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ABSTRAK 

 
Waluyo, Maya Ektryana. 2014. Pengembangan Panduan Praktikum IPA 

Terpadu Berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Menumbuhkan Keterampilan 

Kerja Ilmiah Siswa SMP. Skripsi. Jurusan IPA Terpadu, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Parmin, M.Pd. 

 

Kata kunci: panduan praktikum, inkuiri terbimbing, keterampilan kerja ilmiah 

 

 Pembelajaran IPA kurikulum 2013 melatih siswa untuk belajar secara 

mandiri dan kreatif. Penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu aspek kognitif, sikap 

dan keterampilan. Hasil obervasi di SMP Negeri 6 Magelang bahwa belum 

adanya penggunaan panduan praktikum untuk setiap tema. Bahan ajar yang 

mendukung kegiatan praktikum dan meningkatkan aspek keterampilan adalah 

panduan praktikum. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan panduan 

praktikum untuk menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa yang layak 

digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu pada tema fotosintesis. Penelitian ini 

merupakan penelitian research and development (R&D). Proses penelitian dan 

pengembangan panduan praktikum dimulai dengan desain kemudian validasi 

pakar. Rerata hasil validasi oleh pakar mencapai skor 3,65 untuk validasi materi 

dan tampilan. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 

Magelang. Hasil penelitian keterampilan kerja ilmiah siswa oleh observer 

mencapai kriteria tinggi. Jika menurut penilaian kurikulum 2013 mendapat 

predikat baik. Hasil belajar siswa, yaitu pretest memperoleh ketuntasan 0% dan 

hasil posttest memperoleh ketuntasan sebesar 77,27%. Rata-rata nilai posttest 

kelas mendapat predikat B (3,01). Hasil belajar kemudian dianalisis dengan uji 

gain yaitu sebesar 0,42 termasuk dalam kriteria sedang. Sesuai hasil penelitian 

disimpulkan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis layak dan mampu menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa. 
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ABSTRACT 

 
Waluyo, Maya Ektryana. 2014. Development of Integrated Science Practical 

Instructions Guided Inquiry-Based on Theme of Photosynthesis to 

Fosters Students Scientific Work Skills in Junior High School. Final 

Project. Science Department, Faculty of Mathematics and Science, 

Semarang State University.  Advisor: Parmin, M.Pd.  

 

Keywords: practical instructions, guided inquiry, scientific work skills. 

 

 Science learning in curriculum 2013 train the students to learned 

independently and creatively. Assessment in curriculum 2013 includes cognitive, 

affective, and psychomotor. The results of observation in SMP 6 Magelang that 

the lack of use of practical instructions for each theme. Instructional materials 

that support lab activities and improving the skills aspect is the practical 

instructions. This study aims to developed a practical guide to fosters scientific 

work skills of students feasible for used in integrated science teaching on the 

theme of photosynthesis. This research is a Research and Development (R&D). 

Research proscess and development of practical instructions begins with the 

design then validation of the experts. The mean results of the validation by the 

experts to achieve a score of 3.65 for materials validation and display validation. 

The reseacrh was conducted on a class VII student of SMP Negeri 6 Magelang. 

The results of research skills of students scientific work by the observer reaches a 

high criteria. According the assessment in curriculum 2013 got good predicate. 

Student learning outcomes, are pretest obtain completeness 0% and completeness 

of posttest results gained by 77.27%. The average value of posttest got predicate 

B (3.01). Learning outcomes were then analyzed by testing the gain is equal to 

0.42 were included in the normal criteria. Based on the results of research 

concluded that integrated science practical instructions guided inquiry-based on 

theme photosynthesis feasible and able to fosters scientific work skills students. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi dan KTSP yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan secara terpadu. Tujuannya untuk mempersiapkan insan 

Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara 

yang lebih baik. Pengembangan kurikulum 2013 berdasarkan ketentuan yuridis 

adalah dari Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan 

karakter, pembelajaran aktif dan pendidikan kewirausahaan yang mewajibkan 

adanya pengembangan kurikulum baru landasan filosofis dan landasan empirik 

(Kemendikbud, 2013).  

Pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013 dikembangkan sebagai mata 

pelajaran integrative science, bukan sebagai disiplin ilmu. IPA ditujukan untuk 

pengenalan lingkungan biologi dan alam sekitarnya, serta pengenalan berbagai 

keunggulan wilayah nusantara. Biologi sebagai platform kajian dengan 

pertimbangan semua kejadian dan fenomena alam terkait dengan benda beserta 

interaksinya. Materi IPA diperkaya dengan materi ilmu bumi dan antariksa sesuai 

dengan standar internasional dan kebutuhan siswa dalam berpikir kritis dan 

analitis (Kemendikbud, 2013). 

Pembelajaran IPA diharapkan mendorong siswa untuk bekerja dengan 

inisiatif sendiri, merumuskan hipotesis dan mendorong siswa selalu berpikir kritis. 

Harapannya mampu menyeimbangkan antara teori dan praktik sehingga bakat dan 

kecakapan dari tiap siswa akan tergali lebih dalam. Salah satu bentuk praktik 

dalam pembelajaran adalah melakukan praktikum di laboratorium maupun di 

lingkungan. Praktikum dilaksanakan untuk membuktikan teori yang dalam buku 

pelajaran.  

Hasil observasi di SMP Negeri 6 Magelang untuk kelas VII SMP adalah 

siswa mampu melakukan praktikum namun untuk penggunaan panduan praktikum  

belum banyak digunakan. Guru memberikan materi menggunakan buku ajar kelas 
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VIII sebagai bahan ajar pendukung karena buku siswa kelas VII kurikulum 2013 

materinya kurang lengkap. Hasil angket yang telah dibagikan kepada siswa 

didapatkan bahwa pelajaran IPA  menyenangkan. Beberapa siswa mengatakan 

setuju terhadap pentingnya penggunaan buku panduan praktikum, namun juga ada 

yang tidak setuju. Siswa menyukai saat pembelajaran tidak hanya berlangsung di 

kelas namun juga bisa berlangsung seperti di laboratorium dan melakukan unjuk 

kerja. 

Salah satu model pembelajaran yang terkait dengan pelaksanaan 

praktikum dalam IPA adalah inkuiri. Menurut Ali (2011) implementasi 

pembelajaran inkuiri dan umpan balik dalam jurnal belajar IPA dapat 

meningkatkan kemampuan unjuk kerja siswa. Inkuiri  berhubungan dengan sikap 

ilmiah siswa karena berdampak positif  mengembangkan mental siswa. Tujuan 

utama dari model inkuiri adalah pengembangan kemampuan berpikir siswa dalam 

beraktifitas mencari dan menemukan sesuatu. Didukung pendapat dari Sadeh & 

Zion (2009) menyatakan bahwa siswa yang mengalami inkuiri terbuka dapat 

mendefinisikan fenomena, mengajukan pertanyaan, hipotesa dan perencanaan 

percobaan. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Setiawan (2013) 

menyebutkan bahwa pada inkuiri kemungkinan siswa akan lebih dinamis, 

berdasarkan perubahan, bukti, dan muncul selama proses inkuiri.  

Dalam melakukan praktikum tentunya dibutuhkan panduan praktikum. 

Panduan praktikum berperan dalam pengembangan sikap dan kinerja ilmiah 

siswa. Model yang sesuai dan berkaitan dengan sikap ilmiah siswa adalah strategi 

inkuiri. Pentingnya panduan praktikum antara lain: panduan praktikum bisa 

menjadi sumber belajar penunjang pembelajaran saat eksperimen, dapat 

meningkatkan ketertarikan siswa dalam praktikum, siswa mengetahui cara kerja 

untuk melakukan praktikum dan siswa mampu mengetahui sistematika dalam 

pembuatan laporan praktikum. 

Alternatif sebagai tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada 

berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dan 

pengembangan yang berjudul “Pengembangan Panduan Praktikum IPA Terpadu 
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Berbasis Inkuiri Terbimbing Tema Fotosintesis untuk Menumbuhkan 

Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa SMP”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang didapatkan jika dilihat dari latar belakang yang 

telah diuraikan yaitu: 

1. Apakah pengembangan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri 

terbimbing tema fotosintesis layak digunakan dalam pembelajaran? 

2. Apakah pengembangan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri 

terbimbing tema fotosintesis mampu menumbuhkan keterampilan kerja 

ilmiah siswa SMP? 

3. Apakah penggunaan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri 

terbimbing tema fotosintesis meningkatkan hasil belajar siswa? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan panduan praktikum ini untuk: 

1. Pengembangan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing 

tema fotosintesis layak digunakan dalam pembelajaran untuk siswa SMP. 

2. Pengembangan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing 

tema fotosintesis mampu menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa 

SMP. 

3. Penggunaan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.4  Penegasan Istilah 

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Pengembangan Panduan Praktikum 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pengembangan panduan 

praktikum adalah mengemas kembali dari berbagai sumber untuk dijadikan suatu 

panduan praktikum IPA Terpadu pada tema fotosintesis. Langkah-langkah dalam  
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inkuiri akan dijadikan acuan dalam penyusunan ini. Pengembangan panduan 

praktikum akan dibuat semenarik mungkin agar siswa dapat memahami materi 

secara lebih integrative dan otentik, karena LKS yang sudah ada belum terpadu 

dan cenderung monoton. Tujuan peneliti mengembangkan panduan praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing agar siswa termotivasi dalam belajar. 

