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ABSTRAK 

Septianingrum, Endah, 2015. Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Model 

Guided Inquiry Materi Sistem Pernapasan  di SMA N 2 Sragen. Skripsi, Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Drs. Nugroho Edi Kartijono, M.Si. 

Kata kunci: Hasil belajar, Guided Inquiry, Sistem pernapasan 

Berdasarkan observasi di SMA Negeri 2 Sragen menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran Biologi bersifat Teacher centered learning dengan metode 

ceramah. Pembelajaran belum menekankan konsep penyelidikan, siswa banyak 

belajar dari menghafal, sulit memahami materi, belum dapat menemukan sendiri 

konsep-konsep pembelajaran, belum berpengalaman melakukan pembelajaran 

inquiry, yang berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar. Konfirmasi lebih 

lanjut terhadap dokumen hasil belajar siswa pada tiga kelas tahun ajaran 

2013/2014 menunjukkan bahwa pada materi sistem pernapasan ketuntasan 

klasikal siswa belum maksimal, masing-masing sebesar 50%, 49%, dan 46,73% 

(KKM Biologi di SMA N 2 Sragen ≥ 75). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran materi sistem pernapasan yang 

diterapkan dengan model Guided Inquiry. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 2 Sragen, kelas XI Semester Genap 

tahun 2014/2015, merupakan Quasi Experimental dengan desain Nonequivalent 

control group design. Populasi penelitian seluruh siswa kelas XI IPA SMA N 2 

Sragen yang terdiri dari 6 kelas. Sampel terdiri dari kelas XI IPA 1 (kelas 

eksperimen) dan XI IPA 2 (kelas kontrol), yang ditentukan secara purposive 

sampling. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai hasil belajar posttest kelas 

eksperimen berbeda signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol, rerata hasil 

belajar kelas eksperimen lebih tinggi (89,62) dibandingkan kelas kontrol yaitu 

(77,75), dengan ketuntasan klasikal mencapai 100%. Berdasarkan uji N-gain 

peningkatan pemahaman siswa terhadap materi setelah kegiatan pembelajaran 

dilakukan pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Jumlah siswa yang mencapai kategori tinggi, sedang, dan rendah pada kelas 

eksperimen berturut-turut adalah 72%, 28%, dan 0%. Pada kelas kontrol 50%, 

25%, dan 25%. Terhadap pembelajaran model Guided Inquiry yang diterapkan, 

secara keseluruhan guru memberi tanggapan yang sangat positif, sedangkan 

seluruh siswa memberi tanggapan dengan kategori baik dan sangat baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 

pembelajaran model Guided Inquiry pada materi sistem pernapasan yang 

diterapkan dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa di SMA N 2 Sragen. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan 

segala isinya. Biologi merupakan bagian dari sains yang mempelajari tentang 

makhluk hidup dan lingkungannya. Biologi sebagai bagian dari sains terdiri dari 

aspek produk (kognitif), proses (psikomotor), dan sikap (afektif). Aspek produk 

Biologi atau kognitif merupakan ketercapaian belajar siswa dalam pemahaman 

dan penguasaan konsep dan materi pembelajaran. Kemampuan kognitif 

berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual 

sederhana sampai kemampuan intelektual tingkat tinggi. Berdasarkan hakikat 

biologi sebagai sains, maka belajar biologi sesungguhnya tidak hanya sekedar 

sajian konsep dan informasi, tetapi juga usaha untuk menumbuh kembangkan 

keterampilan berpikir, sikap ilmiah, dan penguasaan keterampilan proses sains. 

Pembelajaran seperti ini selain mengajarkan siswa memahami konsep, juga 

menuntut siswa mampu menjelajahi dan memahami alam serta 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Fakta pembelajaran Biologi di lapangan ternyata belum sesuai dengan 

karakteristik Biologi sebagai sains. Sudah menjadi gejala umum bahwa 

pembelajaran Biologi di sekolah, masih menekankan pada penguasaan materi dan 

penyampaiannya didominasi dengan metode ceramah. Pembelajaran menjadi 

berpusat pada guru, sedangkan siswa menjadi pembelajar yang pasif. Buku 

pelajaran hampir menjadi sumber belajar utama dan belum mengembangkan 

kemampuan siswa dalam mengidentifikasi suatu masalah serta memecahkan 

masalah tersebut.  

Guided Inquiry menurut Asra (2008) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran inquiry yang pelaksanaan penyelidikannya dilakukan oleh siswa 

dengan berdasarkan pada petunjuk-petunjuk guru atau LKS atau modul atau buku 

yang relevan. Petunjuk yang diberikan pada umumnya berupa pertanyaan dan 

pernyataan yang membimbing. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dari suatu 
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pertanyaan inti yang seterusnya dijawab oleh siswa. Berdasarkan jawaban yang 

dikemukakan oleh siswa, guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk melacak, 

dengan tujuan mengarahkan siswa ke suatu titik kesimpulan yang diharapkan. 

Guided inquiry sejalan dengan teori konstruktivisme dimana siswa menemukan 

sendiri pengetahuan dengan bimbingan guru untuk mempermudah siswa dalam 

melakukan inquiry. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 2 Sragen, proses pembelajaran 

dalam penyampaian konsep pembelajaran Biologi masih Teacher centered lerning 

yang didominasi metode ceramah dengan alasan keterbatasan waktu dan target 

pencapaian materi pembelajaran. Pembelajaran juga belum menekankan pada 

proses penemuan (inquiry). Pembelajaran belum menekankan konsep 

penyelidikan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa banyak belajar dari 

menghafal, siswa juga sulit memahami materi pembelajaran, siswa belum dapat 

menemukan sendiri konsep-konsep pembelajaran, dan siswa belum 

berpengalaman melakukan pembelajaran inquiry, sehingga dimungkinkan 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar. Konfirmasi lebih lanjut terhadap dokumen 

hasil belajar siswa pada tiga kelas tahun ajaran 2013/1014 menunjukkan bahwa 

pada materi sistem pernapasan ketuntasan klasikal siswa masih belum maksimal, 

masing-masing sebesar 50%, 49%, dan 46,73% (KKM mata pelajaran Biologi di 

SMA N 2 Sragen ≥ 75). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui 

bahwa selama ini dalam pembelajaran guru merasa siswa kurang aktif. Hal ini 

terlihat dari sikap siswa saat observasi dilakukan banyak siswa yang duduk diam 

mulai dari awal hingga akhir pertemuan. Guru sangat berharap untuk dapat lebih 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil 

belajarnya. 

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran sekaligus sebagai solusi terhadap salah satu permasalahan 

pembelajaran biologi di SMA Negeri 2 Sragen, maka akan dilakukan penelitian 

penerapan pembelajaran model guided inquiry pada materi sistem pernapasan di 

SMA N 2 Sragen. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

Apakah penerapan pembelajaran model guided inquiry dapat 

mengoptimalkan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan di SMA N 2 

Sragen? 

1.3 PENEGASAN ISTILAH 

Sehubungan dengan masalah di atas, agar permasalahan tidak berkembang 

perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

1.3.1 Guided inquiry 

Menurut (Gulo, 2008) model Guided Inquiry berarti suatu kegiatan belajar 

yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu 

permasalahan secara sistematis, logis, analitis, sehingga dengan bimbingan dari 

guru mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Pelaksanaan model guided inquiry dalam penelitian ini yaitu guru 

memberikan permasalahan kepada siswa, guru menuntut siswa untuk 

memecahkan masalah tersebut sendiri dari rumusan masalah yang telah diberikan, 

mengajukan hipotesis, merancang identifikasi dan percobaan, mengumpulkan 

data, menguji data berdasarkan data yang ditemukan dari percobaan dan 

pengamatan, membuat kesimpulan dan mempresentasikan bersama kelompok 

masing-masing. Guru tetap menuntun siswa dalam memecahkan permasalahan 

yang diberikan dengan cara memberikan pengarahan dan poin penting yang harus 

ada dalam jawaban permasalahan. 

1.3.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifai‟i dan Anni 2012). Perubahan tersebut 

tergantung dari apa yang dipelajari oleh  pelajar. Hasil belajar merupakan tujuan 

utama dari setiap penyelenggara pendidikan (Nurdin, 2009). Pada penelitian ini, 

hasil belajar ditentukan dari nilai posttest, nilai tugas (analisis penyakit pada 

sistem pernapasan), dan nilai laporan kelompok. Hasil belajar siswa pada 

penelitian ini dinyatakan optimal bila hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi 
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dibandingkan kelas kontrol dengan ketuntasan klasikal ≥ 75 % ( KKM SMA N 2 

Sragen mapel Biologi adalah ≥ 75). 

 

1.3.3 Materi Sistem Pernapasan 

Materi sistem pernapasan merupakan salah satu materi yang diajarkan di 

kelas XI IPA semester genap. Materi ini memiliki KD 3.8 Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya 

dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 4.8 Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan organ pernapasan/respirasi  

yang menyebabkan gangguan sistem respirasi manusia melalui berbagi bentuk 

media presentasi dan 4.9 Merencanakan dan melaksanakan pengamatan pengaruh 

pencemaran udara dan mengolah informasi beberapa resiko negatif merokok pada 

remaja untuk menentukan keputusan. Materi dalam penelitian ini mencakup 

organ-organ penyusun pada sistem pernapasan yaitu terdiri dari saluran 

pernapasan dan organ pernapasan, fungsi organ-organ penyusun pada sistem 

pernapasan,  pertukaran O2 dan CO2, mekanisme pernapasan, penyakit pada 

sistem pernapasan, dan pencemaran udara akibat dari asap rokok. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 

materi sistem pernapasan yang diterapkan dengan model pembelajaran Guided 

Inquiry di  SMA Negeri 2 Sragen. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi siswa, guru, 

sekolah dan peneliti. 

1. Bagi siswa 

a. Melatih siswa berinkuiri dalam proses pembelajaran sistem pernapasan 

b. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sistem 

pernapasan 
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2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran materi 

sistem pernapasan 

b. Sebagai inovasi pembelajaran pada materi sistem pernapasan 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan informasi dan masukan dalam penggunaan strategi 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran materi 

sistem pernapasan di sekolah. 

b. Meningkatkan kualitas hasil belajar yang dicapai dalam pembelajaran 

materi sistem pernapasan. 

4. Bagi peneliti 

Mendapatkan pengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran menggunakan strategi guided inquiry pada materi 

sistem pernapasan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Model Guided Inquiry 

Guided inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang dirancang 

untuk mengajarkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep. Ketika 

menggunakan model pebelajaran ini, guru menyajikan contoh-contoh pada siswa, 

memandu saat siswa berusaha menemukan pola-pola dalam contoh-contoh 

tersebut, dan memberikan  semacam penutup ketika siswa telah mampu 

mendeskripsikan gagasan yang diajarkan oleh guru (David et al., 2009). 

Model pembelajaran guided inkuiry melibatkan siswa dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan guru. siswa melakukan penyelidikan, sedangkan guru 

membimbing siswa kearah yang tepat/benar. Pada pembelajararan ini, guru perlu 

memiliki keterapilan memberikan bimbingan, yakni mendiagnosis kesulitan siswa 

dan memberikan bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Oemar, 

2001). Penerapan model guided inkuiry masih memegang peranan guru dalam 

memilih topik bahasan, pertanyaan, dan menyediakan materi. Akan tetapi siswa 

diharuskan untuk mendesain atau merancang penyelidikan, menganalisis hasil, 

dan sampai pada kesimpulan. 

Tujuan utama guided inquiry adalah untuk mengembangkan siswa mandiri 

yang tahu bagaimana untuk memperluas pengetahuan dan keahlian melalui 

penggunaan keahlian dari berbagai sumber informasi yang digunakan baik di 

dalam maupun diluar sekolah. 

a. Karakteristik Model Guided Inkuiry 

Menurut Kuhtlhau dan Todd (2011) ada enam karakteristik guided inquiry, 

yaitu: 

1. Siswa belajar aktif dan terefleksikan pada pengalaman 

Jhon Dewey menggambarkan pembelajaran sebagai proses  aktif individu, 

bukan sesuatu dilakukan untuk seseorang tetapi lebih kepada sesuatu itu 

dilakukan oleh seseorang. Pembelajaran merupakan sebuah kombinasi dari 
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tindakan dan menganggap bahhwa pengalaman dan inkuiri (penemuan) 

sangat penting dalam pembelajaran bermakna. 

2. Siswa belajar berdasarkan pada apa  yang diketahui 

Pengalaman masa lalu dan pengertian sebelumnya merupakan bentuk dasar 

untuk membangun pengetahuan baru. Menurut ausubel faktor terpenting yang 

mempengaruhi pembelajaran adalah melalui apa yang mereka tahu. 

3. Siswa mengembangkan rangkaian berpikir dalam proses pembelajaran 

melalui bimbingan 

Rangkaian berpikir kearah yang lebih tinggi memerlukan proses mendalam 

yang membawa kepada sebuah pemahaman. Proses yang mendalam 

memerlukan waktu dan motivasi yang dikembangkan oleh pertanyaan-

pertanyaan yang otentik mengenai objek yang telah digambarkan dari 

pengalaman dan keinginan siswa. Proses yang mendalam juga memerlukan 

perkembangan kemampuan intelektual yang melebihi dari penemuan dan 

pengumpulan fakta. Menurut Bloom, kemampuan intelektual seperti 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi membantu 

merangsang untuk berinkuiri yang membawa kepada pengetahuan dan 

pengalaman yang mendalam. 

4. Perkembangan siswa terjadi secara bertahap 

Siswa berkembang melalui tahap perkembangan kognitif, kapasitas siswa 

untuk berfikir abstrak ditingkatkan oleh umur. Perkembangan ini merupakan 

proses kompleks yang meliputi kegiatan berpikir, tindakan, refleksi, 

menemukan dan menghubungkan ide, membuat hubungan, mengembangkan 

dan mengubah pengetahuan sebelumnya, kemampuan serta sikap dan nilai. 

5. Siswa mempunyai cara yang berbeda dalam pembelajaran 

Siswa belajar melalui semua pengertiannya. Siswa menggunakan seluruh 

kemampuan fisik, mental dan sosial untuk membangun pemahaman yang 

mendalam mengenai dunia dan apa yang hidup di dalamnya. 

6. Siswa belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain 

Siswa hidup di lingkungan sosial yang terus menerus belajar melalui interaksi 

dengan orang lain di sekitar siswa tersebut. Orang tua, teman, saudara, guru, 

kenalan dan orang asing merupakan bagian dari lingkungan sosial yang 
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membentuk pembelajaran lingkungan pergaulan dimana siswa membangun 

pemahaman mengenai dunia dan membuat makna untuk siswa tersebut. 

Menurut (Walker, 2007; Wenning, 2007) Langkah-langkah model guided 

inquiry yaitu Introduction (pembukaan), Questioning (permasalahan), Planning 

(perencanaan), Implementing (pengimplementasian), Concluding (penyimpulan), 

dan Reporting (pelaporan). Langkah-Langkah model guided inquiry 

dikembangkan dalam pelaksanaan penelitian ini diuraikan pada Tabel 2.1 berikut.  

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Guided Inquiry dan aktivitas yang 

dilaksanakan dalam penelitian 

 

Tahapan model 

guided inquiry 

Aktivitas yang dilaksanakan dalam penelitian 

Guru Siswa 

Introduction 

(pembukaan) 

1.   Memperkenalkan dan 

mengarahkan siswa terhadap 

topik yang akan dipelajari. 

2.   Menemukan pengetahuan awal 

yang dimiliki oleh siswa terhadap 

topik. 

3.   Menemukan kesalahan konsep 

yang dimiliki oleh siswa.  

1.      Memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. 

2.      Menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

Questioning 

(permasalahan) 

Menuntun siswa merumuskan 

permasalahan dan hipotesis. 

Merumuskan permasalahan dan 

hipotesis. 

Planning 

(perencanaan) 

Menuntun siswa untuk 

merencanakan eksperimen 

dengan beberapa pertanyaan. 

1.       

 

1.      Membuat prosedur 

eksperimen. 

2.      Menentukan alat dan bahan 

yang akan digunakan. 

3.      Menentukan teknik observasi 

yang akan dilakukan. 

4.      Menentukan teknik merekam 

data 

Implementing 

(pengimplement

asian) 

1.      Menuntun siswa dalam 

menggunakan alat dan bahan. 

2.      Menuntun siswa dalam 

melakukan prosedur eksperimen. 

3.      Menuntun siswa dalam 

mengobservasi dan merekam 

data. 

1.      Menggunakan alat dan bahan. 

2.      Melakukan prosedur 

eksperimen. 

3.      Melakukan kegiatan observasi 

dan merekam data yang 

diperoleh. 

Concluding 

(penyimpulan) 

Menuntun siswa untuk 

merumuskan suatu kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti yang 

didapat dan hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

Merumuskan suatu kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti yang 

didapat dan hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

Reporting  

(pelaporan) 

Menuntun siswa dalam 

melaporkan hasil eksperimen 

yang telah dilakukan melalui 

kegiatan diskusi. 

Melaporkan hasil yang telah 

diperoleh dalam bentuk 

makalah, dan dipresentasikan 

kepada teman-temannya dengan 

menggunakan media 

(powerpoint, gambar) 
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2.1.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifai dan Anni 2012). Menurut Purwanto 

(2013), hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Rifai dan Anni (2009) 

menyatakan bahwa perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, apabila peserta didik 

mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Benyamin S. Bloom dalam Purwanto (2013) merumuskan hasil belajar 

meliputi tiga ranah yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar 

berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif 

mencakup kategori pengetahuan (knowladge),  pemahaman (comprehension), 

penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian 

(evaluation). Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Kategori tujuan pembelajaran ranah afektif meliputi penerimaan (receiving), 

penanggapan (responding), penilaian (evaluing), pengorganisasian (organization), 

dan pembentukan pola hidup (organization by a value complex). Ranah 

psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti kemampuan motorik dan 

syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah 

psikomotorik menurut Elizabeth Simpson dalam Anni (2009) meliputi persepsi 

(perseption), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (creativity). 

Menurut Dimyati & Mudjiono (2009), hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu siswa dan guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada 

saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari segi guru, hasil 

belajar merupakan saat penilaian sudah dilakukan. 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-

faktor belajar menurut Rifa‟i & Anni (2010) adalah kondisi internal siswa dan 
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kondisi eksternal siswa. Kondisi internal siswa mencakup kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh, kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, 

dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi 

eksternal siswa mencakup adanya variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) 

yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil belajar. 

Adanya model pembelajaran dan media pembelajaran dimungkinkan mampu 

mengurangi derajat kesulitan materi yang dipelajari oleh siswa. Hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan nilai posttest, nilai tugas (analisis penyakit pada sistem 

pernapasan), dan nilai laporan kelompok. Materi pembelajaran yang akan 

disampaikan pada penelitian ini yaitu materi sistem pernapasan. 

 

2.1.4 Materi Sistem Pernpasan 

Materi sistem pernapasan adalah satu konsep yang diajarkan pada siswa 

SMA kelas XI semester II. Materi ini memiliki KI: 3. Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli lingkungan,  gotong royong, bekerjasama, cinta damai, 

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

tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam 

kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium. 4. Peduli terhadap 

keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja 

saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan di 

lingkungan sekitar. Materi ini mempunyai 3 KD yaitu: 3.8 Menganalisis 

hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan 

mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses 

pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi 

manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 4.8 

Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan organ 

pernapasan/respirasi  yang menyebabkan gangguan sistem respirasi manusia 

melalui berbagi bentuk media presentasi dan 4.9 Merencanakan dan 
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melaksanakan pengamatan pengaruh pencemaran udara dan mengolah informasi 

beberapa resiko negatif merokok pada remaja untuk menentukan keputusan. 

Materi yang dibahas meliputi: organ-organ pada sistem pernapasan yang terdiri 

dari saluran pernapasan dan organ pernapasan, fungsi organ-organ pada sistem 

pernapasan,  pertukaran O2 dan CO2, mekanisme pernapasan, penyakit pada 

sistem pernapasan, pencemaran udara akibat dari asap rokok. 
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2.2 KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan uraian diatas, secara singkat penelitian ini digambarkan dalam 

diagram kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Guided Inquiry 

 Pembelajaran berpusat pada siswa 

 Belajar lebih terarah dengan 

bimbingan guru 

 Siswa dapat menemukan sendiri 

konsep materi pembelajaran 

 Siswa mampu menyelesaikan 

masalah yang didapat 

 Memudahkan siswa mengingat dan 

membangun kembali konsep yang 

didapat dalam pembelajaran 

 

Penerapan Model 

Guided Inquiry 

pada materi sistem 

pernapasan 

Fakta dilapangan: 

 Pembelajaran Biologi masih Teacher 

centered lerning yang didominasi 

metode  ceramah 

 Pembelajaran Biologi belum 

menekankan pada proses penemuan 

(inquiry). 

 Siswa sulit memahami materi. 

 Siswa belum berpengalaman 

melakukan pembelajaran inquiry. 

