitar (Depdiknas 2006). Pembelajaran dituntut untuk mengembangkan inquiry
dalam pelaksanaannya. Inquiry merupakan metode dalam pembelajaran dimana
siswa mengeksplorasi lingkungan sekitar, bertanya, membuat penemuan dan
penelitian untuk mendapatkan pemahaman. Hasil penelitian Hsiao et al. (2005)
menunjukkan bahwa pembelajaran metode inquiry dapat meningkatkan motivasi
siswa belajar sains.
Colburn (2000) membedakan inquiry dalam tiga bentuk yaitu: 1)
Structured inquiry dimana siswa mengikuti instruksi guru untuk menjalankan
aktivitas, 2) Guided inquiry yaitu siswa mengembangkan langkah-langkah untuk
menjawab pertanyaan guru, dan 3) Open inquiry yaitu siswa menyampaikan
pertanyaan tentang topik yang diberikan oleh guru dan mengembangkan
penyelidikan. Easterley & Myers (2011) menyatakan bahwa pembelajaran metode
inquiry efektif diterapkan pada berbagai tipe siswa. Bentuk-bentuk tersebut dalam
pelaksanaannya terus mengalami pengembangan, salah satunya adalah processoriented guided inquiry learning.
Process-Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) merupakan metode
yang menekankan pada komponen proses dan komponen isi dari pembelajaran.
Komponen proses meliputi bagaimana menerima, mengaplikasikan, dan
menghasilkan pengetahuan. Komponen isi merupakan struktur dari ilmu
pengetahuan itu sendiri. Hanson (2006) menerangkan bahwa dalam metode
POGIL siswa belajar secara berkelompok dalam aktivitas yang dirancang untuk
meningkatkan penguasaan isi dari mata pelajaran dan mengembangkan
kemampuan

dalam

proses

belajar,

berpikir,

menyelesaikan

masalah,

berkomunikasi, kerja kelompok, managemen dan evaluasi. Barthlow (2011)
menyatakan bahwa aktivitas dalam POGIL fokus pada konsep isi dan proses sains
untuk mendorong pemahaman yang dalam terhadap materi serta mengembangkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran POGIL dilakukan oleh siswa
dalam kelompok. Kerja kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan interaksi sosial (Bilgin 2009). Kerja kelompok memungkinkan
siswa saling mengisi kekurangan masing-masing. Komponen proses ditekankan
untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam memahami materi
pelajaran. Kegiatan-kegiatan dalam POGIL dirancang dalam proses pembelajaran
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inquiry yang terbimbing. Inquiry merupakan proses pembelajaran dimana siswa
mengeksplorasi seluruh sumber daya yang ada untuk memperoleh pemahaman.
Metode inquiry menjadikan siswa memahami tentang kemampuan dan potensi
yang dimilikinya (Brickman et al 2009).
Inquiry terbimbing merupakan aktivitas inquiry yang dibimbing oleh guru
untuk mengatur alur berpikir siswa dalam menemukan konsep. Bimbingan dapat
berupa instruksi langsung maupun dalam bentuk tertulis melalui pertanyaan dan
penugasan. Bilgin (2009) menyatakan bahwa metode inquiry terbimbing yang
menghubungkan konsep dan diskusi memberikan pembelajaran penuh makna
kepada siswa. Metode inquiry terbimbing terbukti berpengaruh paling baik dalam
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dibandingkan dengan
metode tradisional (Tindangen 2007).
Kegiatan

belajar

dalam

POGIL

terancang

dalam

suatu

siklus

pembelajaran. Hanson (2006) menyatakan bahwa siklus pembelajaran dalam
POGIL terdiri atas tiga tahap yaitu: eksplorasi, penemuan konsep atau formasi,
dan aplikasi. Dalam tahap eksplorasi siswa akan menjawab berbagai macam
pertanyaan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu konsep. Pada tahap
penemuan konsep, guru sebagai fasilitator pembelajaran memberikan bantuan
kepada siswa untuk menemukan konsep. Konsep tidak diberikan secara eksplisit,
namun guru mendorong dan memacu siswa untuk dapat membuat kesimpulan dan
membuat prediksi. Dalam tahap aplikasi, siswa dipandu menggunakan
pengetahuan baru yang telah diperolehnya untuk memecahkan masalah-masalah
yang kompleks. Dalam tahap aplikasi siswa dihadapkan dengan soal-soal yang
memiliki tingkatan tinggi yang membutuhkan analisis mendalam untuk dapat
menjawabnya. Tahap akhir pembelajaran adalah evaluasi diri, siswa mengevaluasi
performa belajarnya, apa yang telah diperoleh dan apa yang belum diperoleh
untuk dapat meningkatkan kemampuannya pada kesempatan berikutnya. Evaluasi
diri merupakan salah satu indikator berkembangnya kemampuan metakognisi
siswa.
Jonassen (2000) memberikan definisi metakognisi sebagai kesadaran
seseorang tentang bagaimana belajarnya, kemampuan untuk menilai kesukaran
suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya,

10

kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan
kemampuan

menilai

kemajuan

belajar

sendiri.

Dengan

berkembangnya

kemampuan metakognisi, memungkinkan seseorang memiliki kemampuan yang
tinggi dalam memecahkan masalah. Tahapan kegiatan dalam POGIL dijelaskan
dalam Gambar 1.

Tahap eksplorasi

Siswa dibimbing untuk memperoleh
konsep isi melalui berdiskusi dalam
kelompok

Tahap formasi

Guru membantu siswa menemukan
konsep isi

Tahap aplikasi

Siswa yang telah memahami konsep
ditantang untuk menjawab pertanyaan
tingkat tinggi secara berkelompok

Evaluasi diri
Siswa mengevaluasi belajarnya, hasil
yang didapat, kelebihan serta kekurangan

Gambar 1. Tahap-tahap dalam pembelajaran berbasis POGIL
Proses menenemukan konsep juga diperhatikan dalam POGIL sehingga
disebut process-oriented. Dalam proses menemukan konsep, siswa dilatih untuk
menguasai kemampuan-kemampuan esensial seperti belajar dan berpikir kritis,
menyelesaikan masalah, kerja kelompok, berkomunikasi, memanagemen, dan
mengevaluasi. Hanson (2006) mendefinisikan kemampuan esensial sebagai
kemampuan yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan di luar sekolah dan dalam
pergaulan di masyarakat. Kemampuan esensial perlu dikembangkan sedini
mungkin melalui kegiatan pembelajaran.
4. Materi Sistem Peredaran Darah
Sistem peredaran darah merupakan materi yang dipelajari oleh siswa
kelas VIII SMP. Sistem peredaran darah terdapat dalam standar kompetensi 1.
memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Dirancang dalam satu
kompetensi dasar yaitu KD 1.6 mendeskripsikan sistem peredaran darah pada
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manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Sistem peredaran darah diajarkan
dalam 3 kali pertemuan, tiap pertemuan 2 X 40 menit. Sistem peredaran darah
membahas organ-organ dalam sistem peredaran darah (jantung dan pembuluh
darah), proses peredaran darah (peredaran darah kecil dan peredaran darah besar),
peran sistem peredaran darah, penggolongan darah sistem ABO, dan kelainankelainan dalam sistem peredaran darah. Karakteristik materi sistem peredaran
darah adalah tidak dapat diamati secara langsung (bersifat abstrak) sehingga
cukup menyulitkan siswa untuk memahaminya. Guru perlu merancang suatu
pembelajaran yang dapat membantu permasalahan siswa dalam memahami
konsep abstrak.
5. Efektivitas
Menurut Pusat Bahasa (2008) kata efektif berarti mempunyai efek,
pengaruh atau akibat. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan
atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun
program. Sesuatu disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti
yang telah ditentukan. Efektivitas suatu pembelajaran adalah seberapa besar
ketercapaian target yang telah ditentukan guru, tanpa adanya tekanan dalam
kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran dikatakan efektif apabila target-target
yang telah ditentukan dapat tercapai dalam dan setelah kegiatan pembelajaran
berlangsung.
Brown (2010) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis POGIL
efektif dilaksanakan dan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa dalam
berbagai bidang studi. Siswa akan aktif dan terpacu untuk menemukan konsep
materi dengan belajar secara berkelompok. Bello (2011) menyatakan bahwa
belajar dalam kelompok dapat meningkatkan aktifivas positif siswa dalam
pembelajaran fisika. Zawadzki (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
siswa lebih menyukai pembelajaran metode POGIL dibandingkan dengan metode
ceramah dalam mata pelajaran IPA.
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6. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis untuk penelitian ini
adalah: “Suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada materi sistem peredaran
darah yang dikembangkan, efektif diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di
tingkat SMP”.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Prosedur Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian research and development (R&D).
Prosedur penelitian mengacu pada Sugiyono (2008) yang tercantum dalam
gambar 2.
Potensi dan
masalah

Pengumpulan
data
Revisi
produk

Uji coba
pemakaian
Revisi
produk

Desain
produk

Validasi
desain

Uji
coba

Revisi
desain

Produksi masal

Gambar 2. Langkah-langkah metode Research And Development
(Sugiyono 2008)
Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, dilakukan modifikasi pada
langkah-langkah penelitian Sugiyono (2008). Modifikasi dilakukan agar dapat
mencapai tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah penelitian yang direncanakan
tercantum dalam gambar 3.
Potensi dan
masalah

Pengumpulan
data

Desain suplemen
pembelajaran

Uji coba
keterterapan

Revisi I suplemen
pembelajaran

Validasi suplemen
pembelajaran

Revisi II suplemen
pembelajaran

Uji coba
pemakaian

Revisi III suplemen
pembelajaran

Produk final
Gambar 3. Langkah-langkah pengembangan suplemen pembelajaran
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Langkah akhir dalam Sugiyono (2008) adalah produksi masal, namun pada
penelitian ini diubah menjadi produk final karena untuk produksi masal
diperlukan sumberdaya yang tidak sedikit dan belum memungkinkan untuk
dilaksanakan. Langkah-langkah pengembangan suplemen pembelajaran akan
dijelaskan sebagai berikut.
1. Potensi dan masalah
Potensi dan masalah diperoleh melalui wawancara terhadap guru dan
siswa di MTs Al-Islam Sumurrejo Kota Semarang dan SMP 1 Kertek Kabupaten
Wonosobo. Wawancara dilakukan terhadap 30 siswa kelas VIII dan seorang guru
biologi untuk masing-masing sekolah. Dari hasil wawancara dengan siswa
diperoleh informasi bahwa 49 (dari 60) siswa menyatakan guru sering
menggunakan metode tradisional dalam pembelajaran, 37 (dari 60) siswa
menyatakan mengalami kesulitan dalam memahami materi sistem peredaran
darah. Hasil wawancara dengan guru di masing-masing sekolah menyatakan
bahwa siswa memiliki karakteristik aktif dalam pembelajaran di dalam kelas,
siswa sering bertanya kepada guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru mengakui
pentingnya

pengembangan

kemampuan

esensial

siswa

dalam

kegiatan

pembelajaran, namun guru belum dapat mewujudkan sepenuhnya karena kurang
informasi tentang metode yang tepat digunakan.
Dari hasil wawancara tersebut diperoleh permasalahan, guru kurang
memahami metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan
esensial siswa, serta pembelajaran yang bersifat tradisional sehingga siswa
mengalami cukup kesulitan dalam memahami materi abstrak seperti sistem
peredaran darah. Dari hasil wawancara tersebut juga diperoleh potensi berupa
karakter siswa yang aktif dalam pembelajaran sehingga memudahkan guru untuk
menerapkan pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan esensial
siswa.
2. Pengumpulan data
Pengembangan suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada materi
sistem peredaran darah membutuhkan sumber informasi atau materi sebagai
panduan. Sumber yang dimaksud adalah buku-buku mata pelajaran biologi kelas
XI, buku tentang suplemen pembelajaran, buku tentang pembelajaran inquiry,
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buku tentang pembelajaran POGIL, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan
dengan POGIL dalam bentuk jurnal.
3. Desain suplemen pembelajaran
Produk dalam penelitian ini berupa suplemen pembelajaran yang
diterapkan

pada

kegiatan

pembelajaran.

Suplemen

pembelajaran

yang

dikembangkan lembar diskusi siswa (LDS), dan video pembelajaran. Suplemen
pembelajaran

dirancang

mengembangkan

untuk

kemampuan

pembelajaran

esensial

siswa

POGIL
yang

sehingga

dapat

dipergunakan

untuk

mengajarkan materi sistem peredaran darah pada siswa kelas VIII SMP.
Suplemen pembelajaran tersebut dirancang untuk dilaksanakan dalam 6 X 40
menit (tiga kali pertemuan).
LDS dikembangkan dengan berbasis metode POGIL, ditunjukkan dengan
adanya pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa menemukan konsep.
Video pembelajaran berisi konsep yang dianggap cukup rumit, untuk
memudahkan siswa memahami konsep tersebut. Silabus dan RPP juga
dikembangkan sebagai panduan untuk menggunakan suplemen pembelajaran
tersebut. POGIL ditunjukkan pada silabus dan RPP dengan adanya kegiatan
pembelajaran yang memiliki tiga tahap pembelajaran yaitu eksplorasi, formasi,
dan aplikasi serta adanya kegiatan metakognisi di akhir pembelajaran.
Dalam pembelajaran menggunakan suplemen tersebut terdapat dua
komponen yaitu process-oriented dan guided inquiry. Process-oriented merupakan
pembelajaran yang tidak hanya meneruskan materi namun juga mengembangkan
kemampuan siswa. Kemampuan esensial yang dapat berkembang adalah berpikir
kritis (melalui menganalisis soal dalam lembar diskusi siswa sistem peredaran
darah), menyelesaikan masalah (melalui menjawab pertanyaan aplikasi dalam
LDS), berkomunikasi (melalui mengungkapkan dan mendengarkan pendapat),
kerja kelompok (melalui diskusi dalam kerja kelompok), memanagemen (melalui
ketepatan waktu mengerjakan dan kinerja kelompok), dan mengevaluasi cara
belajar (melalui proses metakognisi). Guided inquiry merupakan pembelajaran
dimana siswa dibimbing untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber yang ada
dalam menemukan konsep materi. Bimbingan terdapat dalam bentuk pertanyaanpertanyaan dalam LDS, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membimbing siswa
untuk menemukan konsep materi.
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4. Validasi suplemen pembelajaran
Suplemen pembelajaran yang telah diskusun divalidasi oleh validator ahli
terkait materi dan penyajiannya oleh:
a. Dosen biologi Universitas Negeri Semarang pengampu mata kuliah telaah
kurikulum sebagai validator ahli kurikulum.
b. Dosen biologi Universitas Negeri Semarang pengampu mata kuliah anatomi
fisiologi manusia sebagai validator ahli materi.
5. Revisi suplemen pembelajaran
Suplemen pembelajaran diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan saran
dari validator suplemen pembelajaran dan validator materi.
6. Uji coba keterterapan
Uji coba keterterapan dilakukan di SMP 1 Kalibawang Kabupaten
Wonosobo kelas IX A. Pembelajaran dilakukan sebanyak 6 jam pelajaran dalam
tiga pertemuan. Data yang diambil adalah penilaian suplemen pembelajaran oleh
siswa. SMP 1 Kalibawang dipilih karena memiliki karakteristik siswa yang aktif
serta pembelajaran belum mengembangkan kemampuan esensial siswa. Siswa
juga mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak seperti sistem
peredaran darah.
7. Revisi I suplemen pembelajaran
Revisi I suplemen pembalajaran dilakukan apabila ditemukan kelemahan
maupun kesalahan dalam uji coba keterterapan dan hasil pengamatan terhadap
siswa selama kegiatan.
8. Uji coba pemakaian
Suplemen pembelajaran yang telah melalui tahap revisi I kemudian
diujikan terhadap sampel yang lebih besar yang terdiri atas kelas VIII A dan VIII
B di SMP 1 Kalibawang. Data yang diambil meliputi keaktifan siswa, hasil belajar
siswa, tanggapan siswa, dan tanggapan guru. Dalam tahap uji pemakaian,
menggunakan model penelitian one shoot case study, yaitu eksperimen tanpa
adanya kelompok pembanding dan juga tanpa adanya tes awal (Arikunto 2006).
9. Revisi II suplemen pembelajaran
Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan apabila masih terdapat
kelemahan dan kekurangan suplemen pembelajaran setelah melakukan uji coba
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pemakaian. Perbaiakan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh selama uji
coba pemakaian.
10. Produk final
Merupakan suplemen pembelajaran yang telah di sempurnakan setelah
melalui serangkaian proses pengujian terhadap sampel kecil maupun sampel yang
lebih besar.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Uji coba produk dilakukan di SMP 1 Kalibawang, pada bulan Desember
2012. Subjek dalam uji coba ini adalah siswa SMP 1 Kalibawang yang dipilih
karena memiliki karakteristik siswa yang aktif serta pembelajaran belum
mengembangkan kemampuan esensial siswa. Siswa juga mengalami kesulitan
dalam memahami konsep yang abstrak seperti sistem peredaran darah.
C. Subjek Penelitian
Subjek dalam uji coba keterterapan adalah siswa kelas IX A, sedangkan
untuk uji coba pemakaian adalah siswa kelas VIII A dan VIII B.
D. Rancangan Penelitian
Dalam tahap uji coba pemakaian, menggunakan model penelitian one
shoot case study, yaitu eksperimen tanpa adanya kelompok pembanding dan juga
tanpa adanya tes awal (Arikunto 2006).
E. Data dan Metode Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data
yang diambil dalam penelitian dan cara pengambilan data tercantum dalam Tabel
1.
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Tabel 1. Data dan cara pengambilan data
No

Data

Cara Pengumpulan Data

a)

Kelayakan suplemen
pembelajaran dari ahli
kurikulum dan ahli materi

Diperoleh dengan menggunakan instrumen
angket bentuk daftar cek, yang dilakukan
setelah suplemen pembelajaran jadi

b)

Penilaian suplemen
pembelajaran oleh siswa

Diperoleh dengan menggunakan instrument
angket bentuk daftar cek, dilakukan pada saat
uji coba keterterapan

c)

Hasil belajar siswa

Diperoleh dengan teknik tes menggunakan
lembar diskusi siswa berbasis POGIL dan
instrumen soal post test, dilakukan pada saat
uji coba pemakaian

(30% dari lembar kerja siswa
dan 70% dari soal post test)
d)

Aktivitas Siswa

Diperoleh dengan lembar observasi bentuk
daftar cek pada saat uji pemakaian

e)

Tanggapan siswa dan guru
terhadap pembelajaran
berbasis POGIL.