1.4.2 IPA Terpadu 

Pembelajaran IPA Terpadu pada tema fotosintesis mengambil dari 

Kompetensi Dasar 3.6 Mengenal konsep energi, berbagai sumber energi, energi 

dari makanan, transformasi energi dalam sel, metabolisme sel, respirasi, sistem 

pencernaan makanan, dan fotosintesis. Keterpaduan dalam tema fotosintesis yaitu 

mengenai perubahan energi yang terjadi pada fotosintesis dari energi cahaya 

menjadi energi kimia dan pada reaksi kimia fotosintesis meliputi unsur dan 

senyawanya. 

1.4.3 Inkuiri terbimbing 

Inkuiri terbimbing dalam penelitian ini sebagai ciri utama dalam 

pengembangan panduan praktikum. Praktikum yang dilakukan siswa berdasarkan 

materi atau substansi yang perlu dibuktikan secara otentik. Model inkuiri 

terbimbing memiliki langkah pembelajaran yaitu merumuskan masalah, membuat 

hipotesis, melakukan percobaan, mengumpulkan data, menganalisis data dan 

membuat kesimpulan. Siswa  ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan 

guru adalah pembimbing dan fasilitator belajar. 

1.4.4 Keterampilan Kerja Ilmiah 

Keterampilan kerja ilmiah sangat terkait dengan kegiatan praktikum. 

Penggunaan panduan praktikum dalam pembelajaran IPA diharapkan siswa dapat 

menumbuhkan  indikator dalam keterampilan kerja ilmiah yaitu kesiapan alat 

bahan, kesiapan pribadi, penguasaan langkah kerja, penggunaan alat, keberhasilan 

praktikum, menuliskan hasil pengamatan, membuat pembahasan, membuat 

kesimpulan, kebersihan alat bahan, presentasi hasil percobaan dan penggunaan 

bahasa saat presentasi setelah praktikum. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, diantaranya: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Mengembangkan sumber belajar pendukung yaitu panduan praktikum bagi 

siswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum di dalam atau luar laboratorium. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menjadi sumber belajar penunjang dalam pembelajaran IPA  

2) Mendukung kegiatan praktikum bagi siswa sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran  

3) Menumbuhkan kebiasaan saling bekerjasama dengan siswa lain 

4) Meningkatkan keterampilan kerja ilmiah siswa  

b. Bagi Guru; menjadi inspirasi bagi guru agar bisa menciptakan pembelajaran 

yang kreatif 

c. Bagi Sekolah; memberikan informasi baru bagi sekolah untuk lebih 

meningkatkan kreatifitas pengajar dalam meningkatkan sumber belajar siswa. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran IPA Terpadu 

IPA mempelajari fenomena alam, baik berupa kenyataan atau kejadian dan 

hubungan sebab akibatnya. IPA sepadan dengan kata sains (science), sains sendiri 

artinya pengetahuan. Sains kemudian diartikan sebagai natural sains, yang 

diterjemahkan menjadi IPA. Artinya, IPA atau sains (dalam arti sempit) sebagai 

disiplin ilmu yang terdiri atas physical sciences dan life sciences. Termasuk 

physical sciences adalah ilmu astronomi, kimia, geologi dan fisika sedangkan life 

sciences meliputi biologi, zoology dan fisiologi. Luasnya kajian IPA, diperlukan 

teknik memadukan dalam penyajiannya, apalagi pada siswa jenjang pendidikan 

dasar termasuk SMP sederajat (Parmin & Sudarmin, 2013). 

Merujuk pada konsep-konsep yang dipelajari dalam IPA, maka dapat 

disimpulkan bahwa hakikat IPA meliputi empat unsur utama, yaitu: 

a. Sikap, meliputi; rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk 

hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru untuk 

dipecahkan melalui prosedur yang benar. 

b. Proses, meliputi; prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; 

metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan praktikum atau 

percobaan, evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan. 

c. Produk, meliputi; berupa fakta, prinsip, teori dan hukum. 

d. Aplikasi, meliputi; penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kekuatan atau manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pembelajaran 

terpadu sebagai berikut. 

a. Menggabungkan beberapa bidang kajian akan menghemat waktu dan dapat 

dibelajarkan sekaligus. 

b. Siswa dapat melihat hubungan yang bermakna antarkonsep energi dan 

perubahannya, materi dan sifatnya, makhluk hidup dan proses kehidupan dan 

bumi antariksa. 
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c. Meningkatkan kecakapan siswa dalam berpikir selama pembelajaran. 

d. Motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan. 

e. Akan terjadi peningkatan kerjasama antara guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

Selain ada kekuatan, tentunya ada kelemahan pula dalam pembelajaran 

IPA Terpadu ini. Tidak ada model pembelajaran yang cocok untuk semua konsep, 

oleh karena itu model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang akan 

diajarkan. Beberapa kelemahan yang ada pada pembelajaran terpadu dalam IPA 

antara lain: 

a. Aspek guru. Guru harus mempunyai 4 kompetensi guru yang penting 

(pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian). 

b. Aspek siswa. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar siswa yang 

relatif baik dalam kemampuan akademik dan kreatifitas. Jika kondisi ini tidak 

dimiliki, maka pembelajaran terpadu sangat sulit untuk dilaksanakan. 

c. Aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran terpadu memerlukan 

bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. 

d. Aspek kurikulum. Kurikulum harus memadai dan berorientasi pada 

pencapaian ketuntasan pemahaman siswa. 

e. Aspek penilaian. Pembelajaran terpadu memerlukan penilaian secara 

menyeluruh yaitu menetapkan keberhasilan belajar siswa dari berbagai 

bidang kajian terkait yang dipadukan. 

f. Suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah 

satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian yang lain. 

Karakteristik pembelajaran terpadu (Kemendikbud, 2013), yaitu: 

a. Holistik, mengkaji suatu fenomena dari beberapa bidang sekaligus, tidak dari 

sudut pandang yang terkotak-kotak. 

b. Bermakna, jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan akan menambah 

kebermaknaan konsep yang dipelajari. Hal ini akan mengakibatkan 

pembelajaran lebih bermakna. 

c. Otentik, siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. 
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d. Aktif, pembelajaran terpadu pada dasarnya dikembangkan dengan 

berdasarkan discovery inkuiri. Siswa dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasinya. 

2.2  Praktikum 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang 

sesuai (Parmin & Sudarmin, 2013). Praktikum merupakan kegiatan laboratorium 

sebagai penunjang pembelajaran IPA terpadu. Kegiatan praktikum dapat 

membawa siswa mengalami proses berpikir, karena dari kegiatan inilah siswa 

berhadapan langsung dengan suatu masalah yang berhubungan dengan materi 

pelajaran dan diberi kesempatan untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga 

siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran yang diberikan.  

Sebuah praktikum bisa dilakukan oleh siswa untuk menguji hipotesis suatu 

masalah, kemudian menarik  kesimpulan. Dengan metode eksperimen, siswa  

diharapkan mampu ikut aktif dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan 

belajar untuk dirinya; belajar menguji hipotesis dan tidak tergesa-gesa mengambil 

kesimpulan (berlatih berpikir ilmiah); serta mengenal berbagai alat untuk 

melakukan praktikum dan memiliki keterampilan menggunakan alat-alat tersebut 

(Putra, 2013). Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau 

mencoba dilakukan melalui tiga tahap, yaitu, persiapan, pelaksanaan dan tindak 

lanjut. Ketiga tahapan praktikum atau mencoba yang dimaksud akan dijelaskan 

berikut ini (Parmin & Sudarmin, 2013). 

a. Persiapan 

1. Menetapkan tujuan eksperimen 

2. Mempersiapkan alat dan bahan 

3. Mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan jumlah siswa serta alat 

atau bahan yang tersedia. Guru perlu menimbang apakah siswa akan 

melaksanakan eksperimen, mencoba secara serentak atau dibagi menjadi 

beberapa kelonpok secara paralel atau bergiliran. 

4. Mempertimbangkan masalah keamanan dan kesehatan agar dapat 

memperkecil atau menghindari risiko yang mungkin timbul. 
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5. Memberikan penjelasan mengenai apa yang harus diperhatikan dan tahapan-

tahapan yang harus dilakukan siswa, termasuk hal-hal yang dilarang atau 

membahayakan. 

b. Pelaksanaan 

1. Selama proses eksperimen atau mencoba, guru ikut membimbing dan 

mengamati proses percobaan. Di sini guru harus memberikan dorongan dan 

bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa agar kegiatan 

itu berhasil dengan baik. 

2. Guru hendaknya memperhatikan situasi secara keseluruhan termasuk 

membantu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan 

menghambat kegiatan pembelajaran. 

c. Tindak lanjut 

1. Siswa mengumpulkan hasil laporan eksperimen kepada guru. 

2. Guru memeriksa hasil eksperimen siswa. 

3. Guru memberikan umpan balik kepada siswa atas hasil eksperimen. 

4. Siswa dibimbing guru mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan 

selama eksperimen. 

5. Siswa difasilitasi guru memeriksa dan menyimpan kembali bahan dan alat 

yang digunakan. 

2.3 Panduan Praktikum 

Buku ajar merupakan salah satu penunjang proses kegiatan belajar-

mengajar. Buku ajar memuat materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. 