Hasil belajar siswa 

Rendah 

Hasil Belajar 

Optimal 

Gambar 2.1 Kerangka berfikir penelitian penerapan pembelajaran model guided 

inquiry untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa pada materi sistem 

pernapasan di SMA N 2 Sragen 
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2.3 HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah disampaikan maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  Pembelajaran model guided inquiry 

pada materi sistem pernapasan dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa di SMA 

Negeri 2 Sragen. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA N 2 Sragen yang beralamat di Jln. 

Anggrek no. 34 Sragen dengan subjek penelitian adalah siswa kelas XI semester 

Genap tahun ajaran 2015/2016. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI SMA N 2 

Sragen tahun ajaran 2015/2016.terdiri dari 6 kelas yaitu kelas XI IPA 1 sampai 

dengan XI IPA 6. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik purposif sampling yaitu mengambil sampel dengan 

pertimbangan tertentu yaitu  2 kelas yang diajar oleh guru yang sama. Sampel 

yang terpilih dalam penelitian ini digunakan sebagai kelas uji coba, kelas XI IPA 

2 sebagai kelas kontrol dan XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel bebas: Pembelajaran dengan model guided inquiry materi sistem 

pernapasan. 

2. Variabel terikat: Hasil belajar siswa 

 

3.4 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimental Design tipe 

Nonequivalent Control Group Design. Desain ini memberikan Pretest kepada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa di 

kedua kelas tidak jauh berbeda atau homogen. Kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan pembelajaran materi sistem pernapasan menggunakan pembelajaran 

guided inquiry, dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan pembelajaran seperti 
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biasa menggunakan RPP yang dibuat guru. Kedua kelas dievaluasi hasil 

belajarnya dengan posttest dan dianalisis hasilnya apakah terdapat perbedaan hasil 

belajar posttest yang signifikan antara kedua kelas. Kelas eksperimen kemudian 

dihitung ketuntasan klasikalnya dengan menggunakan nilai akhir yang didapatkan 

dari nilai posttest, nilai tugas, dan nilai laporan kelompok. Nilai akhir kemudian 

dibandingkan dengan nilai yang diharapkan yaitu ≥ 75 (KKM di SMA Negeri 2 

Sragen untuk mapel Biologi) untuk ditentukan ketuntasan klasikalnya. 

  Pola dari desain penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

E  : Kelas eksperimen dengan perlakuan pembelajaran model guided 

inquiry 

K : Kelas kontrol dengan pembelajaran sesuai RPP yang dibuat guru 

X1  : Pembelajaran model  guided inquiry pada kelas eksperimen 

X2  : Pembelajaran reguler sesuai RPP yang dibuat guru pada kelas control 

O1 : Pretest pada kelas eksperimen sebelum perlakuan dengan  

   pembelajaran model guided inquiry 

O2 : Posttest pada kelas eksperimen sesudah perlakuan dengan  

   pembelajaran model guided inquiry 

O3 : Pretest kelas kontrol sebelum pembelajaran sesuai RPP yang dibuat  

   Guru 

O4 : Posttest kelas kontrol sesudah pembelajaran sesuai RPP yang dibuat  

   Guru 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

 Langkah – langkah penelitian yang dilakukan meliputi tahapan persiapan, 

tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap analisis data penelitian. 

1. Kegiatan Persiapan 

a. Melaksanakan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dengan  cara 

observasi situasi pembelajaran di kelas, fasilitas sekolah, meninjau hasil belajar 

siswa, dan wawancara dengan guru. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, LDS, soal uji 

coba, rubrik penilaian tugas, dan rubrik penilaian laporan kelompok. 

E     O1   X1    O2 

K     O3   X2    O4 
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c. Menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi kinerja guru, angket 

tanggapan siswa, dan lembar wawancara tanggapan guru berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran yang diterapkan. 

d. Melakukan uji coba instrumen test di kelas XI IPA 3 yang sebelumnya telah 

mendapat pembelajaran materi sistem pernapasan. 

e. Menganalisis hasil uji coba instrumen test. 

Instrumen test berupa soal-soal, diuji cobakan terlebih dahulu di luar 

sampel penelitian untuk menentukan validitas, reabilitas, taraf kesukaran soal dan 

daya pembeda. Pengujian instrumen ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan 

sebagai instrumen yang baik. Soal yang dapat digunakan sebagai alat ukur yaitu 

soal-soal yang valid, reliabel, memiliki tingkat kesukaran yang seimbang, dalam 

artian perangkat tes tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar serta  mempunyai 

daya pembeda yang cukup, baik, atau baik sekali. Soal-soal yang tidak valid dan 

mempunyai daya pembeda jelek tidak digunakan (Arikunto, 2006). 

 

Analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen ini adalah: 

1) Validitas butir soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan suatu kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen diyatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto 2006). Untuk menghitung validitas 

tiap butir soal digunakan rumus korelasi Product moment. 

 

r xy  = 

     

  




2222 )(

))((

YYNXXN

YXXYN
 

 

Keterangan: 

r xy = Koefisien korelasi 

N  = Jumlah subjek  

X    = Skor soal yang dicari validitasnya 

Y    = Skor total  

XY = Perkalian antara skor soal dengan skor total 

 

Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan harga Product moment dengan taraf 

signifikan 5 %.  Jika r xy > rtabel dengan  = 5% maka alat ukur diyatakan valid, 
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dan apabila sebaliknya maka soal dikatakan tidak valid. Hasil analisis validitas 

butir soal disajikan pada Tabel 3.1 berikut. 

(Arikunto 2006) 

Tabel 3.1 Hasil analisis validitas butir soal 

No. Validitas Soal Nomor Soal 
Jumlah 

Soal 

1. Valid 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45 

34 Soal 

2. Tidak Valid 3, 6, 11, 15, 21, 22, 27, 29, 30, 31,38 11 Soal 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23 dan 27 

2) Reliabilitas soal 

Suatu tes mempunyai reliabilitas tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap walaupun diujikan berulang-ulang. Dalam penelitian ini 

reliabilitas tes diukur dengan menggunakan rumus KR-20, yaitu sebagai berikut 

(Arikunto 2006): 

R11 = 









 










tVk 

M)(k M
1

1-k

k

 

Keterangan: 

R11  =  reliabilitas instrumen 

k      =  banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

M    =  skor rata-rata (Mean) 

Vt    =  varians total 

 

Nilai reliabilitas yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan rtabel  product 

moment, bila r11> rtabel, maka tes bersifat reliabel. 

(Arikunto 2006) 

3)  Taraf kesukaran soal 

  Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan soal yang tidak 

terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah akan menyebabkan siswa tidak tertarik 

untuk memecahkannya. Sedangkan soal yang terlalu sulit akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat untuk mencoba lagi. Untuk 



18 

 

 

mengetahui soal itu mudah atau sukar dapat diketahui dengan menghitung indeks 

kesukaran pada tiap butir soal dengan menggunakan rumus (Arikunto 2006) yaitu: 

JS

B
P 

 

Keterangan:  

P  = indeks kesukaran.  

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Kriteria tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

Soal dengan P 0,00 – 0,30 = soal sukar 

Soal dengan P 0,31 – 0,70 = soal sedang 

Soal dengan P 0,71 – 1,00 = soal mudah 

        (Arikunto 2009) 

 

Hasil analisis taraf kesukaran soal disajikan pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Hasil analisis taraf kesukaran soal 

No. Kriteria tingkat 

kesukaran soal 

Nomor soal Jumlah 

soal 

1. Sukar 2, 5, 14, 17, 19, 26, 29, 36,  8 

2. Sedang 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 

23, 25, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

25 

3. Mudah 1, 8, 15, 21, 24, 27, 28, 32, 33, 37, 44, 45 12 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25 dan 27 

4) Daya pembeda soal 

  Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai (Arikunto, 2009). Soal 

dinyatakan  memiliki daya pembeda yang  baik apabila dijawab benar oleh 

kebanyakan siswa yang pandai dan dijawab salah oleh siswa yang kurang pandai. 

Untuk menghitung daya pembeda tiap soal dengan menggunakan rumus:    

 

 

 

 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 
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Keterangan: 

D = daya pembeda soal 

J
A

 = banyaknya siswa kelompok atas 

JB = banyaknya siswa kelompok bawah 

BA = banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB       = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut: 

D = 0,71-1,00 : baik sekali 

D = 0,41-0,70 : baik 

D = 0,21-0,40 : cukup 

D = 0,00-0,20 : jelek 

Jika D = negatif, soalnya tidak baik, jadi soal tidak digunakan dalam penelitian. 

(Arikunto 2009) 

Hasil analisis daya beda soal disajikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil analisis daya pembeda soal 

No. Kriteria daya 

pembeda 

Nomor soal Jumlah soal 

1. Baik sekali 7, 9, 10, 13, 19, 20, 23, 25, 26, 35, 42 11 

2. Baik 4, 5, 14, 17, 18, 34, 36, 41 8 

3. Cukup 1, 2, 8, 12, 16, 28, 32, 33, 39, 40, 43, 44, 45 13 

4. Jelek 3, 6, 11, 15, 21, 22, 24, 17, 29, 30, 31, 37, 38 13 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26 dan 27  

5) Menentukan soal yang digunakan 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang memenuhi 

syarat yaitu valid dan reliabel, serta memiliki daya pembeda dengan kriteria 

cukup, baik, dan baik sekali. Keseluruhan soal yang digunakan, 50% soal dengan 

tingkat kesukaran sedang, dan masing-masing 25% untuk soal dengan tingkat 

kesukaran sukar dan mudah. Berdasarkan hasil uji coba, soal yang digunakan 

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Soal yang digunakan 

Keterangan Nomor butir soal Jumlah 

Digunakan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

30 

Tidak digunakan 3, 6, 11, 13, 15, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 

39 

15 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Urutan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan 

pada kelas eksperimen dan kontrol secara ringkas disajikan pada Tabel 3.5 

berikut. 

Tabel 3.5 Pelaksanaan penelitian kelas eksperimen dan kontrol 

Kegiatan yang dilaksanakan pada 

kelas eksperimen 

Kegiatan yang dilaksanakan pada 

kelas kontrol 

a. Melakukan pretest untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa 

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

RPP yang dikembangkan 

(Pembelajaran model guided inquiry). 

c. Observer mengamati kinerja guru pada 

kelas eksperimen. 

d. Memberikan posttest untuk 

mendapatkan nilai hasil belajar posttest 

untuk dibandingkan hasilnya dengan 

kelas kontrol dan sebagai salah satu 

bahan menentukan nilai akhir untuk 

mengetahui ketuntasan klasikal. 

e. Memberikan lembar penilaian antar 

teman kepada siswa untuk menilai 

sikap. 

f. Memberikan angket tanggapan siswa 

untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran model guided 

inquiry yang diterapkan. 

g. Melakukan wawancara dengan guru 

untuk mengetahui tanggapan guru 

terhadap penerapan pembelajaran model 

guided inquiry yang telah dilaksanakan. 

a. Melakukan pretest untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. 

b. Melakukan pembelajaran sesuai 

RPP yang dibuat oleh guru sesuai 

dengan pendekatan saintifik. 

c. Observer mengamati kinerja guru 

pada kelas kontrol. 

d. Memberikan lembar penilaian antar 

teman kepada siswa untuk menilai 

sikap. 

e. Memberikan posttest untuk 

mendapatkan nilai hasil belajar 

posttest untuk dibandingkan hasilnya 

dengan kelas eksperimen. 
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3.6 Data dan Metode Pengambilan Data 

Data dan metode  pengambilan data disajikan pada Tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 Data dan pengambilan data 

No Jenis Data Metode Instrumen Subjek Waktu 

1. Nilai pretest Test Soal tes uji coba Siswa 

 

Awal 

pembelajaran 

2. Nilai postest Test Soal tes uji coba Siswa 

 

Akhir 

pebelajaran 

3. 

 

Data kinerja 

guru 

Observasi 

 

Lembar 

observasi 

kinerja guru 

Guru 

 

Selama proses 

pembelajaran 

4. 

 

Data tanggapan 

siswa 

Angket 

 

Lembar angket 

tanggapan siswa 

Siswa 

 

Sesudah proses 

pembelajaran 

5. Tanggapan guru Wawancara 

 

Lembar 

wawancara 

tanggapan guru 

Guru 

 

Sesudah proses 

pembelajaran 

 

3.7 Metode Analisis Data 

1. Nilai hasil belajar pretest  

Perhitungan nilai pretest dilakukan dengan cara: 

Nilai pretest =  x 100 

Uji Homogenitas data hasil belajar pretest 

Bertujuan untuk mengetahui apakah kelas yang dijadikan sampel 

berasal dari keadaan yang sama atau homogen. Untuk menguji homogenitas 

variansi populasi digunakan uji Fisher. Uji Fisher digunakan hanya pada dua 

kelompok data, dengan langkah sebagai berikut:  

1) Menentukan taraf signifikansi (𝛼) untuk menguji hipotesis:  

H0 : 𝜎2
1 = 𝜎2

2 (varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen) 

Ha : 𝜎2
1 ≠ 𝜎

2
2 (varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau tidak 

homogen) 

Dengan kriteria pengujian: 

Diterima H0 jika F hitung < F tabel; dan 

Ditolak H0 jika F hitung > F tabel. 
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2) Menghitung varians tiap kelompok data. 

3) Tentukan nilai F hitung, yaitu F hitung =  

4) Menentukan F tabel untuk taraf signifikansi 𝛼, dk1 = dk pembilang = na 

– 1, dan dk2 = dk penyebut = nb – 1. 

5) Melakukan pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. 

6) Jika Fhitung<Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data 

memiliki varian yang sama atau homogen (Supardi 2013). 

2. Nilai hasil belajar posttest 

Perhitungan nilai posttest dilakukan dengan cara: 

Nilai postest =  x 100 

Uji Normalitas data hasil belajar posttest 

Bertujuan untuk mengetahui apakah data siswa yang didapat dari nilai 

posttest terdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah uji normalitas 

adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis 

Ho : Data berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

Ha : Data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal  

2) Menentukan a = 0,05 

3) Menentukan kriteria penentuan hipotesis  

Ho diterima jika: X
2

hitung < X
2

(1-a)/(k-3), dengan k= banyak kelompok 

4) Menentukan X
2

hitung 

 

 

Keterangan:  

01 = hasil penelitian 

E1 = hasil yang diharapkan 

X
2
 = chi kuadrat 

5) Membandingkan harga X
2

hitungdengan hargaX
2

tabel. Harga X
2

tabel diperoleh 

dari tabel chi kuadrat dengan dk= k-3 dan a= 5% 

6) Kriteria hipotesis diterima apabila X
2

tabel >X
2

hitung 

7) Menentukan simpulan 

 (Sugiyono 2010) 

X
2

hitung=  
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Uji t dari posttest 

 Uji statistik parametrik t-test digunakan untuk data yang berdistribusi 

normal. Uji hipotesis menggunakan uji perbedaan dua rerata kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar posttest siswa kelas 

eksperimen dengan pembelajaran model guided inquiry lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. Hipotesis dalam penelitian ini diuraikan seperti berikut: 

Ho : μ1 ≤ μ2 -hasil belajar kelas eksperimen kurang atau sama dengan kelas kontrol 

Ha : μ1 > μ2 -hasil bejajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol 

Rumus uji-t yang digunakan sebagai berikut: 

  Dengan 
   

2

11

21

2

22

2

11






nn

SnSn
S  

 

Keterangan: 

1x  : nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

2x  : nilai rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

S1
2 

: simpangan baku pada kelas eksperimen 

S2
2 

: simpangan baku pada kelas kontrol 

S : simpangan baku gabungan 

n1 : jumlah siswa pada kelas eksperimen 

n2 : jumlah siswa pada kelas kontrol 

 

Jika harga thitung > ttabel 0,05α  maka H0 ditolak dan Ha diterima, bahwa 

hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

(Sugiyono 2010) 

3. Gain ternormalisasi 

 Peningkatan skor rata-rata pretest dan posttest dihitung menggunakan 

rumus gain rata-rata ternormalisasi, yaitu perbandingan gain rata-rata aktual 

dengan gain rata-rata maksimum. Rumus gain ternormalisasi tersebut adalah 

sebagai berikut (wiyanto 2008): 

 

 

 

 

21

21

11

xx
 t 

nn
s 
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Keterangan: 

 G  = gain ternormalisasi 

Spre  = rata-rata nilai pretest 

Spost = rata-rata nilai posttest 

 

Besarnya gain ternormalisasi dikategorikan sebagai berikut: 

1,00 ≥ gain ≥ 0,7 = tinggi 

0,3 ≤ gain < 0.7 = sedang 

0,00 < gain < 0,3 = rendah 

Penghitungan menggunakan uji N-gain ini untuk mengetahui peningkatan 

nilai hasil belajar pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kontrol. 

Pemahaman siswa pada materi sistem pernapasan dikatakan meningkat secara 

signifikan pada penelitian ini apabila memperoleh nilai N-gain dengan kategori 

sedang dan tinggi.  

 

4. Nilai Akhir siswa kelas eksperimen 

Data nilai akhir siswa diperoleh dari hasil posttest, nilai tugas dan nilai 

laporan kelompok yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

a. Menghitung nilai akhir 

Nilai akhir hasil belajar ditentukan dengan formula sebagai berikut: 

NA=   

Keterangan:  

A =  nilai posttest 

B =  nilai tugas 

C =  nilai laporan kelompok 

 

b. Menghitung ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

Untuk menghitung ketuntasan belajar secara klasikal, dengan 

menggunakan rumus: 

P =  x 100% 

Keterangan: 

P = ketuntasan klasikal 

ni = jumlah siswa yang tuntas belajar individu 

n = jumlah nilai total siswa  

(Sugiyono 2010) 



25 

 

 

5. Analisis data kinerja guru 

Data tentang kinerja guru diperoleh dari lembar observasi kinerja guru yang 

terdiri dari beberapa aspek yang diamati tiap pertemuan, masing-masing aspek 

mempunyai rentangan skor 1-4. Rumus yang digunakan dalam menghitung skor 

kinerja: 

 Skor kinerja =  x 100 

Penentuan kriteria kinerja guru dengan parameter sebagai berikut: 

Skor 82 - 100 : A (Sangat baik) 

Skor 63 - 81 : B (Baik) 

Skor 44 - 62 : C (kurang baik) 

 Skor 25 - 43 : D (jelek) 

 Data tentang kinerja guru diukur pada saat pembelajaran kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen selama penelitian berlangsung. Hasil analisis ini untuk 

mengetahui apakah kinerja guru sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat. Observer dalam penilaian kinerja guru ini 

sebelumnya harus sudah menguasai lembar observasi kinerja guru. Sebelum 

observasi, dilakukan sosialisasi instrumen dan tata cara pelaksanaan observasi 

kepada observer, agar observer benar-benar menguasai instrumen yang digunakan 

dan bekerja secara obyektif. 

 

6. Analisis Data Tanggapan Siswa  

Hasil angket dianalisis menggunakan skala likert dan analisis deskriptif 

prosentase. Pada model skala likert itemnya berupa pernyataan yang bersifat 

positif. Tiap butir pernyataan disediakan empat alternatif jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS) yang 

dapat dipilih responden. Skor tiap pernyataan item antara 1 sampai 4 seperti pada 

Tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 Penskoran jawaban skala tanggapan siswa 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Sesuai (SS) 4 

Sesuai (S) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 
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 Rumus yang digunakan: 

  Skor angket =  x 100% 

Penentuan kriteria tanggapan siswa dengan parameter sebagai berikut: 

Skor 82% - 100% : A (sangat baik) 

Skor 63% - 81% : B (baik) 

Skor 44% - 62% : C (kurang baik) 

Skor 25% - 43% : D (jelek) 

 Hasil analisis ini untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung dengan model Guided Inquiry pada kelas 

enkperimen. 

7.  Analisis data tanggapan guru 

  Data ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap pembelajaran model 

Guided Inquiry yang diterapkan, data tanggapan guru dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Hasil analisis data tanggapan guru ini sebagai masukan kepada peneliti 

untuk penyempurnaan dan dasar menentukan layak dan tidaknya desain 

pembelajaran Guided Inquiry yang telah diterapkan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa 

pembelajaran model Guided Inquiry materi sistem pernapasan yang diterapkan 

dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Sragen, 

pada kelas eksperimen seluruh siswa mencapai KKM yang ditetapkan (KKM 

Biologi di SMA N 2 Sragen ≥ 75), hasil belajar posttest siswa lebih tinggi dengan 

peningkatan pemahaman materi juga lebih baik dibandingkan kelas kontrol. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan pembelajaran model 

Guided Inquiry yang dilakukan pada penelitian disarankan agar guru mengelola 

waktu sebaik mungkin dan mempersiapkan bahan ajar dengan lengkap, sehingga 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 

 

Arikunto. 2009. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 

 

Asra, S. 2008. Metode Pembelajaran. Bandung: Wacana 

 

Bilgin, I. (2009). The Effect of Guided Inquiry Instruction Incorporating a 

Cooperative Learning Approach on University Students’ Achievement of 

Acid and Based Concepts and Attitude Toward Guided Inquiry 

Instruction. Scientific Research and Essay. 4(10) 1038-1046. 