Diperoleh dengan menggunakan instrumen
angket bentuk daftar cek, yang dilakukan pada
saat uji coba pemakaian

F. Metode Analisis Data
Data-data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan
beberapa metode sebagai berikut:
1. Validasi suplemen pembelajaran
Validasi suplemen pembelajaran dilakukan oleh ahli materi dan ahli
kurikulum, dianalisis menggunakan teknik deskriptif persentase. Data validitas
suplemen pembelajaran dihitung dengan rumus:
P=
Keterangan:
P

= Persentase

∑ni

= Jumlah skor yang diperoleh

∑n

= Jumlah skor maksimal
Validator ahli menjawab pernyataan dengan pilihan jawaban : sangat

setuju (SS), setuju (S), Tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Masingmasing jawaban diberi skor sebagai berikut: SS=4, S=3, TS=2, STS=1. Penentuan
kriteria validitas suplemen pembelajaran berdasarkan skala Likert, dengan kriteria
sebagai berikut:
82% - 100% : sangat valid
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63% - 81%

: valid

44% - 62%

: tidak valid

25% - 43%

: sangat tidak valid

2. Analisis hasil belajar siswa
Hasil belajar siswa merupakan keseluruhan nilai yang terdiri atas nilai
lembar kerja siswa dan nilai post test (evaluasi) yang dihitung dengan rumus:
Nilai =

(3 x nilai LDS) + (7 x nilai post test)
10

Instrumen untuk pengambilan data hasil belajar diujicoba terlebih dahulu
terkait dengan validitas dan reliabitasnya.
a.

Validitas butir tes
Sebuah soal dikatakan valid bila soal tersebut dapat mengukur apa yang

hendak diukur (Arikunto 2006). Validitas butir soal dapat diketahui dengan rumus
korelasi product moment sebagai berikut:
rxy =
Keterangan:

rxy
N
∑X
2
∑X
∑Y
2
∑Y
∑XY

= Validitas tes
= Jumlah peserta tes
= Jumlah skor butir soal
= Jumlah kuadrat skor butir soal
= Jumlah skor total
= Jumlah kuadrat skor total
= Jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total
Setelah diperoleh harga rxy kemudian dikonsultasikan dengan harga r

product moment . Apabila harga rxy lebih besar dari harga rtabel maka butir soal
tersebut valid.
b.

Reliabilitas soal
Reliabilitas diartikan sebagai keajegan atau konsistensi soal dalam

memberikan hasil yang tetap. Menurut Arikunto (2006), rumus K-R.21 digunakan
untuk menguji reliabilitas, yaitu:
r11 =

Keterangan :
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r11
k
M
Vt

: reliabilitas item
: banyaknya butir soal
: rata-rata skor total
: varian total l
Harga r yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga r tabel

dengan taraf signifikan 5%. Bila rhitung>rtabel maka soal tersebut reliabel.
3. Analisis aktivitas siswa
Data tentang minat berupa angket dianalisis menggunakan teknik
deskriptif persentase. Data aktivitas siswa dihitung dengan rumus:
P=
Keterangan:
P
= Persentase aktivitas siswa
∑ni
= Jumlah skor yang diperoleh oleh responden
∑n
= Jumlah skor maksimal
Observer menganalisis aktivitas siswa dengan pilihan jawaban : sangat
setuju (SS), setuju (S), Tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Masingmasing jawaban dikaitkan dengan skor, untuk pernyataan SS=4, S=3, TS=2,
STS=1. Penentuan kriteria aktivitas siswa berdasarkan skala likert, dengan kriteria
sebagai berikut:
82% - 100% : sangat tinggi
63% - 81%

: tinggi

44% - 62%

: rendah

25% - 43%

: sangat rendah

4. Analisis tanggapan guru dan siswa
Tanggapan guru dan siswa mengenai penerapan pembelajaran metode
POGIL pada materi sistem peredaran darah diambil melalui angket yang dianalisis
menggunakan rumus berikut:

P=
Keterangan:
P
: Persentase
F
: banyaknya responden yang memilih jawaban ya
N
: banyaknya responden yang menjawab kuesioner
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Penskoran:
Jawaban ya : 1
Jawaban tidak : 0
Penentuan tanggapan guru dan siswa berdasarkan skala likert, dengan
kriteria sebagai berikut:
75% - 100% : sangat baik
50% -74%

: baik

25% - 49%

: tidak baik

0% - 24%

: sangat tidak baik

5. Analisis efektivitas suplemen pembelajaran
Efektivitas suplemen pembelajaran diukur dengan menghitung dan
mempertimbangkan hasil belajar siswa, hasil observasi aktivitas siswa selama
proses pembelajaran serta tanggapan guru dan siswa. Suplemen pembelajaran
dikatakan efektif apabila memenuhi indikator sebagai berikut:
a. Sekurang-kurangnya 75% hasil belajar siswa mencapai nilai lebih dari 75,
b. Sekurang-kurangnya 75% aktivitas siswa masuk kategori tinggi atau sangat
tinggi, dan
c. Sekurang-kurangnya 75% tanggapan guru dan siswa masuk kategori baik atau
sangat baik.

BAB IV
HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Hasil validasi produk
Validasi suplemen pembelajaran dilakukan oleh ahli materi dan ahli
kurikulum. Penilaian dari segi materi dilakukan oleh Dr. Lisdiana, M.Si., selaku
dosen Matakuliah Anatomi Fisiologi Manusia, dan penilaian dari segi kurikulum
dilakukan oleh Drs. Supriyanto, M.Si., selaku dosen Matakuliah Telaah
Kurikulum. Ahli materi memberikan skor total 44 dengan persentase 84,6%
(kriteria sangat valid) dan ahli kurikulum memberikan skor total 112 dengan
persentase 100% (kriteria sangat valid). Data lengkap terdapat dalam Lampiran 9.
Komentar dan saran tambahan dari validator ahli materi antara lain: 1)
Warna arteri merah dan vena biru, 2) Penggolongan leukosit disesuaikan dengan
ada tidaknya granula, dan 3) Perbaikan pada tata tulis. Komentar dan saran
tambahan dari validator ahli kurikulum antara lain: 1) Indikator pembelajaran
disesuaikan tengan tingkat kemampuan yang harus dicapai siswa, dan 2)
Perbaikan pada butir soal.
2. Hasil uji coba keterterapan
Subjek dalam uji coba keterterapan adalah siswa SMP 1 Kalibawang
Kabupaten Wonosobo kelas IX A dengan jumlah siswa 26. Data yang diambil
adalah penilaian siswa terhadap suplemen pembelajaran. Penilaian dilakukan
terhadap tampilan dan isi dari LDS berbasis POGIL dan video pembelajaran.
Hasil uji coba keterterapan disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil uji coba keterterapan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jawaban

Pernyataan
Petunjuk cara mengerjakan lembar diskusi siswa
(LDS) jelas
Penulisan kalimat jelas dan tidak membingungkan
Ukuran huruf tepat (tidak terlalu besar dan tidak
terlalu kecil)
Pertanyaan-pertanyaan dalam LDS mudah dipahami
Gambar dan pernyataan dalam LDS mudah dipahami
Gambar dan pertanyaan dalam LDS membantu saya
memahami konsep materi
Gambar dalam LDS menarik
Perpaduan warna dalam LDS tepat
Tampilan LDS secara umum menarik
Secara umum saya dapat mengerjakan soal-soal
dalam LDS
Gambar dalam video jelas dan mudah dipahami
Keterangan dalam video jelas sehingga mudah
dipahami
Tampilan video secara umum menarik

Ya
58,3%

Tidak
41,7%

100%
100%

0%
0%

100%
87,5%

0%
12,5%

100%

0%

100%
100%
100%
95,8%

0%
0%
0%
4,2%

100%
100%

0%
0%

100%

0%

*Data lengkap terdapat pada Lampiran 15.

Hasil uji coba keterterapan menunjukkan bahwa terdapat

beberapa

kekurangan pada LDS, yaitu petunjuk mengerjakan LDS dan gambar yang kurang
jelas. Pada LDS tidak ada petunjuk yang jelas tentang kesimpulan seperti apa
yang

harus

ditarik

siswa.

Beberapa

gambar

yang

kurang

jelas

dan

membingungkan siswa adalah gambar ruang-ruang jantung (LDS I halaman 2),
penimbunan lemak di pembuluh darah (LDS I halaman 6) dan gambar orang
berlari (LDS II halaman 3).
3. Hasil uji coba pemakaian
Subjek dalam uji coba pemakaian adalah siswa SMP 1 Kalibawang kelas
VIII A dan VIII B dengan jumlah siswa berturut-turut 27 dan 26. Data yang
diambil adalah hasil belajar siswa, aktivitas siswa, serta tanggapan guru dan
siswa.
Hasil belajar siswa merupakan perhitungan dari 3 kali nilai LDS ditambah
7 kali nilai post test dan hasilnya dibagi 10. Hasil belajar siswa dalam uji
pemakaian suplemen pembelajaran dapat dilihat dalam Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil belajar siswa
Rentang Nilai
69 – 73
74 – 78
79 – 83
84 – 88
89 – 93
94 – 98

Kelas VIII A
2
5
5
8
5
2

Kelas VIII B
3
2
8
9
3
1

*Data lengkap terdapat pada Lampiran 18.

Hasil belajar siswa menunjukkan 88,9% siswa kelas VIII A dan 88,5%
siswa kelas VIII B tuntas dalam belajarnya. Sejumlah 3 siswa kelas VIII A dan 3
siswa kelas VIII B tidak tuntas dalam belajarnya, dengan batas tuntas
mendapatkan nilai lebih dari 75.
Aktivitas siswa diobservasi dalam dua kali pertemuan dan dihitung rataratanya. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Aktivitas siswa
Keterangan
Sangat tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat rendah

Kelas
VIII A
22,2%
74,1%
3,7%
0%

VIII B
34,6%
65,4%
0%
0%

*Data lengkap terdapat pada Lampiran 22.

Hasil aktivitas siswa menunjukkan seorang siswa dari kelas VIII A
memiliki aktivitas yang rendah saat pembelajaran berlangsung.
Tanggapan guru diambil dalam bentuk angket dengan 10 item pernyataan,
tanggapan positif untuk masing-masing item akan mendapat skor 1. Tanggapan
guru terhadap suplemen pembelajaran berbasis POGIL menunjukan skor total 10
dengan persentase 100% (kriteria sangat baik). Guru memberikan beberapa
masukan terhadap perbaikan suplemen pembelajaran yang dikembangkan.
Masukan-masukan dari guru antara lain: 1) Lembar jawab LDS terlalu sempit dan
2) Beberapa kata dalam LDS salah ketik sehingga perlu diperbaiki.
Tanggapan siswa diambil dalam bentuk angket dengan 10 item
pernyataan, tanggapan positif untuk masing-masing item akan mendapat skor 1.
Hasil analisis tanggapan siswa terhadap pembelajaran berbasis POGIL
menunjukkan siswa memberikan tanggapan sangat baik terhadap pembelajaran
berbasis POGIL. Rerata skor siswa kelas VIII A adalah 23,8 dengan persentase
88,1%, dan rerata skor kelas VIII B adalah 23,1 dengan persentase 88,8%.
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Beberapa siswa menyatakan tidak memahami kemajuan belajar melalui kegiatan
evaluasi diri dan beberapa siswa menyatakan tidak menyukai pembelajaran
dengan metode POGIL.
B. Pembahasan
1. Validasi Produk
Hasil penilaian dari validator ahli materi menunjukkan bahwa suplemen
pembelajaran yang dikembangkan memiliki kedalaman materi yang sesuai dengan
tingkat SMP, materi yang sesuai dengan kompetensi dasar, waktu pembelajaran
yang sesuai dengan materi pokok. LDS yang dikembangkan dinilai memiliki
kalimat yang jelas dan mudah dipahami, konsep yang disajikan dalam LDS
mudah dipahami, gambar dan skema yang sesuai dengan materi pokok dan
membantu siswa memahami materi, serta tidak terdapat kesalahan konsep dalam
LDS. Video pembelajaran dinilai sesuai dengan kompetensi dasar dan memiliki
tampilan yang menarik. Validator ahli materi memberikan skor total 44 dengan
persentase 84,6% (kriteria sangat valid).
Saran ahli materi menjadi dasar bagi perbaikan suplemen pembelajaran
yang dikembangkan. Saran yang diberikan oleh ahli materi serta perbaikan yang
telah dilakukan tercantum dalam Tabel 5.
Tabel 5. Saran ahli materi dan perbaikan yang telah dilakukan
No.
1

Saran Ahli Materi
Perlu dilakukan perubahan warna gambar
pembuluh vena, karena dalam LDS terdapat
gambar pembuluh vena yang berwarna
merah.

Perbaikan
Gambar pembuluh vena yang
berwarna merah diubah menjadi
berwarna biru (Gambar 4).

2

Perlu dilakukan penggolongan leukosit
berdasarkan ada tidaknya granula, karena
dalam LDS terdapat keterangan tentang
macam-macam jenis leukosit namun tanpa
pengelompokkan.

Jenis-jenis leukosit
dikelompokkan menjadi granulit
dan agranulosit berdasarkan ada
tidaknya granula (Gambar 5).

3

Perlu dilakukan perbaikan tata tulis pada soal
yang berbentuk “Gambar A merupakan…”

Bentuk soal diubah menjadi
“Gambar A adalah” (Gambar 6).