Buku ajar yang baik adalah yang memenuhi standar isi dan mengacu pada 

kompetensi yang akan dicapai siswa. Selain buku ajar, siswa juga memerlukan 

sebuah panduan praktikum, agar ketika berpraktikum siswa dapat mempelajari 

terlebih dahulu materi yang akan dipraktikumkan. Sebagai sebuah buku, 

penyusunan panduan praktikum harus memerhatikan beberapa hal yaitu: isi buku, 

organisasi buku, kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan, serta tampilan fisik 

buku (Farikhayati, 2009). 
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Panduan praktikum yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

mencakup komponen-komponen, sebagai berikut. 

a. Halaman judul 

b. Prakata 

c. Tata tertib praktikum 

d. Pengenalan alat  

e. Simbol keselamatan 

f. Daftar Isi 

g. Materi Praktikum 

h. Daftar Pustaka 

i. Glosarium 

Isi dari materi praktikum adalah sebagai berikut. 

a. Pendahuluan; berisi uraian singkat yang mengetengahkan bahan pelajaran 

(berupa konsep-konsep IPA) yang dicakup dalam kegiatan/praktikum. 

Selanjutnya tuliskan infromasi khusus berkaitan dengan masalah yang akan 

dipecahkan melalui praktikum. 

b. Rumusan masalah; memuat deskripsi permasalahan yang dianalisis dan 

berkaitan dengan unjuk kerja siswa. 

c. Hipotesis; memuat hasil dugaan sementara sebelum melakukan praktikum 

d. Alat dan bahan; memuat alat dan bahan yang diperlukan. 

e. Langkah kerja; instruksi untuk melakukan kegiatan selangkah demi 

selangkah. Bila perlu, melengkapi dengan membuat diagram alirnya untuk 

mempermudah kerja siswa. 

f. Data hasil pengamatan; meliputi tabel data yang dapat diisi siswa untuk 

membantu siswa dalam mengorganisasikan data. 

g. Analisis data; bagian ini dapat berupa pertanyaan yang membahas hasil 

pengamatan yang diperoleh. 

h. Kesimpulan; berisi jawaban dari pertanyaan permasalahan hasil praktikum 

atau menjawab tujuan praktikum. 
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2.4 Inkuiri terbimbing 

Model inkuiri terbimbing membuat siswa belajar lebih berorientasi kepada 

bimbingan dan petunjuk dari guru, sehingga ia mampu memahami konsep-konsep 

pelajaran. Siswa diberi tugas yang relevan untuk diselesaikan, baik melalui 

diskusi kelompok maupun individual, agar bisa menyelesaikan masalah dan 

menarik suatu kesimpulan secara mandiri (Putra, 2013).  

Inkuiri terbimbing merupakan salah satu jenis pembelajaran dalam 

pendekatan inkuiri. Inkuiri merupakan proses mendapatkan informasi atau 

memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar dengan sikap ilmiah. Siswa 

harus terampil dalam mendapatkan temuan-temuan dari masalah yang ada melalui 

proses penelitian. Proses penelitian itu disebut dengan metode ilmiah. Penerapan 

metode ilmiah biasanya digunakan oleh siswa dalam melakukan praktikum atau 

kegiatan laboratorium. Dengan model inkuiri, sikap ilmiah siswa menjadi 

berkembang dan mampu memotivasi siswa dalam belajar. 

Bimbingan yang diberikan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dan 

diskusi multiarah yang menggiring siswa agar bisa memahami konsep pelajaran. 

Selain itu, bimbingan dapat pula diberikan melalui lembar kerja siswa yang 

terstruktur. Selama berlangsungnya proses belajar, guru harus memantau 

kelompok diskusi siswa, sehingga guru sanggup memberikan petunjuk-petunjuk 

kepada siswa (Putra, 2013). 

Pada kurikulum IPA tahun 2006 yang lalu dinyatakan bahwa 

“Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena 

itu, pembelajaran IPA di SMP/MTs menekankan pada pembelajaran pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah” (Kemendikbud, 2013). 

Inkuiri adalah kegiatan yang diawali dengan suatu pengamatan, kemudian 

berkembang untuk memahami suatu konsep atau fenomena yang menggunakan 

keterampilan berpikir kritis (Widihastrini, 2009). Sasaran utama yang ada dalam 

kegiatan pembelajaran inkuiriantara lain (1) keterlibatan siswa secara maksimal 
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dalam proses kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis 

pada tujuan pembelajaran; (3) mengembangkan sikap percaya pada diri siswa 

tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri (Trianto, 2011). 

Pada penelitian ini langkah pengembangan panduan praktikum 

mengadaptasi dari tahapan pembelajaran inkuiri yang dikemukakan oleh Eggen & 

Kauchak.  Adapun tahapan pembelajaran inkuiri tersaji dalam Tabel 1. 

Tabel 2.1 Tahapan Pembelajaran Inkuiri dalam Trianto (2011) 

Fase Perilaku Guru 

1. Menyajikan 

pertanyaan atau 

masalah 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah 

dan masalah dituliskan di papan tulis. Guru membagi 

siswa dalam kelompok. 

2. Membuat hipotesis Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berpendapat dalam bentuk hipotesis. Guru 

membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang 

relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan 

hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. 

3. Merancang 

percobaan 

Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

hipotesis yang akan dilakukan. Guru membimbing 

siswa mengurutkan langkah-langkah percobaan. 

4. Melakukan 

percobaan untuk 

memperoleh 

informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi 

melalui percobaan 

5. Mengumpulkan 

dan menganalisis 

data 

Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul 

Siswa harus belajar bagaimana untuk bertanya tentang masalah-masalah 

tertentu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini didasarkan pada bukti. Mereka 

belajar untuk mengeksplorasi, mengumpulkan barang bukti dari sumber daya 
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yang berbeda,  membangun argumen, membangun penjelasan berdasarkan 

informasi yang tersedia, dan berkomunikasi dan mempertahankan kesimpulan 

mereka (Chang et al., 2011). 

2.5 Tema Fotosintesis 

Fotosintesis adalah reaksi pembentukan dalam metabolisme tumbuhan. 

Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk 

hidup/sel. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia 

dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang 

memiliki spektrum cahaya tampak, dari ungu sampai merah, infra merahdan ultra 

ungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi 

dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air (H2O)dan karbondioksida 

(CO2) dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan 

oksigen (O2) dan senyawa glukosa (C6H12O6) (Wahono et al., 2013). 

Praktikum-praktikum yang diuraikan dalam panduan praktikum yang 

dikembangkan oleh peneliti antara lain: 

a. Fotosintesis menghasilkan oksigen 

b. Perubahan energi  

Beberapa praktikum tersebut saling terkait dalam materi energi dalam 

sistem kehidupan yaitu makanan pada makhluk hidup. Materi fotosintesis 

memiliki keterpaduan antara bidang biologi, fisika dan kimia pada KD 3.6 

Mengenal konsep energi, berbagai sumber energi, energi dari makanan, 

transformasi energi dalam sel, metabolisme sel, respirasi, sistem pencernaan 

makanan dan fotosintesis. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Keterpaduan Tema Fotosintesis 

Fotosintesis 

Unsur, senyawa 

dan campuran 

Perubahan 

Energi 
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Fotosintesis jika dikaji dari bidang biologi yaitu menjelaskan tentang 

makhluk hidup (tumbuhan) yang mampu membuat makanan sendiri yang disebut 

dengan tumbuhan autotrof. Perubahan energi pada fotosintesis dari energi cahaya 

menjadi energi kimia merupakan salah satu bentuk perubahan energi jika dari 

kajian fisika. Dan jika dikaji dari bidang kimia yaitu pada bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi fotosintesis yaitu, air; karbondioksida; 

klorofil; dan cahaya matahari. Reaksi fotosintesis yaitu: 

      Cahaya matahari 

6 CO2 (g) + 6  H2O (aq)                              12  C6H12O6 +  6 O2 (g) 

           Klorofil 

Yang termasuk sebagai unsur adalah: C, O, dan H. Senyawa dalam reaksi 

fotosintesis adalah: CO2; H2O; C6H12O6; dan O2.  

2.6 Keterampilan Kerja Ilmiah 

Bekerja ilmiah sesungguhnya adalah perluasan dari metode ilmiah. 

Bekerja ilmiah dapat diartikan sebagai scientific inquiry. Dalam bekerja ilmiah 

seseorang perlu bersikap kritis, bernalar dan bersikap ilmiah (Rustaman, 2003). 

Keterampilan kerja ilmiah adalah keterampilan dalam melakukan kegiatan yang 

bersifat ilmiah, meliputi penyelidikan ilmiah, komunikasi ilmiah dan sikap ilmiah. 

Sikap ilmiah adalah suatu bentuk tingkah laku siswa yang muncul berupa 

tanggapan dalam bertindak selama melakukan suatu kegiatan ilmiah seperti 

bekerja sama, kedisiplinan maupun rasa keingintahuan (Novitasari, 2010). 