David, A & Jacobsen. 2009. Methods for Teching, Cet ke-4, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 

Dimyati & Mujiono. 2009. Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta 

Gulo, W 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Gramedia 

Hamalik, Oemar 2001. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Sistem, Jakarta: 

Bumi Aksara 

Kuhlthau. C. C & Ross J.Todd. 2011. Guided Inquiry : Learning in the 21st 

Century, artikel diakses dari http://cissl.rutgers.edu/guided 

inquiry/introduction. Diakses 2 April 2014 

Malihah Memi, 2011, Pengaruh model Guided Inquiry (Inkuiri Terbimbing) 

terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa pada Konsep Laju Reaksi, Skripsi, 

Jakarta: UIN 

Mohammad RF & R Kumari. 2008. Effective Use of Textbooks: A Neglected 

Aspect of Education in Pakistan. Journal of Education for International 

Development 3(1):1-12. 

Nurdin. 2009. Implementasi Pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) dalam Meningkatkan  Hasil Belajar. Jurnal Administrasi 

Pendidikan: 9(1): 109 

Opara, J.A. 2011. Inquairy Method and Student Academic Achievement in 

Biology: Lesson and Policy Implications. American-Eurasian J Sci Res, 6 

(1): 28-31 

Purwanto. 2013. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Ridlo, S. 2005. Evaluasi Pembelajaran Biologi. Semarang: FMIPA Unnes 

Ridwan. 2012. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: 

Alfabeta 

http://cissl.rutgers.edu/guided%20inquiry/introduction.%20Diakses%202%20April%202014
http://cissl.rutgers.edu/guided%20inquiry/introduction.%20Diakses%202%20April%202014


43 

 

 

Rifa‟i, A & Anni, C.T. 2010. Psikologi Pendidikan. Semarang: UPT Unnes 

PRESS 

Rifa‟i, A & Anni, C.T. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: UPT Unnes 

PRESS 

 

Rudyatmi E & Ani R. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Semarang: FMIPA Unnes 

 

Saptono S. 2009. Strategi Belajar Mengajar Biologi. Semarang: FMIPA Unnes 

 

Sanjaya, W. 2008. Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Jakarta: Prenata Media Group 

 

Sardiman AM. 2009. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada 

 

Slavin RE. 2002. Cooperative Learning, Teori, Riset, dan Praktik. Bandung: Nusa 

Media 

 

Sofiani. 2011. Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided 

Inquiry) Dengan Menggunakan Metode Eksperimen Terhadap Aktivitas 

Dan Hasil Belajar Ipa Biologi Siswa (Kelas Viii Smp Negeri 2 Maesan 

Bondowoso). Skripsi. Jember. Universitas Jember 

 

Subana, M. Rahardi & Sudrajat. 2000. Statistik Pendidikan. Bandung: Pustaka 

Setia 

 

Sudjana, N. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 

Sukamsyah Submei. 2011. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Dengan Penerapan 

Metode Inkuiri Terbimbing Tipe A Pada Konsep Kalor Siswa Kelas Vii 

SMP N 5 Seluma, Jurnal Exacta,  ol. I  No. 1. Diakses pada 02  April 

 2014,   22:02:36 

 

Suryosubroto. 2009. Model Pembelajaran Guided Inquiry (Inkuiri Terbimbing). 

Jakarta: Prestasi Pustaka 

 

Wenning, C J. 2007. Levels of inquiry: Hierarchies of pedagogical practices and 

inquiry processes. Journal of physics teacher education online. Vol 4 (2). 

http://www.phy.ilstu.edu/jpteo,  diakses pada 2 februari 2015 

 

Zulfiani. 2009. Strategi Pembelajaran Sains. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN 

Jakarta 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SMA N 2 SRAGEN 

Kelas 

Mata Pelajaran 

Semester 

: 

: 

: 

XI 

Biologi 

Genap 

 

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

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

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 

KI 3 : 3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Lampiran 1 
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KOMPETENSI DASAR 

 

MATERI 

POKOK 

 

PEMBELAJARAN  

 

PENILAIAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

 

SUMBER 

BELAJAR 

 

1.1. 

 

Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang struktur dan fungsi 

sel, jaringan, organ 

penyusun sistem dan 

bioproses yang terjadi pada 

mahluk hidup.  

 

 Organ 

penyusun 

sistem 

pernapasan 

 Fungsi organ 

pada sistem 

pernapasan 

 Proses 

pertukaran O2 

dan CO2 

 Mekanisme 

Pernapasan 

pada manusia. 

 

 Memperkenalkan dan 

mengarahkan siswa terhadap 

topik yang akan dipelajari. 

    Menemukan pengetahuan awal 

yang dimiliki oleh siswa 

terhadap topik. 

 Apakah penyusun sistem 

pernapasan berbeda dengan 

sistem pencernaan? 

 Organ apa yang menyusun 

sistem pernapasan? 

 Apakah yang kalian ketahui 

tentang bernapas? 

 

 Jenis tagihan: 

tes kognitif 

dengan 

posttest, 

penilaian 

sikap dengan 

lembar 

penilaian antar 

teman, nilai 

tugas dengan 

rubrik 

penilaian 

tugas analisis 

 

3 x 4 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku 

siswa 

 Buku guru 

 Buku 

biologi 

Campbell 

 Sumber-

sumber 

lain yang 

relevan 

 LKS 

 Literatur 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data 

dan fakta, disiplin, 

tanggung jawab, dan peduli 

dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan 
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pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong 

royong, bekerjasama, cinta 

damai, berpendapat secara 

ilmiah dan kritis, responsif 

dan proaktif dalam dalam 

setiap tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan 

percobaan di dalam 

kelas/laboratorium maupun 

di luar kelas/laboratorium. 

 

 Kelainan dan 

penyakit pada 

sistem 

pernapasan  . 

 Pencemaran 

udara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menggunakan Video sistem 

pernapasan untuk menemukan 

struktur organ penyusun  sistem 

pernapasan manusia melalui diskusi 

bersama. 

 Menganalisis artikel mengenai 

penyakit pada sistem pernapasan 

 Mengkaji dari berbagai artikel 

tentang penyakit pada pernapasan 

dan  pencemaran akibat asap rokok. 

 Mendiskusikan berbagai kelainan 

pada sistem perrnapsan. 

 Mendiskusikan pengaruh merokok 

terhadap kesehatan pernapasan. 

 Menuntun siswa untuk 

merencanakan percobaan DETAR. 

 Siswa  merancang suatu percobaan, 

dengan menentukan pengulangan 

penyakit, nilai 

laporan 

kelompok 

 Bentuk 

tagihan: test 

obyektif,  

laporan 

kelompok uji 

coba DETAR, 

tugas analisis 

penyakit/kelain

an pada siste 

pernapasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dari artikel 

 Video 

proses 

pernapasa

n manusia 

 Artikel 

pencemara

n udara 

dari asap 

rokok.  

 Alat 

percobaan 

(DETAR) 

deteksi 

asap 

rokok. 

 

2.2  Menghargai kerja individu 

dan kelompok dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi 

melaksanakan percobaan 

dan melaporkan hasil 
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percobaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percobaan, pembuatan hipotesis, 

dan pembuatan tabel pengamatan. 

 Melakukan  percobaan “DETAR” 

sesuui dengan prosedur. 

 Mengobservasi dan  merekam data 

sesui dengan rancangan yang telah 

dibuat oleh siswa. 

 Merumuskan suatu kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti yang di 

dapat dari percobaan dan hipotesis 

yang telah dirumuskan. 

 Melaporkan hasil percobaan dan 

hasil diskusi yang telah dilakukan 

melalui kegiatan  presentasi di 

depan kelas. 

 Melaporkan hasil pengamatan yang 

telah dilakukan melalui kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8. Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem 

respirasi dan 

mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga 

dapat menjelaskan proses 

pernapasan serta gangguan 

fungsi yang mungkin terjadi 

pada sistem respirasi 

manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi. 

 

4.8. Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada 

struktur dan fungsi jaringan 

organ pernapasan/respirasi  
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yang menyebabkan 

gangguan sistem respirasi 

manusia melalui berbagi 

bentuk media presentasi. 

 

 

 

 

 

 

mengamati video, presentasi dan 

diskusi.  

 Mempresentasikan hasil analisis 

literatur penyakit pada salah satu 

organ sistem pernapasan. 

 Mempresentasikan hasil pengujian 

kandungan bahan pencemar pada 

asap rokok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Merencanakan dan 

melaksanakan pengamatan 

pengaruh pencemaran udara 

dan mengolah informasi 

beberapa resiko negatif 

merokok pada remaja untuk 

menentukan keputusan.  
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Lampiran 2 

SILABUS KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas : XI 

 

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

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

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 

KI 3 : 3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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KOMPETENSI DASAR 

 

MATERI POKOK 

 

PEMBELAJARAN  

 

PENILAIAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

 

SUMBER 

BELAJAR  

1.1. 

 

Mengagumi keteraturan 

dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang struktur dan 

fungsi sel, jaringan, organ 

penyusun sistem dan 

bioproses yang terjadi pada 

mahluk hidup.  

 

Struktur dan 

fungsi sel pada 

sistem 

pernapasan. 

 Mekanisme 

Pernapasan 

pada manusia 

 Kelainan dan 

penyakit yang 

terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Menggunakan charta dan atau torso 

sistem pernapasan untuk menemukan 

struktur alat-alat pernapasan 

manusia. 

.  

Menanya 

 Apakah penyusun sistem pernapasan 

berbeda dengan sistem pencernaan? 

 Jaringan apa yang menyusun sel 

pernapasan? 

 

Mengumpulkan Data 

(Eksperimen/Eksplorasi) 

 Mengkaji dari berbagai literatur 

tentang struktur dan fungsi alat-alat 

pernapasan manusia.  

 Mengkaji literatur untuk menemukan 

proses pertukaran oksigen dan 

karbondioksida dari alveolus ke 

kapiler darah. 

 Mendiskusikan pengaruh merokok 

dengan sesehatan pernapasan. 

 

Tugas 

 - 

 

Observasi 

 - 

 

 

Tes 

 Tes akhir 

pilihan ganda 

menjelaskan 

tentang kaitan 

antara 

struktur sel 

penyusun 

jaringan pada 

sistem 

pernapasan 

dengan 

fungsinya dan 

hubungannya 

dengan aspek 

kesehatan 

 

3 minggu 

x 4 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku 

siswa 

 Buku 

biologi 

Campbell 

 Sumber-

sumber 

lain yang 

relevan 

 Torso alat 

pernapasa

n  

 Charta alat 

pernapasa

n manusia  

 

 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data 

dan fakta, disiplin, 

tanggung jawab, dan peduli 

dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan 

pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong 

royong, bekerjasama, cinta 

damai, berpendapat secara 

ilmiah dan kritis, responsif 

dan proaktif dalam dalam 

setiap tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan 

dan percobaan di dalam 
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kelas/laboratorium maupun 

di luar kelas/laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengasosiasikan 

 Mengaitkan keadaan udara 

lingkungan yang tidak bersih, 

perilaku merokok dengan struktur 

dan fungsi sel penyusun jaringan 

pada organ pernapasan dengan 

penyakit dan kelainan yang terjadi 

pada saluran pernapasan. 

 

Mengkomunikasikan 

 Presentasi di depan kelas pengaruh 

negatif rokok,  asap kendaraan, dan 

kualitas udara yang tercemar 

terhadap kesehatan sistem 

pernapasan dikaitkan dengan struktur 

dan fungsi sel penyusun jaringan 

pada sistem pernapasan. 

 

akibat rokok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Menghargai kerja individu 

dan kelompok dalam 

aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan percobaan 

dan melaporkan hasil 

percobaan. 

3.8. Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan 

penyusun organ pada 

sistem respirasi dan 

mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga 

dapat menjelaskan proses 

pernapasan serta gangguan 

fungsi yang mungkin 

terjadi pada sistem 

respirasi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi. 

 

4.8. Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada 

struktur dan fungsi jaringan 

organ pernapasan/respirasi  
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yang menyebabkan 

gangguan sistem respirasi 

manusia melalui berbagi 

bentuk media presentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.9. Merencanakan dan 

melaksanakan pengamatan 

pengaruh pencemaran 

udara dan mengolah 

informasi beberapa resiko 

negatif merokok pada 

remaja untuk menentukan 

keputusan.  
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SMA N 2 SRAGEN 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Kelas/Semester : XI / II 

Materi Pokok : SISTEM PERNAPASAN 

Alokasi Waktu : 3 x 4 JP (3 kali pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menhayati dan mengamalkna perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong,kerasama,toleran,damai), 

santun, responsive dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai 

bagian dari solusi stas berbagai permasalahan dalam interaksi 

secara efektif dengan lingkungan social dan alam erta dalam 

menempatkan diri ebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, procedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan 

ranah abtrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, bertindak  secara efektif dan kretif serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

No  Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1.  Mengagumi keteraturan 

dan kompleksitas ciptaan 

1.1.1Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran 
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Tuhan tentang aspek fisik dan 

kimiawi, kehidupan dalam 

ekosistem, dan peranan 

manusia dalam lingkungan 

serta mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 

1.1.2 Bersyukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas karunia organ sistem 

pernapasan 

1.1.3 Berdoa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa saat diberikan cobaan 

 

2 2.1.  Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa ingin 

tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; terbuka; 

kritis;  kreatif; inovatif dan 

peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi sikap 

dalam melakukan percobaan 

dan berdiskusi. 

Tanggung Jawab: 

2.1.1 Mengumpulkan tugas tepat waktu. 

2.1.2 Mengembalikan barang yang 

dipinjam dari kelompok lain 

2.1.3 Tidak membahayakan orang lain 

saat melaksanakan pengujian 

Peduli lingkungan: 

2.1.4  Peduli terhadap kebersihan 

lingkungan yang berhubungan 

dengan sistem pernapasan 

2.1.5  Tidak melakukan pencemaran 

lingkungan yang menyebabkan 

gangguan pada sistem pernapasan  

Jujur: 

2.1.6 Jujur dalam perkataan dan 

perbuatan 

2.2.7 Jujur dalam menulis data dalam 

tabel pengamatan 

 2.2. Menghargai kerja individu 

dan kelompok dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi melaksanakan 

percobaan dan melaporkan 

hasil percobaan.. 

2.2.1 Melaksanakan tugas sesuai yang 

diamanatkan kelompoknya   

2.2.2 Aktif bekerja bersama kelompok 

2.2.3 Aktif dalam menjawab pertanyaan 

2.2.4 Bertanya kepada kelompok lain 

yang melaporkan hasil pengujian 

3 3.8  Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem 

respirasi dan mengaitkannya 

dengan bioprosesnya sehingga 

dapat menjelaskan proses 

pernapasan serta gangguan 

fungsi yang mungkin terjadi 

pada sistem respirasi manusia 

melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan 

3.8.1 Menjelaskan organ-organ 

penyusun sistem pernapasan 

manusia 

3.8.2 Menjelaskan karakteristik dan 

fungsi organ-organ penyusun 

sistem pernapasan manusia 

3.8.3 Menjelaskan proses pertukaran 

gas O2 dan CO2 

3.8.4 Menjelaskan mekanisme 

pernapasan pada manusia 
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simulasi. 

4 4.8. Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada struktur 

dan fungsi jaringan organ 

pernapasan/respirasi  yang 

menyebabkan gangguan sistem 

respirasi manusia melalui 

berbagi bentuk media 

presentasi. 

 

4.8.1  Menjelaskan kelainan/penyakit 

pada sistem pernapasan manusia 

dari hasil analisis 

4.8.2  Menyebutkan penyebab 

kelainan/penyakit sistem 

pernapasan manusia dari hasil 

analisis 

4.8.3 Menyebutkan dampak yang dapat 

ditimbulkan dari penyakit/kelainan 

penyakit pada sistem pernapasan 

dari hasil analisis 

4.8.4 Menyebutkan cara mencegah 

penyakit pada sistem pernapasan 

dari hasil analisis  

5 4.9. Merencanakan dan 

melaksanakan pengamatan 

pengaruh pencemaran udara 

dan mengolah informasi 

beberapa resiko negatif 

merokok pada remaja untuk 

menentukan keputusan. 

4.9.1 Menjelaskan pengaruh pencemaran 

udara dari asap rokok terhadap 

sistem pernapasan 

4.9.2 Membuktikan adanya tar dalam asap 

rokok 

4.9.3 Mengambil sikap positif terhadap 

bahaya rokok 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati video/gambar sistem pernapasan manusia, siswa dapat 

menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat pernapasan manusia. 

2. Setelah melakukan pengamatan video tentang mekanisme pernapasan 

manusia, siswa dapat menjelaskan  proses pertukaran oksigen dan karbon 

dioksida. 

3. Setelah melakukan kajian literatur tentang kelainan/gangguan sistem 

pernapasan, siswa dapat mengetahui berbagai jenis kelainan/gangguan yang 

dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia. 

4. Setelah melakukan diskusi tentang pengaruh rokok terhadap kesehatan alat-

alat pernapasan, siswa dapat menjelaskan tentang bahaya dari rokok dan 

berbagai penyakit yang ditimbulkan dari merokok. 

5. Setelah mengetahui tentang hubungan antara rokok dengan kesehatan, 

siswa dapat membuat keputusan untuk tidak merokok. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia 

1. Hidung dan Rongga Hidung 

Hidung merupakan organ yang pertama kali dilalui udara dari luar tubuh. 

Udara segar masuk ke paru-paru melalui hidung, sebaliknya udara kotor 

keluar dari paru-paru juga melewati hidung. Di dalam rongga hidung 

terdapat rambut-rambut dan selaput lendir. Rambut hidung berguna 

menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung. Sementara selaput 

lendir, menghasilkan lendir (mukus) yang berfungsi menangkap udara 

kotor yang lolos oleh saringan rambut hidung. Selain itu, selaput lendir 

berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru dan 

mengatur kelembaban udara. 

2. Faring 

Setelah melewati hidung, udara masuk menuju faring. Faring adalah hulu 

tenggorokkan atau disebut juga tekak. Saat udara melewati faring, antara 

rongga hidung dengan tenggorokan ada bagian yang selalu terkoordinasi 

dengan baik. Bagian penting tersebut adalah semisal katup penutup rongga 

hidung yang disebut anak tekak. Anak tekak berperan menutup faring 

saat kita sedang menelan makanan. Apabila makanan kita telan dan katup 

belum menutup, maka makanan masuk ke tenggorokan, akibatnya kita pun 

tersedak. 

3. Pangkal Tenggorokan (Laring) 

Dari faring, udara pernapasan akan menuju pangkal tenggorokan atau 

disebut juga laring. Laring tersusun atas kepingan tulang rawan yang 

membentuk jakun. Jakun tersebut tersusun oleh tulang lidah, katup tulang 

rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan  gelang tulang rawan. 

Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan 

(epiglotis). Jika udara menuju tenggorokan, anak tekak melipat ke bawah, 

dan ketemu dengan katup pangkal tenggorokan sehingga membuka jalan 

udara ke tenggorokan. Saat menelan makanan, katup tersebut menutupi 

pangkal tenggorokan dan saat bernapas katup tersebut akan membuka. 
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4. Batang Tenggorokan (Trakea) 

Di dalam tubuh, batang tenggorokan terletak pada daerah leher, tepatnya di 

bagian depan kerongkongan (esofagus). Batang tenggorokan berbentuk 

pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 

10 cm. Dinding dalamnya terlapisi oleh selaput lendir dengan sel-selnya 

yang memiliki rambut getar. Rambut-rambut getar tersebut berfungsi 

menolak debu atau benda- benda asing. Jika tiba-tiba kita batuk atau 

bersin, dipastikan ada lendir atau debu pada saluran batang tenggorokan 

sehingga mengganggu pernapasan terganggu. 

5. Cabang Batang Tenggorokan (Bronkus) 

Setelah melalui trakea, udara akan terus masuk menuju cabang batang 

tenggorokan atau dinamakan bronkus. Batang tenggorokan bercabang 

menjadi dua bronkus, yakni bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada 

kedua bronkus terdapat saluran yang menuju paruparu. Apabila bronkus 

mengalami infeksi, maka timbullah suatu penyakit yang disebut bronkitis. 

Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus 

sebelah kanan bercabang menjadi tiga bronkeolus, sedangkan bronkus 

sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Bronkiolus masih 

bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh yang halus. 

Cabang-cabang yang terhalus masuk ke dalam gelembung paru-paru atau 

alveolus. Adanya dinding alveolus membuat oksigen  berdifusi ke dalam 

darah, sebaliknya karbon dioksida (CO2) dan uap air dilepaskan. 

6. Paru-paru (Pulmo) 

Organ yang berperan penting dalam proses pernapasan adalah paru-paru. 