Saran ahli materi tentang vena yang seharusnya berwarna biru
didukung oleh Kienle et al. (1996) yang menyatakan bahwa darah pada vena
mampu menyerap spektrum wana merah lebih banyak dibandingkan dengan darah
pada

arteri, sehingga warna pembuluh vena nampak

lebih kebiruan.
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Pengelompokan leukosit berdasarkan ada tidaknya granula telah diajarkan di
tingkat SMP. Krisno et al. (2008) dalam bukunya BSE IPA SMP mencantumkan
pengelompokan leukosit menjadi granulosit dan agranulosit. Validator ahli materi
menyatakan bentuk pertanyaan “Gambar A merupakan…” pada LDS I halaman 4,
kurang tepat. Kata “merupakan” kurang umum digunakan dalam pertanyaan
sehingga perlu diganti dengan kata tanya “adalah” yang lebih umum digunakan
dalam pertanyaan.
Gambar

Gambar setelah

Gambar 4. Revisi gambar pembuluh vena

Keterangan
awal

Keterangan
setelah revisi

Gambar 5. Revisi pengelompokkan leukosit
Hasil penilaian validator ahli kurikulum menunjukkan bahwa standar
kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
dan alokasi waktu dalam silabus dan RPP sesuai dan tidak menyimpaang dari
BSNP. Langkah-langkaah pembelajaran dinilai runtut dan sistematis sesuai
dengan metode POGIL, instrumen penilaian sesuai dengan SK dan KD yang harus
dicapai, dan dinilai dapat melatih kemampuan esensial siswa melalui kegiatan
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pembelajaran yang akan dilaksanakan. LDS dinilai memiliki petunjuk
mengerjakan yang jelas, kalimat yang digunakan jelas, pertanyaan tidak
menyimpang dari materi pokok, dan menggunakan gambar yang jelas serta dapat
membimbing siswa menemukan konsep. Pertanyaan dalam LDS dinilai dapat
membantu siswa memahami materi, memiliki kedalaman materi yang sesuai
untuk tingkat SMP dan LDS dinilai memiliki tampilan yang menarik serta sesuai
untuk pembelajaran POGIL. Video pembelajaran dinilai menarik dan mudah
dipahami karena memiliki keterangan yang jelas dan kedalaman materi yang
sesuai untuk tingkat SMP. Soal evaluasi yang digunakan sesuai dengan tingkat
SMP dan dinilai sesuai dengan materi pokok serta penulisan kalimat yang jelas.
Validator ahli kurikulum memberikan skor total 112 dengan persentase 100%
(kriteria sangat valid).
Saran ahli kurikulum menjadi dasar perbaikan suplemen pembelajaran
yang dikembangkan. Saran ahli kurikulum dan perbaikan yang telah dilakukan
tercantum dalam Tabel 6.
Tabel 6. Saran ahli kurikulum dan perbaikan yang telah dilakukan
No. Saran Ahli Kurikulum
1 Perlu dilakukan perubahan kata kerja
operasional dalam indikator pembelajaran,
kata kerja operasional awal hanya
“menjelaskan” belum sesuai dengan tingkat
kemampuan yang harus dikuasai siswa SMP.
2

Perlu dilakukan perbaikan pada butir soal
evaluasi nomor 14, karena soal tersebut
membutuhkan dua kali proses berpikir.

Perbaikan
Kata kerja operasional diubah
dan dilengkapi menjadi
“menyebutkan, merumuskan,
menyimpulkan, dan
menunjukkan” (Gambar 6).
Bentuk soal diperbaiki sehingga
hanya membutuhkan sekali
proses berpikir untuk
menjawabnya (Gambar 7).

Perancangan indikator pembelajaran harus memperhatikan jenjang
pendidikan siswa. Depdiknas (2007) menyatakan bahwa indikator pembelajaran
dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang mengacu pada
kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Siswa SMP diharapkan mampu
menyelesaikan soal dengan jenjang CI, C2, C3, dan C4, sehingga diperlukan kata
kerja operasional yang sesuai.
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Indikator pembelajaran
l
1. Menjelaskan fungsi organ-organ
dalam sistem peredaran darah
2. Menjelaskan komponen darah yang meliputi plasma darah, eritrosit,
leukosit, dan trombosit
Indikator pembelajaran setelah
i i dalam sistem peredaaran darah
1. Menyebutkan organ-organ
2. Menyimpulkan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran darah
3. Merumuskan ciri-ciri pembuluh darah yang meliputi arteri, vena, dan kapiler
4. Menunjukkan dampak yang terjadi akibat kelainan dalam peredaran darah
Gambar 6. Perbaikan indikator pembelajaran
Terdapat ciri pembuluh darah sebagai berikut.
1) Jaringan tipis dan kurang elastis
2) Terletak kurang dalam pada tubuh
3) Detak jantung tidak terasa
Berdasarkan ciri di atas, darah dalam pembuluh tersebut kaya akan….
c. Nutrisi
a.
O2
d. Air
b. CO2

Terdapat ciri pembuluh darah sebagai berikut.
1) Jaringan tipis dan kurang elastic
2) Terletak kurang dalam pada tubuh
3) Detak jantung tidak terasa
4) Darah dalam pembuluh kaya akan CO2
Berdasarkan ciri di atas, pembuluh darah yang dimaksud adalah….
c.
Arteri
c. Aorta
d. Vena
d. Kapiler

A

B

Untuk menjawab soal
A, memerlukan dua
kali proses berpikir.
Terlalu rumit untuk
tingkat SMP sehingga
bentuk soal diubah
menjadi soal B

Gambar 7. Perbaikan soal evaluasi
Suplemen pembelajaran yang dikembangkan telah dinilai valid oleh
validator ahli dan sesuai dengan Moog et al. (2010) bahwa bahan ajar yang sesuai
digunakan dalam pembelajaran POGIL memiliki karakteristik gambar dan
keterangan jelas, bahasa sesuai dengan tingkatan umur siswa, runtut, dan dapat
membantu siswa mengembangkan konsep.
2. Uji coba Keterterapan
Uji coba keterterapan dilakukan terhadap 24 siswa kelas IX A SMP 1
Kalibawang,

dengan

mengisi

angket

terhadap

keterterapan

suplemen

pembelajaran untuk digunakan dalam pembelajaran. Hasil uji keterterapan
dijadikan panduan dalam perbaikan suplemen pembelajaran. Hasil uji coba
keterterapan menunjukkan adanya beberapa poin dalam LDS yang memerlukan
perbaikan, yaitu petunjuk menarik kesimpulan yang kurang jelas dan beberapa
gambar yang digunakan dalam LDS kurang jelas.
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Sebanyak 41,7% siswa menyatakan petunjuk mengerjakan LDS kurang
jelas, yaitu dalam menarik kesimpulan. Petunjuk menarik kesimpulan masih
sangat umum sehingga siswa merasa kesulitan mengisinya. Kesulitan tersebut
menjadikan siswa kurang mampu menyimpulkan dengan sempurna inti dari
materi sistem peredaran darah. Petunjuk kesimpulan ditambah pertanyaanpertanyaan yang berisi kriteria tentang apa saja yang harus disimpulkan siswa.
Dengan memberikan kriteria yang jelas dalam menulis, memungkinkan siswa
mengetahui seberapa benar tulisannya dengan harapan guru (Peterson 2010).
Konsep-konsep yang disimpulkan mengacu pada indikator pembelajaran yang
harus dikuasai siswa. Perbaikan dalam petunjuk menarik kesimpulan nampak
pada Gambar 8.
Rancangan awal

Hasil

Gambar 8. Revisi petunjuk menarik kesimpulan
Gambar belahan jantung dinilai siswa kurang jelas karena warnanya yang
gelap dan kurang kontras sehingga menyebabkan siswa kurang memahami ruangruang yang terdapat pada jantung. Perbaikan gambar dilakukan dengan mengganti
gambar belahan jantung dengan gambar yang berwarna lebih cerah dan lebih
kontras sehingga siswa mendapat gambaran yang jelas tentang ruang-ruang
jantung. Perbaikan gambar belahan jantung nampak pada Gambar 9 A. Gambar
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yang bagian-bagiannya berwarna kontras akan lebih mudah terlihat mata (Barten
1999).
Siswa menyatakan gambar pembuluh darah yang mengalami penimbunan
lemak kurang jelas karena gambar pembuluh darah dan lemak memiliki warna
yang sama dan tidak ada keterangan tambahan. Perbaikan pada gambar tersebut
dilakukan dengan sedikit mengubah warna lemak menjadi lebih muda dan
memberikan keterangan tambahan untuk menunjukkan yang mana pembuluh
darah dan yang mana lemak. Perbaikan pada gambar pembuluh darah yang
mengalami penimbunan lemak nampak pada Gambar 9 B.
Gambar D dan E pada faktor-faktor yang mempengaruhi detak jantung,
gambar D merupakan orang berkulit putih sedang duduk dan gambar E orang
berkulit hitam sedang berlari. Konsep yang diharapkan dipahami siswa adalah
aktivitas dapat mempengaruhi perbedaan detak jantung kedua orang tersebut,
namun dengan gambar orang yang berbeda warna kulit menyebabkan seorang
siswa mengira warna kulitlah yang menjadi penyebab perbedaan detak jantung
kedua orang tersebut. Perbaikan dilakukan dengan mengganti gambar E menjadi
gambar orang berkulit putih yang sedang berlari sehingga siswa dapat
menyimpulkan dengan benar bahwa aktivitas yang mempengaruhi detak jantung
manusia. Perbaikan pada gambar faktor yang mempengaruhi detak jantung
nampak pada Gambar 9 C.
Gambar awal

Gambar setelah revisi

A

B

C
Gambar 9. Revisi gambar jantung, pembuluh darah, dan orang berlari
Seorang siswa mengalami kesulitan mengerjakan beberapa soal dalam
LDS. Guru kelas menyatakan bahwa siswa tersebut dalam kesehariannya sering
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tidak serius ketika pembelajaran berlangsung dan kurang memiliki motivasi
belajar. Tella (2007) menyatakan bahwa motiasi belajar berpengaruh terhadap
hasil belajar siswa untuk mata pelajaran matematika. Siswa tersebut tidak
termotivasi untuk mengerjakan LDS sehingga kesulitan menjawab soal-soal yang
terdapat di dalamnya. Mayoritas anggota kelas tidak merasa kesulitan
mengerjakan soal sehingga tidak dilakukan perbaikan soal LDS.
Berdasarkan hasil uji coba keterterapan diketahui perbedaan antara
validator ahli dengan siswa. Validator ahli menyatakan gambar dan petunjuk
mengerjakan soal-soal telah cukup jelas, namun siswa menyatakan beberapa
gambar dan petunjuk mengerjakan kesimpulan kurang jelas. Validator ahli
memberikan penilaian terhadap konten/isi dari suplemen pembelajaran tersebut,
sedangkan siswa memberikan penilaian terhadap keterterapan suplemen
pembelajaran ketika digunakan dalam pembelajaran. Siswa menyatakan petunjuk
pada kesimpulan kurang jelas karena siswa secara langsung mengerjakan LDS
berbasis POGIL tersebut, sedangkan validator ahli menyatakan petunjuknya telah
cukup baik karena penilaian validator ahli lebih ditekankan pada konten/isi dari
LDS. Sugiyono (2009) menyatakan bahwa validasi produk didasarkan pada
pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Kekurangan yang belum terungkap saat
validasi produk, dapat terungkap saat pelaksanaan uji coba keterterapan.
3. UJi coba Pemakaian
Uji coba pemakaian dilakukan terhadap siswa kelas VIII A dan VIII B
SMP 1 Kalibawang. Jumlah siswa untuk kelas VIII A adalah 27 dan untuk kelas
VIII B adalah 26 siswa. Data yang diambil berupa hasil belajar siswa, aktivitas
siswa, serta tanggapan guru dan siswa.
a. Hasil belajar siswa
Hasil belajar untuk kedua kelas mencapai ketuntasan klasikal lebih dari
88%. Ketuntasan klasikal yang tinggi menandakan sebagian besar siswa
menguasai materi pembelajaran. Materi sistem peredaran darah yang abstrak
dapat diatasi dengan penerapan pembelajaran metode POGIL. Barthlow (2011)
menyatakan bahwa pembelajaran POGIL dapat membantu siswa mempelajari
konsep abstrak. POGIL menyediakan pembelajaran berbasis inquiry yang
mengarahkan siswa menemukan konsep materi. Seperti dijelaskan Opara &
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Oguzor (2011) bahwa pembelajaran inquiry akan memacu siswa menemukan
konsep dengan kemampuan sendiri. Siswa dibimbing menemukan konsep dengan
pertanyaan-pertanyaan dalam LDS. Siswa menggunakan informasi dari gambar
dan keterangan yang ada di LDS untuk menjawab pertanyaan. Hal tersebut
dibuktikan dengan tanggapan siswa (Lampiran 28) bahwa gambar dan keterangan
membimbing siswa memahami konsep materi. Siswa yang aktif menemukan
konsep dengan kemampuan sendiri akan lebih mudah mengingat konsep tersebut
sehingga berdampak baik pada hasil belajarnya. Opara (2011) menyatakan bahwa
keterlibatan siswa dalam proses menemukan konsep berdampak baik terhadap
hasil belajar biologi. Dengan gambar-gambar yang menjelaskan berbagai macam
organ maupun mekanisme dalam sistem peredaran darah memungkinkan siswa
memperoleh gambaran proses-proses yang terjadi dalam sistem peredaran darah.
Pembelajaran tidak lagi bersifat abstrak karena siswa mampu membentuk
gambaran dalam pikirannya sehingga mudah memahami konsep. Hal tersebut
diakui siswa (Lampiran 28) bahwa dengan pembelajaran metode POGIL siswa
mudah

memahami

materi

sistem

peredaran

darah.

Penggunaan

video

pembelajaran mempermudah siswa menangkap konsep yang rumit karena video
dapat mensimulasikan proses-proses yang terjadi sehingga muncul gambaran yang
semakin jelas dalam pikiran siswa dan tercipta pembelajaran penuh makna.
Karppinen (2005) menyatakan bahwa video merupakan salah satu media yang
dapat menciptakan suasana belajar penuh makna. Sejalan dengan pernyataan
Fawaida (2010) bahwa penggunaan video efektif dalam membelajarkan materi
invertebrata kepada siswa.
Pembelajaran POGIL dilaksanakan dalam kelompok kecil. Pembelajaran
kelompok memungkinkan siswa berinteraksi dengan teman sejawatnya. Bilgin
(2009) menyatakan bahwa belajar kelompok memungkinkan terjadinya interaksi
sosial di antara siswa. Masing-masing individu dalam kelompok memiliki
kemampuan yang berbeda sehingga terjadi pertukaran informasi dan saling
mengisi antar anggota kelompok (Tsang 2011). Dalam pembelajaran kelompok
akan tercipta pembelajaran aktif. Hal tersebut sesuai Bello (2011) yang
menyatakan bahwa belajar kelompok dapat meningkatkan aktivitas positif siswa
dalam mempelajari fisika. Siswa yang aktif cenderung akan mendapatkan nilai
yang tinggi, sesuai dengan Kidwell (2010) yang menyatakan bahwa keaktifan
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siswa dalam kelas berhubungan erat dengan hasil yang diperolehnya. Siswa dalam
uji coba aktif saat kegiatan pembelajaran (Tabel 12) sehingga memperoleh hasil
belajar yang baik.
Sebanyak 3 siswa dari masing-masing kelas mendapat nilai kurang dari
75. Setelah dikonfirmasi, seorang siswa mengatakan sedang kurang sehat ketika
dilakukan evaluasi. Grissom (2005) menyatakan bahwa kesehatan fisik
mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Siswa yang kurang sehat tidak
dapat berpikir dengan baik, sehingga nilai yang didapatnya rendah. Lima orang
siswa mengakui tidak menyukai pembelajaran metode POGIL (Lampiran 28).
Hasil penelitian Shahrori (2012) menyatakan bahwa rasa senang siswa terhadap
pembelajaran berkorelasi positif dengan hasil belajarnya. Seorang siswa
menyatakan tidak menyukai pembelajaran POGIL karena belum begitu bisa
melakukan evaluasi diri pada akhir pembelajaran dan empat orang siswa
menyatakan tidak menyukai pembelajaran metode diskusi kelompok. Siswa tidak
menyukai diskusi kelompok dengan alasan tidak menyukai salah

salah satu

anggota kelompok (2 siswa), lebih memahami materi dengan metode ceramah (1
siswa), dan menganggap anggota kelompok kurang berkontribusi (1 siswa).
Pembelajaran menggunakan suplemen pembelajaran berbasis POGIL
terbukti dapat menghasilkan ketuntasan klasikal lebih dari 88%. Hasil ini
menandakan suplemen pembelajaran berbasis POGIL tepat digunakan untuk
mengajarkan materi sistem peredaran darah di tingkat SMP.
b. Aktivitas siswa
Observasi aktivitas siswa dilakukan pada saat uji coba pemakaian
suplemen pembelajaran. Observasi dilakukan pada pertemuan pertama dan kedua,
karena pertemuan ketiga dilakukan evaluasi. Siswa mengerjakan LDS secara
berkelompok pada pertemua pertama dan kedua, namun pada pertemuan kedua
ditambah dengan penayangan video pembelajaran. Suasana

belajar

kelompok

dalam pembelajaran berbasis POGIL cenderung meningkatkan aktivitas siswa.
Bilgin (2009) menyatakan bahwa belajar kelompok memungkinkan terjadinya
interaksi sosial di antara siswa. Interaksi sosial tersebut memungkinkan siswa
memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan esensial. Kemampuan
esensial adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat (Derrick
2012). Kemampuan esensial yang dapat dilatih melalui pembelajaran POGIL
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adalah