Menurut BSNP kerja ilmiah terdiri atas 4 kompetensi (aspek), yaitu 

sebagai berikut. 

a. Merencanakan penelitian ilmiah 

Siswa mampu membuat perencanaan penelitian sederhana antara lain 

menetapkan dan merumuskan tujuan penelitian, langkah kerja, hipotesis, variabel 

dan instrumen yang tepat untuk tujuan penelitian. 

b. Melaksanakan penelitian ilmiah 

Siswa mampu melaksanakan langkah-langkah kerja ilmiah yang 

terorganisir dan menarik kesimpulan terhadap hasil penemuannya. 
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c. Mengomunikasikan hasil penelitian ilmiah 

Siswa mampu menyajikan hasil penelitiannya dan kajiannya dengan 

berbagai cara kepada berbagai kelompok sasaran untuk berbagai tujuan. 

d. Bersikap ilmiah 

Siswa mampu mengembangkan sikap ilmiah, antara lain: keingintahuan, 

berani, santun, peduli lingkungan, berpendapat secara ilmiah, kritis, bekerja sama, 

jujur dan tekun. 

Keterampilan kerja ilmiah yang diterapkan kepada siswa mengambil 

kompetensi keterampilan dalam melaksanakan penelitian ilmiah dan 

mengomunikasikan hasil penelitian. Indikator-indikator yang diharapkan dari 

kompetensi melaksanakan penelitian ilmiah yaitu: 

a. Kesiapan alat dan bahan (diadaptasi dari Kunandar, 2013). 

b. Kesiapan pribadi (diadaptasi dari Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 SMP/MTs IPA, Kemendikbud, 2013 dengan modifikasi). 

c. Penguasaan langkah kerja (diadaptasi dari Kunandar, 2013). 

d. Penggunaan alat (diadaptasi dari Kunandar, 2013). 

e. Menuliskan hasil pengamatan (diadaptasi dari Kunandar, 2013). 

f. Membuat pembahasan/analisis data (diadaptasi dari Kunandar, 2013). 

g. Kemampuan membuat kesimpulan (diadaptasi dari Kunandar, 2013). 

h. Kebersihan alat dan bahan (diadaptasi dari Materi Pelatihan Guru 

Implementasi Kurikulum 2013 SMP/MTs IPA, Kemendikbud, 2013). 

i. Keberhasilan praktikum (indikator merencanakan percobaan yang diadaptasi 

dari Semiawan et al., 1990 dengan modifikasi). 

Indikator yang diharapkan dari kompetensi mengomunikasikan hasil penelitian 

yaitu: 

a. Presentasi hasil percobaan (diadaptasi dari Kunandar, 2013). 

b. Penggunaan bahasa (indikator berkomunikasi yang diadaptasi dari Semiawan 

et al., 1990 dengan modifikasi). 

Depdiknas menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran pada ranah 

kognitif dan psikomotor sangat dipengaruhi oleh kondisi afektif siswa, sehingga 

siswa yang memiliki minat dan sikap positif terhadap pelajaran akan merasa 
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senang mempelajari mata pelajaran tersebut. Salah satu kajian IPA 

SMP/MTsadalah bekerja ilmiah. Bekerja ilmiah meliputi penyelidikan, 

berkomunikasi ilmiah, sikap dan nilai ilmiah. Dalam pembelajaran sains, terdapat 

komponen sikap ilmiah baik selama pembelajaran maupun merupakan hasil 

belajar (Shofiah & Hendratto, 2009). 

2.7 Penilaian Hasil Belajar Kurikulum 2013 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar (Kunandar, 2013). Fungsi penilaian hasil 

belajar siswa yang dilakukan guru adalah:  

1. Menggambarkan seberapa dalam seorang siswa telah menguasai suatu 

kompetensi tertentu. 

2. Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu pengembangan diri 

siswa. 

3. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan oleh siswa. 

4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 

5. Kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan peserta didik. 

Tujuan penilaian hasil belajar siswa adalah: 

1. Melacak kemajuan siswa. 

2. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa. 

3. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. 

4. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Menurut Permendikbud 

tersebut standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Penilaian pendidikan 

sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar siswa mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, 
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penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan 

akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian 

nasional dan ujian sekolah (Kunandar, 2013). 

Penilaian autentik adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan pada 

apa yang seharusnya dinilai baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen 

penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar 

Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan 

yang dimilki oleh siswa. Dalam penilaian autentik memerhatikan keseimbangan 

antara penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan 

perkembangan karakteristik siswa sesuai dengan jenjangnya (Kunandar, 2013). 

Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai siswa dalam penilaian autentik 

yaitu: 

1. Proyek atau penugasan dan laporannya 

2. Hasil tes tulis 

3. Portofolio selama satu semester atau satu tahun 

4. Pekerjaan rumah 

5. Kuis 

6. Karya siswa 

7. Presentasi atau penampilan siswa 

8. Demonstrasi 

9. Laporan 

10. Jurnal 

11. Karya tulis 

12. Kelompok diskusi 

13. Wawancara  
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2.8 Kerangka berpikir 

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir Pengembangan Panduan Praktikum 

 

 

 

 

Pembelajaran IPA di SMP (Kurikulum 2013) 

Panduan praktikum 

IPA Terpadu sebagai 

sumber belajar dalam 

kegiatan praktikum 

1. Integrative science 

2. IPA dipahami secara 

utuh dan menyeluruh 

3. Pembelajaran lebih 

efektif dan efisien 

1. Siswa belajar mandiri 

2. Student centered 

3. Keterampilan kerja 

ilmiah (berpikir kritis 

dan kreatifitas siswa) 

Tema Fotosintesis 

Berbasis Inkuiri Terbimbing 

Pengembangan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing 

tema fotosintesis mampu menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa SMP 

Mencari potensi dan 

masalah di sekolah 

Pengumpulan 

data awal 

Membuat desain panduan 

praktikum IPA terpadu berbasis 

inkuiri terbimbing tema fotosintesis 

Validasi desain 

panduan praktikum 

Uji skala kecil pada 

10 siswa kelas VII 

Implementasi panduan praktikum 

IPA terpadu berbasis inkuiri 

terbimbing tema fotosintesis 

Uji skala besar 

pada kelas VII 

Revisi panduan 

praktikum 

Revisi panduan 

praktikum 

Revisi panduan 

praktikum 

Panduan Praktikum IPA Terpadu Berbasis Inkuiri 

Terbimbing Tema Fotosintesis teruji layak dan 

mampu menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Magelang Kecamatan 

Magelang Tengah Kota Magelang pada semester genap tahun pelajaran 

2013/2014. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 6 Magelang 

Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 6 Magelang 

tahun ajaran 2013/2014. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas VII. Kelas VII D 

berjumlah 10 orang siswa digunakan pada uji skala kecil, kelas VII C dengan 

jumlah siswa adalah 32 siswa untuk uji skala besar sedangkan kelas VII F dengan 

jumlah siswa adalah 22 siswa yang terdiri atas 9 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan digunakan untuk kelas implementasi. 

3.3 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai Research and Development (R&D)  yaitu 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau 

mengembangkan produk yang sudah ada dan diuji keefektifannya (Sugiyono, 

2012). Langkah-langkah penelitian dan pengembangan panduan praktikum 

ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 

Langkah Penelitian R&D Pengembangan Panduan Praktikum 

(dimodifikasi dari Sugiyono, 2012) 

3.3.1 Prosedur Penelitian 

1. Potensi dan masalah 

b. Potensi   

Pembelajaran IPA menyediakan buku siswa dan buku guru sebagai buku 

ajar yang otentik. Berdasarkan fakta sudah terdapat Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) yang mendukung pembelajaran namun masih belum sempurna jika 

dikaitkan dengan kegiatan praktikum. Maka dengan adanya pengembangan 

panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis ini 

diharapkan dapat menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa SMP. 

c. Masalah  

LKS IPA yang sudah ada di beberapa sekolah belum terpadu padahal 

kurikulum 2013 mewajibkan pembelajaran yang terpadu. Beberapa LKS tersebut 

dipakai guru karena harga yang relatif murah namun kebanyakan cenderung 

monoton dan informasi yang diberikan di dalamnya kurang lengkap. Siswa SMP 

adalah anak-anak yang tahap berpikirnya masih konkret sehingga diperlukan 

bahan ajar yang sesuai dengan pengalaman dalam kehidupan nyata. Maka 

dibutuhkan LKS khusus dalam melaksanakan praktikum, salah satunya panduan 

praktikum. Praktikum dilaksanakan untuk membuktikan beberapa materi yang 

tidak bisa diuraikan secara abstrak saja. Siswa juga dilatih untuk  aktif dan 

Potensi dan 
Masalah 

Pengumpulan 
Data Awal 

Desain Panduan 
Praktikum 

Validasi Panduan 
Praktikum 

Revisi Panduan 

Praktikum 

Uji Skala 

Kecil 

Revisi Panduan 

Praktikum 

Uji 

Pemakaian 

Revisi Panduan 

Praktikum 

Implementasi  panduan 

praktikum 
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terampil dalam pembelajaran. Keaktifan siswa muncul jika terdapat sumber 

belajar yang mendukung dan menarik. Sumber belajar saat melaksanakan 

praktikum haruslah jelas dan dan menarik.   

2. Pengumpulan data awal 

Pengumpulan data awal dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut yaitu dari silabus, KI dan KD kurikulum 2013, mencari sumber pustaka 

terhadap materi yang diajarkan. 