Paru-paru merupakan organ tubuh yang terletak pada rongga dada, 

tepatnya di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan 

yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri atas dua 

bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki tiga 

gelambir yang berukuran lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri yang 

memiliki dua gelambir. Paru-paru dibungkus oleh dua lapis selaput paru-

paru yang disebut pleura. Semakin ke dalam, di dalam paru-paru akan 

ditemui gelembung halus kecil yang disebut alveolus. Jumlah alveolus 

pada paru-paru kurang lebih 300 juta buah. Adanya alveolus ini 
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menjadikan permukaan paru-paru lebih luas. Dinding alveolus 

mengandung kapiler darah. Oksigen yang terdapat pada alveolus berdifusi 

menembus dinding alveolus, lalu menem bus dinding kapiler darah yang 

mengelilingi alveolus. Setelah itu, masuk ke dalam pembuluh darah dan 

diikat oleh hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah sehingga 

terbentuk oksihemoglobin (HbO2). Akhirnya, oksigen diedarkan oleh 

darah ke seluruh tubuh. Setelah sampai ke dalam sel-sel tubuh, oksigen 

dilepaskan sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. 

Oksigen ini digunakan untuk oksidasi. Karbon dioksida yang dihasilkan 

dari respirasi sel diangkut oleh plasma darah melalui pembuluh darah 

menuju ke paru-paru. Sesampai di alveolus, CO2 menembus dinding 

pembuluh darah dan din ding alveolus. Dari alveolus, karbondioksida akan 

disalurkan menuju hidung untuk dikeluarkan. Jadi proses pertukaran gas 

sebenarnya berlangsung di alveolus. 

 

b. Mekanisme  pernapasan yang terjadi dalam sistem pernapasan  

manusia 

Berdasarkan otot yang berperan dalam proses pernapasan, kegiatan 

bernapas manusia dibedakan menjadi dua jenis, yakni pernapasan dada dan 

pernapasan perut. kedua proses pernapasan ini terjadi dalam dua fase, 

meliputi inspirasi (inhalase) dan ekspirasi (ekshalase). Inspirasi adalah 

proses masuknya udara dari luar tubuh menuju paru-paru melewati saluran 

pernapasan. Sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari 

dalam tubuh menuju lingkungan melalui organ saluran pernapasan. 

1. Pernapasan Dada 

Apabila kita menghirup dan menghempaskan udara menggunakan 

pernapasan dada, otot yang digunakan yaitu otot antartulang rusuk. Otot 

ini terbagi dalam dua bentuk, yakni otot antartulang rusuk luar dan otot 

antartulang rusuk dalam. Saat terjadi inspirasi, otot antartulang rusuk luar 

berkontraksi, sehingga tulang rusuk menjadi terangkat. Akibatnya, volume 

rongga dada membesar. Membesarnya volume rongga dada menjadikan 

tekanan udara dalam rongga dada menjadi kecil/berkurang, padahal 

tekanan udara bebas tetap. Dengan demikian, udara bebas akan mengalir 
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menuju paru-paru melewati saluran pernapasan. Sementara saat terjadi 

ekspirasi, otot antartulang rusuk dalam berkontraksi 

(mengkerut/mengendur), sehingga tulang rusuk dan tulang dada ke posisi 

semula. Akibatnya, rongga dada mengecil. Oleh karena rongga dada 

mengecil, tekanan dalam rongga dada menjadi meningkat, sedangkan 

tekanan udara di luar tetap. 

2. Pernapasan Perut 

Berbeda dengan pernapasan dada, pernapasan perut menggunakan otot 

diafragma dan otot dinding rongga perut. Sementara mekanisme 

pernapasannya tetap melalui dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Fase 

inspirasi pada pernapasan perut terjadi apabila otot diafragma berkontraksi 

(mengkerut), sehingga posisi diafragma mendatar. Akibat yang 

ditimbulkan, volume rongga dada menjadi lebih besar, sehingga tekanan 

udara di dalam rongga dada mengecil. Namun, volume udara luar tetap. 

Penurunan tekanan udara ini menjadikan paru-paru mengembang. 

Akibatnya, udara di luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sementara itu, 

fase ekspirasi terjadi apabila otot diafragma berelaksasi (mengendur) dan 

otot dinding rongga perut berkontraksi. Akibat yang ditimbulkan, rongga 

perut terdesak ke arah diafragma, sehingga keadaan diafragma cekung ke 

rongga dada. Akibatnya, volume rongga dada mengecil dan tekanan 

udaranya meningkat. Sehingga, udara dalam rongga paru-paru keluar 

tubuh. 

 

c. Mekanisme pertukaran Oksigen dan karbondioksida pada sistem 

pernapasan manusia 

Bagian paru-paru yang meng alami proses difusi dengan udara yaitu 

gelembung halus kecil atau alveolus. Oleh karena itu, berdasarkan proses 

terjadinya pernapasan, manusia mempunyai dua tahap mekanisme 

pertukaran gas. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang 

dimaksud yakni mekanisme pernapasan eksternal dan internal. 

a. Pernapasan Eksternal 

Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut akan 

masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk yang mengandung oksigen 
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tersebut akan diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang 

mengandung karbondioksida akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen 

(O2) dan karbondioksida (CO2) antara udara dan darah dalam paru-paru 

dinamakan pernapasan eksternal. Saat sel darah merah (eritrosit) masuk 

ke dalam kapiler paru-paru, sebagian besar CO2 yang diangkut berbentuk 

ion bikarbonat (HCO-3). Dengan bantuan enzim karbonat anhidrase, 

karbondioksida (CO2) air (H2O) yang tinggal sedikit dalam darah akan 

segera berdifusi keluar. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Seketika itu juga, hemoglobin tereduksi (yang disimbolkan HHb) 

melepaskan ion-ion hidrogen (H+) sehingga hemoglobin (Hb)-nya juga 

ikut terlepas. Kemudian, hemoglobin akan berikatan dengan oksigen (O2) 

menjadi oksihemoglobin (disingkat HbO2). 

 

 

 

Proses difusi dapat terjadi pada paru-paru (alveolus), karena adaperbedaan 

tekanan parsial antara udara dan darah dalam alveolus. Tekanan parsial 

membuat konsentrasi oksigen dan karbondioksida pada darah dan udara 

berbeda. 

Tekanan parsial oksigen yang kita hirup akan lebih besar dibandingkan 

tekanan parsial oksigen pada alveolus paru-paru. Dengan kata lain, 

konsentrasi oksigen pada udara lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen 

pada darah. Oleh karena itu, oksigen dari udara akan berdifusi menuju 

darah pada alveolus paru-paru. Sementara itu, tekanan parsial 

karbondioksida dalam darah lebih besar dibandingkan tekanan parsial 

karbondioksida pada udara. Sehingga, konsentrasi karbondioksida pada 

darah akan lebih kecil di bandingkan konsentrasi karbondioksida pada 
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udara. Akibatnya, karbondioksida pada darah berdifusi menuju udara dan 

akan dibawa keluar tubuh lewat hidung. 

 

d. Berbagai gangguan atau penyakit yang terjadi dalam sistem 

pernapasan  manusia. 

1. Emfisema 

Merupakan kelainan berupa perluasan alveoli secara berlebihan hingga 

menggelembungkan paru-paru. 

2. Tuberkulosis (TBC) 

Timbulnya bintil-bintil pada alveolus akibat infeksi bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. 

3. Pneumonia 

Radang dinding alveoli akibat bakteri atau virus karena alveoli akan 

terisi cairan limfa. 

e. Pencemaran udara akibat dari asap rokok 

Asap rokok mengandung ribuan zat kimia, atau 'komponen asap,' juga 

disebut sebagai 'emisi asap.' Salah satunya adalah TAR: Mengandung 

bahan kimia yang beracun, sebagainya merusak sel paru-paru dan 

meyebabkan kanker. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

a. Pendekatan  : Scientific 

b. Model   : Guided Inquiry 

c. Metode  : Diskusi  dan percobaan 

 

F. MEDA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Gambar organ pernapasan 

b. Video proses bernapas 

c. LKS 

2. Alat dan Bahan  

a. Alat tulis 

3. Sumber belajar 

a. Buku pegangan siswa 

b. Buku Biologi Campbell jilid 3 

c. Literatur tambahan penyakit pada sistem pernapasan manusia 
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d. Torso Sistem Pernapasan 

e. Gambar sistem pernapasan manusia 

f. Video mekanisme pernapasan pada manusia 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

Alokasi waktu 4 x 45‟ 

 

Kegiatan Langkah-langkah 

Model Guided 

Inquiry 

Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Sebelum 

pembelajaran dimulai 

siswa dan guru 

memberi salam dan 

bersama – sama 

berdoa sesuai 

kepercayaan masing – 

masing. 

 Guru menerangkan 

jalannya proses 

belajar mengajar pada 

pertemuan pertama 

sampai ke tiga 

(memberikan lembar 

petunjuk 

pembelajaran) 

 Guru membagikan 

nomor dada kepada 

siswa sesui dengan 

nomor urut. 

 Pemusatan perhatian: 

       Guru menayangkan 

tentang berbagai 

 

25‟ 
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organ yang dimiliki 

oleh manusia. 

 Guru menyapaikan 

tujuan dan manfaat 

mempelajari materi 

sistem pernapasan. 

 Guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok. 

 Siswa diharapkan 

duduk sesuai dengan 

kelompok yang 

ditentukan sebelumnya. 

Inti Introduction 

(pembukaan) 

 

 Guru mengajukan 

pertanyaan: 

 Apa yang kalian 

ketahui tentang 

bernapas dan organ 

apa yang berperan 

dalam proses 

bernapas? 

15‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25‟ 

Questioning 

(permasalahan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan 

Artikel mengenai 

sistem pernapasan 

manusia. 

 Guru memberikan 

Artikel tentang 

kelainan/gangguan 

sistem pernapasan 

manusia. 

 Guru membagikan 

LDS 1 dan LDS 2 

kepada siswa, untuk 
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panduan berdiskusi 

dalam pemecahan 

masalah dengan 

membuat hipotesis 

dari rumusan masalah 

dari masalah yang 

telah diberikan oleh 

guru. 

 Guru memberikan 

pertanyaan untuk  

memberi gambaran 

dalam membuat 

rumusan masalah: 

1. Apakah struktur 

dari jaringan pada 

sistem pernapasan 

mempengaruhi 

fungsinya? 

2. Bagaimanakah 

mekanisme proses 

pernapasan? 

3. Penyakit/kelainan 

apakah yang dapat 

menyerang 

alveolus? 

 Menuntun siswa 

membuat rumusan 

masalah dan 

hipotesis mengenai  

hubungan struktur 

jaringan pernapasan 

dengan fungsi organ 
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pernapasan dan 

permasalahan 

penyakit pada 

sistem pernapasan. 

Planning 

(perencanaan) 

 Merencanakan data-

data apa saja yang 

harus di kumpulkan 

untuk dapat 

menjawab rumusan 

masalah dan 

membuktikan 

hipotesis yang telah 

dibuat dari 

mengamati beberapa 

video. 

 Perencanaan yang 

telah dibuat oleh 

siswa di ACC oleh 

guru. 

Implementing 

(pengimplementasian) 

 Guru menayangkan 

gambar struktur organ 

pernapasan pada 

manusia, memutarkan 

video proses 

pernapasan dan 

memberikan literatur 

tentang penyakit. 

 Guru menayangkan 

video pertukaran 

oksigen dan karbon 

dioksida. 

 Guru Menyampaikan 

50’ 

40’ 
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informasi tentang 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

frekuensi pernapasan 

dan volume paru-paru. 

 Guru mengajukan 

pertanyaan: 

1. Apa sajakah organ 

yang berperan dalam 

sistem pernapasan  

manusia? 

2. Dari video yang telah 

diputar, apakah 

struktur khusus yang 

ada pada organ-organ 

penyusun sistem 

pernapasan tersebut? 

3. Apakah hubungan 

antara struktur khusus 

pada organ penyusun 

sistem pernapasan 

terhadap fungsinya? 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

mengumpulkan data 

dari melihat tayangan 

video sesui dengan 

rancangan yang 

sudah di ACC oleh 

guru. 

 Siswa dituntut untuk 

menemukan sendiri 
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organ penyusun 

sistem pernapasan, 

struktur khusus 

organ, fungsi organ 

tersebut dan proses 

pernapasan dari 

melihat langsung 

beberapa video yang 

telah diputar. 

 Mencatat hasilnya di 

LKS yang tersedia. 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

mengumpulkan data  

dari artikel tentang 

penyakit organ 

pernapasan. 

Concluding 

(penyimpulan) 

 Guru mengarahkan 

kepada siswa untuk 

menyimpulkan dari 

hasil mengamati video 

tersebut. 

 Hasil dari pengamatan 

video akan 

dipresentasikan pada 

pertemuan terakhir. 

 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

menyimpulkan dari 

hasil Analisis artikel 

penyakit pada sistem 

15’ 
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pernapasan. 

 Menganalisis artikel 

penyakit pada sistem 

pernapasan tersebut di 

laporkan dalam bentuk 

power point yang akan 

dipresentasikan pada 

pertemuan terakhir. 

Penutup   Guru memberi 

penghargaan(mis: 

pujian , dan 

menempelkan 1 

stiker pada nomor 

dada siswa) pada 

kelompok yang aktif 

dalam kegiatan pada 

hari ini. 

 Guru menutup 

pebelajaran pada 

pertemuan ini dengan 

mengucapkan salam. 

10‟ 
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Pertemuan II 

Alokasi waktu 4 x 45‟ 

Kegiatan Langkah-langkah 

Model Guided 

Inquiry 

Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Sebelum 

pembelajaran 

dimulai siswa dan 

guru memberi salam 

dan bersama – sama 

berdoa sesuai 

kepercayaan masing 

– masing. 

 Guru mengajukan 

pertanyaan: 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

berkumpul dengan 

kelompoknya masing-

masing dan 

mengingatkan agar 

tidak lupa 

menggunakan nomor 

dada. 

 Guru mengingatkan 

siswa untuk 

menggunakan jas 

praktikum dan 

menggunakan masker. 

 

10‟ 

Inti Introduction 

(pembukaan) 

 

 Guru memberikan 

pertanyaan: 

1. Apakah yang 

kalian ketahui 

10‟ 
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tentang 

pencemaran 

udara? 

2. Apasajakah 

penyebab 

pencemaran 

udara? 

 

 

Questioning 

(permasalahan) 

 

 

 Guru membagikan 

artikel pencemaran 

udara dari asap 

rokok. 

 Guru membagikan 

LDS 3 yang berisi 

tentang bahan 

diskusi untuk 

merencanakan 

pembuktian 

kandungan 

pencemar udara pada 

asap rokok. 

 Guru mengajukan 

pertanyaan untuk 

memberi gambaran 

dalam membuat 

hipotesis masalah: 

 Apakah asap rokok 

merupakan salah 

satu polutan 

pencemaran udara? 

4. Apakah asap rokok 

25’ 
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mengandung bahan 

pencemar Tar? 

Planning 

(perencanaan) 

 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

merancang suatu 

percobaan, dengan 

menentukan 

rumusan masalah, 

pengulangan 

percobaan, 

pembuatan 

hipotesis,dan 

pembuatan tabel 

pengamatan. 

 Guru memberikan 

ACC kepada 

kelompok yang telah 

merancang 

percobaan dengan 

tepat. 

Implementing 

(pengimplementasian) 

 

 Siswa menyiapkan 

alat dan bahan sesui 

dengan desain yang 

sebelumnya telah di 

rancang. 

 Guru menuntun 

siswa dalam 

menggunakan alat 

dan bahan. 

 Siswa menjalankan 

percobaan secara 

berkelompok. 

30’ 

60’ 
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 Siswa secara 

berkelompok 

melakukan 

percobaan 

“DETAR”. 

 Siswa 

mengobservasi dan 

merekam data. 

 Siswa 

mengumpulkan data  

dengan mencatat 

data hasil 

pengamatan. 

 Siswa diarahkan 

untuk membuat 

laporan sementara 

dan dikumpulkan. 

Concluding 

(penyimpulan) 

 

 Siswa merumuskan 

suatu kesimpulan 

berdasarkan bukti-

bukti yang di dapat 

dari percobaan dan 

hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

Reporting  

(pelaporan) 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

mempresentasikan 

hasil pengujian 

kandungan bahan 

pencemar pada asap 

rokok. 

 Kemudian siswa 

25’ 

10’ 
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diarahkan untuk 

menentukan sikap 

terhadap rokok. 

Penutup   Guru memberi 

penghargaan ( 

menempelkan 1 

stiker pada nomor 

dada siswa) pada 

kelompok yang aktif 

pada kegiatan  ini. 

 Guru meminta siswa 

untuk membuat 

laporan dari 

percobaan yang telah 

dilaksanakan pada 

hari ini dan 

dikumpulkan pada 

pertemuan terakhir. 

 Guru mengingatkan 

siswa untuk 

menyiapkan 

presentasi dari: 

1. Tugas dirumah 

analisis penyakit 

pada salah satu 

organ pada sistem 

pernapasan di 

buat power point. 

 Guru menutup 

pebelajaran pada 

pertemuan ini 

dengan 

10‟ 
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mengucapkan 

salam. 

 

 

Pertemuan III 

Alokasi waktu 4 x 45‟ 

 

Kegiatan Langkah-

langkah Model 

Guided Inquiry 

Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Sebelum pembelajaran 

dimulai siswa dan guru 

memberi salam dan 

bersama – sama berdoa 

sesuai kepercayaan 

masing – masing. 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk duduk 

sesui dengan kelompok 

yang sudah ditentukan 

sebelumnya.  

 Guru mengingatkan 

siswa untuk memasang 

nomor dada masing-

masing. 

 Pemusatan perhatian 

       Guru mengulas materi 

pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Guru mengajukan 

pertanyaan: 

 Apakah tugas yang 

harus di presentasikan 

hari ini sudah siap? 

 

20‟ 
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 Guru mempersilahkan 

untuk mempersiapkan 

untuk presentasi. 

 1 Kelompok mengenai 

hubungan antara 

struktur dan fungsi dari 

organ penyusun sistem 

pernapasan. 

 1 kelompok 

mempresentasikan 

power point analisis 

penyakit pada salah satu 

organ pada sistem 

pernapasan. 

Inti  

Reporting  

(pelaporan) 

 

 

 Mempresentasikan di 

depan kelas hasil dari 

mengamati video 

struktur khusus organ-

organ pernapasan dan 

menghubungkan 

struktur tersebut 

dengan fungsinya, 

kemudian 

mempresentasikan 

analisis literatur 

penyakit pada salah 

satu organ sistem 

pernapasan. 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk berdiskusi 

kelompok untuk 

90‟ 
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menanggapi dari hasil 

presentasi kelompok 

lain. 

 Siswa dan guru 

bersama-sama menarik 

kesimpulan dari 

seluruh kegiatan dari 

awal pembelajaran 

sampai pertemuan pada 

hari ini. 

 Guru mempersilahkan 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang 

telah disampaikan. 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

mengumpulkan laporan 

hasil uji coba 

“DETAR.” 

 Guru mengadakan 

posttest untuk 

mengetahui 

pengetahuan siswa 

mengenai materi 

pernapasan setelah 

dilakukan 

pembelajaran. 

Penutup   Guru memberi 

penghargaan (mis: 

pujian , dan 

menempelkan 1 stiker 

pada nomor dada 

15‟ 

55’ 



78 

 

 

siswa) pada kelompok 

yang aktif pada 

kegiatan  ini. 

 Kemudian guru 

mengumpulkan nomor 

dada yang selama ini 

mereka gunakan pada  

saaat proses belajar 

mengajar. 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

menngucap salam. 

 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Sikap spiritual dn sosial 

a. Teknik   : non test 

b. Bentuk instrumen : lembar penilaian antar teman dan lembar observasi 

sikap 

2. Pengetahuan 

a. Teknik    : test 

b. Bentuk instrumen : soal posstest, dan lembar penugasan 

3. Keterampilan  

a. Teknik  : non test 

b. Bentuk instrumen : laporan kelompok 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SMA N 2 SRAGEN 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Kelas/Semester : XI / II 

Materi Pokok : SISTEM PERNAPASAN 

Alokasi Waktu : 3 x 4 JP (3 kali pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menhayati dan mengamalkna perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong,kerasama,toleran,damai), santun, responsive dan 

proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi stas berbagai 

permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan social dan 

alam erta dalam menempatkan diri ebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, procedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abtrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak  secara efektif dan kretif serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

No  Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1.  Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang aspek fisik dan kimiawi, 

kehidupan dalam ekosistem, dan 

peranan manusia 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran 

1.1.2 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas karunia organ system pernapasan 

1.1.3 Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
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dalamlingkungan serta 

mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya. 

saat diberikan cobaan 

 

2 2.1.  Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; 

objektif; jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; bertanggung 

jawab; terbuka; kritis;  kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) 

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap 

dalam melakukan percobaan dan 

berdiskusi. 