berpikir

kritis,

kerja

kelompok,

berkomunikasi,

memanajemen,

menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi. Pengembangan kemampuan esensial
penting dilakukan dalam pembelajaran, seperti dinyatakan Muslich (2007) bahwa
KTSP menekankan pembentukan kemampuan yang dibutuhkan siswa, bukan
hanya penerusan materi pembelajaran. Tahap evaluasi diri di akhir pembelajaran
dapat melatih kemampuan siswa mengevaluasi hasil belajar, kekurangan, dan
kelebihan belajarnya. Siswa yang mampu mengevaluasi diri dengan baik
merupakan indikator telah berkembangnya kemampuan metakognisi dalam diri
siswa.
Kemampuan esensial siswa berkembang dengan indikator aktivitas siswa
yang tinggi di dalam kelas (Tabel 5). Berkembangnya kemampuan esensial siswa
akan memudahkan siswa berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan Lampiran
13 diketahui bahwa 20 siswa kelas VIII A dan 18 siswa kelas VIII B mendapat
skor rendah pada aktivitas no. 2 (menjawab pertanyaan dari teman atau guru).
Siswa memperoleh skor rendah karena tidak menjawab pertanyaan dari teman
atau guru. Siswa dari kedua kelas tidak ada yang mengungkapkan pertanyaan saat
maupun setelah pembelajaran berlangsung, dan guru hanya memberikan
pertanyaan dalam jumlah yang terbatas. Guru memberikan rata-rata enam
pertanyaan disetiap akhir pembelajaran untuk menguji kemampuan siswa. Cukup
banyak siswa yang ingin menjawab, namun hanya enam siswa yang mendapat
kesempatan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut. Guru seharusnya mampu
mengembangkan tiap pertanyaan untuk melibatkan lebih banyak siswa aktif
dalam pembelajaran. Lampiran 13 juga menunjukkan 7 siswa VIII A dan 6 siswa
VIII B mendapat skor rendah pada aktivitas no. 10 (mengungkapkan hasil belajar
melalui evaluasi diri). Siswa yang berskor rendah menyatakan bingung
mengungkapkan kelebihan maupun kekurangan belajarnya karena selama ini
belum pernah melakukan kegiatan tersebut. Dua kali pertemuan belum mampu
menjadikan siswa lancar mengungkapkan apa yang dirasakannya dalam
pembelajaran. Guru perlu membimbing siswa secara berkelanjutan agar siswa
dapat mengungkapkan hasil belajarnya dengan baik (Munoz 2007).
Seorang siswa kelas VIII A beraktivitas rendah mengakui tidak menyukai
pembelajaran metode POGIL. Setelah dikonfirmasi, siswa tersebut tidak
menyukai

belajar

kelompok

karena

teman-teman

kelompoknya

sering
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mengucilkannya. Siswa lain menyatakan siswa tersebut tidak pernah aktif dalam
kegiatan kelompok sehingga tidak disukai teman-teman kelompoknya.
c. Tanggapan guru dan siswa
Guru menyatakan bahwa pembelajaran metode POGIL dapat membantu
guru mengajarkan materi sistem peredaran darah. LDS sistem peredaran darah
berbasis POGIL tepat digunakan sebagai salah satu sumber belajar, dibuktikan
dengan ketuntasan klasikal yang tinggi (Tabel 4) dan aktivitas siswa yang tinggi
(Tabel 5). Guru menyatakan bahwa kemampuan esensial siswa dapat
dikembangkan dengan pembalajaran berbasis POGIL. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Hanson (2006) bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran POGIL
akan mengembangkan kemampuan esensial. Guru memberikan tanggapan
terhadap suplemen pembelajaran dan memberikan skor total 100 (kriteria sangat
baik).
Guru memberikan masukan berupa: 1) lembar jawab LDS yang terlalu
sempit dan 2) salah ketik dalam beberapa kata LDS. Lembar jawab yang sempit
akan membatasi jawaban siswa sehingga menjadi kurang jelas dipahami. Tulisan
siswa menjadi terlalu rapat karena terbatasnya tempat yang disediakan. Salah
ketik pada dua kata dalam kalimat pertanyaan LDS membingungkan. Kesalahan
tersebut memang tidak fatal namun kekurangan sekecil apapun harus diperbaiki
demi kesempurnaan suplemen pembelajaran yang dikembangkan. Perbaikan
dilakukan dengan mendesain lembar jawab yang lebih luas dan perbaikan pada
kata yang salah ketik. Perbaikan yang dilakukan menjadikan suplemen
pembelajaran yang dikembangkan menjadi lebih sempurna.
Tanggapan siswa terhadap pembelajaran metode POGIL adalah baik
(Tabel 5). Siswa menyatakan mudah memahami materi, mampu menemukan
konsep dengan kemampuan sendiri dan mudah mengingat materi. Gambar,
keterangan, dan video mudah dipahami dan membimbing siswa menemukan
konsep. Siswa juga menyatakan senang dan tertarik mengikuti pembelajaran
POGIL. Item no. 7 mendapatkan skor yang paling sedikit diantara 10 item yang
ditanggapi siswa. Siswa-siswa yang menjawab tidak setuju menyatakan kurang
memahami apa yang harus dituliskan dalam kegiatan evaluasi diri. Kegiatan
evaluasi diri bertujuan untuk menilai perolehan, kelebihan, dan kekurangan diri
siswa setiap pertemuan. Kesadaran siswa akan kemampuan yang dimilikinya akan
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meningkat dengan melaksanakan kegiatan evaluasi diri (Munoz 2007). Siswa
yang terbiasa melakukan evaluasi diri akan dapat melakukan perbaikan pada
pertemuan selanjutnya. Hanson (2006) menyatakan bahwa siswa perlu
merefleksikan apa yang telah dipelajari, kelebihan, dan kekurangan belajarnya
agar dapat melakukaan perbaikan pada pertemuan berikutnya.
Berdasarkan tanggapan guru dan siswa tersebut, suplemen pembelajaran
yang dikembangkan dapat dikatakan baik. Nash (1999) menyatakan bahwa bahan
ajar yang baik memiliki ciri instruksi sederhana, menimbulkan minat siswa,
membentu mengingat materi, menstimulasi berpikir aktif, dan melibatkan lebih
banyak indra untuk mempercepat belajar. Bahan ajar yang baik, dalam hal ini
berbentuk LDS dapat membantu siswa mempelajari materi pembelajaran.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Suplemen pembelajaran berbasis POGIL pada materi sistem peredaran
darah yang dikembangkan dinilai valid oleh validator ahli materi dan ahli
kurikulum dengan memberikaan skor berturut-turut 44, persentase 84,6% (kriteria
sangat valid) dan skor 112, persentase 100% (kriteria sangat valid). Suplemen
pembelajaran yang dikembangkan efektif diterapkan dalam kegiatan pembelajaran
di tingkat SMP. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil belajar siswa mencapai
ketuntasan klasikal 88,7%; siswa yang beraktifitas tinggi mencapai 98,15%; guru
memberikan skor tanggapan 10 dengan persentase 100% (kriteria sangat baik) dan
siswa memberikan skor tanggapan 22,95 dengan persentase 88,45% (kriteria
sangat baik). Tingginya aktifitas siswa (98,15%) menunjukkan berkembangnya
kemampuan esensial. Kemampuan siswa pada kegiatan evaluasi diri menunjukkan
perkembangan kemampuan metakognisi.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah:
1. Pemahaman siswa terhadap materi perlu diuji dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan di akhir pembelajaran, guru sebaiknya kreatif dalam
mengembangkan pertanyaan sehingga melibatkan lebih banyak siswa untuk
aktif dalam pembelajaran.
2. Siswa yang tidak terbiasa melakukan kegiatan evaluasi diri akan merasa
kesulitan dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya dalam pembelajaran.
Sebaiknya guru berperan aktif membantu siswa dalam kegiatan evaluasi diri.
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LAMPIRAN

Lampiran 1
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Lampiran 2
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Lampiran 3
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Alokasi waktu

SILABUS
: SMP 1 Kalibawang
: IPA Biologi
: VIII/1
: 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
: 1.6 Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan
: 6 x 40 menit

Materi
Pembelajaran
1. Organ peredaran
darah
a. Jantung
b. Pembuluh
darah

Kegiatan
Pembelajaran
•

1. Komponen darah
a. Plasma darah
b. Sel darah
-eritrosit
-leukosit
-trombosit
2. Proses peredaran
darah
a. Peredaran
darah besar
b. Peredaran
darah kecil
3. Peran peredaran
darah

•

•
Berdiskusi
kelompok
menjawab
pertanyaan sistem
peredaran darah
dalam LDS
(melatih
kemampuan kerja
kelompok,
berkomunikasi,
•
dan
memanagemen)
Melakukan
eksplorasi
terhadap gambar
dan keterangan
pada LDS dalam
menjawab
pertanyaan
peredaran darah
(melatih
kemampuan

Indikator
Menyebutkan
organ-organ
dalam sistem
peredaran darah

Merumuskan ciriciri pembuluh
darah yang
meliputi arteri,
vena, dan kapiler

Teknik
Tes tertulis

Tes tertulis

Penilaian
Bentuk
Contoh Instrumen
Instrumen
Pilihan ganda • Di bawah ini merupakan organ
yang berperan dalam
peredaran darah manusia
adalah….
a. Jantung
b. Limpa
c. Ginjal
d. Paru-paru

Pilihan ganda

• Terdapat ciri pembuluh darah
sebagai berikut.
1) jaringan tipis dan
kurang elastic
2) terletak kurang dalam
pada tubuh
3) detak jantung tidak
terasa
4) darah dalam pembuluh
kaya akan CO2
Berdasarkan ciri di atas,
pembuluh darah yang
dimaksud adalah….
a. Arteri
b. Aorta
c. Vena

Sumber/Bahan/
Alat
• Buku IPA
Biologi
Erlangga
kelas VIII
• LDS Sistem
peredaran
darah
• Video proses
peredaran
darah dan
kelainan
dalam sistem
peredaran
darah
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4. Penggolongan
darah sistem ABO
5. Kelainan-kelainan
dalam peredaran
darah

d. Kapiler

berpikir kritis)
•

•

•

•

Menyimpulkan
konsep (formasi)
berdasarkan
jawaban
pertanyaan LDS

•

Menyimpulkan
fungsi organorgan dalam
sistem peredaran
darah

Tes tertulis

Pilihan ganda

a. Membawa darah yang
kaya CO2 ke seluruh
tubuh

Menganalisis dan
menyelesaikan
pertanyaan tingkat
lebih tinggi
berkaitan dengan
aplikasi konsep
peredaran darah
(melatih
kemampuan
menyelesaikan
masalah)
Melihat video
tentang proses
peredaran darah
dan kelainankelainan dalam
sistem peredaran
darah
Melakukan
metakognisi

• Di bawah ini yang tidak benar
mengenai peran arteri
dalam peredaran darah
adalah….

b. Membawa darah yang
kaya O2 ke seluruh
tubuh
c. Membawa darah yang
mengandung sampah
tubuh ke jantung

•

Menyebutkan
komponenkomponen darah

Tes tertulis

Pilihan ganda

d. Membewa darah yang
mengandung nutrisi ke
seluruh tubuh

• Komponen darah yang berupa
sel tidak berinti adalah

•

Merumuskan ciri
masing-masing
komponen darah

Tes tertulis

Pilihan ganda

a.
b.
c.
d.

Leukosit dan eritrosit
Trombosit dan leukosit
Eritrosit dan trombosit
Plasma dan leukosit

• Diketahui sel darah memiliki
ciri-ciri sebagai berikut.
1) Bentuknya dapat
berubah
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•

•

•

Menyimpulkan
fungsi masingmasing komponen
darah

2) Dapat bergerak keluar
dari pembuluh darah
3) Jumlah normalnya
kurang lebih 8000 per
mm3 darah
Sel darah yang dimaksud
adalah…
a. Eritrosit
b. Trombosit
c. Leukosit
d. Plasma

Tes tertulis

Pilihan ganda

Menyimpulkan
proses peredaran
darah

Tes tertulis

Pilihan ganda

Menyimpulkan
peran peredaran
darah

Tes tertulis

Pilihan ganda

• Di bawah ini yang tepat
tentang peran leukosit
adalah….
a. Berperan dalam
pembekuan darah
b. Berperan dalam
pertahanan tubuh
c. Berperan dalam
penyebaran nutrisi
d. Berperan dalam
penyebaran O2
• Di bawah ini yang benar
tentang peran bilik kiri
adalah….
a. Memompa darah
menuju paru-paru
b. Memompa darah
menuju serambi kiri
c. Menerima darah dari
serambi kanan
d. Memompa darah ke
menuju aorta
• Di bawah ini yang bukan
peran peredaran darah bagi
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tubuh manusia adalah….
a. Mengedarkan sari
makanan ke seluruh
tubuh
b. Mengedarkan O2 ke
seluruh tubuh
c. Mengedarkan CO2 ke
seluruh tubuh
d. Mengangkut sampah
dari jaringan tubuh

•

Menyimpulkan
faktor-faktor yang
mempengaruhi
detak jantung

•

Menyimpulkan
dasar
penggolongan
darah sistem ABO

Tes tertulis

Pilihan ganda

Tes tertulis

Pilihan ganda

• Seorang pria biasanya
memiliki denyut jantung
yang lebih cepat
dibandingkan wanita, hal
ini terjadi karena….
a. Pria lebih sehat dari
wanita
b. Jantung pria berukuran
lebih besar
c. Darah pria lebih
banyak dibandingkan
wanita
d. Aktifitas pria lebih
banyak dibandingkan
wanita
• Pernyataan di bawah ini yang
benar adalah….
a. Antigen A apabila
bertemu antibodi anti
B akan memicu
penggumpalan
b. Antigen B apabila
bertemu antibodi anti
B tidak akan memacu
penggumpalan
c. Darah yang memiliki
antigen A dan B tidak
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d.

•

•

Menyimpulkan
kelainan-kelainan
yang terjadi dalam
sistem peredaran
darah

Menunjukkan
dampak kelainankelainan dalam
peredaran darah

Tes tertulis

Pilihan ganda

Tes tertulis

Pilihan ganda

akan menggumpal bila
bertemu darah
golongan O
Darah yang memiliki
antigen A akan
menggumpal bila
bertemu dengan darah
golongan B

• Kelainan dimana jumlah
leukosit meningkat dengan
pesat sehingga merugikan
tubuh disebut….
a. Hipertensi
b. Anemia
c. Leukemia
d. Hipotensi
• Apabila terjadi kelainan pada
fungsi trombosit, akibat
yang dapat terjadi
adalah….
a. Darah sukar membeku
ketika luka
b. Darah miskin
kandungan O2
c. Sistem pertahanan
tubuh lemah
d. Terjadi penumpukan
CO2 dalam darah

Lampiran 4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01
( RPP 01 )
Sekolah
Kelas
Mata pelajaran
Pertemuan keAlokasi waktu

: SMP 1 Kalibawang
: VIII (Delapan)
: IPA BIOLOGI
:1
: 2 x 40 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
B. Kompetensi Dasar
1.3.
Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan
hubungannya dengan kesehatan
C. Indikator
1. Menyebutkan organ-organ dalam sistem peredaran darah
2. Menyimpulkan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran darah
3. Merumuskan ciri-ciri pembuluh darah yang meliputi arteri, vena, dan
kapiler
4. Menyebutkan komponen-komponen darah
5. Merumuskan ciri masing-masing komponen darah
6. Menyimpulkan fungsi masing-masing komponen darah
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem peredaran darah
2. Siswa dapat merumuskan ciri-ciri pembuluh darah yang meliputi arteri,
vena, dan kapiler
3. Siswa dapat menyimpulkan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran
darah
4. Siswa dapat mmerumuskan ciri masing-masing komponen darah
5. Siswa dapat menyimpulkan fungsi masing-masing komponen darah
6. Siswa dapat menyimpulkan fungsi masing-masing komponen darah
E. Materi Pembelajaran
Sistem Peredaran Darah
1. Organ-organ peredaran darah
Jantung, pembuluh darah
2. Macam bagian darah
• Plasma darah
• Sel-sel darah yang terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit
3. Fungsi bagian-bagian darah
• Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan
• Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbondioksida
• Leukosit berfungsi untuk pertahanan tubuh
• Trombosit berfungsi untuk pembekuan darah
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F. Metode Pembelajaran
- Diskusi kelompok
- Inquiri terbimbing
G. Langkah-langkah Pembelajaran
No
1.