3. Desain panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis 

Sebelum menyusun desain panduan praktikum, ada beberapa instrumen 

yang harus disiapkan terlebih dahulu, antara lain: 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Kisi-kisi dan soal evaluasi 

4. Rubrik penilaian laporan praktikum 

5. Kisi-kisi, lembar dan rubrik penilaian keterampilan kerja ilmiah. 

6. Lembar validasi ahli 

Desain produk dari panduan praktikum tema fotosintesis adalah sebagai 

berikut. 

1. Halaman sampul: berisi judul buku, tema fotosintesis, gambar yang terkait 

dengan tema, nama penyusun. 

2. Halaman prakata: sambutan penyusun mengenai buku panduan praktikum 

3. Halaman tata tertib praktikum: berisi tata tertib yang ditujukan pada peserta 

praktikum (siswa) selama melakukan melaksanakan kegiatan praktikum agar 

dipatuhi. 

4. Halaman pengenalan alat: berisi gambar alat yang akan digunakan selama 

praktikum dengan tema fotosintesis. 

5. Simbol keselamatan: halaman ini berisi tentang keterangan dari simbol 

keselamatan saat melakukan praktikum. 

6. Daftar Isi  
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7. Isi: berisi mengenai materi praktikum dengan susunan antara lain 

pendahuluan, judul praktikum, rumusan masalah, hipotesis, alat dan bahan, 

langkah kerja, data hasil pengamatan, analisis data, kesimpulan. 

8. Daftar Pustaka: berisi sumber pustaka dalam membuat buku panduan 

praktikum 

9. Glosarium: berisi kata-kata penting beserta definisinya. 

4. Validasi desain panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing 

tema fotosintesis 

Validasi desain panduan praktikum dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 

baru yang dirancang tersebut. Validasi yang dilakukan yaitu meliputi pakar materi 

dan tampilan. Produk dinilai oleh satu dosen dan dua guru untuk setiap pakarnya. 

5. Revisi panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis 

Setelah dilakukan validasi produk oleh pakar, maka akan diketahui 

kekurangannya. Dengan adanya kekurangan tersebut peneliti harus memperbaiki 

desain panduan praktikum. 

6. Uji coba panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis dalam skala kecil 

Uji coba ini dilakukan dalam skala kecil, terdiri dari 10 siswa kelas VII D. 

Uji coba dilakukan untuk mengetahui uji keterbacaan panduan praktikum.  

7. Revisi panduan praktikum ipa terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis 

Pengujian panduan praktikum pada skala kecil (terbatas) menghasilkan 

data hasil angket keterbacaan dan masukan-masukan. Maka dilakukan revisi lagi 

agar produk lebih valid dan layak jika digunakan oleh siswa. Revisi dilakukan 

berdasarkan angket hasil tanggapan siswa. 

8. Uji coba pemakaian panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis 

Setelah melakukan revisi, maka produk bisa diujicobakan dalam skala 

luas. Sampel yang diambil adalah kelas VII C dengan jumlah siswa sebanyak 32 
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siswa. Dalam uji skala besar ini, setelah produk diujicobakan kepada siswa, 

peneliti memberikan angket tanggapan kepada siswa dan guru terhadap 

penggunaan panduan praktikum tersebut. Hasil angket tersebut bisa menjadi 

masukan bagi peneliti untuk melakukan perbaikan. 

9. Revisi panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis 

Setelah dilakukan uji coba pemakaian, maka dilakukan revisi lagi untuk 

melihat kekurangan dan segera diperbaiki agar panduan praktikum layak 

digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu tema fotosintesis. 

10. Implementasi panduan praktikum 

Panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing yang telah 

direvisi siap digunakan dalam pembelajaran IPA Terpadu. Kelas implementasi 

yang digunakan adalah siswa kelas VII F yang berjumlah 22 siswa. Untuk 

mengetahui pengaruh panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing terhadap 

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

Desain ini tergolong dalam Quasi Experimental Design ditunjukkan sebagai 

berikut (Arikunto, 2010). 

 

Keterangan : 

X : Penggunaan petunjuk praktikum berbasis inkuiri terbimbing 

O1 : Hasil pretest siswa sebelum pembelajaran menggunakan panduan 

  praktikum berbasis inkuiri terbimbing 

O2 : Hasil postest siswa setelah pembelajaran menggunakan panduan 

   praktikum berbasis inkuiri terbimbing 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu: 

a. Angket, yaitu lembar validasi ahli meliputi materi dan tampilan, angket uji 

skala kecil (keterbacaan) dan angket uji skala besar (guru dan siswa) 

b. Observasi, yaitu lembar penilaian keterampilan kerja ilmiah 

c. Tes, yaitu soal pre-test dan soal post-test 

 

 

 O1 X O2 



24 
 

 
 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Soal Pretest-Postest 

Soal pretest-postest yang dibuat akan dianalisis menggunakan validitas 

konstruk. Untuk menguji validitas konstruk, dapat digunakan pendapat dari ahli. 

Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan teori tertentu maka selanjutnya dikonsultasikan 

dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. 

Mungkin para ahli akan memberi keputusan: instrumen dapat digunakan tanpa 

perbaikan, ada perbaikan dan mungkin dirombak total (Sugiyono, 2012).  

 Data tentang instrumen penilaian validasi soal dianalisis dengan menguji 

deskriptif persentase dengan rumus (Sudijono, 2008): 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥 100%   

Keterangan: P: Persentase penilaian;  

f: skor yang diperoleh;  

N: skor keseluruhan. 

Kriteria penilaian pada lembar instrumen: 

skor 4: jika soal sangat sesuai dengan indikator,  

skor 3: jika soal sesuai dengan indikator,  

skor 2: jika soal kurang sesuai dengan indikator,  

skor 1: jika soal tidak sesuai dengan indikator. 

3.5.2 Analisis Produk Panduan Praktikum 

3.5.2.1 Penilaian Kelayakan Panduan Praktikum 

 Penilaian kelayakan panduan praktikum mengacu pada kriteria penilaian dari 

BSNP (2007) sebagai berikut: 

1. Panduan praktikum dinyatakan layak tanpa revisi jika 

1) Komponen kelayakan isi/materi mempunyai rata-rata skor lebih besar dari 

2,75 pada setiap komponen 

2) Komponen kelayakan penyajian dan kebahasaan mempunyai rata-rata skor 

lebih besar dari 2,50 pada setiap komponen 
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2. Layak dengan revisi, jika 

1) Komponen kelayakan isi/materi mempunyai rata-rata skor kurang dari atau 

sama dengan  2,75 pada setiap komponen 

2) Komponen kelayakan penyajian dan kebahasaan mempunyai rata-rata skor 

kurang dari atau sama dengan 2,50 pada setiap komponen 

3. Tidak layak jika memiliki rata-rata skor sama dengan 1 pada setiap komponen. 

 Jika data tentang instrumen penilaian kelayakan panduan praktikum dianalisis 

dengan menguji deskriptif persentase dengan rumus (Sudijono, 2008): 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥 100%   

Keterangan: P: Persentase penilaian;  

f: skor yang diperoleh;  

N: skor keseluruhan. 

Kriteria penilaian pada lembar instrumen: 

skor 4: sangat setuju,  

skor 3: setuju,  

skor 2: tidak setuju,  

skor 1: sangat tidak setuju. 

Kriteria penilaian kelayakan panduan praktikum disajikan dalam Tabel 3.1 Untuk 

mendapatkan persentase dari kriteria kelayakan panduan praktikum dihitung 

menggunakan: 

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

Kemudian untuk mencari interval yang dikehendaki: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =  
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑒𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖
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Tabel 3.1 Kriteria kelayakan panduan praktikum 

Kriteria Persentase 

Sangat Layak 81,26%-100% 

Layak 62,51%-81,25% 

Cukup Layak 43,76%-62,50% 

Tidak Layak 25%-43,75% 

 

3.5.2.2 Data Tanggapan Guru dan Siswa 

Data tanggapan guru dan siswa mengenai panduan praktikum diambil saat 

uji skala kecil dan uji skala besar. Data yang telah diberi skor kemudian dianalisis 

menggunakan rumus Sudijono (2008). 

  𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥 100%  

Keterangan:  P: Persentase penilaian;  

f : skor yang diperoleh;  

N: skor keseluruhan. 

Kriteria penilaian pada lembar instrumen: 

skor 4: sangat setuju,  

skor 3: setuju,  

skor 2: tidak setuju,  

skor 1: sangat tidak setuju. 

Untuk mendapatkan persentase dari kriteria panduan praktikum dihitung 

menggunakan: 

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

Kemudian untuk mencari interval yang dikehendaki: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =  
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑒𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖
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Hasil persentase data akan dikonversikan berdasarkan kriteria tersaji dalam Tabel 

3.2 

Tabel 3.2 Kriteria panduan praktikum melalui angket 

Kriteria Persentase 

Sangat Baik 81,26%-100% 

Baik 62,51%-81,25% 

Cukup Baik 43,76%-62,50% 

Tidak Baik 25%-43,75% 

 

3.5.3 Analisis Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa 

Penilaian terhadap keterampilan kerja ilmiah siswa menggunakan 

instrumen lembar penilaian kerja ilmiah untuk setiap siswa berupa angket. 

Keterampilan kerja ilmiah yang dinilai adalah keterampilan selama melakukan 

percobaan. Penghitungan yang digunakan setelah mendapat skor dari rubrik 

penilaian menggunakan rumus penilaian pada kurikulum 2013 sebagai berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 4 

Kriteria penilaian pada lembar instrumen menggunakan skor 3, skor 2, skor 1 

untuk setiap aspek yang diamati. 