Tanggung Jawab: 

2.1.1 Mengumpulkan tugas tepat waktu. 

2.1.2 Mengembalikan barang yang dipinjam 

dari kelompok lain 

2.1.3 Tidak membahayakan orang lain saat 

melaksanakan pengujian 

Peduli lingkungan: 

2.1.4 Peduli terhadap kebersihan lingkungan 

yang berhubungan dengan sistem 

pernapasan 

2.1.5  Tidak melakukan pencemaran 

lingkungan yang menyebabkan gangguan 

pada sistem pernapasan 

Jujur: 

2.1.6 Jujur dalam perkataan dan perbuatan 

2.2.7 Jujur dalam menulis data dalam tabel 

pengamatan 

 2.2. Menghargai kerja individu 

dan kelompok dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi melaksanakan 

percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan.. 

2.2.1 Melaksanakan tugas sesuai yang 

diamanatkan kelompoknya   

2.2.2 Aktif bekerja bersama kelompok 

2.2.3 Aktif dalam menjawab pertanyaan 

2.2.4 Bertanya kepada kelompok lain yang 

melaporkan hasil pengujian 

3 3.8  Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem respirasi dan 

mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pernapasan 

serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem 

respirasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, 

dan simulasi. 

3.8.5 Menjelaskan organ-organ penyusun 

sistem pernapasan manusia 

3.8.6 Menjelaskan karakteristik dan fungsi 

organ-organ penyusun sistem 

pernapasan manusia 

3.8.7 Menjelaskan proses pertukaran gas O2 

dan CO2 

3.8.8 Menjelaskan mekanisme pernapasan 

pada manusia 

4 4.8. Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada struktur dan 

fungsi jaringan organ 

pernapasan/respirasi  yang 

menyebabkan gangguan sistem 

4.8.1    Menjelaskan kelainan/penyakit pada 

sistem pernapasan manusia dari hasil 

analisis 

4.8.2  Menyebutkan penyebab 

kelainan/penyakit sistem pernapasan 
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respirasi manusia melalui berbagi 

bentuk media presentasi. 

 

manusia dari hasil analisis 

4.8.3 Menyebutkan dampak yang dapat 

ditimbulkan dari penyakit/kelainan 

penyakit pada sistem pernapasan dari 

hasil analisis 

4.8.4 Menyebutkan cara mencegah penyakit 

pada sistem pernapasan dari hasil analisi  

5 4.9. Merencanakan dan 

melaksanakan pengamatan 

pengaruh pencemaran udara dan 

mengolah informasi beberapa 

resiko negatif merokok pada 

remaja untuk menentukan 

keputusan. 

4.9.1 Menjelaskan pengaruh pencemaran udara 

dari asap rokok terhadap sistem 

pernapasan 

4.9.2 Menjelaskan asap rokok mengandung 

bahan pencemar Tar 

4.9.3 Mengambil sikap positif terhadap bahaya 

rokok 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati charta sistem pernapasan manusia, siswa dapat menjelaskan 

struktur dan fungsi alat-alat pernapasan manusia. 

2. Setelah diterangkan tentang proses ekspirasi, siswa dapat menjelaskan  proses 

pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 

3. Setelah mengamati gambar sistem pernapasan pernapasan hewan,siswa dapat 

menyebutkan struktur dan fungsi alat-alat pernapasan hewan invertebrata dan 

vertebrata. 

4. Setelah melakukan kajian literatur tentang kelainan/gangguan sistem pernapasan, 

siswa dapat mengetahui berbagai jenis kelainan/gangguan yang dapat terjadi pada 

sistem pernapasan manusia. 

5. Setelah melakukan diskusi tentang pengaruh rokok terhadap kesehatan alat-alat 

pernapasan, siswa dapat menjelaskan tentang bahaya dari rokok dan berbagai 

penyakit yang ditimbulkan dari merokok. 

6. Setelah mengetahui tentang hubungan antara rokok dengan kesehatan, siswa dapat 

menentukan keputusan untuk tidak merokok. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia 

1. Hidung dan Rongga Hidung 

Hidung merupakan organ yang pertama kali dilalui udara dari luar tubuh. Udara 

segar masuk ke paru-paru melalui hidung, sebaliknya udara kotor keluar dari paru-

paru juga melewati hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan 
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selaput lendir. Rambut hidung berguna menyaring udara kotor yang masuk melalui 

hidung. Sementara selaput lendir, menghasilkan lendir (mukus) yang berfungsi 

menangkap udara kotor yang lolos oleh saringan rambut hidung. Selain itu, selaput 

lendir berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur 

kelembaban udara. 

2. Faring 

Setelah melewati hidung, udara masuk menuju faring. Faring adalah hulu 

tenggorokkan atau disebut juga tekak. Saat udara melewati faring, antara rongga 

hidung dengan tenggorokan ada bagian yang selalu terkoordinasi dengan baik. 

Bagian penting tersebut adalah semisal katup penutup rongga hidung yang disebut 

anak tekak. Anak tekak berperan menutup faring saat kita sedang menelan 

makanan. Apabila makanan kita telan dan katup belum menutup, maka makanan 

masuk ke tenggorokan, akibatnya kita pun tersedak. 

3. Pangkal Tenggorokan (Laring) 

Dari faring, udara pernapasan akan menuju pangkal tenggorokan atau disebut juga 

laring. Laring tersusun atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun 

tersebut tersusun oleh tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala 

tulang rawan, dan  gelang tulang rawan. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh 

katup pangkal tenggorokan (epiglotis). Jika udara menuju tenggorokan, anak tekak 

melipat ke bawah, dan ketemu dengan katup pangkal tenggorokan sehingga 

membuka jalan udara ke tenggorokan. Saat menelan makanan, katup tersebut 

menutupi pangkal tenggorokan dan saat bernapas katup tersebut akan membuka. 

4. Batang Tenggorokan (Trakea) 

Di dalam tubuh, batang tenggorokan terletak pada daerah leher, tepatnya di bagian 

depan kerongkongan (esofagus). Batang tenggorokan berbentuk pipa yang terdiri 

atas gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 10 cm. Dinding dalamnya 

terlapisi oleh selaput lendir dengan sel-selnya yang memiliki rambut getar. Rambut-

rambut getar tersebut berfungsi menolak debu atau benda- benda asing. Jika tiba-

tiba kita batuk atau bersin, dipastikan ada lendir atau debu pada saluran batang 

tenggorokan sehingga mengganggu pernapasan terganggu. 

5. Cabang Batang Tenggorokan (Bronkus) 

Setelah melalui trakea, udara akan terus masuk menuju cabang batang tenggorokan 

atau dinamakan bronkus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, 

yakni bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada kedua bronkus terdapat saluran 
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yang menuju paruparu. Apabila bronkus mengalami infeksi, maka timbullah suatu 

penyakit yang disebut bronkitis. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi 

menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi tiga bronkeolus, 

sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Bronkiolus 

masih bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh yang halus. Cabang-

cabang yang terhalus masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. 

Adanya dinding alveolus membuat oksigen  berdifusi ke dalam darah, sebaliknya 

karbon dioksida (CO2) dan uap air dilepaskan. 

6. Paru-paru (Pulmo) 

Organ yang berperan penting dalam proses pernapasan adalah paru-paru. Paru-paru 

merupakan organ tubuh yang terletak pada rongga dada, tepatnya di atas sekat 

diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan 

rongga perut. Paru-paru terdiri atas dua bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 

Paru-paru kanan memiliki tiga gelambir yang berukuran lebih besar daripada paru-

paru sebelah kiri yang memiliki dua gelambir. Paru-paru dibungkus oleh dua lapis 

selaput paru-paru yang disebut pleura. Semakin ke dalam, di dalam paru-paru akan 

ditemui gelembung halus kecil yang disebut alveolus. Jumlah alveolus pada paru-

paru kurang lebih 300 juta buah. Adanya alveolus ini menjadikan permukaan paru-

paru lebih luas. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Oksigen yang terdapat 

pada alveolus berdifusi menembus dinding alveolus, lalu menem bus dinding 

kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Setelah itu, masuk ke dalam pembuluh 

darah dan diikat oleh hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah sehingga 

terbentuk oksihemoglobin (HbO2). Akhirnya, oksigen diedarkan oleh darah ke 

seluruh tubuh. Setelah sampai ke dalam sel-sel tubuh, oksigen dilepaskan sehingga 

oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Oksigen ini digunakan untuk 

oksidasi. Karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi sel diangkut oleh plasma 

darah melalui pembuluh darah menuju ke paru-paru. Sesampai di alveolus, CO2 

menembus dinding pembuluh darah dan din ding alveolus. Dari alveolus, 

karbondioksida akan disalurkan menuju hidung untuk dikeluarkan. Jadi proses 

pertukaran gas sebenarnya berlangsung di alveolus. 

 

b. Mekanisme  pernapasan yang terjadi dalam sistem pernapasan  manusia 

Berdasarkan otot yang berperan dalam proses pernapasan, kegiatan bernapas 

manusia dibedakan menjadi dua jenis, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. 
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kedua proses pernapasan ini terjadi dalam dua fase, meliputi inspirasi (inhalase) dan 

ekspirasi (ekshalase). Inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar tubuh 

menuju paru-paru melewati saluran pernapasan. Sedangkan ekspirasi adalah proses 

keluarnya udara dari dalam tubuh menuju lingkungan melalui organ saluran 

pernapasan. 

 

3. Pernapasan Dada 

Apabila kita menghirup dan menghempaskan udara menggunakan pernapasan 

dada, otot yang digunakan yaitu otot antartulang rusuk. Otot ini terbagi dalam dua 

bentuk, yakni otot antartulang rusuk luar dan otot antartulang rusuk dalam. Saat 

terjadi inspirasi, otot antartulang rusuk luar berkontraksi, sehingga tulang rusuk 

menjadi terangkat. Akibatnya, volume rongga dada membesar. Membesarnya 

volume rongga dada menjadikan tekanan udara dalam rongga dada menjadi 

kecil/berkurang, padahal tekanan udara bebas tetap. Dengan demikian, udara bebas 

akan mengalir menuju paru-paru melewati saluran pernapasan. Sementara saat 

terjadi ekspirasi, otot antartulang rusuk dalam berkontraksi 

(mengkerut/mengendur), sehingga tulang rusuk dan tulang dada ke posisi semula. 

Akibatnya, rongga dada mengecil. Oleh karena rongga dada mengecil, tekanan 

dalam rongga dada menjadi meningkat, sedangkan tekanan udara di luar tetap. 

4. Pernapasan Perut 

Berbeda dengan pernapasan dada, pernapasan perut menggunakan otot diafragma 

dan otot dinding rongga perut. Sementara mekanisme pernapasannya tetap melalui 

dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi pada pernapasan perut terjadi 

apabila otot diafragma berkontraksi (mengkerut), sehingga posisi diafragma 

mendatar. Akibat yang ditimbulkan, volume rongga dada menjadi lebih besar, 

sehingga tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. Namun, volume udara luar 

tetap. Penurunan tekanan udara ini menjadikan paru-paru mengembang. Akibatnya, 

udara di luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sementara itu, fase ekspirasi terjadi 

apabila otot diafragma berelaksasi (mengendur) dan otot dinding rongga perut 

berkontraksi. Akibat yang ditimbulkan, rongga perut terdesak ke arah diafragma, 

sehingga keadaan diafragma cekung ke rongga dada. Akibatnya, volume rongga 

dada mengecil dan tekanan udaranya meningkat. Sehingga, udara dalam rongga 

paru-paru keluar tubuh. 
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c. Mekanisme pertukaran Oksigen dan karbondioksida pada sistem pernapasan 

manusia 

Bagian paru-paru yang meng alami proses difusi dengan udara yaitu gelembung 

halus kecil atau alveolus. Oleh karena itu, berdasarkan proses terjadinya 

pernapasan, manusia mempunyai dua tahap mekanisme pertukaran gas. Pertukaran 

gas oksigen dan karbon dioksida yang dimaksud yakni mekanisme pernapasan 

eksternal dan internal. 

 

a. Pernapasan Eksternal 

Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut akan masuk ke 

dalam paru-paru. Udara masuk yang mengandung oksigen tersebut akan diikat 

darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbondioksida 

akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) antara 

udara dan darah dalam paru-paru dinamakan pernapasan eksternal. Saat sel darah 

merah (eritrosit) masuk ke dalam kapiler paru-paru, sebagian besar CO2 yang 

diangkut berbentuk ion bikarbonat (HCO-3). Dengan bantuan enzim karbonat 

anhidrase, karbondioksida (CO2) air (H2O) yang tinggal sedikit dalam darah akan 

segera berdifusi keluar. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Seketika itu juga, hemoglobin tereduksi (yang disimbolkan HHb) melepaskan ion-

ion hidrogen (H+) sehingga hemoglobin (Hb)-nya juga ikut terlepas. Kemudian, 

hemoglobin akan berikatan dengan oksigen (O2) menjadi oksihemoglobin 

(disingkat HbO2). 

 

 

 

Proses difusi dapat terjadi pada paru-paru (alveolus), karena adaperbedaan tekanan 

parsial antara udara dan darah dalam alveolus. Tekanan parsial membuat 

konsentrasi oksigen dan karbondioksida pada darah dan udara berbeda. 

Tekanan parsial oksigen yang kita hirup akan lebih besar dibandingkan tekanan 

parsial oksigen pada alveolus paru-paru. Dengan kata lain, konsentrasi oksigen 
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pada udara lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen pada darah. Oleh karena itu, 

oksigen dari udara akan berdifusi menuju darah pada alveolus paru-paru. Sementara 

itu, tekanan parsial karbondioksida dalam darah lebih besar dibandingkan tekanan 

parsial karbondioksida pada udara. Sehingga, konsentrasi karbondioksida pada 

darah akan lebih kecil di bandingkan konsentrasi karbondioksida pada udara. 

Akibatnya, karbondioksida pada darah berdifusi menuju udara dan akan dibawa 

keluar tubuh lewat hidung. 

 

d. Berbagai gangguan atau penyakit yang terjadi dalam sistem pernapasan  

manusia. 

1. Emfisema 

Merupakan kelainan berupa perluasan alveoli secara berlebihan hingga 

menggelembungkan paru-paru. 

2. Tuberkulosis (TBC) 

Timbulnya bintil-bintil pada alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. 

3. Pneumonia 

Radang dinding alveoli akibat bakteri atau virus karena alveoli akan terisi 

cairan limfa. 

 

e. Pencemaran udara akibat dari asap rokok 

Asap rokok mengandung ribuan zat kimia, atau 'komponen asap,' juga disebut sebagai 

'emisi asap.' Salah satunya adalah TAR: Mengandung bahan kimia yang beracun, 

sebagainya merusak sel paru-paru dan meyebabkan kanker. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

d. Pendekatan  : Scientific 

e. Model   : Cooperatif learning 

f. Metode  : Diskusi 

 

F. MEDA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Slide power poit 

b. Papan tulis dan spidol 

2. Alat dan Bahan  

a. Alat tulis 

3. Sumber belajar 
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a. Buku pegangan siswa 

b. Buku guru 

c. Torso Sistem Pernapasan 

d. Gambar sistem pernapasan manusia 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

Alokasi waktu 4 x 45‟ 

 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Sebelum pembelajaran dimulai siswa dan guru 

memberi salam dan bersama – sama berdoa 

sesuai kepercayaan masing – masing. 

 Orientasi: Guru menampilkan slide PPT 

tentang berbagai organ yang dimiliki oleh 

manusia. 

Apersepsi: Guru memberikan persepsi awal 

kepada peserta didik  tentang materi yang akan 

diajarkan dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari, yaitu: 

Pernahkah kalian berenang? Apakah kalian tetap 

bernapas di air? 

 Motivasi: guru memberikan gambaran kepada 

siswa manfaat mempelajari materi yang akan 

diajarkan dengan memberi pertanyataan. “ 

Bagaimana jadinya bila kita tidak bernapas? 

 Guru menyampaikan mekanisme pembelajaran. 

 Guru menyapaikan tujuan dan manfaat 

mempelajari materi sistem pernapasan. 

 

20‟ 

Inti  Mengamati: 

Guru menampilkan slide berisi gambar organ 

pernapasan. 

 Menanya: 

130‟ 
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Siswa menanyakan hal yang belum mereka 

pahami dari tayangan gambar tersebut. Guru 

mempersilahkan siswa lain untuk menjawab 

terlebih dahulu. Kemudian dikonfirmasi 

kebenaranya oleh guru 

 Mengumpulkan informasi: 

Guru mengarahkan siswa untuk membaca buku 

siswa mengenai organ-organ pada sistem 

pernapasan, fungsi organ, dan mekanisme 

pernapasan. Guru mengarahkan siswa untuk 

mencatat di buku catatan. 

 Menganalisis data: 

Siswa menanyakan hal yang belum dipahami 

berkaitan dengan organ pada sistem pernapasan, 

fungsi dan mekanismenya. 

 Mengkomunikasikan: 

Guru menerangkan keseluruhan materi 

mengenai organ pada sistem pernapasan, fungsi 

dan mekanismenya. 

Penutup  Guru menegaskan konsep tentang organ-organ 

pada sistem pernapasan, fungsi dan 

mekanismenya. 

 Guru meminta siswa mempelajari lebih dalam 

materi ini. 

 Guru menegaskan konsep-konsep penting yang 

dipelajari hari ini. 

 Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 Guru menutup pembelajaran pada pertemuan ini 

dengan mengucapkan salam. 

20‟ 
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Pertemuan II 

Alokasi waktu 4 x 45‟ 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Sebelum pembelajaran dimulai siswa dan guru 

memberi salam dan bersama – sama berdoa 

sesuai kepercayaan masing – masing. 

Apersepsi: Guru memberikan persepsi awal 

kepada peserta didik  tentang materi yang akan 

diajarkan dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari, yaitu: 

Pernahkah kalian sakit tenggorokan? Pernahkan 

kalian sakit flu? Taukah penyebabnya? 

 Motivasi: guru memberikan gambaran kepada 

siswa manfaat mempelajari materi yang akan 

diajarkan dengan memberi pertanyataan. “Ada 

berbagai macam penyakit yang menyerang 

sistem pernapasan manusia, apa yang akan 

terjadi jika salah satu organ pada sistem 

pernapasan terserang penyakit? 

 Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran. 

 Guru menyapaikan tujuan dan manfaat 

mempelajari materi sistem pernapasan. 

 

20‟ 

Inti  Mengamati: 

Guru menampilkan slide power point berbagai 

gambar penyakit pada organ pernapasan. 

 Menanya: 

Siswa menanyakan hal yang belum mereka 

pahami dari tayangan gambar tersebut. Guru 

mempersilahkan siswa lain untuk menjawab 

terlebih dahulu. Kemudian dikonfirmasi 

kebenaranya oleh guru 

130‟ 
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 Mengumpulkan informasi: 

Siswa diminta duduk bersama kelompoknya 

masing-masing. 

Guru mengarahkan siswa untuk membaca 

literatur mengenai penyakit yang menyerang 

sistem pernapasan. Guru mengarahkan siswa 

untuk merangkum di buku catatan masing-

masing. 

 Menganalisis data: 

Siswa menanyakan hal yang belum dipahami 

berkaitan dengan penyakit yang menyerang 

sistem pernapasan manusia. 

 Mengkomunikasikan: 

Guru menerangkan keseluruhan materi 

mengenai penyakit pada sistem pernapasan 

manusia. 

Penutup  Guru menegaskan konsep tentang penyakit yang 

menyerang sistem pernapasan manusia. 

 Guru meminta siswa mempelajari lebih dalam 

materi ini. 

 Guru menegaskan konsep-konsep penting yang 

dipelajari hari ini. 

 Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 Guru menutup pembelajaran pada pertemuan ini 

dengan mengucapkan salam. 

20‟ 
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Pertemuan III 

Alokasi waktu 4 x 45‟ 

 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Sebelum pembelajaran dimulai siswa dan guru 

memberi salam dan bersama – sama berdoa 

sesuai kepercayaan masing – masing. 

 Apersepsi: 

Guru memberikan persepsi awal kepada peserta 

didik  tentang materi yang akan diajarkan 

dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, 

yaitu: 

Mengapa disetiap bungkus rokok selalu ada 

peringatan „merokok membunuhmu‟?, bisakah 

kalian pikirkan apa yang menyebabkan hal 

tersebut? 

 Motivasi: guru memberikan gambaran kepada 

siswa manfaat mempelajari materi yang akan 

diajarkan dengan memberi pertanyataan. “ 

Tahukah kamu mengapa asap rokok dapat 

menyebabkkan pencemaran udara? 

 Guru menyampaikan mekanisme pembelajaran. 

 Guru menyapaikan tujuan dan manfaat 

mempelajari materi sistem pernapasan. 

 

20‟ 

Inti  Mengamati: 

Guru menampilkan slide berisi gambar rokok 

dan bahayanya. 