Kegiatan
Pendahuluan
a. Guru memberikan apersepsi kepada siswa “anakanak, siapa yang sudah pernah jatuh hingga
berdarah? Kenapa bisa keluar darah? Sebenarnya
apa sih darah itu?”

Waktu
5
menit

Metode

b. Guru menyampaikan judul materi pembelajaran,
standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan
pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan.
2.

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing
masing kelompok terdiri dari 4 siswa.

40
menit

2) Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya.
3) Masing masing kelompok mendapatkan LDS I
tentang organ peredaran darah dan komponen
darah.

4) Siswa berdiskusi kelompok mengerjakan LDS I
berdasarkan petunjuk-petunjuk di dalamnya untuk
membangun pemahaman (melatih kemampuan
berpikir kritis, bekerja kelompok, memanagemen
dan berkomunikasi).

5) Guru membantu kesulitan siswa dalam menjawab
dengan memberikan petunjuk-petunjuk secara
implisit.

15
menit

b. Elaborasi

6) Siswa mengerjakan pertanyaan aplikasi I pada
LDS yang berisi aplikasi konsep (melatih
kemampuan menyelesaikan masalah).

7) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan LDS I
kepada guru.
c. Konfirmasi

8) Siswa mendapatkan konfirmasi dari guru tentang
konsep dan jawaban pertanyaan.

9) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya
tentang materi yang belum dipahami.

10) Siswa yang aktif bertanya akan mendapat
penghargaan berupa stiker bergambar.

11) Kelompok yang anggotanya memiliki jumlah
stiker paling banyak mendapatkan reward dan guru

15
menit

a. Diskusi
kelompok
b. Inquiri
terbimbing
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memberikan motivasi kepada siswa dalam
kelompok lain untuk lebih meningkatkan prestasi.
3.

Penutup
a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang
organ dan bagian-bagian darah serta fungsinya.

5
menit

b. Siswa menuliskan hasil-hasil yang didapat dalam
pembelajaran, kesulitan yang dihadapi, dan
harapan untuk pembelajaran berikutnya dalam
lembar penilaian diri dan dikumpulkan (melatih
kemampuan evaluasi diri).
c. Siswa diberi tugas mempelajari materi proses
peredaran darah, peran peredaran darah dan
penggolongan darah.

H. Sumber Belajar
1. Lembar diskusi siswa I
I. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian:
• Penugasan
2. Bentuk Instrumen:
• Lembar diskusi siswa

Wonosobo , Desember 2012
Mengetahui,
Guru IPA Biologi

Peneliti

Dwi Desyana Herawati, S.Pd

Panji
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 02
( RPP 02 )
Sekolah
Kelas
Mata pelajaran
Pertemuan keAlokasi waktu

: SMP 1 Kalibawang
: VIII (Delapan)
: IPA BIOLOGI
:1
: 2 x 40 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
2. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
B. Kompetensi Dasar
1.4.
Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan
hubungannya dengan kesehatan
C. Indikator
1. Menyimpulkan proses peredaran darah
2. Menyimpulkan peran peredaran darah
3. Menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi detak jantung
4. Menyimpulkan dasar penggolongan darah sistem ABO
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyimpulkan proses peredaran darah
2. Siswa dapat menyimpulkan peran peredaran darah
3. Siswa dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi detak
jantung
4. Siswa dapat menyimpulkan dasar penggolongan darah sistem ABO
E. Materi Pembelajaran
1. Proses peredaran darah
• Peredaran darah besar
Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke
jantung
• Peredaran darah kecil
Darah mengalir dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung
2. Peran peredaran darah
• Mengangkut O2 dan sari makanan ke seluruh tubuh
• Mengangkut CO2 dan sampah dari seluruh tubuh
3. Penggolongan darah
Golongan darah A, B, AB, dan O
F. Metode Pembelajaran
- Diskusi kelompok
- Inquiri terbimbing
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
No
1.

Kegiatan
Pendahuluan
a. Guru mengulas materi tentang organ dan
komponen darah.

Waktu
5
menit

Metode

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa “anakanak bayangkanlah mobil-mobil di jalan adalah
darah dan jalan adalah pembuluh darah. Mobilmobil tersebut bergerak menuju tempat tujuannya
sama seperti darah dalam tubuh kita. Bagaimana
cara darah dapat bergerak di dalam tubuh kita?
Akan kita bahas dalam pertemuan kali ini.
c. Guru menyampaikan judul materi pembelajaran,
standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan
pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan.
2.

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing
masing kelompok terdiri dari 4 siswa.

40
menit

2) Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya.
3) Masing masing kelompok mendapatkan LDS II
tentang proses dan peran peredaran darah serta
penggolongan darah.
4) Siswa berdiskusi kelompok mengerjakan LDS II
berdasarkan petunjuk-petunjuk di dalamnya untuk
membangun pemahaman (melatih kemampuan
berpikir kritis, bekerja kelompok, memanagemen
dan berkomunikasi).
5) Guru menayangkan video proses peredaran darah.
6) Guru membantu kesulitan siswa dalam menjawab
dengan memberikan petunjuk-petunjuk secara
implisit.
b. Elaborasi
7) Siswa mengerjakan pertanyaan aplikasi II pada
LDS yang berisi aplikasi konsep (melatih
kemampuan menyelesaikan masalah).
8) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan LDS II
kepada guru.
c. Konfirmasi
9) Siswa mendapatkan konfirmasi dari guru tentang
konsep dan jawaban pertanyaan.
10) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya
tentang materi yang belum dipahami.
11) Siswa yang aktif bertanya mendapat penghargaan
berupa stiker bergambar.
12) kelompok yang anggotanya memiliki jumlah stiker

15
menit

15
menit

a. Diskusi
kelompok
b. Inquiri
terbimbing
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paling banyak mendapatkan reward dan guru
3.

Penutup
a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang
proses dan peran peredaran darah serta
penggolongan darah sistem ABO.

5
menit

b. Siswa menuliskan hasil-hasil yang didapat dalam
pembelajaran, kesulitan yang dihadapi, dan harapan
untuk pembelajaran berikutnya dalam lembar
penilaian diri dan dikumpulkan (melatih
kemampuan evaluasi diri).
c. Siswa diberikan tugas untuk mempelajari materi
selanjutnya yaitu kelainan-kelainan dalam sistem
peredaran darah.

H. Sumber Belajar
2. Lembar diskusi siswa II
3. Video proses peredaran darah
I. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian:
• Penugasan
2. Bentuk Instrumen:
• Lembar diskusi siswa

Wonosobo, Desember 2012
Mengetahui,
Guru IPA Biologi

Peneliti

Dwi Desyana Herawati, S.Pd

Panji
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 03
( RPP 03 )
Sekolah
Kelas
Mata pelajaran
Pertemuan keAlokasi waktu

: SMP 1 Kalibawang
: VIII (Delapan)
: IPA BIOLOGI
:1
: 2 x 40 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
3. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
B. Kompetensi Dasar
1.5.
Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan
hubungannya dengan kesehatan
C. Indikator
1. Menyimpulkan kelainan-kelainan yang terjadi dalam sistem peredaran darah
2. Menunjukkan dampak yang terjadi akibat kelainan dalam sistem peredaran darah
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyimpulkan kelainan-kelainan dalam sistem peredaran darah
2. Siswa dapat menyebutkan dampak yang terjadi akibat kelainan dalam
sistem peredaran darah
E. Materi Pembelajaran
4. Kelainan-kelainan dalam sistem peredaran darah
• Hemofilia
• Anemia
• Leukemia
• Hipertensi
• Hipotensi
F. Metode Pembelajaran
- Ceramah interaktif
G. Langkah-langkah Pembelajaran
No
1.

2.

Kegiatan
Pendahuluan
a. Guru mengulas materi proses dan peran peredaran
darah serta penggolongan darah.
b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa “anakanak apakah di sekitar rumah kalian ada yang
menderita darah tinggi? Bagaimana keadaan
penderita darah tinggi?
c. Guru menyampaikan judul materi pembelajaran,
standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan
pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan.
Kegiatan Inti

Waktu
5
menit

Metode

a. Ceramah
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3.

a. Guru menayangkan video kelainan-kelainan dalam
sistem peredaran darah.
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya.
c. Siswa yang bertanya mendapat hadiah berupa stiker
bergambar.
Penutup
a. Siswa menuliskan hasil-hasil yang didapat dalam
pembelajaran, kesulitan yang dihadapi, dan
harapan untuk pembelajaran berikutnya.
b. Siswa menerima lembar jawab dan lembar soal tes.
evaluasi akhir (post-test).
c. Siswa mengerjakan tes evaluasi akhir (post-test).
d. Siswa mengumpulkan lembar jawab yang
dikerjakan.

25
menit

interaktif

50
menit

H. Sumber Belajar
1. Lembar diskusi siswa III
2. Video proses peredaran darah
I. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian:
• Tes tertulis
2. Bentuk Instrumen:
• Soal pilihan ganda

Wonosobo, Desember 2012
Mengetahui,
Guru IPA Biologi

Peneliti

Dwi Desyana herawati, S.Pd

Panji

Lampiran 5
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LEMBAR DISKUSI SISWA I

Organ Peredaran Darah dan Komponen Darah

PETUNJUK BELAJAR
1. Kerjakanlahlembar diskusi ini dengan teman kelompokmu.
2. Dilarang membuka buku ataupun sumber materi lain saat
mengerjakan lembar diskusi ini.
3. Perhatikanlah gambar dan keterangan yang ada untuk dapat
menjawab pertanyaan.
4. Berdiskusilah dengan teman sekelompokmu untuk menjawab
pertanyaan.

Aduhh.. Kesandung
batu..sakiit..berdarah…hiks hiks

Darahhh…
?????

ini
batu…

Kenapa orang terluka
mengeluarkan darah
ya?? Darah itu apa si?

??

1

Saya gak tahu
om…Tanya pak
guru aja

58
Kalian ingin tahu tentang darah…
Jawablah pertanyaan di bawah ini…

I. Organ Sistem Peredaran Darah
2. Organ peredaran darah terdiri
atas………...........Dan ……………….

Jantung berfungsi untuk memompa
darah.
1. Berdasarkan gambar di
samping, jantung terletak di…….

Berdasarkan arah peredaran
darahnya, pembuluh darah dibedakan
menjadi pembuluh arteri dan pembuluh
vena.
Permukaan luar

vena
kapiler
arteri

Permukaan dalam

Bila jantung di belah dua, akan
nampak ruang-ruang jantung yaitu:
Serambi kanan
Bilik kanan
Serambi kiri
Bilik kiri

Perhatikanlah gambar di samping.
3. Pembuluh darah yang memiliki jaringan
lebih tebal adalah….
4. Pembuluh darah yang letaknya lebih
dalam pada permukaan tubuh adalah….
5. Pembuluh darah yang letaknya lebih luar
adalah….
6. Pembuluh kecil yang menjadi
penghubung arteri dan vena adalah….
2
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•

Arteri mengalirkan darah yang banyak mengandung O2 ke seluruh tubuh.

•

Darah dari arteri akan masuk ke pembuluh yang lebih kecil dan berdinding
tipis yaitu kapiler, dalam kapiler inilah akan terjadi pertukaran O2 dengan
CO2.

•

Darah yang banyak mengandung CO2 akhirnya mengalir menuju vena.

•

Vena mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2 kembali ke jantung.

II.Komponen Darah

Darah terdiri atas komponen sel
dan komponen plasma.
Komponen sel terdiri aras:
1. Eritrosit (sel darah merah)
2. Leukosit (sel darah putih)
3. Trombosit (keping darah)
Komponen plasma merupakan cairan
yang menjadi medium bagi sel-sel
darah.
Plasma darah tersusun atas air(90%),
ik d
t i

Perhatikan gambar dan keterangan di atas untuk dapat menjawab pertanyaan!
7. Dari tiga jenis sel darah, yang berukuran paling besar adalah….
8. Sel darah yang memiliki bentuk bikonkaf (cekung dikedua sisi) adalah….
9. Sel darah yang memiliki inti adalah….
10. Sel darah yang tidak memiliki inti adalah….

Plasma darah bagaikan air sungai yang mengalirkan sel-sel darah ke segala tempat
di dalam tubuh.
11. Apakah sel darah dapat mengalir ke seluruh tubuh tanpa bantuan plasma dalam
pembuluh?
12. Sungai hanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Apakah
darah juga demikian?
13. Gaya gravitasi mengatur pergerakan air sungai. Yang mengatur pergerakan
darah adalah….
3
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Dalam eritrosit terdapat hemoglobin (Hb) yang dapat mengikat oksigen. Oksigen
diedarkan ke seluruh tubuh oleh eritrosit.

Dalam 1 mm3 darah terdapat lebih kurang 5 juta eritrosit, 8000 leukosit,
dan 300 ribu trombosit

Leukosit berperan dalam pertahanan tubuh yaitu melawan dan membasmi bibit
penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit dapat bergerak keluar dari
pembuluh darah untuk melawan bibit penyakit. Leukosit dibagi menjadi 2
kelompok agranulosit dan granulosit.
Agranulosit merupakan leukosit yang tidak memiliki granula
1. Limfosit memiliki nukleus (inti sel) 1, berukuran besar hampir
menempati seluruh bagian sel
2. Monosit memiliki nukleus besar dan berbentuk seperti tapal
kuda.
Granulosit merupakan leukosit yang memiliki granula
1. Neutrofil memiliki 3 hingga 5 nukleus yang saling terhubung
2. Eosinofil memiliki 2 nukleus yang saling terhubung
3. Basofil memiliki nukleus cukup besar tapi batas-batas nukleusnya tidak
jelas
Gambar 5
jenis

A

B

C

D

E

Dengan memperhatikan keterangan macam-macam leukosit di atas, tentukanlah
jenis dari leukosit dalam gambar.
14. Gambar A adalah…..

17. Gambar D adalah….

15. Gambar B adalah…..

18. Gambar E adalah….

16. Gambar C adalah….
4
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Pembuluh
darah
1

protrombin

Trombosit berperan untuk
menggumpalkan darah,
prosesnya dapat dilihat di
samping ini.

2
3

fibrin

Lengkapilah skema di atas, dengan
memperhatikan keterangan di
samping.
19. Nomor 1 adalah….
20. Nomor 2 adalah….
21. Nomor 3 adalah….

Ketika
pembuluh
rusak,
trombosit akan berkumpul dan
menyumbat luka yang muncul.
Trombosit dan jaringan yang
terluka akan memacu terjadinya
reaksi pengaktifan protrombin
menjadi thrombin. Trombin akan
mengaktifkan
fibrinogen
menjadi benang-benang fibrin.
Benang-benang
fibrin
akan
menjerat eritrosit sehingga
menutup luka secara sempurna.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
1. Organ yang berperan dalam peredaran darah terdiri dari
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Fungsi masing-masing organ peredaran darah tersebut adalah
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Komponen-koponen penyusun darah terdiri dari
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Fungsi masing-masing komponen adalah
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5
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Pertanyaan Aplikasi 1
Jawablah pertanyaan berikut setelah kamu memahami memahami organ
peredaran darah dan komponen darah (tahapan aplikasi dalam POGIL).
Di samping adalah gambar dari
penampang melintang pembuluh darah
yang mengalami penimbunan lemak di
permukaan dalamnya. Hal tersebut
diakibatkan oleh konsumsi lemak yang
terlalu berlebihan.
1.

Jelaskan yang akan terjadi dengan aliran darah apabila terjadi
penimbunan lemak di dalam pembuluh darah!
Jawab:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Apakah yang harus kita lakukan untuk menghindari kejadian
tersebut?
Jawab:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Di samping merupakan gambar darah
yang membeku saat terjadi luka.
benang fibrin
eritrosit
3. Perhatikanlah gambar di atas.
Penderita hemofilia tidak mampu membentuk benang-benang fibrin.
Jelaskanlah kejadian yang akan dialami penderita hemofilia saat mengalami
luka !
Jawab:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Leukopenia merupakan kelainan dimana terjadi penurunan jumlah
leukosit. Jelaskan kejadian yang akan dialami oleh tubuh apabila jumlah
leukosit menurun !
Jawab:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
6
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LEMBAR DISKUSI SISWA II

Proses dan Peran Peredaran Darah, Golongan Darah

PETUNJUK BELAJAR
1. Kerjakanlahlembar diskusi ini dengan teman kelompokmu.
2. Dilarang membuka buku ataupun sumber materi lain saat
mengerjakan lembar diskusi ini.
3. Perhatikanlah gambar dan keterangan yang ada untuk dapat
menjawab pertanyaan.
4. Berdiskusilah dengan teman sekelompokmu untuk menjawab
Jantung kita terletak di
rongga dada, jantung
berperan dalam memompa
darah ke seluruh tubuh.
Untuk tahu bagaimana
proses peredaran darah
Pak Guru akan memutarkan
video untuk kalian.
Hore…nonton film

PERHATIKANLAH VIDEO TENTANG PROSES
PEREDARAN DARAH YANG DITAYANGKAN GURUMU !