Untuk mendapatkan persentase dari kriteria keterampilan kerja ilmiah dihitung 

menggunakan: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

Jika P memiliki :  

Kriteria Persentase 

Sangat tinggi 86,67 % - 100 % 

Tinggi 73,33% - 86,66% 

Sedang  59,99% - 73,32% 

Rendah 46,65% - 59,98% 

Sangat rendah 33,33% - 46,64%  

Tabel 3.3 Kriteria keterampilan kerja ilmiah 
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3.5.4 Analisis Data Pretest-Postest 

Nilai pretest-postest dikonversikan ke nilai standar menurut penilaian 

kurikulum 2013 dengan skor 2,66 kriteria B.  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 4 

Tabel 3.4 Penilaian kurikulum 2013  

Predikat Nilai kompetensi 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

A 4.00 4.00 SB 

(Sangat Baik) A- 3.66 3.66 

B+ 3.00 3.00 B 

(Baik) B- 2.66 2.66 

C 2.33 2.33 C 

(Cukup) C+ 2.00 2.00 

C- 1.66 1.66 

D+ 1.33 1.33 K 

(Kurang) D- 1.00 1.00 

Tabel 3.4 menunjukkan rentang nilai dalam penilaian mata pelajaran IPA sesuai 

kurikulum 2013. Kemudian dianalisis dengan uji gain. Gain adalah untuk 

menghitung selisih antara nilai pretest dan nilai postest. 

𝑁𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Kriteria gain (Meltzer, 2002) :  

 N gain  3,0   : rendah 

 3,0 N gain 7,0  : sedang 

 N gain > 7,0   : tinggi 

Data dari hasil laporan praktikum siswa akan dijumlahkan dengan nilai 

posttest untuk mendapatkan nilai akhir. Perhitungan nilai akhir siswa secara 

individual dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

𝑁𝐴 =  
 𝐴 +  (2𝑋𝐵)

3
 

Keterangan: 

NA : Nilai Akhir 

A : Nilai Posttest 

B : Nilai Laporan Praktikum Siswa 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian pengembangan panduan praktikum IPA terpadu berbasis 

inkuiri terbimbing tema fotosintesis untuk menumbuhkan keterampilan kerja 

ilmiah siswa SMP meliputi hasil penilaian kelayakan panduan praktikum, hasil 

validasi konstruk soal pretest-posttest, angket keterbacaan siswa, hasil tanggapan 

siswa dan guru mengenai produk, angket penilaian keterampilan kerja ilmiah 

siswa dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP 

Negeri 6 Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang pada 

pembelajaran IPA Terpadu tema fotosintesis pada kelas VII diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

4.1.1 Hasil uji kelayakan panduan praktikum 

 Uji kelayakan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing 

untuk SMP kelas VII yang dikembangkan dianalisis dari angket validasi pakar. 

Penilaian kelayakan panduan praktikum didasarkan dengan aturan penetapan yang 

diadaptasi dari BSNP (2007). Hasil uji kelayakan oleh pakar disajikan pada Tabel 

4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi hasil uji kelayakan panduan praktikum 

No Uji kelayakan 
Jumlah 

Skor 
Rata-Rata Kriteria 

1 Pakar Materi 59,34 3,7 Layak tanpa revisi 

2 Pakar Tampilan 35,67 3,6 Layak tanpa revisi 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3 

 Tabel 4.1 menunjukkan pada kelayakan materi memperoleh skor rata-rata 

3,7 yang berarti layak, kelayakan tampilan memperoleh skor rata-rata 3,6 yang 

berarti layak. Secara umum hasil penilaian dari validator untuk panduan 

praktikum yang dikembangkan hasilnya layak untuk digunakan. Berikut disajikan 

hasil rekapitulasi komponen-komponen hasil penilaian oleh masing-masing pakar. 
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Tabel 4.2 Rerata skor butir hasil penilaian oleh Pakar Materi 

No Aspek yang dinilai Skor rata-rata 

A. Kebenaran konsep 

1 
Panduan praktikum sesuai kurikulum 2013 

menghubungkan dengan IPTEK 
3,33 

2 
Panduan praktikum mencerminkan langkah inkuiri 

terbimbing 
3,33 

3 Langkah rumusan masalah terlihat dari tujuan praktikum 3,33 

4 
Telah disajikan kolom masalah untuk langkah membuat 

hipotesis sesuai langkah inkuiri terbimbing 
4 

5 

Langkah kerja untuk membuktikan hipotesis sesuai 

dengan  bagian inkuiri terbimbing yaitu melakukan 

percobaan 

3,67 

6 
Dalam panduan praktikum terdapat langkah 

mengumpulkan data, analisis dan menarik kesimpulan 
3,67 

7 
Penjabaran konsep kegiatan sesuai dengan tingkat kelas 

peserta didik 
4 

8 
Kegiatan praktikum dalam panduan tersebut untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 
3 

9 
Penggunaan panduan praktikum sesuai dengan 

KI/KD/kurikulum. 
4 

10 
Kedalaman materi pada panduan praktikum sesuai 

kematangan berpikir peserta didik 
3,67 

B. Tingkat keterlaksanaan praktikum 

1 
Kegiatan yang dilakukan di panduan praktikum tidak 

membahayakan peserta didik 
4 

2 
Praktikum dalam panduan praktikum mudah 

dilaksanakan 
3,67 

3 
Kegiatan praktikum sesuai dengan alokasi waktu 

sekolah 
3,67 

4 Kegiatan praktikum membentuk pengalaman langsung 4 

5 Kegiatan praktikum yang dipilih sesuai dengan tema 4 

6 
Langkah kerja dari kegiatan praktikum dapat dilakukan 

secara runtut dan benar 
4 

 Jumlah Skor 59,54 

 Rata-rata 3,7 

 Kriteria Layak 

Data selengkapnya dilihat pada Lampiran 1 
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Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa isi materi panduan praktikum 

sesuai dengan KI dan KD serta kurikulum 2013. Hasil validasi yang diberikan 

oleh pakar menunjukkan respon positif. Enam belas komponen memperoleh skor 

rata-rata 3. Uji kelayakan materi oleh pakar mendapatkan rata-rata skor 3,7 dan 

termasuk dalam kriteria layak. Tidak hanya uji kelayakan materi yang dilakukan, 

namun juga uji kelayakan tampilan. Berikut disajikan hasil rerata skor butir hasil 

penilaian pakar tampilan. 

Tabel 4.3 Rerata skor butir hasil penilaian Pakar Tampilan 

No Aspek yang dinilai Skor rata-rata 

A. Tampilan fisik panduan praktikum 

1 Ilustrasi sampul panduan praktikum menggambarkan 

isi/materi yang diajarkan 
3,33 

2 Sampul panduan praktikum tidak menggunakan terlalu 

banyak kombinasi huruf sehingga mudah dibaca 
3,67 

3 Ukuran huruf judul pada sampul lebih dominan dan 

proporsional daripada nama pengarang 
3,33 

4 Penampilan fisik secara keseluruhan dapat menarik 

perhatian peserta didik 
3,33 

5 Komponen yang ada pada panduan praktikum sudah 

lengkap 
3,67 

6 Penggunaan variasi huruf untuk isi/materi dalam panduan 

praktikum secara keseluruhan tidak berlebihan, dapat 

dibaca 

3,67 

B. Kebahasaan 

1 Bahasa yang digunakan komunikatif dan interaktif 3,67 

2 Penggunaan bahasa sesuai dengan perkembangan 

emosional peserta didik 
3,33 

3 Kebahasaan dalam panduan praktikum telah sesuai kaidah 

bahasa 
3,67 

4 Pemilihan kata yang digunakan dalam kalimat tidak 

menimbulkan makna ambigu sehingga jelas 
3,67 

 Jumlah Skor 35,67 

 Rata-rata 3,6 

 Kriteria Layak 

Data selengkapnya dilihat pada Lampiran 2 
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 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tampilan panduan praktikum 

menarik dan bahasa yang digunakan juga jelas sehingga mudah dibaca oleh siswa 

yang ditunjukkan dengan hasil perolehan nilai dari pakar tampilan yang 

memperoleh rerata skor sebesar 3,6 dengan kriteria layak. Penilaian para ahli 

disesuaikan pada beberapa aspek pernyataan yang ada pada komponen kelayakan 

materi dan tampilan. Meskipun dinyatakan layak tanpa revisi, masukan dari pakar 

materi dan pakar tampilan tetap diperlukan oleh peneliti guna perbaikan lebih 

lanjut dari panduan praktikum. Berikut disajikan saran yang diperoleh dari 

validator dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Saran dari Validator 

No Saran Revisi 

1 Font tulisan diseragamkan Menyeragamkan font tulisan  

2 Ukuran tulisan diseragamkan Menyeragamkan ukuran tulisan 

3 Dibuat lebih interaktif lagi Memperbaiki materi agar lebih interaktif 

4 Desain dibuat lebih menarik Memperbaiki tampilan panduan praktikum 

5 Tambah petunjuk penggunaan Menambah petunjuk penggunaan 

6 Penjilidan buku diperbaiki Memperbaiki penjilidan buku 

 