 Menanya: 

Siswa menanyakan hal yang mereka pahami dari 

tayangan gambar tersebut. Guru 

mempersilahkan siswa lain untuk menjawab 

terlebih dahulu. Kemudian dikonfirmasi 

80‟ 
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kebenaranya oleh guru 

 Mengumpulkan informasi: 

Guru mengarahkan siswa untuk membaca 

Artikel mengenai rokok sebagai salah satu 

penyebab pencemaran udara. 

 Menganalisis data: 

Siswa menanyakan hal yang belum dipahami 

berkaitan dengan kandungan asap rokok. 

 Mengkomunikasikan: 

Guru menerangkan keseluruhan materi 

mengenai pencemaran udara akibat dari asap 

rokok. 

Penutup  Guru menegaskan konsep tentang pencemaran 

urada akibat dari asap rokok. 

 Guru meminta siswa mempelajari lebih dalam 

materi ini. 

 Guru menegaskan konsep-konsep penting yang 

dipelajari hari ini. 

 Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 Guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan 

konsep yang belum mereka pahami 

 Guru melakukan refleksi kembali materi yang 

belum dipahami siswa dari awal hingga akhir 

pertemuan. 

 Guru membagikan soal posttest kepada siswa 

untuk dikerjakan dalam waktu 40 menit. 

 Guru menutup pembelajaran pada pertemuan ini 

dengan mengucapkan salam. 

80‟ 
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H. PENILAIAN 

1. Sikap spiritual dn sosial 

a. Teknik   : non test 

b. Bentuk instrumen : lembar penilaian antar teman dan lembar observasi sikap 

2. Pengetahuan 

a. Teknik    : test 

b. Bentuk instrumen : soal Pretest dan soal posstest 
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Lampiran 5 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SMA N 2 SRAGEN 

Kelas/semester : XI/Genap 

Tahun Pelajaran : 2014-2015 

Mata Pelajaran : Biologi 

KI 3 :  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 :   Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abtrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, bertindak  secara efektif dan kretif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi dasar Indikator 
Pengujian 

Aspek Kognitif 
No.Soal Jawaban 

3.8  Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem 

respirasi dan mengaitkannya 

dengan bioprosesnya 

sehingga dapat menjelaskan 

proses pernapasan serta 

gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem 

3.8.9 Menjelaskan alat-alat penyusun 

sistem pernapasan manusia 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C, D, A, B, B, E,D C5, C3, C3, C3, C1, 

C1, C3 

3.8.2 Menjelaskan karakteristik dan fungsi 

alat-alat penyusun sistem pernapasan 

manusia 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

A, A, E, B, B, D, 

A, C 

C2, C3, C3, C2, C2, 

C2, C3, C1 

3.8.3 Menjelaskan proses pertukaran gas 

O2 dan CO2 

 

16, 17, 18, 19, 20   C, B, A, C, C C2, C3, C2, C2, C3 
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Kompetensi dasar Indikator 
Pengujian 

Aspek Kognitif 
No.Soal Jawaban 

respirasi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi. 

3.8.4 Menjelaskan mekanisme pernapasan 

pada manusia 

 

21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32 

A, A, E, B, C, D, 

B, A, C, C, D, A 

C2, C1, C4, C4, C2, 

C2, C3, C3, C4, C4, 

C2, C4, C4, C2, C4 

4.8 Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada 

struktur dan fungsi jaringan 

organ pernapasan/respirasi  

yang menyebabkan gangguan 

sistem respirasi manusia 

melalui berbagi bentuk media 

presentasi. 

 

4.8.1 Menjelaskan kelainan/penyakit pada 

sistem pernapasan manusia dari hasil 

analisis 

 

 

33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 

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

A, E 

C3, C3, C2, C2, C3, 

C4, C2, C2 

4.9. Merencanakan dan 

melaksanakan pengamatan 

pengaruh pencemaran udara 

dan mengolah informasi 

beberapa resiko negatif 

merokok pada remaja untuk 

menentukan keputusan. 

4.9.1 Menjelaskan pengaruh pencemaran 

udara dari asap rokok terhadap sistem 

pernapasan dan cara mencegahnya 

41, 42, 43, 44, 45 B, A, C, C, E C2, C4, C4, C5, C5 
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Lampiran 6 

 

SOAL TES UJI COBA 

MATA PELAJARAN : BIOLOGI 

KELAS   : XI 

WAKTU   : 45 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. SOAL PILIHAN GANDA 

1. Alat pernapasan manusia terdiri dari: 

1.  Paru-paru 

2. Pangkal tenggorokan/faring 

3. Cabang batang tenggorokan/bronkus 

4. Tenggorokan/trakea 

5. Rongga hidung 

Susunan berurutan dari alat-alat pernapasan yang benar adalah.... 

a. 5, 4, 3, 2, 1  d. 5, 1, 2, 3, 4 

b.  5, 3, 1, 2, 4  e. 1, 2, 3, 4, 5 

c. 5, 2, 4, 3, 1 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal dan kerjakan dengan jujur 

2. Jawablah soal berikut pada lembar jawab yang telah tersedia  

3. Periksalah jumlah halaman dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 

4. Kerjakan pada lembaran jawaban yang telah disediakan dengan bolpoin dan tidak 

boleh mengerjakan dengan pensil. 

5. Tulislah identitas anda pada kolom yang telah tersedia di lembar jawab. 

6. Berilah tanda sialang (X) pada salah satu huruf di lembaran jawab (hanya ada satu 

jawaban yang benar). 

7. Bila menjawab benar maka 1 soal skornya 1, menjawab salah skornya 0. 
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2. Berikut ini adalah organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. 

1) Bronkiolus  4) Laring 

2) Alveolus  5) Rongga Hidung 

3) Bronkus 

Masuknya udara pernapasan melalui organ-organ pernaasan sebagai 

berikut.... 

a. 1-2-3-4-5  d. 5-4-3-1-2 

b. 5-4-3-2-1  e. 5-4-2-3-1 

c. 5-4-1-3-2 

 

3. Struktur organ pernapasan yang merupakan percabangan saluran menuju 

paru-paru kanan dan kiri adalah .... 

a.      Bronkus   d. Trakea 

b.      Bronkiolus   e. Faring 

c.       Alveoli 

 

4. Berikut ini adalah organ-organ pada sistem pernasan! 

1.  Trakea   4. Hidung 

2. Alveolus  5. Fring 

3. Bronkiolus 

Bagian yang terdapat dalam paru-paru adalah.... 

a. 1 dan 2   d. 3 dan 4 

b. 2 dan 3   e. 4 dan 5 

c. 1 dan 3 

 

5. Organ yang ditunjuk oleh nomor 2 adalah..... 

a. Laring     

b. Faring     

c. Trakea 

d. Bronkus 

e. Bronkeolus 

 

 

 

 

6. Bagian yang ditunjuk pada gambar dibawah adalah..... 

a. Alveolus   

b. Trakea 

c. Bronkus 

d. Bronkiolus 

e. Laring  
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7. Urutan organ pernapasan dari luar ke dalam pada manusia adalah... 

a. Faring – tenggorokan – bronkiolus – bronkus – alveolus 

b. Faring – krongkongan – bronkus – bronkiolus – alveolus 

c. Tenggorokan – faring – bronkus – bronkiolus – alveolus 

d. Faring – tenggorokan – bronkus – bronkiolus – alveolus 

e. Krongkongan – tenggorokan- bronkus – bronkiolus – alveolus 

 

8. Bagian organ pernapasan yang memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran 

O2 dari udara bebas ke sel-sel darah, dan CO2 dari sel-sel darah ke udara 

bebas adalah... 

a. Alveolus    d. Laring 

b. Bronkus    e. Faring 

c. Trakea 

 

9. Pada saat kita menelan makanan, makanan tersebut masuk ke krongkongan 

karena adanya...... 

a. Epiglotis  d. Diafragma 

b. Faring   e. Trakea 

c. Laring 

 

10. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pleura merupakan selaput ganda pembugkus paru-paru yang diantaranya 

berisi cairan yang berfungsi.... 

a. Menjaga paru-paru tetap basah 

b. Mencegah gesekan saat paru-paru mengembang dan mengempis 

c. Membunuh bakteri yang masuk ke paru-paru 

d. Mengedarkan gas-gas pernapasan 

e. Melindungi paru-paru dari zat-zat berbahaya 

Berdasarkan gambar disamping organ 

yang berfungsi sebagai tempat pertukaran 

O2 dan CO2 ditunjukkan pada nomor... 

a. 1 d. 4 

b. 2 e. 5 

c. 3 

1 

2 3 

4 

5 
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12. Berikut ini adalah fungsi epitel bersilia yang menghasilkan lendir dalam 

trakea, kecuali.... 

a. Mencegah masuknya benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru 

b. Merasakan bau 

c. Menyaring udara 

d. Menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru 

e. Membersihkan udara yang akan masuk kedalam paru-paru 

 

13. Epiglotis berfungsi untuk... 

a. Sebagai tempat pertukaran udara pernapasan 

b. Menyaring udara yang akan masuk ke trakea 

c. Menghasilkan suara dengan bantuan udara yang masuk 

d. Menutup saluran pernapasan (trakea) ketika menelan makanan 

e. Mengatur pernapasan 

 

14. Berikut ini adalah fungsi rambut hidung dan lapisan lendir pada rongga 

hidung, kecuali..... 

a. Mengatur mekanisme pernapasan 

b. Menyaring udara yang masuk 

c. Mengatur kelembapan udara 

d. Memerangkap partikel-partikel kotoran yang masuk 

e. Menyaring debu yang masuk 

 

15. Fungsi pertukaran gas 02  dan CO2 ditunjukkan pada gambar saluran 

pernapasan nomor...... 

a. 1  d. 3 

b. 2  e. 6 

c. 8 

 

 

 

 

 

 

 

16. Pada proses pernapasan, oksigen dapat masuk ke dalam darah karena... 

a. Dihisap oleh alveolus paru-paru 

b. Perbedaan tekanan O2 pada alveolus dan darah 

c. Diikat oleh hemoglobin 
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d. Menggantikan kedudukan CO2 yang keluar 

e. Konsentrasi C02 di alveolus 

 

17. Jalur yang tepat untuk menujukkan keluarnya karbondioksida dari tubuh 

adalah....  

a. Alveolus - bronkiolus - bronkus - laring - trakea 

b. Alveolus - bronkiolus - bronkus - trakea - laring 

c. Alveolus - bronkus - bronkiolus - trakea - laring 

d. Laring - trakea - bronkus - bronkiolus - alveolus 

e. Trakea - laring - bronkus - bronkiolus – alveolus 

 

18. Pertukaran gas O2 dengan CO2 di dalam jaringan tubuh disebut dengan 

pernapasan... 

a. Internal    d. Hidung  

b. Eksternal    e. Aerob 

c. Perut 

 

19. Saat menghirup napas (inspirasi) O2 akan berdifusi masuk ke alveolus. 

Reaksi yang terjadi pada darah kapiler paru-paru adalah... 

a. HbO2       HB + O2   d. CO2 + H2O       H2CO3 

b. Hb + CO2       HbCO2   e. H2CO3      H + HCO3 

c. Hb + O2        HbO2 

 

20. Proses difusi oksigen dari alveolus menuju kapiler darah terjadi karena....  

a. Tekanan partikel karbondioksida dalam darah lebih rendah dibanding 

dengan di dalam  alveolus 

b. Konsentrasi oksigen dalam udara lebih rendah dari tekanan di dalam 

darah 

c. Tekanan partikel oksigen di dalam alveolus lebih tinggi daripada di 

dalam darah 

d. Alveolus mengandung udara segar 

e. Tekanan partikel oksigen di dalam alveolus lebih rendah daripada di 

dalam darah 

 

21. Pada saat Susi memperagakan salah satu proses bernapas di depan kelas, otot 

diafragma dan otot antar tulang rusuk Susi berkontraksi. Proses ini disebut 

sebagai... 

a. Inspirasi    d. Internal 

b. Ekspirasi    e. Ekshalasi 

c. Eksternal 
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22. Keadaan yang Tidak terjadi pada saat ekspirasi adalah... 

a. Otot-otot tulang rusuk berkontraksi 

b. Volume paru-paru mengecil 

c. Rongga dada menyempit 

d. Otot diafragma relaksasi 

e. Tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan udara luar 

 

23. Berikut ini yang bukan merupakan proses pernapasan adalah... 

a. Pengeuaran CO2 dari paru-paru 

b. Pemasukan udara kedalam alat pernapasan 

c. Penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh 

d. Pengeluaran uap air dari paru-paru 

e. Pengedaran sari-sari makanan 

 

24. Pada proses pernapasan, paru-paru akan mengambil......... dan 

mengeluarkan..... 

a. Oksigen; karbohidrat dan uap air 

b. Oksigen; karbondioksida dan uap air 

c. Karbondioksida dan oksigen 

d. Karbondioksida; uap air dan oksigen 

e. Karbondioksida dan uap air 

 

25. Gas-gas pernapasan diedarkan ke seluruh tubuh oleh... 

a. Pembuluh getah bening  d. Sel-sel alveolus 

b. Pembuluh limfe   e. Lemak  

c. Pembuluh darah 

 

26. Dibawah ini adalah beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan: 

1. Otot diafragma mengerut, volume rongga dada mengecil, udara keluar 

2. Otot antartulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume rongga 

dada membesar, tekanan udara turun, udara masuk. 

3. Otot diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, udara masuk 

4. Otot antar tulang rusuk kendur, tulang rusuk turun, volume rongga dada 

mengecil, tekanan udara bertambah, udara keluar. 

Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernapasan dada adalah...  

a. 1 dan 2    d. 2 dan 4 

b. 2 dan 3    e. 3 dan 4 

c. 1 dan 3 
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27. Pernyataan berikut ini yang tidak benar tentang sistem pernapasan manusia 

adalah... 

a. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan yang dilapisi epithelium bersilia 

b. Selama fase ekspirasi otot antartulang rusuk bagian luar berkontraksi 

c. Diafragma memisahkan paru-paru dari rongga perut 

d. Cabang-cabang bronkiolus membentuk alveolus 

e. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jalan 

 

28. Jika otot antartulang rusuk mengalami kontraksi maka yang terjadi adalah... 

a. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, terjadi inspirasi 

b. Tulang rusk terangkat, rongga dada membesar, terjadi ekspirasi 

c. Tuulang rusuk mengendur, rongga dada membesar, terjadi inspirasi 

d. Tulang rusuk mengendur, rongga  dada mengecil, terjadi inspirasi 

e. Tulang rusuk mengendur, rongga dada membesar, terjadi ekspirasi 

 

29. Jika otot diafragma relaksasi maka yang terjadi adalah... 

a. Diafragma mendatar, rongga dada membesar, terjadi inspirasi 

b. Diafragma melengkung, rongga dada mengecil, terjadi ekspirasi 

c. Diafragma mendatar, rongga dada mengecil, terjadi inspirasi 

d. Diafragma melengkung, rongga dada mengecil, terjadi inspirasi 

e. Diafragma melengkung, rongga dada membesar, terjadi inspirasi 

 

30. Pernapasan eksternal adalah pertukaran....  

a. Udara bebas dengan udara dalam darah 

b. Oksigen di udara bebas dengan udara dalam rongga hidung 

c. Oksigen dari udara bebas dengan CO2 dalam rongga paru-paru 

d. Oksigen dalam darahdengan CO2 dalam jaringan 

e. Oksigen dalam alveolus dengan CO2 dalam kapiler darah alveolus 

 

31. Inti dari proses pernapasan adalah... 

a. Mengambil udara dan mengeluarkan CO2 

b. Mengambil oksigen untuk membakar makanan 

c. Mengambil udara dan mengeluarkanuap air 

d. Proses inspirasi dan ekspirasi 

e. Mengambil uap air dan mengeluarkan oksigen 

 

32. Udara dari luar akan masuk ke paru-paru apabila... 

a. Tulang rusuk terangkat 

b. Tulang rusuk turun 

c. Diafragma terangkat 

d. Diafragma relaksasi 

e. Otot antar tulang rusuk relaksasi 
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33. Penyakit dibawah ini merupakan penyakit pada pernapasan yang disebabkan 

oleh bakteri Diplococcus pneumoniae adalah..... 

a. Asma   d. Bronkitis 

b. Tuberkolosis  e. Flu 

c. Pneumonia 

 

34. Penyakit hilangnya elastisitas alveolus dan perluasan alveoli secara 

berlebihan hingga menggelembungkan paru-paru. Hal tersebut Merupakan 

ciri-ciri dari penyakit.... 

a. Emfisema  d. TBC 

b. Flu   e. Pneumonia  

c. Bronkitis 

 

35. Bagian dari sistem respirasi yang rusak pada penderita emfisema adalah .... 

a. Alveolus  d. Membran pleura 

b. Bronkiolus  e. Trakea 

c. Laring 

 

36. Bagian tubuh yang rusak pada penderita penyakit Pneumonia adalah... 

a. Faring    d. Trakea 

b. Alveolus   e.  Bronkiolus 

c. Laring 

37. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang dapat timbul akibat konsumsi 

rokok dalam waktu yang lama. Hal yang dapat kita lakukan agar terhindar 

dari penyakit tersebut adalah... 

a. Mengkonsumsi rokok mulai dari sekarang 

b. Mengkonsumsi rokok mulai dari usia 20 tahun 

c. Tidak mengkonsumsi rokok sejak usia dini dan menjaga pola makan 

sehat 

d. Tidak mengkonsumsi rokok dan minum minuman beralkohol 

e. Merokok tidak terlalu sering dan minum alkohol 

 

38. Gejala asidosis pada penderita pneumonia adalah manifestasi dari gangguan 

pengangkutan... 

a. Oksigen   d. Oksihemoglobin 

b. Karbondioksida  e. Oksigen dan karbondioksida 

c. Karbonmonoksida 
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39. Gangguan pada paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis disebut penyakit... 

a. TBC    d. Pleuritis  

b. Influenza   e. Sinusitis 

c. Bronkitis 

 

40. Penderita TBC mengalami gangguan susah napas, sebab terjadi... 

a. Penrunan jumlah eritrosit 

b. Gangguan proses difusi CO2 

c. Penurunan kadar hemoglobin 

d. Penyempitan rongga dada 

e. Hambatan proses difusi oksigen di alveolus 

 

41. Seorang perokok aktif dapat menderita kanker, hal ini disebabkan karena zat 

penyebab kanker dalam rokok yaitu... 

a. Nitrogen  d. Karbonmonoksida 

b. Tar   e. Ammonia 

c. Karbondioksida 

42. Seorang perokok biasanya cepat lelah dan sering tersengal-sengal dalam 

bernapas. Hal ini disebabkan oleh... 

a. CO menghambat pengikatan O2 oleh Hb sehingga kebutuhan O2 kurang 

terpenuhi 

b. Tar yang menumpuk pada paru-paru, sehingga terjadi iritasi 

c. Nikotin yang merangsang denyut jantung lebih cepat 

d. Gangguan penyakit jantung 

e. Acrolein yang mengandung alkohol dan mengganggu kesehatan 

 

43. Pernyataan: 

1. Kanker paru-paru  4. Typus 

2. Bronkitis   5. Rongga paru-paru menjadi kecil 

3. TBC    6. Gigi akan menjadi coklat 

Diantara pernyataan diatas, yang merupakan akibat dari orang yang selalu 

merokok adalah... 

a. 1,2,3,4     d. 1,3,5,6 

b. 1,2,3,5     e. 1,4,5,6 

c. 1,2,5,6 
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44. Salah satu kandungan dari asap rokok adalah Tar, Tar mempunyai efek 

karsinogenik. Apabila Tar terlalu banyak mengendap di paru – paru akan 

menyebabkan ....  

a. Jantung berdebar  d. Kerja jantung semakin berat 

b. Darah tinggi   e. Penyumbatan pembuluh darah 

c. Kanker paru-paru 

 

45. Berikut ini adalah cara untuk menjaga paru-paru agar tetap sehat adalah... 

a. Merokok sepanjang hari 

b. Mandi di malam hari dan tidak merokok 

c. Keluar malam tanpa menggunakan pengaman dada 

d. Memperbanyak minum minuman yang mengandung soda dan 

menghindari rokok 

e. Berpola hidup sehat dan menghindari rokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----Selamat  Mengerjakan---- 



106 

 

 

Lampiran 7 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

1. D    11. D    21. B  

2. C    12. A    22. A 

3. A    13. C    23. B 

4. A    14. B    24. C 

5. C    15. A    25. E 

6. C    16. B    26. B 

7. E    17. C    27. E 

8. A    18. B    28. B 

9. A    19. C    29. C 

10. C    20. E    30. D 
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Lampiran 8 

KRITERIA PEMBOBOTAN NILAI AKHIR 

KD Indikator Instrumen 

penilaian 

3.8 3.8.1 Menjelaskan organ-organ penyusun 

sistem pernapasan manusia 

Posstest 

3.8.2 Menjelaskan karakteristik dan fungsi 

organ-organ penyusun sistem pernapasan 

manusia 

Posstest 

3.8.3 Menjelaskan proses pertukaran gas O2 dan 

CO2 

Posttest 

3.8.4 Menjelaskan mekanisme pernapasan pada 

manusia 

Posstest 

4.8 4.8.1    Menjelaskan kelainan/penyakit pada 

sistem pernapasan manusia dari hasil analisis 

Posstest 

4.8.2  Menyebutkan penyebab kelainan/penyakit 

sistem pernapasan manusia dari hasil analisis 

Tugas 

4.8.3 Menyebutkan dampak yang dapat 

ditimbulkan dari penyakit/kelainan penyakit pada 

sistem pernapasan dari hasil analisis 

Tugas 

4.8.4 Menyebutkan cara mencegah penyakit pada 

sistem pernapasan dari hasil analisi 

Tugas 

4.9  4.9.1 Menjelaskan pengaruh pencemaran udara 

terhadap sistem pernapasan 

Posstest 

4.9.2 Membuktikan adanya tar dalam asap rokok Laporan 

4.9.3 Mengambil sikap positif terhadap bahaya 

rokok 

Laporan 

 

 

Nilai Akhir =  
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Lampiran 10 

CARA KERJA 

 

Cara sederhana mendeteksi bahan berbahaya dalam asap rokok dengan alat 

‘DETAR’ 

1. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut: 

 Alat: alat uji kandungan asap rokok „DETAR‟, masker 

 Bahan: rokok, korek api 

 Jumlah pengulangan 2-3 kali 

2. Langkah kerja: 

 Rangkai alat sedemikian seperti gambar berikut: 

  

 
 

 Buka tutup alat „DETAR‟, masukkan kapas bersih ke dalamnya, lalu tutup 

kembali 

 Gunakan masker penutup 

 Ambil sebatang rokok, lalu tempatkan di lubang tutup „DETAR‟, lalu 

nyalakan rokok dengan korek api 

 Hisap rokok dengan menggunakan ujung injeksi seolah-olah sedang dihisap 

oleh perokok 

 Amati perpindahan asap pada detar 

 Lakukan penghisapan sampai satu batang rokok habis, ulangi percobaan bila 

perlu. 