1
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Darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk ke dalam serambi
kanan jantung kemudian dipompa ke bilik kanan, dari bilik kanan darah
dipompa menuju paru-paru kemudian menuju serambi kiri dan terakhir
dipompa ke bilik kiri untuk selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melaui
aorta
Perhatikan gambar ruang jantung di
samping.
• Garis kuning merupakan aliran

5
6

darah kotor dari seluruh tubuh
•

Garis biru merupakan aliran darah
darah kotor menuju paru-paru

1

4
•

Garis ungu merupakan aliran darah
bersih dari paru-paru

2

3

•

Garis hitam merupakan aliran darah

menuju seluruh bagian tubuh
Dengan memperhatikan gambar ruang-ruang jantung dan keterangan di atas,
jawablah pertanyaan di bawah ini.
Nama bagian yang bernomor adalah:
1……………….
2.………………
3………………….
4……………….

5.………………

6…………………

Perhatikan alur peredaran darah di
samping.
7. Peredaran darah kecil adalah
peredaran darah dari……………………..
menuju…………………dan
kembali
ke…………………….
8. Peredaran darah besar adalah
peredaran darah dari……………………
menuju…………………dan
kembali
ke…………………….

2
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Perhatikanlah gambar di bawah ini untuk dapat menjawab pertanyaan tentang
factor-faktor yang mempengaruhi detak jantung

9. Detak jantung orang A dan B berbeda kecepatannya. Faktor yang
mempengaruhinya adalah….
10. Detak jantung orang A dan C berbeda kecepatannya. Faktor yang
mempengaruhinya adalah….
11. Detak jantung orang D dan E berbeda kecepatannya. Faktor yang
mempengaruhinya adalah….
Peran Peredaran Darah
Tubuh memerlukan pasokan sari makanan dan oksigen untuk dapat menghasilkan
energi. Sistem peredaran berperan dalam penyaluran sari makanan dan oksigen ke
seluruh tubuh
Perhatikanlah gambar di bawah ini untuk dapat menjawab pertanyaan
Pembuluh darah

Pembuluh darah

Keterangan :

12. Pembuluh darah A dan B berturut-turut
adalah….
a. Arteri dan vena
b. Vena dan arteri
c. Vena dan kapiler
d. Kapiler dan arteri
13. Zat-zat di bawah ini yang tidak diedarkan
oleh pembuluh arteri adalah….
a. O2
c. CO2
b. Vitamin
d. Asam amino
3
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14. Pembuluh darah A mengalirkan darah menuju…..
15. Pembuluh darah B mengalirkan darah menuju…..

Golongan Darah
Golongan darah ditentukan oleh adanya antigen dan
antibodi dalam darah.
Antigen terletak pada eritrosit sedangkan antibodi
terletak pada plasma darah.

Antigen terletak di
eritrosit

Sekarang mari belajar
tentang golongan darah

Antibodi terletak
di plasma darah

golongan darah
A

antigen yang dimiliki
A

B

B

AB

A dan B

O

Tidak memiliki

antibodi yang
dimiliki
anti B
anti A
tidak memiliki
anti A dan anti B

Antigen dan antibodi yang sama bila bertemu akan memicu darah
menggumpal.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menggumpal dan tidak menggumpal.
16. Antigen A apabila bertemu antibodi anti A

(…………………………………)

17. Antigen B apabila bertemu antibodi anti B

(…………………………………)

18. Antigen B apabila bertemu antibodi anti A

(…………………………………)

19. Darah golongan A bertemu antibodi anti A

(…………………………………)

20. Darah golongan B bertemu antibodi anti A

(…………………………………)

21. Darah golongan B bertemu darah golongan A

(…………………………………)

4
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Penentuan golongan darah seseorang dapat diketahui dengan melakukan tes
golongan darah. Tes golongan darah dilakukan dengan menggunakan cairan yang
berisi antibodi anti A dan antibodi anti B.
a. Apabila darah ditetesi anti A menggumpal tetapi ditetesi anti B tidak
menggumpal maka darah tersebut bergolongan A.
b. Apabila darah ditetesi anti A tidak menggumpal tetapi ditetesi anti B
menggumpal maka darah tersebut bergolongan B.
c. Apabila darah ditetesi anti A menggumpal dan ditetesi anti B juga
menggumpal maka darah tersebut bergolongan AB.
d. Apabila darah ditetesi anti A tidak menggumpal dan ditetesi anti B tidak
menggumpal maka darah tersebut bergolongan O.

Tetesan darah yang

Tetesan darah yang tidak

22. Darah diuji dengan menggunakan anti A dan anti B, dengan hasil sebagai
berikut:
Antibodi
anti A
anti B

Darah
Tidak menggumpal
Menggumpal

Maka dapat disimpulkan bahwa darah tersebut memiliki antigen ….. dan
memiliki antibodi…..

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
1. Proses peredaran darah dalam tubuh adalah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Urutan peredaan darah di dalam jantung adalah
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Peran proses peredaran darah bagi tubuh adalah
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Empat macam golongan darah pada manusia adalah……, darah yang
golongannya berbeda, apabila bertemu akan menyebabkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
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Soal Aplikasi 2
Jawablah pertanyaan berikut setelah kamu memahami memahami proses dan
peran peredaran darah serta golongan darah (tahapan aplikasi dalam POGIL).

Detak jantung seseorang dapat dirasakan melalui
denyut nadi pada pergelangan tangan.
Perhatikan gambar di samping untuk dapat
merasakan denyut nadi.
1. Hitunglah jumlah detak jantungmu dalam
waktu 60 detik dengan merasakan denyut
nadi tanganmu !
Lakukan untuk semua anggota kelompok dan
carilah rata-ratanya.
Jawab:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

2. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa pada anak usia…………, detak
jantung normal dalam waktu satu menit adalah………….
3. Orang yang mengalami kecelakaan dan banyak mengeluarkan darah dapat
mengalami kematian. Mengapa kehilangan banyak darah dapat menyebabkan
kematian?
Jawab:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Seorang pengendara sepeda motor bergolongan darah AB mengalami kecelakaan
sehingga kehilangan banyak darah. Dia mendapat transfusi darah bergolongan
AB setelah sampai di rumah sakit. Meangapa seorang resipien (penerima) harus
mendapat transfusi darah yang bergolongan sama dengan miliknya?
Jawab:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6
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Lampiran 6

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran LDS I
A. Isian singkat
No. soal
Kunci jawaban
1
Jantung dan pembuluh darah
2
Rongga dada
3
Arteri
4
Arteri
5
Vena
6
Kapiler
7
Leukosit
8
Eritrosit
9
Leukosit
10
Eritrosit dan trombosit
11
Tidak
12
Tidak
13
Detak jantung
14
Basofil
15
Eosinofil
16
Neutrofil
17
Monosit
18
Limfosit
19
Trombosit
20
Trombin
21
Fibrinogen
Skor total isian singkat

Skor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

B. Kesimpulan
No. soal
1

Point
1

No. soal
2

Point
1
2

Kunci jawaban
Jantung dan pembuluh darah

Skor
1

Kunci jawaban
Jantung berfungsi sebagai organ pemompa darah
Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat
mengalirnya darah
Skor maksimum

Skor
1
1

No. soal
3

Point
Kunci jawaban
1
Komponen cair yaitu plasma darah
2
Komponen sel yaitu eritosit, leukosit, dan trombosit
Skor maksimum

Skor
1
1
2

No. soal
4

Point
1

Skor
1

Kunci jawaban
Plasma darah berfungsi sebagai medium bagi zat-zat
makanan dan sel-sel darah
2
Eritrosit berfungsi dalam megikat dan menyebarkan O2
3
Leukosit berfungsi dalam pertahanan tubuh
4
Trombosit berfungsi dalam pembekuan darah
Skor maksimum

2

1
1
1
4
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Skor total kesimpulan

9

C. Soal Aplikasi
No. soal
1

Point
Kunci jawaban
1
Aliran darah akan terhambat
2
Peredaran oksigen dan sari makanan akan terganggu
Skor maksimum

Skor
2
2
4

No. soal
2

Point
1

Skor
2

No. soal
3

Point
Kunci jawaban
1
Benang fibrin tidak terbentuk/darah tidak membeku
2
Luka terbuka dan darah terus keluar
Skor maksimum

Skor
2
2
4

No. soal
4

Point
Kunci jawaban
1
Kekebalan tubuh melemah
2
Mudah terserang penyakit
Skor maksimum

Skor
2
2
4

Kunci jawaban
Menghindari konsumsi makanan yang banyak mengandung
lemak

Skor total soal aplikasi
Soal
Isian singkat
Kesimpulan
Aplikasi
Skor total

14
Skor
21
9
14
44

71

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran LDS II
D. Isian singkat
No. soal
Kunci jawaban
1
Serambi kanan
2
Bilik kanan
3
Bilik kiri
4
Serambi kiri
5
Aorta
6
Vena cava
7
Jantung ke paru-paru kembali ke jantung
8
Jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung
9
Usia
10
Jenis kelamin
11
Aktifitas
12
Arteri dan vena
13
CO2
14
Seluruh tubuh
15
Jantung
16
Menggumpal
17
Menggumpal
18
Tidak menggumpal
19
Menggumpal
20
Tidak Menggumpal
21
Menggumpal
22
Antigen B dan antibodi anti-A
Skor total isian singkat

Skor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

E. Kesimpulan
No. soal
1

No. soal
2

No. soal
3

Point
1

Kunci jawaban
Jantung memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui
arteri
2
Darah kotor dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui
vena
Skor maksimum

Skor
1

Point
1
2
3

Kunci jawaban
Darah dari seluruh tubuh masuk serambi kanan
Darah dari serambi kanan dipompa menuju bilik kanan
Serambi kiri memompa darah ke paru-paru dan kembali ke
jantung melalui serambi kiri
4
Serambi kiri memompa darah ke bilik kiri dan dipompa ke
seluruh tubuh
Skor maksimum

Skor
1
1
1

Point
Kunci jawaban
1
Mengangkut O2 dan sari makanan ke seluruh tubuh
2
Mengangkut CO2 dan sampah dari seluruh tubuh
Skor maksimum

Skor
1
1
2

1
2

1
4

72

No. soal
4

Point
Kunci jawaban
1
A, B, AB, dan O
2
Penggumpalan darah
Skor maksimum

Skor
1
1
2

Skor total kesimpulan

10

F. Soal Aplikasi
No. soal
1

Point
Kunci jawaban
1
Langkah kerja benar
2
Menemukan hasil
Skor maksimum

Skor
2
2
4

No. soal
2

Point

Skor
2

No. soal
3

Point
Kunci jawaban
1
Darah berperan dalam pengangkutan O2 dan sari makanan
2
Jaringan yang kekurangan O2 dan sari makanan akan mati
Skor maksimum

Skor
2
2
4

No. soal
4

Point
1

Skor
2

Kunci jawaban
Menemukan hasil

Kunci jawaban
Golongan darah yang berbeda apabila bertemu akan memicu
penggumpalan darah

Skor total soal aplikasi
Soal
Isian singkat
Kesimpulan
Aplikasi
Skor total

12
Skor
22
10
12
44
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Lampiran 7

REKAP ANALISIS BUTIR SOAL
Butir Soal
Subjek
Reliabilitas
Butir
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

: 50
: 38
: 0,92

Validitas
-0.013
0.454
0.058
0.346
0.416
0.416
0.199
Undefined
0.462
0.392
0.566
0.212
0.346
0.525
0.385
Undefined
0.322
-0.094
0.067
0.306
0.504
0.404
0.859
0.327
0.349

Kriteria
Validitas
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Undefined
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Undefined
Valid
Tidak valid
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Butir
Soal
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Validitas
0.263
0.082
0.454
Undefined
Undefined
0.350
Undefined
0.744
0.464
0.201
0.548
0.350
0.432
0.664
0.421
0.541
0.160
0.336
0.298
0.677
0.207
0.706
0.711
0.409
0.187

Kriteria
Validitas
Tidak valid
Tidak valid
Valid
Undefined
Undefined
Valid
Undefined
Valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
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Lampiran 8
KISI-KISI SOAL EVALUASI
Sekolah
Mata pelajaran

: SMP 1 Kalibawang
: IPA Biologi

SK

KD

1. Memahami berbagai sistem dalam
kehidupan manusia

1.6 Mendeskripsikan
sistem peredaran
darah pada
manusia dan
hubungannya
dengan kesehatan

Kelas/semester
Alokasi waktu

: VIII/1
:45

Indikator

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Jenjang
Kemampuan

No
soal

Kunci

•

Menyebutkan organ-organ dalam
sistem peredaran darah

Tes

Pilihan Ganda

C1

1

D

•

Menyimpulkan fungsi organ-organ
dalam sistem peredaran darah
Merumuskan ciri-ciri pembuluh darah
yang meliputi arteri, vena, dan kapiler

Tes

Pilihan Ganda

Tes

Pilihan Ganda

Menyebutkan komponen-komponen
darah
Merumuskan ciri komponen darah

Tes

Pilihan Ganda

Tes

Pilihan Ganda

Tes

Pilihan Ganda

•

Menyimpulkan fungsi masing-masing
komponen darah
Menyimpulkan proses peredaran darah

Tes

Pilihan Ganda

•

Menyimpulkan peran peredaran darah

Tes

Pilihan Ganda

•

Menyimpulkan faktor-faktor yang
mempengaruhi detak jantung

Tes

Pilihan Ganda

•

Menyimpulkan dasar penggolongan
darah sistem ABO

Tes

Pilihan Ganda

•

Menyimpulkan kelainan-kelainan yang
terjadi dalam sistem peredaran darah

Tes

Pilihan Ganda

•

Menunjukkan dampak kelainankelainan dalam peredaran darah

Tes

Pilihan Ganda

C2
C4
C1
C4
C4
C1
C1
C4
C4
C2
C4
C2
C2
C2
C2
C1
C2
C2
C3
C2
C3
C1
C2
C2
C1
C4
C2
C3
C3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
C
C
B
D
D
B
B
D
B
A
D
D
C
D
D
B
C
B
D
A
C
B
D
B
C
A
C
A