4.1.2 Penilaian validasi konstruk soal pretest-posttest 

 Penilaian validasi soal pretest-posttest dilakukan secara konstruk, yang 

berarti penilaian berdasarkan pakar. Soal pretest-posttest yang dibuat oleh peneliti 

berjumlah 10 soal yang materinya tentang tema fotosintesis. Kompetensi Dasar 

pada soal yang dibuat yaitu pada Kompetensi Dasar 3.6 Mengenal konsep energi, 

berbagai sumber energi, energi dari makanan, transformasi energi dalam sel, 

metabolisme sel, respirasi, sistem pencernaan makanan, dan fotosintesis. Penilaian 

validasi soal secara konstruk dilakukan oleh tiga orang yang terdiri dari satu pakar 

dosen dan dua guru IPA. Berikut ini disajikan hasil penilaian soal secara konstruk 

oleh pakar dalam Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil penilaian soal validasi konstruk 

Indikator soal Nomor 

soal 

Ranah 

kognitif 

Validator 

I II III 

Menuliskan kembali reaksi kimia 

fotosintesis setelah menganalisis suatu 

deskripsi  

1 C4 3 3 3 

Menemukan hubungan antara intensitas cahaya 

dan laju fotosintesis menggunakan grafik 

2 C4 2 3 4 

Mendaftar alat dan bahan yang digunakan 

dalam percobaan Ingenhousz 

3 C1 3 4 4 

Mendesain perangkat percobaan Ingenhousz 4 C6 3 4 4 

Menyimpulkan hasil percobaan  

berdasarkan tabel pengamatan  

5 C4 4 4 4 

Menyimpulkan pengertian fotosintesis 

setelah melakukan percobaan. 

6 

 

C4 4 4 4 

Mengingat kembali warna pada spektrum 

cahaya tampak 

7 C1 4 3 4 

Menanyakan sebab-akibat terjadinya perubahan 

energi pada proses fotosintesis 

8 C4 2 3 3 

Mendaftar alat dan bahan untuk percobaan 

perubahan energi 

9 C1 4 3 3 

Merancang kembali langkah-langkah percobaan 

perubahan energi 

10 C6 4 3 3 

Rata-rata keseluruhan 3,52 

Kriteria Layak 

Persentase 88% 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4 

 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa validasi konstruk oleh pakar terhadap soal 

pretest-posttest berjumlah 10 soal memperoleh perhitungan rata-rata skor 3,52 

dengan kriteria layak atau dengan persentase sebesar 88%, yang berarti soal 

tersebut dengan kriteria sesuai dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
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4.1.3 Hasil tanggapan terhadap panduan praktikum 

4.1.3.1 Tanggapan uji skala kecil 

 Angket tanggapan terhadap panduan praktikum yang diberikan pada uji 

skala kecil meliputi angket keterbacaan yang bertujuan untuk mengetahui 

keterbacaan panduan praktikum yang dikembangkan. Data hasil angket tersebut 

disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Rata-rata skor tiap butir dari angket keterbacaan siswa 

No Pernyataan Persentase Kriteria 

1 Tampilan panduan praktikum menarik 82,5% Sangat baik 

2 Tulisan dapat dibaca dengan jelas 95% Sangat baik 

3 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 92,5% Sangat baik 

4 Penyajian materi disajikan secara sistematis 80% Sangat baik 

5 Perintah di panduan praktikum jelas 90% Sangat baik 

Rata-rata 88% Sangat baik 

Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 5 

 Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil skor butir angket 

keterbacaan siswa memperoleh respon positif yang ditunjukkan dengan hasil 

masing-masing butir angket yang memperoleh rata-rata skor 88% dengan kriteria 

sangat baik.  

4.1.3.2  Tanggapan uji skala besar 

 Angket tanggapan terhadap panduan praktikum yang diberikan pada uji 

skala besar meliputi angket tanggapan siswa dan angket tanggapan guru tentang 

panduan praktikum yang dikembangkan dan digunakan sebagai uji pemakaian 

dari produk yang dikembangkan tersebut. Data hasil angket tersebut disajikan 

pada Tabel 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Rekapitulasi hasil angket tanggapan panduan praktikum uji skala besar 

No Angket 
Jumlah 

responden 
Persentase Kriteria 

1 Tanggapan siswa 32 91,01% Sangat baik 

2 Tanggapan guru 2 91,25% Sangat baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11 
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 Pada Tabel 4.7 hasil angket tanggapan guru terhadap panduan praktikum 

memperoleh persentase 91,25% dan hasil angket tanggapan siswa terhadap 

panduan praktikum memperoleh persentase sebesar 91,01% yang berarti kriteria 

sangat baik. Berikut disajikan hasil rerata skor angket tanggapan siswa dan 

tanggapan guru pada uji skala besar. 

Tabel 4.8 Rerata skor butir angket tanggapan siswa pada uji skala besar 

No Pernyataan Persentase 

1 Saya dapat menggunakan panduan praktikum sebagai 

sumber belajar petunjuk pelaksanaan praktikum 

98,7% 

2 Setelah menggunakannya, saya mendapat kemudahan 

dalam memahami materi fotosintesis 

95,3% 

3 Panduan praktikum membantu saya dalam membuat 

rumusan masalah 

89,8% 

4 Saya dapat membuat hipotesis sebelum praktikum 

menggunakan panduan praktikum 

86,7% 

5 Langkah percobaan dalam panduan praktikum dapat 

saya pahami dengan baik 

89,8% 

6 Saya melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk di 

panduan praktikum 

96,8% 

7 Hampir tidak ada kesulitan saat praktikum dengan 

menggunakan panduan praktikum 

85,9% 

8 Saya mendapat hasil pengamatan setelah melakukan 

percobaan 

89,8% 

9 Hasil pengamatan yang saya dapat harus dianalisis 86,7% 

10 Hipotesis yang saya buat dengan hasil analisis sesuai 

dan benar 

87,5% 

11 Hipotesis yang sesuai membantu saya membuat 

kesimpulan dari praktikum 

90,6% 

12 Saya merasa terbantu dalam praktikum dengan adanya 

panduan praktikum 

94,5% 

Rata-rata 91,01% 

Kriteria Sangat baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7 

 Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa panduan praktikum 

memperoleh respon positif dari siswa. Hasil ini sesuai dengan peroleh setiap 
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komponen angket tanggapan siswa pada uji skala besar. Perolehan skor butir 

angket tanggapan siswa memperoleh kriteria sangat baik karena persentasenya 

sebesar 91,01%. Angket tanggapan guru pada uji skala besar disajikan dalam 

Tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 Rerata skor butir angket tanggapan guru 

No Pernyataan Persentase 

1 Membantu siswa saat praktikum fotosintesis 100% 

2 Membantu siswa memahami materi fotosintesis dengan 

jelas 

87,5% 

3 Siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan 

panduan praktikum 

75% 

4 Panduan praktikum memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk membuat rumusan masalah 

75% 

5 Panduan praktikum menyajikan suatu masalah agar 

siswa bisa berlatih membuat hipotesis 

100% 

6 Panduan praktikum memudahkan bagi siswa dalam 

melakukan praktikum 

100% 

7 Siswa dapat menuliskan hipotesisnya dalam panduan 

praktikum 

100% 

8 Panduan praktikum memberikan langkah kerja yang 

runtut bagi siswa 

100% 

9 Panduan praktikum telah menumbuhkan keterampilan 

kerja ilmiah siswa 

75% 

10 Mengomunikasikan hasil praktikum ialah salah satu 

keterampilan yang bisa ditingkatkan 

100% 

Rata-rata 91,25% 

Kriteria Sangat baik 

Data selengkapnya dilihat pada Lampiran 9 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa perolehan skor masing-

masing komponen mendapat respon positif dari guru IPA dengan rerata  sebesar 

91,25%. Sepuluh pernyataan  tersebut memperoleh hasil yaitu tujuh pernyataan 

mendapat kriteria sangat baik dan tiga pernyataan mendapat kriteria baik. 
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4.1.3.3 Tanggapan pada kelas implementasi 

 Angket tanggapan terhadap panduan praktikum yang diberikan pada kelas 

implementasi hanya untuk angket tanggapan siswa. Kelas implementasi ini 

memiliki responden sebanyak 22 siswa diberikan angket tanggapan siswa 

terhadap panduan praktikum yang dikembangkan juga digunakan dalam proses 

pembelajaran IPA terpadu. Berikut disajikan rerata skor butir tanggapan siswa 

kelas implementasi pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Rerata skor butir angket tanggapan siswa kelas implementasi 

No Pernyataan Persentase 

1 Saya dapat menggunakan panduan praktikum sebagai 

sumber belajar petunjuk pelaksanaan praktikum 

93,2% 

2 Setelah menggunakannya, saya mendapat kemudahan 

dalam memahami materi fotosintesis 

86,4% 

3 Panduan praktikum membantu saya dalam membuat 

rumusan masalah 

86,4% 

4 Saya dapat membuat hipotesis sebelum praktikum 

menggunakan panduan praktikum 

81,8% 

5 Langkah percobaan dalam panduan praktikum dapat 

saya pahami dengan baik 

86,4% 

6 Saya melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk di 

panduan praktikum 

94,3% 

7 Hampir tidak ada kesulitan saat praktikum dengan 

menggunakan panduan praktikum 

69,3% 

8 Saya mendapat hasil pengamatan setelah melakukan 

percobaan 

92,05% 

9 Hasil pengamatan yang saya dapat harus dianalisis 77,3% 

10 Hipotesis yang saya buat dengan hasil analisis sesuai 

dan benar 

84,1% 

11 Hipotesis yang sesuai membantu saya membuat 

kesimpulan dari praktikum 

87,5% 

12 Saya merasa terbantu dalam praktikum dengan adanya 

panduan praktikum 

97,7% 

Rata-rata 86,37% 

Kriteria Sangat baik 

Data selengkapnya dilihat pada Lampiran 12 
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 Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap panduan 

praktikum di kelas implementasi memiliki rerata persentase 86,37% dengan 

kriteria sangat baik.  