 Setelah itu buka tutup detar dan amati kapas di dalamnya, adakah perubahan 

warna atau tidak. Warna cokelat pada kapas mengindikasikan adanya Tar 

yang terperangkap. 

(disarikan dari Hadi Mulyono, 2013) 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 

 

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN UJI COBA DETAR 

Indikator Kriteria Penilaian Nilai 

4.9.2 Membuktikan 

adanya tar dalam 

asap rokok 

Data sesuai dengan hasil percobaan 2 

Kesimpulan menunjukkan bukti adanya tar pada 

asap rokok 
2 

Lampiran foto terlihat gambar kapas sesudah uji 

coba yang berwarna kuning kecoklatan 
2 

4.9.3 Mengambil 

sikap positif 

terhadap bahaya 

rokok 

Bersikap positif terhadap bukti adanya tar pada asap 

rokok 4 

 

 

Skor akhir =  

 

 Contoh penskoran 

Skor yang diperoleh 8, skor maksimal 10 

Skor akhir =  
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 

 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS MENGANALISIS PENYAKIT  

PADA SALAH SATU ORGAN PERNAPASAN SESUAI ARTIKEL 

 

Indikator Kriteria Penilaian Nilai 

4.8.2 Menyebutkan penyebab 

kelainan/penyakit sistem 

pernapasan manusia dari hasil 

analisis 

Menyebutkan penyebab penyakit 

Emfisema dengan benar 
5 

Menyebutkan penyebab penyakit TBC 

dengan benar 
5 

Menyebutkan penyebab penyakit 

Pneumonia dengan benar 
5 

4.8.3 Menyebutkan dampak 

yang dapat ditimbulkan dari 

penyakit/kelainan penyakit pada 

sistem pernapasan dari hasil 

analisis 

 

Menyebutkan dampak penyakit 

Emfisema dengan benar 
5 

Menyebutkan dampak penyakit TBC 

dengan benar 
5 

Menyebutkan dampak penyakit 

Pneumonia dengan benar 
5 

4.9.4 Menyebutkan cara 

mencegah penyakit pada sistem 

pernapasan dari hasil analisis 

Menyebutkan cara mencegah penyakit 

Emfisema dengan benar 
5 

Menyebutkan cara mencegah penyakit 

TBC dengan benar 
5 

Menyebutkan cara mencegah penyakit 

Pneumonia dengan benar 
5 

 

 Skor akhir =  

 

 Contoh penskoran 

Skor yang diperoleh 14 , skor maksimal 15 

Skor akhir =  
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Lampiran 15 

CONTOH TUGAS POWER POINT PENYAKIT PADA 

SISTEM PERNAPASAN 
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Lampiran 16 

CONTOH TUGAS POSTER PENYAKIT PADA  

SISTEM PERNAPASAN 
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Lampiran 17 

RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU 

No. Kriteria Skor 

1. PENDAHULUAN  

 A. Guru membuka pelajaran  

 a. Guru membuka pelajaran dengan salam pembuka, 

menanyakan/mengulang kembali materi sebelumnya dan 

memberi motivasi. 

b. Guru membuka pelajaran dengan salam pembuka, 

menanyakan/mengulang kembali materi sebelumnya, namun 

tidak memberi motivasi. 

c. Guru membuka pelajaran dengan salam pembuka, namun 

tidak menanyakan/mengulang kembali materi sebelumnya 

dan tidak memberi motivasi. 

d. Guru tidak membuka pelajaran, tidak 

menanyakan/mengulang kembali materi sebelumnya dan 

tidak memberikan motivasi. 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 B. Mengadakan apersepsi  

 a. Guru melakukan apersepsi yang relevan dengan materi, 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan jelas/mudah 

dipahami. 

b. Guru melakukan apersepsi yang relevan dengan materi, 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari namun tidak 

jelas/sulit dipahami. 

c. Guru melakukan apersepsi yang tidak relevan dengan materi. 

d. Guru tidak melakukan apersepsi. 

4 

 

3 

 

2 

1 

 C. Menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran  

 a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyebutkan 

semua indikator pembelajaran, dan menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyebutkan 

semua indikator pembelajaran, namun tidak menjelaskan 

4 

 

 

 

3 
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kegiatan yang akan dilakukan. 

c. Guru hanya menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru tidak menyampaikan tujuan, indikator, dan tidak 

menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 

 

2 

1 

2. KEGIATAN INTI  

 A. Mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran  

 a. Guru mengkondisikan siswa dengan sabar dan tenang, siswa 

terkondisi dengan baik. 

b. Guru mengkondisikan siswa dengan sabar, siswa sulit 

terkondisi dengan baik. 

c. Guru mengkondisikan siswa dengan kurang sabar (dengan 

emosi, siswa diam karena takut. 

d. Guru kurang bisa mengendalikan kelas, siswa tidak terkondisi 

dengan baik (suasana gaduh) 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 B. Penguasaan materi  

 a. Guru menjelaskan materi sesuai konsep dan menggunakan 

media pembelajaran 

b. Guru menjelaskan materi sesuai konsep, namun  tidak 

menggunakan media pembelajaran (ceramah) 

c. Guru menjelaskan materi kurang sesuai dengan konsep, 

namun menggunakan media pembelajaran. 

d. Guru menjelaskan materi tidak sesuai dengan konsep, dan 

tidak menggunakan media pembelajaran (ceramah). 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 C. Membimbing siswa dalam melakukan kegiatan  

 a. Guru membimbing seluruh siswa, perhatian merata, siswa 

tidak gaduh. 

b. Guru membimbing seluruh siswa, perhatian merata, siswa 

banyak yang gaduh. 

c. Guru membimbing siswa tetapi perhatiannya tidak merata. 

d. Guru tidak membimbing siswa.  

4 

 

3 

 

2 

1 

 D. Menjadi Fasilitator  

 a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 4 
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menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan siswa, 

menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kesulitan siswa. 

b. Memenuhi 2 aspek dari keseluruhan aspek yang disebutkan. 

c. Memenuhi 1 aspek dari keseluruhan aspek yang disebutkan. 

d. Tidak memenuhi aspek-aspek yang disebutkan. 

 

 

3 

2 

1 

 E. Mengelola waktu pembelajaran  

 a.  Guru mengelola waktu pembelajaran dengan baik dan semua 

kegiatan terlaksana, tepat sesui RPP. 

b. Guru mengelola waktu pembelajaran dengan baik dan ≥ 50% 

semua kegiatan terlaksana sesui dengan RPP. 

c. Guru mengelola waktu pembelajaran dengan baik dan ≤ 50% 

kegiatan terlaksana sesuai dengan RPP. 

d. Guru tidak mengelola waktu pembeajaran dengan tepat, 

kegiatan tidak terlaksana dengan baik. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 F. Memberikan Penguatan  

 a. Guru memberikan penguatan dengan memberi penghargaan 

berupa point nilai dan pujian kepada siswa yang kinerjanya 

baik. 

b. Guru memberikan penguatan dengan memberi penghargaan 

berupa point nilai kepada siswa yang kinerjanya baik. 

c. Guru memberikan penguatan dengan memberi penghargaan 

hanya berupa pujian kepada siswa yang kinerjanya baik. 

d. Guru tidak memberikan penguatan kepada siswa. 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

3.  PENUTUP  

 A. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi 

pembelajaran 

 

 a. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan sesuai materi, 

encakup indikator dalam RPP, jelas dalam penyampaian. 

b. Memenuhi 2 aspek dari keseluruhan aspek yang disebutkan. 

c. Memenuhi 1 aspek dari keseluruhan aspek yang disebutkan. 

d. Tidak memenuhi aspek-aspek yang disebutkan 

4 

 

3 

2 

1 

 



142 

 

 

Lampiran 18 
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Lampiran 19 

 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN 

 

No. Subjek/Indikator Pertanyaan 

1.  Lebih mudah memahami - Dengan pembelajaran materi sistem pernapasan 

yang kita lakukan kemarin, apakah anda merasa 

lebih mudah memahami materi? 

2. Lebih mengingat konsep 

materi pembelajaran 

- Apakah materi yang anda dapatkan lebih membekas 

dalam ingatan? 

3. Lebih aktif -  Apakah anda merasa lebih aktif selama 

pembelajaran berlangsung? 

- Apakah pembelajaran yang telah kita lakukan 

memfasilitasi anda dalam berpendapat dan 

berkomunikasi dengan teman-teman yang lain? 

4.  Meningkatkan kerjasama - Dengan pembelajaran tersebut apakah melatih anda 

bersosialisasi dan kerjasama dengan teman-teman 

anda yang lain? 

5. Menemukan sendiri 

konsep pembelajaran 

- Apakah selama pembelajaran anda dapat 

menemukan sendiri konsep pembelajaran dengan 

tepat? 

6. Mampu menyelesaikan 

masalah dengan tepat 

- Dengan pembelajaran tersebut apakah anda mampu 

dengan mudah menyelesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru?  

7. Mampu membuat 

kesimpulan dari hasil 

percobaan. 

- Dengan pembelajaran tersebut apakah anda mampu 

membuat kesimpulan dari hasil percobaan dengan 

tepat? 

8. Belajar lebih 

menyenangkan 

- Selama pembelajaran berlangsung, apakah suasana 

belajar menjadi lebih menyenangkan? 

- Jika pembelajaran topik-topik lain dilakukan seperti 

kegiatan pembelajaran pada materi sistem 

pernapasam yang kita lakukan kemarin apakah anda 

tertarik? 
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Lampiran 20 
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Lampiran 21 

KISI-KISI LEMBAR ANGKET TANGGAPAN GURU  

DALAM PEMBELAJARAN 

No. Subjek/Indikator Pertanyaan 

1. Lebih mudah 

memahami 

-    Apakah kegiatan pembelajaran yang diterapkan dapat 

menjadikan siswa lebih mudah memahami materi? 

2. Lebih mengingat konsep 

materi pembelajaran 
-    Apakah kegiatan pembelajaran yang diterapkan dapat 

menjadikan siswa dapat mengingat lebih lama 

terhadap materi yang dipelajari? 
3. Lebih aktif -   Apakah pembelajaran yang diterapkan dapat 

menjadikan  siswa lebih aktif dalam pembelajaran? 

4. Menemukan sendiri 

konsep pembelajaran 
-   Apakah kegiatan pembelajaran yang diterapkan dapat 

melatih siswa dalam menemukan sendiri konsep 

yang dipelajari? 

5. Mampu menyelesaikan 

masalah dengan tepat 
-   Dengan kegiatan pembelajaran yang diterapkan 

apakah sudah dapat digunakan siswa untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan guru? 

6. Kesesuaian materi -    Menurut ibu, apakah model pembelajaran guided 

inquiry yang diterapkan sudah sesuai dengan kaidah-

kaidah pembelajaran biologi? 

-    Apakah ibu tertarik menerapkan model pembelajaran 

guided inquiry pada pembelajaran materi yang lain? 

-   Menurut ibu apakah objek permasalahan yang dipilih 

dalam pembelajaran ini (isi materi) sudah dapat 

digunakan untuk mencapai kompetensi yang harus 

dikuasai siswa? 

 



146 

 

 

Lampiran 22 
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Lampiran 23 

VALIDITAS SOAL 

Rumus yang digunakan: 

 

r xy  = 

     

  




2222 )(

))((

YYNXXN

YXXYN
 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika r xy > rtabel dengan  = 5% maka soal diyatakan valid. 

Berikut ini perhitungan validitas soal butir nomor 7: 

No. Kode Siswa X Y X2 Y2 XY 
1 UC-1 0 19 0 361 0 
2 UC-2 1 40 1 1600 40 
3 UC-3 1 31 1 961 31 
4 UC-4 0 23 0 529 0 
5 UC-5 0 26 0 676 0 
6 UC-6 0 30 0 900 0 
7 UC-7 1 37 1 1369 37 
8 UC-8 1 35 1 1225 35 
9 UC-9 0 28 0 784 0 
10 UC-10 1 34 1 1156 34 
11 UC-11 0 19 0 361 0 
12 UC-12 1 36 1 1296 36 
13 UC-13 0 21 0 441 0 
14 UC-14 0 23 0 529 0 
15 UC-15 1 29 1 841 29 
16 UC-16 0 22 0 484 0 
17 UC-17 1 25 1 625 25 
18 UC-18 0 18 0 324 0 
19 UC-19 1 31 1 961 31 
20 UC-20 0 29 0 841 0 
21 UC-21 0 23 0 529 0 
22 UC-22 0 18 0 324 0 
23 UC-23 1 31 1 961 31 
24 UC-24 1 19 1 361 19 
25 UC-25 0 21 0 441 0 
26 UC-26 1 18 1 324 18 
27 UC-27 0 31 0 961 0 
28 UC-28 1 36 1 1296 36 
29 UC-29 0 14 0 196 0 
30 UC-30 1 30 1 900 30 
31 UC-31 1 33 1 1089 33 
32 UC-32 1 38 1 1444 38 
JML 32 16 868 16 25090 503 
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KUADRAT 256 753424 

N*∑ Y-(∑ )(∑Y) 2208 

(N*∑ 
2
)-(∑ )

2
 256 

(N*∑Y
2
)-(∑Y)

2
 49456 

Perkalian 12660736 

Akar 3558,193 

rxy 0,625 

N 32 

rtabel 0,349 

Kategori Valid 
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Lampiran 24 

 

RELIABILITAS INSTRUMEN 

Rumus yang digunakan: 

R11 = 









 










tVk 

M)(k M
1

1-k

k

 

Keterangan: 

R11  =  reliabilitas instrumen 

k      =  banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

M    =  skor rata-rata (Mean) 

Vt    =  varians total 

Kriteria pengujian 

bila r11> rtabel, maka instrument tes bersifat reliabel 

Berikut ini perhitungan reliabilitas instrument tes: 

R11 =  

 

Hasil perhitungan bahwa nilai r11 adalah 0,7827 

Karena r11 > r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel 
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Lampiran 25 

TARAF KESUKARAN SOAL 

Rumus yang digunakan: 

JS

B
P 

 

Kriteria tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

Soal dengan P 0,00 – 0,30 = soal sukar 

Soal dengan P 0,31 – 0,70 = soal sedang 

Soal dengan P 0,71 – 1,00 = soal mudah 

Berikut ini perhitungan taraf kesukaran soal nomor 7: 

 

 

 

 

 

KODE SISWA X 

UC-1 0 

UC-2 1 
UC-3 1 

UC-4 0 
UC-5 0 

UC-6 0 
UC-7 1 

UC-8 1 

UC-9 0 
UC-10 1 

UC-11 0 
UC-12 1 

UC-13 0 
UC-14 0 

UC-15 1 

UC-16 0 
UC-17 1 

UC-18 0 
UC-19 1 

UC-20 0 
UC-21 0 

UC-22 0 

UC-23 1 
UC-24 1 

UC-25 0 
UC-26 1 

UC-27 0 
UC-28 1 

UC-29 0 

UC-30 1 
UC-31 1 

UC-32 1 
32 16 

P 0,47 

Kategori Sedang 
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Lampiran 26 

DAYA PEMBEDA SOAL 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut: 

D = 0,71-1,00 : baik sekali 

D = 0,41-0,70 : baik 

D = 0,21-0,40 : cukup 

D = 0,00-0,20 : jelek 

Jika D = negatif, soalnya tidak baik, jadi soal tidak digunakan dalam penelitian. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D  0,76 

Kategori Baik sekali 

KODE 

SISWA 

SOAL 

NOMOR 7 

9 0 

17 1 

5 0 

14 0 

21 0 

4 0 

16 0 

25 0 

13 0 

1 1 

24 0 

11 0 

26 1 

22 0 

18 0 

29 0 

JML Bb 3 

Jumlah 16 

KODE 

SISWA 

SOAL 

NOMOR 7 

2 1 

32 1 

7 1 

28 1 

12 1 

8 1 

10 1 

31 1 

27 0 

23 1 

19 1 

3 1 

30 1 

15 1 

6 0 

20 0 

JML Ba 13 

Jumlah 16 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 
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Lampiran 27 
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Lampiran 28 

REKAPITULASI NILAI PRETEST-POSTTEST 

No. 
Nilai Pretest Nilai Posttest 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

1 46 50 90 80 

2 53 67 90 73 

3 46 67 83 90 

4 43 56 90 77 

5 46 46 100 70 

6 40 40 83 87 

7 50 43 94 90 

8 60 46 83 83 

9 56 50 87 87 

10 53 60 100 70 

11 56 56 94 67 

12 40 67 100 90 

13 63 46 80 87 

14 53 50 94 77 

15 50 56 83 60 

16 46 53 94 63 

17 56 56 87 87 

18 53 56 83 67 

19 53 50 77 77 

20 53 63 87 80 

21 56 53 87 87 

22 50 43 94 93 

23 53 43 87 87 

24 50 43 94 67 

25 50 40 94 63 

26 40 43 100 63 

27 46 53 97 80 

28 50 50 90 80 

29 63 66 83 73 

30 30 46 100 80 

31 53 50 83 83 

32 56 60 80 70 

Mean 50,40 52,12 89,62 77,75 
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Lampiran 29 

UJI HOMOGENITAS PRETEST 

Rumus yang digunakan: 

 

Jika Fhitung<Ftabel maka Ho diterima(data bersifat homogen). 

Berikut ini perhitungan homogenitas nilai hasil belajar pretest kelaas eksperimen (A1) 

dan kelas kontrol (A2): 

No. XA1 (X-X bar)
2
A1 XA2 (X-X bar)

2
A2 

 1 46 19.4150391 50 4.515625 

2 53 6.72753906 67 37.515625 

3 46 19.4150391 67 4.515625 

4 43 31.2900391 56 15.015625 

5 46 6.72753906 46 0.765625 

6 40 6.72753906 40 15.015625 

7 50 6.72753906 43 15.015625 

8 60 31.2900391 46 4.515625 

9 56 0.16503906 50 118.26563 

10 53 6.72753906 60 0.765625 

11 56 0.16503906 56 83.265625 

12 40 0.16503906 67 221.26563 

13 63 158.602539 46 221.26563 

14 53 6.72753906 50 221.26563 

15 50 0.16503906 56 15.015625 

16 46 19.4150391 53 37.515625 

17 56 54.8525391 56 147.01563 

18 53 19.4150391 56 83.265625 

19 53 108.290039 50 37.515625 

20 53 0.16503906 63 4.515625 

21 56 92.0400391 53 62.015625 

22 50 31.2900391 43 15.015625 

23 53 6.72753906 43 83.265625 

24 50 31.2900391 43 83.265625 

25 50 108.290039 40 147.01563 

26 40 108.290039 43 83.265625 

27 46 19.4150391 53 0.765625 

28 50 0.16503906 50 4.515625 

29 63 158.602539 66 192.51563 

30 30 416.415039 46 37.515625 

31 53 6.72753906 50 4.515625 

32 56 31.2900391 60 62.015625 

∑ 1613 1513.71875 1668 2063.5 

Mean 50.40625  52.125  

 

 

 

Skor min A1 30 

Skor max A1 63 

Rata-rata A1 50,406 

Skor min A2 40 

Skor max A2 67 

Rata-rata A2 52,125 
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Berdasarkan data tersebut, dihitung variansi kelompok dengan rumus: 

S2= 

Kelompok  

 
  

 
A1 1613 50.41 1562.594 31 50.40625 

A2 1668 52.12 1615.875 31 52.125 

 

Menentukan Fhitung 

Fhitung =        = 1,03 

 

Menentukan Ftabel 

Dengan db pembilang= 32-1=31 (untuk varian terbesar) dan db penyebut =32-1=31 

(untuk varian terkecil), serta taraf signifikansi (a) = 0,05 maka diperoleh Ftabel =1,82  

Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

Ternyata F hitung=1,03 < F tabel=1,82, maka H0 diterima. Disimpulkan bahwa kedua 

kelompok data memiliki variansi yang sama atau homogen.  