•
•
•
•

Lampiran 9
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Soal Evaluasi Sistem Peredaran Darah
1. Pembuluh darah yang yang membawa darah bersih dari jantung keseluruh
tubuh adalah….
a. Vena
c. Arteri pulmonalis
b. Kapiler
d. Arteri
2. Di bawah ini merupakan peran dari kapiler darah adalah….
a. Membawa darah kaya CO2 dari seluruh tubuh
b. Tempat terjadinya pertukaran CO2 dan O2
c. Membawa darah kaya O2 ke seluruh tubuh
d. Membawa darah kaya CO2 menuju paru-paru
3. Perhatikan keterangan berikut.
1) Membawa darah kaya O2
2) Membawa darah kaya CO2
3) Tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2
4) Membawa darah yang kaya nutrisi
5) Membawa darah yang kaya sampah
Yang merupakan peran vena adalah nomor….
a. 1 dan 4
c. 2 dan 5
b. 3 dan 4
d. 3 dan 5
4. Pembuluh arteri yang paling besar adalah….
a. Kapiler
c. Aorta
b. Arteri pulmonalis
d. Vena cava
5. Terdapat ciri pembuluh darah berikut.
1) Jaringan tipis dan kurang elastic
2) Terletak kurang dalam pada tubuh
3) Detak jantung tidak terasa
Berdasarkan ciri di atas, pembuluh darah yang dimaksud adalah….
e. Arteri
c. Aorta
f. Vena
d. Kapiler
6. Perhatikan ciri pembuluh darah berikut.
1) Jaringan tipis dan kurang elastis
2) Detak jantung terasa
3) Jaringan tebal dan elastis
4) Detak jantung tidak terasa
5) Berukuran sangat kecil
Yang merupakan ciri-ciri arteri adalah….
a. 1 dan 5
c. 3 dan 4
b. 1 dan 4
d. 2 dan 3
7. Komponen darah yang berbentuk cair adalah….
a. Eritrosit
c. Trombosit
b. Leukosit
d. Plasma
8. Komponen darah yang berupa sel tidak berinti adalah
e. Leukosit dan eritrosit
c. Trombosit dan leukosit
f. Eritrosit dan trombosit
d. Plasma dan leukosit
9. Diketahui sel darah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1) Bentuknya dapat berubah
2) Dapat bergerak keluar dari pembuluh darah
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3) Jumlah normalnya kurang lebih 8000 per mm3 darah
Sel darah yang dimaksud adalah….
a. Eritrosit
c. Trombosit
b. Leukosit
d. Plasma
10. Diketahui ciri leukosit sebagai berikut.
1) Sel bergranula
2) Inti terdiri atas 3 hingga 5 buah
3) Komponen leukosit yang paling banyak
Berdasarkan ciri-ciri di atas, jenis leukosit yang dimaksud adalah….
a. Eosinofil
c. Basofil
b. Limfosit
d. Neutrofil
11. Di bawah ini yang tepat tentang peran leukosit adalah….
a. Berperan dalam pembekuan darah
b. Berperan dalam pertahanan tubuh
c. Berperan dalam penyebaran nutrisi
d. Berperan dalam penyebaran O2
12. Perhatikan keterangan berikut.
1) Berperan dalam pengangkutan sari makanan
2) Berperan dalam pengangkutan O2
3) Berperan dalam pengangkutan CO2
4) Berperan dalam pengangkutan sampah tubuh
5) Berperan dalam membasmi bibit penyakit
Keterangan di atas yang merupakan peran eritrosit adalah….
a. 2 dan 3
c. 4 dan 5
b. 1 dan 2
d. 3 dan 4
13. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari…
a. Jantung ke paru-paru kembali ke jantung
b. Jantung ke paru-paru diteruskan ke seluruh tubuh
c. Jantung ke seluruh tubuh kembali ke paru-paru
d. Jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung
14. Di bawah ini yang benar tentang peran bilik kiri adalah….
a. Memompa darah menuju paru-paru
b. Memompa darah menuju serambi kiri
c. Menerima darah dari serambi kanan
d. Memompa darah ke menuju aorta
15. Ketika bilik kanan berelaksasi dan serambi kanan berkontraksi, yang akan
terjadi adalah….
a. Darah bersih akan masuk ke serambi kanan
b. Darah bersih akan masuk ke bilik kanan
c. Darah kotor akan masuk ke bilik kanan
d. Darah bersih akan masuk ke serambi kanan
16. Pernyataan dibawah ini yang benar adalah....
a. Serambi kanan memompakan darah yang sedikit mengandung CO2
b. Serambi kiri memompakan darah yang banyak mengandung CO2
c. Bilik kanan memompakan darah yang banyak mengandung O2
d. Bilik kiri memompakan darah yang banyak mengandung O2
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17. Ruang di bawah ini yang berisi darah yang banyak mengandung CO2
adalah….
a. Bilik kiri
c. Serambi kiri
b. Aorta
d. Vena cava
18. Di bawah ini yang benar tentang darah yang kembali ke jantung berasal
dari seluruh tubuh, adalah….
a. Darah kaya dengan sari makanan
b. Darah kaya dengan sampah tubuh
c. Darah kaya dengan O2
d. Darah kaya dengan vitamin
19. Di bawah ini yang bukan peran peredaran darah bagi tubuh manusia
adalah….
a. Mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh
b. Mengedarkan O2 ke seluruh tubuh
c. Mengedarkan CO2 ke seluruh tubuh
d. Mengangkut sampah dari jaringan tubuh
20. Apabila peredaran darah ke arah kepala terhambat maka yang akan terjadi
pada otak adalah…
c. Otak kekurangan CO2
a. Otak kelebihan H2O
d. Otak kelebihan O2
b. Otak kekurangan O2
21. Seorang pria biasanya memiliki denyut jantung yang lebih cepat
dibandingkan wanita, hal ini terjadi karena….
a. Pria lebih sehat dari wanita
b. Jantung pria berukuran lebih besar
c. Darah pria lebih banyak dibandingkan wanita
d. Aktifitas pria lebih banyak dibandingkan wanita
22. Orang yang kaget, jantungnya akan berdetak lebih cepat dari biasanya.
Yang akan terjadi ketika jantung berdetak lebih cepat adalah….
a. Tekanan darah dalam arteri akan semakin tinggi
b. Tekanan darah dalam vena akan semakin rendah
c. Tekanan darah dalam arteri akan semakin rendah
d. Tekanan darah dalam vena akan tetap
23. Antigen penanda golongan darah pada manusia terdapat di…..
a. Plasma
c. Eritrosit
b. Trombosit
d. Leukosit
24. Orang yang bergolongan darah O artinya….
a. Memiliki antigen A dan B tapi tidak memiliki antibodi
b. Tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi anti A dan anti B
c. Tidak memiliki antigen dan antibodi
d. Memiliki antigen A dan B serta antibodi anti A dan anti B
25. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah….
a. Antigen A bila bertemu antibodi anti B akan memicu penggumpalan
b. Antigen B bila bertemu antibodi anti B tidak akan memacu
penggumpalan
c. Darah yang memiliki antigen A dan B tidak akan menggumpal bila
bertemu darah golongan O
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d. Darah yang memiliki antigen A akan menggumpal bila bertemu dengan
darah golongan B
26. Kelainan dimana jumlah leukosit meningkat dengan pesat sehingga
merugikan tubuh disebut….
a. Hipertensi
c. Anemia
b. Leukemia
d. Hipotensi
27. Diketahui ciri kelainan sebagai berikut.
1) Terjadi penyempitan pembuluh darah
2) Tekanan darah meningkat
3) Mudah pusing
Ciri di atas merupakan kelainan yang disebut….
a. Hipotensi
c. Hipertensi
b. Stroke
d. Sklerosis
28. Anemia merupakan penyakit kekurangan eritrosit. Orang yang menderita
anemia akan mengalami….
a. Lemas karena tubuh kekurangan oksigen
b. Mudah terserang flu
c. Penyebaran makanan kurang sempurna
d. Darah sukar menggumpal
29. Pembuluh darah yang menyempit karena timbunan lemak di permukaan
dalamnya akan menyebabkan….
a. Tekanan darah rendah
c. Tekanan darah tinggi
b. Jantung berdetak lebih cepat
d. Jantung berdetak lebih lambat
30. Apabila terjadi kelainan pada fungsi trombosit, akibat yang dapat terjadi
adalah….
a. Darah sukar membeku ketika luka
b. Darah miskin kandungan O2
c. Sistem pertahanan tubuh lemah
d. Terjadi penumpukan CO2 dalam darah
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KISI-KISI LEMBAR VALIDASI SUPLEMEN PEMBELAJARAN OLEH
AHLI MATERI
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Indikator

No
Kriteria
Item
Mengetahui kesesuaian kedalaman materi untuk 1
positif
tingkat SMP
Mengetahui kekesuaian materi sistem peredaran darah 2
positif
dalam LDS dengan kompetensi dasar
Mengetahui kesesuaian waktu pembelajaran dengan 3
positif
materi pokok
Mengetahui ketepatan kalimat yang digunakan
4, 5 positif
Mengetahui apakah materi dalam LDS mudah 6
positif
dipahami
Mengetahui apakah gambar dan skema yang tersedia 7, 8, positif
dalam LDS membantu siswa memahami materi
9
Mengetahui apakah penyajian materi runtut dan 10
negatif
sistematis
Mengetahui apakah terdapat kesalahan konsep dalam
11
positif
LDS
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Lampiran 12

KISI-KISI LEMBAR VALIDASI SUPLEMEN PEMBELAJARAN OLEH
AHLI KURIKULUM
No

Indikator

I

Indikator penilaian silabus
1. Mengetahui kesesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar
dengan standar ketentuan BSNP
2. Mengetahui kesesuaian indikator pembelajaran dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar
3. Mengetahui kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan indikator
4. Mengetahui kesesuaian alokasi waktu dengan materi pokok
Indikator penilaian RPP
1. Mengetahui kesesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar
dengan standar ketentuan BSNP
2. Mengetahui kesesuaian indikator pembelajaran dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar
3. Mengetahui kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan indikator
4. Mengakui kesesuaian alokasi waktu dengan materi pokok
5. Mengetahui apakah langkah-langkah pembelajaran runtut dan
sistematis
6. Mengetahui kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan sintak
pada metode POGIL
7. Mengetahui kesesuaian instrumen penilaian dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai
8. Mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan
masalah, kerja kelompok, berkomunikasi, dan memanagemen
berkembang dengan kegiatan pembelajaran yang dirancang
9. Mengetahui apakah kemampuan mengevaluasi berkembang melalui
tahapan metakognisi
Indikator penilaian LDS sistem peredaran darah POGIL
1. Mengetahui kejelasan petunjuk cara mengerjakan lembar diskusi
siswa
2. Mengetahui kejelasan penulisan kalimat dalam LDS
3. Mengetahui kesesuaian soal-soal dalam LDS dengan materi pokok
4. Mengetahui apakah gambar dalam LDS cukup jelas dan membantu
siswa memahami materi
5. Mengetahui apakah pertanyaan dalam LDS dapat membimbing siswa
menemukan konsep materi
6. Mengetahui kesesuaian materi dengan tingkat SMP
7. Mengetahui kesesuaian LDS untuk metode belajar POGIL
8. Mengetahui menarik tidaknya tampilan LDS
Indikator penilaian video pembelajaran
1. Mengetahui apakah gambar dalam video jelas dan mudah dipahami
2. Mengetahui apakah keterangan dalam video jelas dan mudah
dipahami
3. Mengetahui kesesuaian materi dalam video untuk tingkat SMP
4. Mengetahui apakah tampilan video secara umum menarik
Indikator penilaian soal evaluasi
1. Mengetahui kesesuaian kedalaman soal dengan tingkat SMP
2. Mengetahui kejelasan penulisan kalimat
3. Mengetahui kesesuaian tingkat kesukaran soal untuk tingkat SMP

II

III

IV

V

No
Item

Kriteria

1

positif

2

positif

3
4

positif
negatif

5

positif

6

positif

7
8
9

positif
negatif
positif

10

positif

11

positif

12

positif

13

positif

14

positif

15
16
17

positif
positif
positif

18

positif

19
20
21

negatif
positif
positif

22
23

Positif
Positif

24
25

Positif
Positif

26
27
28

Positif
Positif
positif
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Lampiran 14

KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN SISWA TERHADAP SUPLEMEN
PEMBELAJARAN BERBASIS POGIL
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indikator
Mengetahui apakah petunjuk cara mengerjakan LDS
telah cukup jelas
Mengetahui kejelasan kalimat dalam LDS
Mengetahui ketepatan ukuran huruf
Mengetahui apakah pernyataan dalam LDS mudah
dipahami
Mengetahui apakah gambar dan keterangan dalam
LDS menarik, mudah dipahami, dan membimbing
siswa memahami materi
Mengetahui kepaduan warna dalam LDS
Mengetahui apakah LDS secara umum menarik
Mengetahui kesesuaian materi dengan tingkat SMP
Mengetahui kejelasan gambar dalam video
Mengetahui kejelasan keterangan dalam video
Mengetahui apakah video secara umum menarik

No
Item
1

Penggolongan
pernyataan
positif

2
3
4

positif
positif
positif

5, 6, 7

positif

8
9
10
11
12
13

positif
positif
positif
positif
positif
positif
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Lampiran 18

REKAPITULASI NILAI SISWA KELAS VIII A
Siswa

Nilai LDS I

Nilai LDS II

Rerata LDS

Nilai pos test

Nilai akhir

Per 1

97.70

91.00

94.35

96.70

96.00

Per 2

97.70

91.00

94.35

83.30

86.62

Per 3

97.70

91.00

94.35

90.00

91.31

Per 4

97.70

91.00

94.35

80.00

84.31

Per 5

81.80

86.40

84.10

76.70

78.92

Per 6

81.80

86.40

84.10

83.30

83.54

Per 7

81.80

86.40

84.10

70.00

74.23

Per 8

81.80

86.40

84.10

63.30

69.54

Per 9

86.40

84.10

85.25

90.00

88.58

Per 10

86.40

84.10

85.25

76.70

79.27

Per 11

86.40

84.10

85.25

80.00

81.58

Per 12

86.40

84.10

85.25

80.00

81.58

Per 13

91.00

77.30

84.15

66.70

71.94

Per 14

91.00

77.30

84.15

90.00

88.25

Per 15

91.00

77.30

84.15

76.70

78.94

Per 16

91.00

77.30

84.15

83.30

83.56

Per 17

93.20

84.10

88.65

73.30

77.91

Per 18

93.20

84.10

88.65

70.00

75.60

Per 19

93.20

84.10

88.65

83.30

84.91

Per 20

93.20

84.10

88.65

83.30

84.91

Per 21

86.40

91.00

88.70

90.00

89.61

Per 22

86.40

91.00

88.70

76.70

80.30

Per 23

86.40

91.00

88.70

93.30

91.92

Per 24

86.40

91.00

88.70

73.30

77.92

Per 25

93.20

86.40

89.80

96.70

94.63

Per 26

93.20

86.40

89.80

93.30

92.25

Per 27

93.20

86.40

89.80

70.00

75.94

Nilai tertinggi

96.00

Nilai terendah

69.54

Rata-rata

83.11
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REKAPITULASI NILAI SISWA KELAS VIII B
Siswa

Nilai LDS I

Nilai LDS II

Rerata LDS

Nilai pos test

Nilai akhir

Per 28

93.20

88.70

90.95

83.30

85.60

Per 29

93.20

88.70

90.95

80.00

83.29

Per 30

93.20

88.70

90.95

86.70

87.98

Per 31

93.20

88.70

90.95

86.70

87.98

Per 32

88.70

91.00

89.85

86.70

87.65

Per 33

88.70

91.00

89.85

90.00

89.96

Per 34

88.70

91.00

89.85

70.00

75.96

Per 35

88.70

91.00

89.85

90.00

89.96

Per 36

81.80

91.00

86.40

86.70

86.61

Per 37

81.80

91.00

86.40

76.70

79.61

Per 38

81.80

91.00

86.40

66.70

72.61

Per 39

81.80

91.00

86.40

76.70

79.61

Per 40

93.20

95.40

94.30

80.00

84.29

Per 41

93.20

95.40

94.30

76.70

81.98

Per 42

93.20

95.40

94.30

86.70

88.98

Per 43

93.20

95.40

94.30

96.70

95.98

Per 44

79.50

86.40

82.95

80.00

80.89

Per 45

79.50

86.40

82.95

66.70

71.58

Per 46

79.50

86.40

82.95

83.30

83.20

Per 47

79.50

86.40

82.95

80.00

80.89

Per 48

79.50

86.40

82.95

86.70

85.58

Per 49

88.70

86.40

87.55

83.30

84.58

Per 50

88.70

86.40

87.55

70.00

75.27

Per 51

88.70

86.40

87.55

83.30

84.58

Per 52

88.70

86.40

87.55

63.30

70.58

Per 53

88.70

86.40

87.55

76.70

79.96

Nilai tertinggi

95.98

Nilai terendah

70.58

Rata-rata

82.89
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA
No

Indikator

1

Mengatahui apakah siswa mampu berpikir kritis
a. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam
LDS sistem peredaran darah POGIL
b. Menjawab pertanyaan dari teman atau guru
Mengetahui apakah siswa mampu bekerja kelompok
dengan baik
a. Aktif berdiskusi dengan teman kelompok
untuk menjawab pertanyaan LDS sistem
peredaran darah POGIL
b. Aktif bekerja dalam menyelesaikan tugas
kelompok
Mengetahui apakah siswa mampu berkomunikasi
dengan baik
a. Mengemukakan pendapat pada teman
kelompoknya dalam kegiatan diskusi
b. Mendengarkan pendapat teman atau
penjelasan guru
Mengetahui kemampuan siswa dalam memanajemen
a. Menyelesaikan pertanyaan dalam LDS
sistem peredaran darah POGIL tepat pada
waktunya
b. Memanajemen kelompok untuk bekerja
dengan serius
Mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah
Menjawab pertanyaan aplikasi (pertanyaan
tambahan) dalam LDS sistem peredaran darah
POGIL
Mengetahui kemampuan siswa dalam mengevaluasi
diri
Mengungkapkan hasil belajar yang
diperolehnya, kekurangan serta kelebihan dalam
belajar melalui tahap metakognisi