 

 

X
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Lampiran 30 

UJI NORMALITAS POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika: 

 X
2

hitung <  X
2

tabel 

Berikut ini perhitungan uji normalitas nilai posttest kelas eksperimen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kode Nilai X X
2
 

1 E-1 90 8100 

2 E-2 90 8100 

3 E-3 83 6889 

4 E-4 90 8100 

5 E-5 100 10000 

6 E-6 83 6889 

7 E-7 94 8836 

8 E-8 83 6889 

9 E-9 87 7569 

10 E-10 100 10000 

11 E-11 94 8836 

12 E-12 100 10000 

13 E-13 80 6400 

14 E-14 94 8836 

15 E-15 83 6889 

16 E-16 94 8836 

17 E-17 87 7569 

18 E-18 83 6889 

19 E-19 77 5929 

20 E-20 87 7569 

21 E-21 87 7569 

22 E-22 94 8836 

23 E-23 87 7569 

24 E-24 94 8836 

25 E-25 94 8836 

26 E-26 100 10000 

27 E-27 97 9409 

28 E-28 90 8100 

29 E-29 83 6889 

30 E-30 100 10000 

31 E-31 83 6889 

32 E-32 80 6400 

∑ 32 2868 258458 

(∑ )
2
 8225424 

n(∑ 
2
) 8270656 

Rata-rata 89.625 

n-(n-1) 992 

Standar deviasi 6,752 

Log(n) 1,505 

Nilai min 77 

Nilai max 100 

Rentang 23 

Banyak kelas 5.966995 (6) 

Interval (p) 3.854537 (4) 
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Berdasarkan data tersebut, dibuat tabel distribusi frekuensi: 

Kelas Interval 
Batas 

kelas 

Z batas 

kelas 

Luas 

o-z 

Luas tiap 

batas 

interval 

E1 O1 (O1-E1)^2/E1 

1 77-80 76.5 -1.94 0.4738 0.0623 1.9936 3 0.508046 

2 81-84 80.5 -1.35 0.4115 0.1351 4.3232 7 1.657397 

3 85-88 84.5 -0.76 0.2764 0.2089 6.6848 5 0.424628 

4 89-92 88.5 -0.17 0.0675 0.1133 3.6256 4 0.038663 

5 93-96 92.5 0.43 0.1808 0.1653 5.2896 7 0.55306 

6 97-100 96.5 1.02 0.3461 0.1002 3.2064 6 2.433945 

  100.5 1.61 0.4463 0.0623    

Jumlah 5.615 

 

α = 0.05 

    dk = k -3 = 6-3 = 3 

   Nilai X^2 tabel 7.814727764 

  X^2 hitung < X^2 tabel = Ho diterima = data berdistribusi normal. 
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Lampiran 31 

UJI NORMALITAS POSTTEST KELAS KONTROL 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika: 

 X
2

hitung <  X
2

tabel 

Berikut ini perhitungan uji normalitas nilai posttest kelas kontrol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kode Nilai X X
2
 

1 K-1 80 6400 

2 K-2 73 5329 

3 K-3 90 8100 

4 K-4 77 5929 

5 K-5 70 4900 

6 K-6 87 7569 

7 K-7 90 8100 

8 K-8 83 6889 

9 K-9 87 7569 

10 K-10 70 4900 

11 K-11 67 4489 

12 K-12 90 8100 

13 K-13 87 7569 

14 K-14 77 5929 

15 K-15 60 3600 

16 K-16 63 3969 

17 K-17 87 7569 

18 K-18 67 4489 

19 K-19 77 5929 

20 K-20 80 6400 

21 K-21 87 7569 

22 K-22 93 8649 

23 K-23 87 7569 

24 K-24 67 4489 

25 K-25 63 3969 

26 K-26 63 3969 

27 K-27 80 6400 

28 K-28 80 6400 

29 K-29 73 5329 

30 K-30 80 6400 

31 K-31 83 6889 

32 K-32 70 4900 

∑ 32 2488 196260 

(∑ )
2
 6190144 

n(∑ 
2
) 6280320 

Rata-rata 77,75 

n-(n-1) 992 

Standar deviasi 9,534 

Log(n) 1,505 

Nilai min 60 

Nilai max 93 

Rentang 33 

Banyak kelas 5.966995 (6) 

Interval (p) 5,5304 (6) 
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Berdasarkan data tersebut, dibuat tabel distribusi frekuensi: 

Kelas Interval 
Batas 

kelas 

Z batas 

kelas 

Luas 

o-z 

Luas tiap 

batas 

interval 

E1 
O

1 
(O1-E1)^2/E1 

1 60-65 59.5 -1.91 0.4719 0.0722 2.3104 4 1.235608 

2 66-71 65.5 -1.28 0.3997 0.1543 4.9376 6 0.228592 

3 72-77 71.5 -0.66 0.2454 0.2334 7.4688 5 0.816058 

4 78-83 77.5 -0.03 0.012 0.2138 6.8416 7 0.003667 

5 84-89 83.5 0.60 0.2258 0.1649 5.2768 6 0.099117 

6 90-95 89.5 1.23 0.3907 0.0779 2.4928 4 0.911285 

  95.5 1.86 0.4686     

Jumlah 3,294 

 

α = 0.05 

    dk = k -3 = 6-3 = 3 

   Nilai X^2 tabel 7.814727764 

  X^2 hitung < X^2 tabel = Ho diterima = data berdistribusi normal. 
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Lampiran 32 

UJI T P0STTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Rumus yang digunakan: 

 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

0,05α 

Jika t hitung > t tabel dengan α 0,05 maka Ho ditolak (hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol setelah pembelajaran). 

Berikut ini perhitungan uji t nilai hasil belajar posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol: 

KELAS EKSPERIMEN 

KODE SISWA NILAI (X) X
2
 

E-1 90 8100 

E-2 90 8100 

E-3 83 6889 

E-4 90 8100 

E-5 100 10000 

E-6 83 6889 

E-7 94 8836 

E-8 83 6889 

E-9 87 7569 

E-10 100 10000 

E-11 94 8836 

E-12 100 10000 

E-13 80 6400 

E-14 94 8836 

E-15 83 6889 

E-16 94 8836 

E-17 87 7569 

E-18 83 6889 

E-19 77 5929 

E-20 87 7569 

E-21 87 7569 

E-22 94 8836 

E-23 87 7569 

E-24 94 8836 

E-25 94 8836 

E-26 100 10000 

E-27 97 9409 

E-28 90 8100 

KELAS KONTROL 

KODE SISWA NILAI (X) X
2
 

K-1 80 6400 

K-2 73 5329 

K-3 90 8100 

K-4 77 5929 

K-5 70 4900 

K-6 87 7569 

K-7 90 8100 

K-8 83 6889 

K-9 87 7569 

K-10 70 4900 

K-11 67 4489 

K-12 90 8100 

K-13 87 7569 

K-14 77 5929 

K-15 60 3600 

K-16 63 3969 

K-17 87 7569 

K-18 67 4489 

K-19 77 5929 

K-20 80 6400 

K-21 87 7569 

K-22 93 8649 

K-23 87 7569 

K-24 67 4489 

K-25 63 3969 

K-26 63 3969 

K-27 80 6400 

K-28 80 6400 

21

21

11

xx
 t 

nn
s 
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E-29 83 6889 

E-30 100 10000 

E-31 83 6889 

E-32 80 6400 

JUMLAH 2868 258458 
 

K-29 73 5329 

K-30 80 6400 

K-31 83 6889 

K-32 70 4900 

JUMLAH 2488 196260 

 

 

Perhitungan Eksperimen Kontrol 

(∑ )2 8225424 6190144 

N(X2) 8270656 6280320 

Rata-rata 89,625 77,75 

n(n-1) 992 992 

Varians 45,596774 90,903226 

Deviasi standar 6,7525384 9,5343183 

(n1-1)*S1^2 209,32869 295,56387 

dk=n1+n2-2 62 

S^2 8,1434283 

 
2,8536693 

1/n1 0,03125 0,03125 

1/n1/+1/n2 0,0625 

 
0,25 

t 16,645237 

α 5% 

t tabel 1,697 

 

Kesimpulan: 

t hitung = 16,64 > t tabel = 1,697, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 
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Lampiran 33 

UJI N-GAIN KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Rumus yang digunakan:    

Besarnya nilai g dikategorikan sebagai berikut: 

1,00 ≥ gain ≥ 0,7 = Tinggi 

0,3 ≤ gain < 0.7   = Sedang 

0,00 < gain < 0,3 = Rendah 

Berikut ini perhitungan uji N-gain nilai hasil belajar pretest-posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol: 

A. Kelas eksperimen 

No. Kode Nilai pretest Nilai posttest Skor max N-gain Kategori 

1 E-1 46 90 100 0,81 Tinggi 

2 E-2 53 90 100 0,78 Tinggi 

3 E-3 46 83 100 0,68 Sedang 

4 E-4 43 90 100 0,82 Tinggi 

5 E-5 46 100 100 1,00 Tinggi 

6 E-6 40 83 100 0,71 Tinggi 

7 E-7 50 94 100 0,88 Tinggi 

8 E-8 60 83 100 0,57 Sedang 

9 E-9 56 87 100 0,70 Tinggi 

10 E-10 53 100 100 1,00 Tinggi 

11 E-11 56 94 100 0,86 Tinggi 

12 E-12 40 100 100 1,00 Tinggi 

13 E-13 63 80 100 0,45 Sedang 

14 E-14 53 94 100 0,82 Tinggi 

15 E-15 50 83 100 0,66 Sedang 

16 E-16 46 94 100 0,88 Tinggi 

17 E-17 56 87 100 0,70 Tinggi 

18 E-18 53 83 100 0,63 Sedang 

19 E-19 53 77 100 0,51 Sedang 

20 E-20 53 87 100 0,72 Tinggi 

21 E-21 56 87 100 0.70 Tinggi 

22 E-22 50 94 100 0,88 Tinggi 

23 E-23 53 87 100 0,72 Tinggi 

24 E-24 50 94 100 0,88 Tinggi 

25 E-25 50 94 100 0,88 Tinggi 

26 E-26 40 100 100 1,00 Tinggi 

27 E-27 46 97 100 0,94 Tinggi 

28 E-28 50 90 100 0,80 Tinggi 

29 E-29 63 83 100 0,54 Sedang 

30 E-30 30 100 100 1,00 Tinggi 

31 E-31 53 83 100 0,63 Sedang 
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32 E-32 56 80 100 0,54 Sedang 

B. Kelas kontrol 

No. Kode Nilai pretest Nilai posttest Skor max N-gain Kategori 

1 K-1 50 80 100 0,6 Sedang 

2 K-2 67 73 100 0,18 Rendah 

3 K-3 67 90 100 0,69 Sedang 

4 K-4 56 77 100 0,47 Sedang 

5 K-5 46 70 100 0,44 Sedang 

6 K-6 40 87 100 0,78 Tinggi 

7 K-7 43 90 100 0,82 Tinggi 

8 K-8 46 83 100 0,68 Sedang 

9 K-9 50 87 100 0,74 Tinggi 

10 K-10 60 70 100 0,25 Rendah 

11 K-11 56 67 100 0,25 Rendah 

12 K-12 67 90 100 0,69 Sedang 

13 K-13 46 87 100 0,75 Tinggi 

14 K-14 50 77 100 0,54 Sedang 

15 K-15 56 60 100 0,09 Rendah 

16 K-16 53 63 100 0,21 Rendah 

17 K-17 56 87 100 0,70 Tinggi 

18 K-18 56 67 100 0,25 Rendah 

19 K-19 50 77 100 0,54 Sedang 

20 K-20 63 80 100 0,45 Sedang 

21 K-21 53 87 100 0,72 Tinggi 

22 K-22 43 93 100 0,87 Tinggi 

23 K-23 43 87 100 0,77 Tinggi 

24 K-24 43 67 100 0,42 Sedang 

25 K-25 40 63 100 0,38 Sedang 

26 K-26 43 63 100 0,35 Sedang 

27 K-27 53 80 100 0,57 Sedang 

28 K-28 50 80 100 0,60 Sedang 

29 K-29 66 73 100 0,20 Rendah 

30 K-30 46 80 100 0,62 Sedang 

31 K-31 50 83 100 0,66 Sedang 

32 K-32 60 70 100 0,25 Rendah 

 

Jumlah siswa kelas eksperimen dan control pada tiga tingkat kategori N-gain yang 

diterapkan. 

Eksperimen Kontrol 

Tinggi 23 Tinggi 8 

Sedang 9 Sedang 16 

Rendah - Rendah 8 
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Lampiran 34 

 

HASIL OBSERVASI KINERJA GURU  

KELAS EKSPERIMEN 

 

No 

 

ASPEK YANG DIAMATI (PERTEMUAN 1) 

 

SKOR 

OB-

1 

OB-

2 

1. Guru membuka pelajaran 4 4 

2. Mengadakan apersepsi 3 3 

3. Menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran 3 4 

1. Mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran 4 4 

2. Penguasaan materi 4 3 

3. Membimbing siswa dalam melakukan kegiatan 4 4 

4. Menjadi fasilitator 3 4 

5. Mengelola waktu pembelajaran 3 4 

6. Pemberian penguatan pada siswa 4 3 

1 Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan materi 

pembelajaran 

4 4 

 Skor total 36 37 

Skor kinerja 90 92,5 

kategori SB SB 

 

 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KINERJA GURU 

 Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Skor total 36 37 33 34 37 33 

Skor max 90 92,5 82,5 85 92,5 82,5 

Kategori  Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Lampiran 35 

 

HASIL OBSERVASI KINERJA GURU  

KELAS KONTROL 

 

No 

 

ASPEK YANG DIAMATI (PERTEMUAN 1) 

 

SKOR 

OB-

1 

OB-

2 

1. Guru membuka pelajaran 4 4 

2. Mengadakan apersepsi 3 4 

3. Menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran 2 3 

1. Mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran 3 3 

2. Penguasaan materi 4 3 

3. Membimbing siswa dalam melakukan kegiatan 3 3 

4. Menjadi fasilitator 3 3 

5. Mengelola waktu pembelajaran 4 4 

6. Pemberian penguatan pada siswa 3 3 

1 Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan materi 

pembelajaran 

4 4 

 Skor total 33 34 

Skor kinerja 82,5 85 

kategori SB SB 

 

 REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KINERJA GURU 

 Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Skor total 33 34 33 37 36 35 

Skor max 82,5 85 82,5 92,5 90 87,5 

Kategori  Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Lampiran 36 

 

TANGGAPAN SISWA 

KODE 

SISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML SKOR 

ANGKET 

(%) 

KATEGORI 

E-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 Sangat Baik 

E-2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 Sangat Baik 

E-3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 34 85 Sangat Baik 

E-4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 80 Baik 

E-5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Baik 

E-6 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 92,5 Sangat Baik 

E-7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Baik 

E-8 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 35 87,5 Sangat Baik 

E-9 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 30 75 Baik 

E-10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77,5 Baik 

E-11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Baik 

E-12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Baik 

E-13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Baik 

E-14 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80 Baik 

E-15 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 37 92,5 Sangat Baik 

E-16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Baik 

E-17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 Sangat Baik 

E-18 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 90 Sangat Baik 

E-19 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 85 Sangat Baik 

E-20 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 92,5 Sangat Baik 

E-21 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 36 90 Sangat Baik 

E-22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77,5 Baik 

E-23 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 34 85 Sangat Baik 

E-24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Sangat Baik 

E-25 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 77,5 Baik 

E-26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 Sangat Baik 

E-27 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 34 85 Sangat Baik 

E-28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Baik 

E-29 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 82,5 Baik 

E-30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 97,5 Sangat Baik 

E-31 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 34 85 Sangat Baik 

E-32 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 37 92,5 Sangat Baik 
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Lampiran 37 

REKAPITULASI NILAI LAPORAN 
 

Klpk 
Kode 

anggota 

Hasil 

Pengamatan 
Kesimpulan Lampiran 

Sikap 

terhadap 

rokok 

SKOR Nilai 

1 E-1 

E-3 

E-12 

E-21 

E-29 

E-32 

2 2 2 4 10 100 

2 E-2 

E-4 

E-14 

E-22 

E-23 

E-30 

1 2 2 4 9 90 

3 E-5 

E-6 

E-15 

E-24 

E-26 

2 2 2 4 10 100 

4 E-7 

E-8 

E-16 

E-25 

E-31 

1 2 2 4 9 90 

5 E-9 

E-10 

E-17 

E-18 

E-27 

1 2 2 4 9 90 

6 E-11 

E-13 

E-19 

E-20 

E-28 

2 2 2 4 10 100 
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Lampiran 38 

REKAPITULASI NILAI TUGAS 
 

Klpk 
Kode 

anggota 

Penyebab 

penyakit 

Dampak 

penyakit 

Mencegah 

penyakit 
SKOR Nilai 

1 E-1 

E-3 

E-12 

E-21 

E-29 

E-32 

5 5 5 15 100 

2 E-2 

E-4 

E-14 

E-22 

E-23 

E-30 

5 4 4 13 86,66 

3 E-5 

E-6 

E-15 

E-24 

E-26 

5 5 4 14 93,33 

4 E-7 

E-8 

E-16 

E-25 

E-31 

5 5 5 15 100 

5 E-9 

E-10 

E-17 

E-18 

E-27 

5 4 5 14 93,33 

6 E-11 

E-13 

E-19 

E-20 

E-28 

3 5 3 9 73,33 
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Lampiran 39 

NILAI AKHIR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Rumus yang digunakan: Keterangan:  

NA=    A =  nilai posttest   

      B =  nilai tugas 

      C =  nilai laporan kelompok 

No Kode Nilai posttest Nilai tugas Nilai laporan Nilai akhir Interpretasi 

1 E-1 90 100 100 94 Tuntas 

2 E-2 90 87 90 89,4 Tuntas 

3 E-3 83 100 100 90 Tuntas 

4 E-4 90 87 90 89,4 Tuntas 

5 E-5 100 93,33 100 99 Tuntas 

6 E-6 83 93,33 100 88,5 Tuntas 

7 E-7 94 100 90 94,4 Tuntas 

8 E-8 83 100 90 88 Tuntas 

9 E-9 87 93,33 90 89 Tuntas 

10 E-10 100 93,33 90 97 Tuntas 

11 E-11 94 73,33 100 91,1 Tuntas 

12 E-12 100 100 100 100 Tuntas 

13 E-13 80 87 100 85,4 Tuntas 

14 E-14 94 73,33 90 89,1 Tuntas 

15 E-15 83 93,33 100 88,5 Tuntas 

16 E-16 94 100 90 94,4 Tuntas 

17 E-17 87 93,33 90 89 Tuntas 

18 E-18 83 93,33 90 86,5 Tuntas 

19 E-19 77 73,33 100 81 Tuntas 

20 E-20 87 73,33 100 87 Tuntas 

21 E-21 87 100 100 92,2 Tuntas 

22 E-22 94 87 90 92 Tuntas 

23 E-23 87 87 90 88 Tuntas 

24 E-24 94 93,33 100 95,1 Tuntas 

25 E-25 94 100 90 94,4 Tuntas 

26 E-26 100 93,33 100 99 Tuntas 

27 E-27 97 93,33 90 95 Tuntas 

28 E-28 90 73,33 100 89 Tuntas 

29 E-29 83 100 100 90 Tuntas 

30 E-30 100 87 90 95,4 Tuntas 

31 E-31 83 100 90 88 Tuntas 

32 E-32 80 100 100 88 Tuntas 

 

KETUNTASAN KLASIKAL SISWA KELAS EKSPERIMEN 

P =  x 100% 

P =  
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Lampiran 40 
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Presentasi tugas poster kelas kontrol Presentasi analisis hubungan struktur    dan 

fungsi sistem pernapasan 



177 

 

 

  

 

 

 

 

Posttest kelas Kontrol                        Demonstrasi cara menggunakan alat DETAR 

 

 

 

 

 

Persiapan uji coba DETAR    Pelaksanaan uji coba DETAR 

 

 

 

 

                                                                    

Presentasi tugas power point kelas   Presentasi hasil uji coba DETAR 

eksperimen 
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