2

3

4

5

6

No
item

Penggolongan
pernyataan

1

Positif

2

Positif

3

Positif

4

Positif

5

Positif

6

Negatif

7

Negatif

8

Positif

9

Negatif

10

Negatif
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RUBRIK PENILAIAN AKTIFITAS SISWA
No
1

2

3

4

5

6

7

8

Indikator

Skor

Kriteria

Menjawab
pertanyaan dari
LDS sistem
peredaran darah
POGIL

4

Jika dapat menjawab dengan benar > 75% ≤ 100% pertanyaan

3

Jika dapat menjawab dengan benar > 50% ≤75% pertanyaan

2

Jika dapat menjawab dengan benar > 25% ≤ 50% pertanyaan

1

Jika dapat menjawab dengan benar 25% pertanyaan

Menjawab
pertanyaan dari
teman atau guru

4

Jika dapat menjawab dengan benar

3

Jika jawaban yang diungkapkan kurang benar

2

Jika jawaban yang diungkapkan salah

1

Jika tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan

4

Jika sangat aktif berdiskusi dengan teman kelompok untuk
menjawab pertanyaan

3

Jika cukup aktif berdiskusi dengan teman kelompok untuk
menjawab pertanyaan

2

Jika kurang aktif berdiskusi dengan teman kelompok untuk
menjawab pertanyaan

1

Jika tidak ikut berdiskusi dan pasif dalam kelompok

4

Jika sangat aktif menyelesaikan tugas kelompok

3

Jika cukup aktif menyelesaikan tugas kelompok

2

Jika kurang aktif menyelesaikan tugas kelompok

1

Jika pasif menyelesaikan tugas kelompok

Mengemukakan
pendapat pada
teman
kelompoknya
dalam kegiatan
diskusi

4

Jika sangat aktif dalam mengemukakan pendapat

3

Jika cukup aktif dalam mengemukakan pendapat

2

Jika kurang aktif dalam mengemukakan pendapat

1

Jika tidak pernah mengemukakan pendapat

Tidak
mendengarkan
pendapat teman
atau penjelasan
guru

4

Jika selalu mendengarkan pendapat teman atau penjelasan guru

3

Jika sering mendengarkan pendapat teman atau penjelasan guru

2

Jika jarang mendengarkan pendapat teman atau penjelasan guru

1

Jika tidak pernah mendengarkan pendapat teman atau penjelasan
guru

Tidak tepat pada
waktu dalam
menyelesaikan
pertanyaan LDS
sistem peredaran
darah POGIL

4

Jika tepat waktu dalam menyelesaikan pertanyaan

3

Jika kurang tepat waktu (1 hingga 5 menit waktu tambahan) dalam
menyelesaikan pertanyaan

2

Jika sangat tidak tepat waktu (lebih dari 5 menit waktu tambahan)
dalam menyelesaikan pertanyaan

1

Jika tidak mampu menyelesaikan pertanyaan

4

Jika semua anggota kelompok serius dalam kegiatan belajar

Aktif berdiskusi
dengan teman
kelompok untuk
menjawab
pertanyaan LDS
sistem peredaran
darah POGIL

Aktif
menyelesaikan
tugas kelompok

Memanajemen
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kelompok untuk
bekerja dengan
serius
9

10

3

Jika sebagian besar anggota kelompok serius dalam kegiatan belajar

2

Jika separuh anggota kelompok serius dalam kegiatan belajar

1

Jika semua anggota kelompok tidak serius dalam kegiatan belajar

Menjawab
pertanyaan aplikasi
(pertanyaan
tambahan) dalam
LDS sistem
peredaran darah
POGIL

4

Jika dapat menjawab dengan benar semua pertanyaan aplikasi

3

Jika sebagian besar pertanyaan terjawab dengan benar

2

Jika sebagian kecil pertanyaan terjawab dengan benar

1

Jika tidak mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar

Mengungkapkan
hasil belajar yang
diperolehnya,
kekurangan serta
kelebihan dalam
belajar melalui
tahap metakognisi

4

Jika mampu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan selama
pembelajaran

3

Jika kurang mampu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan
selama pembelajaran

2

Jika sangat kurang mampu mengungkapkan kelebihan dan
kekurangan selama pembelajaran

1

Jika tidak mampu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan
selama pembelajaran
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AKTIFITAS SISWA KELAS VIII A

Nama
Per 1
Per 2
Per 3
Per 4
Per 5
Per 6
Per 7
Per 8
Per 9
Per 10
Per 11
Per 12
Per 13
Per 14
Per 15
Per 16
Per 17
Per 18
Per 19
Per 20
Per 21
Per 22
Per 23
Per 24
Per 25
Per 26
Per 27

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pertemuan pertama
Pertemuan kedua
Σ1
Σ2
Aspek penilaian aktifitas
Aspek penilaian aktifitas
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 4 3 4 4 4 4 3 34 4 1 3 3 1 4 4 4 3 3 30
4 4 3 2 4 4 4 3 4 36 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 33
1 4 3 2 4 4 4 4 3 33 4 1 4 4 2 3 4 4 2 3 31
1 3 4 3 3 4 4 4 3 33 4 1 4 3 3 4 4 4 3 2 32
4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 4 1 4 2 3 3 4 4 4 4 33
1 4 3 3 3 4 4 4 4 34 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 35
3 3 4 2 4 4 4 4 2 34 4 1 2 2 2 4 4 4 4 2 29
1 1 2 1 3 4 4 4 2 26 4 1 2 1 1 2 4 4 4 1 24
1 4 3 2 4 4 4 3 3 32 4 1 3 2 2 4 4 4 4 2 30
1 4 3 2 4 4 4 3 2 31 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 37
1 2 4 3 3 4 4 3 2 30 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 34
1 2 2 4 4 4 4 3 3 31 4 1 2 3 3 4 4 4 4 2 31
1 3 2 3 4 4 3 2 3 29 4 1 2 2 3 4 4 3 4 2 29
1 3 2 2 4 4 3 3 2 28 4 1 3 3 2 4 4 3 4 4 32
2 4 3 3 4 4 3 3 4 34 4 1 3 3 1 4 4 3 4 3 30
1 3 2 4 4 4 3 3 2 30 4 1 4 2 2 4 4 3 4 2 30
1 3 1 3 4 4 4 4 3 31 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 32
1 3 2 2 4 4 4 4 2 30 4 1 2 3 2 3 4 3 4 3 29
4 4 3 3 3 4 4 4 3 36 4 1 3 2 3 4 4 3 4 3 31
1 3 3 4 4 4 4 4 4 35 4 1 3 3 3 4 4 3 4 4 33
1 2 2 3 3 4 4 4 3 30 4 1 3 2 4 4 4 3 4 3 32
1 3 3 2 3 4 4 4 2 30 4 1 2 3 3 3 4 3 4 3 30
1 3 2 3 4 4 4 4 3 32 4 1 3 2 2 4 4 3 4 2 29
1 4 1 2 4 4 4 4 2 30 4 1 2 3 2 3 4 3 4 2 28
1 3 2 3 3 4 3 3 3 29 4 1 3 3 3 3 4 4 4 3 32
4 2 3 2 4 4 3 3 3 32 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 33
1 2 1 3 4 4 3 3 3 28 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 35

Rata-rata

Persentase

32
34.5
32
32.5
35.5
34.5
31.5
25
31
34
32
31
29
30
32
30
31.5
29.5
33.5
34
31
30
30.5
29
30.5
32.5
31.5

80
86.25
80
81.25
88.75
86.25
78.75
62.5
77.5
85
80
77.5
72.5
75
80
75
78.75
73.75
83.75
85
77.5
75
76.25
72.5
76.25
81.25
78.75

Kriteria
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
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AKTIFITAS SISWA KELAS VIII B

Nama
Per 28
Per 29
Per 30
Per 31
Per 32
Per 33
Per 34
Per 35
Per 36
Per 37
Per 38
Per 39
Per 40
Per 41
Per 42
Per 43
Per 44
Per 45
Per 46
Per 47
Per 48
Per 49
Per 50
Per 51
Per 52
Per 53

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pertemuan pertama
Pertemuan kedua
Σ1
Σ2
Aspek penilaian aktifitas
Aspek penilaian aktifitas
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 4 4 4 4 4 4 3 36 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 35
1 3 3 3 4 4 4 4 3 33 4 1 3 3 3 4 4 4 4 2 32
3 2 3 3 4 4 4 4 4 35 4 1 4 4 3 3 4 4 4 2 33
1 2 4 4 3 4 4 4 3 33 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 34
1 3 4 2 4 4 4 3 4 33 4 1 2 3 4 4 4 4 3 3 32
4 4 3 3 4 4 4 3 2 35 4 1 3 2 4 4 4 4 3 3 32
1 4 4 4 3 4 4 3 2 33 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 33
1 4 3 3 4 4 4 3 3 33 4 1 3 4 2 4 4 4 3 2 31
1 4 4 3 4 4 3 3 2 32 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 35
1 1 2 4 4 4 3 3 3 29 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 33
1 1 4 3 3 4 3 3 3 29 4 1 3 3 1 4 4 4 3 2 29
1 3 4 2 4 4 3 3 3 31 4 1 4 3 2 4 4 4 3 3 32
1 4 4 4 3 4 4 3 3 34 4 1 3 4 3 3 4 4 3 4 33
4 4 2 3 4 4 4 3 3 35 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 32
1 3 3 1 4 4 4 3 2 29 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 33
2 4 3 2 4 4 4 3 2 32 4 1 2 4 4 4 4 4 3 3 33
1 4 1 4 4 4 4 3 2 31 4 1 3 3 3 4 4 4 3 2 31
1 3 4 4 4 4 4 2 4 34 4 1 3 3 1 4 4 4 2 2 28
4 3 3 4 4 4 4 3 3 36 4 1 2 2 2 3 4 4 3 2 27
1 3 4 3 3 4 4 3 4 33 4 1 3 2 3 4 4 4 3 2 30
4 4 4 2 4 4 4 3 4 37 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 33
1 4 4 4 4 4 3 3 3 34 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 31
1 2 3 3 4 4 3 3 2 29 4 1 3 4 2 3 4 4 4 2 31
1 2 4 4 3 4 3 3 3 31 4 1 2 2 2 4 4 4 4 3 30
1 2 3 3 4 4 3 2 4 30 4 1 1 2 2 4 4 4 4 1 27
1 1 4 2 3 4 3 3 3 28 4 1 3 2 2 4 4 4 4 2 30

Rata-rata

Persentase

35.5
32.5
34
33.5
32.5
33.5
33
32
33.5
31
29
31.5
33.5
33.5
31
32.5
31
31
31.5
31.5
35
32.5
30
30.5
28.5
29

88.75
81.25
85
83.75
81.25
83.75
82.5
80
83.75
77.5
72.5
78.75
83.75
83.75
77.5
81.25
77.5
77.5
78.75
78.75
87.5
81.25
75
76.25
71.25
72.5

Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
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Lampiran 23

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN GURU TERHADAP SUPLEMEN
PEMBELAJARAN BERBASIS POGIL
No
1
2
3
4
5
6

7

Indikator

No
Item
1

Mengetahui apakah pembelajaran metode
POGIL membantu guru dalam mengajarkan
materi sistem peredaran darah
Mengetahui apakah metode belajar POGIL
2
mempermudah siswa memahami materi sistem
peredaran darah
Mengetahui apakah guru setuju bila LDS sistem 3, 4, 5, 6
peredaran darah POGIL dijadikan sebagai
sumber belajar
Mengetahui
apakah
proses
metakognisi
7
berdampak positif terhadap kemajuan belajar
siswa
Mengetahui apakah soal evaluasi yang
8
digunakan sesuai untuk tingkat SMP
Mengetahui apakah metode POGIL dapat
9
melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis,
menyelesaikan
masalah,
bekerja
dalam
kelompok, berkomunikasi, memanajemen, dan
mengevaluasi
Mengetahui apakah guru tertarik mengajar
10
dengan metode POGIL

Penggolongan
pernyataan
positif
positif
positif
positif
negatif
positif

negatif

Lampiran 24

101

102

103

Lampiran 25

TANGGAPAN GURU TERHADAP SUPLEMEN PEMBELAJARAN
BERBASIS POGIL
Persentase
Kriteria
(%)

No

Item

Skor

1

Metode POGIL dapat membantu guru dalam
mengajarkan materi sistem peredaran darah

1

100

Sangat
baik

2

Metode POGIL tidak mempermudah
memahami materi sistem peredaran darah

1

100

Sangat
baik

3

Gambar dan keterangan dalam LDS sistem
peredaran darah POGIL mudah dipahami

1

100

Sangat
baik

4

Pertanyaan-pertanyaan dalam LDS sistem
peredaran darah POGIL mudah dipahami

1

100

Sangat
baik

5

Gambar dan pertanyaan dalam LDS sistem
peredaran darah POGIL membimbing siswa
memahami konsep materi
LDS sistem peredaran darah POGIL tepat
digunakan sebagai sumber belajar peredaran darah

1

100

Sangat
baik

1

100

Sangat
baik

7

Proses metakognisi menjadikan siswa memahami
kemajuan dan kekurangan belajarnya

1

100

Sangat
baik

8

Soal evaluasi yang digunakan tidak sesuai untuk
tingkat SMP

1

100

Sangat
baik

9

metode POGIL dapat melatih kemampuan siswa
dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah,
bekerja
dalam
kelompok,
berkomunikasi,
memanajemen, dan mengevaluasi
Saya tidak tertarik menggunakan metode POGIL
dalam kegiatan pembelajaran

1

100

Sangat
baik

1

100

Sangat
baik

6

10

siswa
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KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP
PEMBELAJARAN BERBASIS POGIL
No
1

2

3

4

5

6

7

Indikator

No
Item

Mengetahui apakah siswa mudah memahami materi
sistem peredaran darah menggunakan pembelajaran
metode POGIL

1

Mengetahui apakah siswa mudah mengingat materi
sistem peredaran darah setelah belajar dengan metode
POGIL

2

Mengetahui apakah siswa dapat menemukan konsep
materi sistem pernapasan sendiri dengan belajar
menggunakan metode POGIL

3

Mengetahui apakah LDS sistem peredaran darah
POGIL dapat dijadikan sumber belajar

4, 5, 6

Mengetahui apakah siswa menjadi lebih paham
terhadap kemajuan dan kekurangan belajarnya setelah
proses metakognisi dalam POGIL
Mengetahui apakah soal evaluasi sistem peredaran
darah mudah dipahami

Mengetahui ketertarikan siswa belajar menggunakan
metode POGIL

7

8

9, 10

Penggolongan
pernyataan
positif

negatif

positif

positif

Positif

Negatif

positif

Lampiran 27

105

106

Lampiran 28
TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BERBASIS POGIL
Item
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.96 0.92
96.1 92.3
5
1

7
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0.77
76.9
2

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0.96
96.1
5

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0.92
92.3
1

10
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0.77
76.9
2

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Kriteria

4
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0.88
88.4
6

Sangat baik

0.89
88.8
9

3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0.92
92.3
1

Sangat baik

0.85
85.1
9

2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0.85
84.6
2

Sangat baik

0.93
92.5
9

Per 28
Per 29
Per 30
Per 31
Per 32
Per 33
Per 34
Per 35
Per 36
Per 37
Per 38
Per 39
Per 40
Per 41
Per 42
Per 43
Per 44
Per 45
Per 46
Per 47
Per 48
Per 49
Per 50
Per 51
Per 52
Per 53
Skor
Persentase
(%)

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0.92
92.3
1

Sangat baik

0.70
70.3
7

Nama

Sangat baik

Sangat baik

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0

Sangat baik

0.89
88.8
9

9
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Sangat baik

0.81
81.4
8

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Sangat baik

0.93
92.5
9

7
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1

Baik

0.93
92.5
9

Item
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.0
0
0.89
88.8
100
9
Sangat baik

4
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sangat baik

Kriteria

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1

Sangat baik

Skor
Persentase
(%)

2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sangat baik

Per 1
Per 2
Per 3
Per 4
Per 5
Per 6
Per 7
Per 8
Per 9
Per 10
Per 11
Per 12
Per 13
Per 14
Per 15
Per 16
Per 17
Per 18
Per 19
Per 20
Per 21
Per 22
Per 23
Per 24
Per 25
Per 26
Per 27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Sangat baik

Nama
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109

110
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DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 10.1. Uji coba keterterapan

Gambar 10.2. Penjelasan guru saat pembelajaran

Gambar 10.3. Penjelasan guru saat pembelajaran
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