4.1.4 Angket penilaian keterampilan kerja ilmiah siswa 

 Panduan praktikum yang dikembangkan, digunakan dalam proses 

pembelajaran IPA terpadu untuk mengukur keterampilan kerja ilmiah siswa. 

Untuk keterampilan kerja ilmiah tersebut, ada beberapa indikator yang dinilai. 

Berikut ini disajikan hasil penilaian keterampilan kerja ilmiah praktikum 1 yang 

telah dinilai dalam Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Hasil Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa Praktikum 1 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15 

 Gambar 4.1 menunjukkan bahwa rerata keterampilan  kerja ilmiah pada 

praktikum 1 yang dinilai dari siswa terdapat 11 indikator. Keterampilan kerja 

ilmiah praktikum 1 yaitu praktikum fotosintesis menghasilkan oksigen dinilai 

secara kelompok dan dicari rata-rata per indikatornya. Begitu juga dengan hasil 

keterampilan kerja ilmiah praktikum 2 disajikan pada Gambar 4.2 sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 Hasil Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa Praktikum 2 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15 

4.1.5 Hasil belajar 

 Hasil belajar dalam penelitian ini meliputi nilai laporan praktikum, nilai 

pretest dan nilai posttest. Untuk nilai pretest dan nilai posttest, maka akan 

dihasilkan perbandingan dari penggunaan panduan praktikum yang 

dikembangkan.  

4.1.5.1 Nilai laporan praktikum 

 Penggunaan panduan praktikum yang dikembangkan untuk siswa tidak 

hanya diujicobakan untuk praktikum saja, namun untuk menilai keterampilan 

siswa dalam praktikum juga dinilai menggunakan laporan praktikum. Laporan 

praktikum siswa terdiri dari dua praktikum yaitu praktikum fotosintesis 

menghasilkan oksigen dan praktikum perubahan energi. Data selengkapnya untuk 

nilai laporan praktikum siswa dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Diagram Nilai Laporan Praktikum Siswa 

Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 16 

Nilai laporan praktikum siswa ini menjadi salah satu nilai tugas kelompok. 

Berdasarkan Gambar 4.3 bahwa terdapat kelompok yang mengalami peningkatan 

nilai dan penurunan nilai, ini menunjukkan kerajinan dan ketelitian siswa dalam 

mengerjakan tugas laporan praktikum.  

4.1.5.2 Nilai pretest-posttest 

 Hasil belajar siswa dari nilai pretest dan nilai posttest akan 

memperlihatkan perbandingan nilai sebagai data keefektifan penggunaan panduan 

praktikum yang dikembangkan. Data selengkapnya untuk hasil belajar siswa dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Data hasil belajar siswa 

Data 
Kelas VII 

Pretest Posttest 

Jumlah siswa 22 22 

Nilai tertinggi 65 95 

Nilai terendah 20 45 

Rata-rata nilai 57,5 75,23 

∑ siswa tuntas 0 17 

∑ siswa tidak tuntas 22 5 

Ketuntasan klasikal 0% 77,27% 

Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 20 
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 Hasil pretest dan posttest kemudian dianalisis dengan uji gain. Hasil uji 

gain dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4.12 Hasil analisis uji gain 

Aspek Jumlah siswa Rata-rata Nilai gain Kriteria 

Pretest 22 57,5 
0,42 Sedang 

Posttest 22 80 

Data perhitungan analisis uji gain selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21 

4.2 Pembahasan  

 Pada penelitian ini, bahan ajar yang dikembangkan adalah panduan 

praktikum. Panduan praktikum yang dikembangkan digunakan untuk 

pembelajaran IPA terpadu. Peneliti mengembangkan panduan praktikum karena 

untuk pembelajaran IPA terpadu di sekolah tempat peneliti melakukan 

penelitiannya yaitu di SMP Negeri 6 Magelang belum digunakan dalam 

pembelajaran IPA terpadu. Alasan peneliti memilih untuk mengembangkan 

panduan praktikum yaitu karena panduan praktikum dapat sebagai penunjang atau 

pendukung bagi siswa untuk melakukan praktikum IPA terpadu.  

 Panduan praktikum yang dikembangkan peneliti mempunyai ciri berbasis 

inkuiri terbimbing. Peneliti memilih panduan praktikum dengan berbasis inkuiri 

terbimbing agar siswa dapat mengembangkan keterampilan kerja ilmiah dan juga 

kemandirian siswa. Inkuiri terbimbing merupakan salah satu alternatif pendekatan 

yang bagus jika dipadukan dengan pengembangan panduan praktikum karena 

praktikum yang dilakukan oleh siswa SMP masih perlu adanya bimbingan oleh 

guru.  

Tema yang dipilih dalam panduan praktikum ini yaitu fotosintesis. Tema 

ini dipilih karena pada tema ini terdiri dari bidang kajian biologi, kimia dan fisika. 

Pada bidang kajian biologi terdapat subtopik mengenai fotosintesis pada 

tumbuhan. Siswa diajak melakukan praktikum fotosintesis menghasilkan oksigen 

atau lebih dikenal dengan percobaan Ingenhousz. Siswa dapat belajar mengenai 

unsur dan senyawa yang terkandung dalam reaksi fotosintesis dari bidang kajian 

kimia. Siswa dapat mengenal tentang perubahan energi yang terjadi pada 
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fotosintesis, hukum kekekalan energi serta macam-macam perubahan energi pada 

bidang kajian fisika. 

 Kelayakan panduan praktikum IPA terpadu yang dikembangkan berasal 

dari penilaian buku teks sesuai standar BSNP yang dinilai oleh pakar. Penilaian 

buku teks sesuai BSNP menunjukkan bahwa panduan praktikum IPA terpadu 

berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis layak digunakan dalam pembelajaran 

karena telah memenuhi kriteria kelayakan buku teks dari BSNP. Penilaian oleh 

pakar meliputi komponen materi dan tampilan (penyajian dan kebahasaan). 

Perhitungan menggunakan persentase kelayakan yang dilakukan oleh peneliti juga 

menghasilkan bahwa panduan praktikum tersebut layak digunakan dalam 

pembelajaran.  

 Penilaian panduan praktikum dilakukan dengan menggunakan instrumen 

penilaian dari BSNP. Penilaian dilakukan oleh dua pakar yaitu pakar materi dan 

pakar tampilan. Hasil penilaian dari segi materi dan tampilan memperoleh rata-

rata sebesar 3,65, menyatakan bahwa penilaian panduan praktikum IPA terpadu 

berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis layak digunakan dalam 

pembelajaran. Produk dikatakan layak apabila memenuhi standar penilaian yang 

sesuai dengan BSNP, minimal memperoleh skor 2,75 dari validasi pakar. 

 Hasil penilaian pakar untuk komponen kelayakan materi memperoleh rata-

rata skor 3,7. Berdasarkan skor yang diperoleh sesuai kriteria penilaian dari BSNP 

sudah bisa dikatakan layak untuk digunakan. Penilaian kelayakan materi 

mengandung 16 komponen yaitu sepuluh komponen kebenaran konsep dan enam 

komponen tingkat keterlaksanaan praktikum. Validator untuk kelayakan materi 

terdiri dari satu dosen dan dua guru IPA. Validator dosen memberikan penilaian 

berupa tanggapan positif untuk keseluruhan komponen. Jika dihitung 

menggunakan persentase, hasilnya adalah 93,75% layak digunakan dalam 

pembelajaran IPA terpadu.  

 Penilaian kelayakan materi oleh validator guru, dilakukan oleh dua guru 

IPA. Persentase yang didapatkan jika dari validator guru pertama sebesar 87,5%, 

sedangkan penilaian kelayakan materi dari validator guru kedua sebesar 96,9%.  

Tanggapan yang diberikan dari validator guru pertama rata-rata memberikan 
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tanggapan positif dengan skor empat dan tiga untuk setiap komponen, namun ada 

satu komponen yang mendapat skor dua yaitu penilaian tentang langkah inkuiri 

terbimbing merumuskan masalah yang dilihat tujuan praktikum.  Guru menilai 

bahwa siswa belum terlalu mengenal dalam membuat rumusan masalah.  

Tanggapan terhadap kelayakan materi yang didapat dari validator guru 

kedua untuk setiap komponen adalah skor empat dan tiga. Validator hanya 

menambahkan saran untuk memberikan penguatan dari panduan praktikum saat 

pembelajaran IPA terpadu berlangsung. Saran-saran tersebut yaitu penegasan tata 

tertib yang tidak hanya secara tertulis dalam panduan praktikum namun juga 

secara lisan dan penyusunan pembahasan serta kesimpulan, masih diperlukan 

bimbingan oleh guru.  

Penilaian kelayakan secara tampilan yaitu meliputi penyajian dan bahasa 

dilakukan oleh satu dosen dan dua guru IPA. Hasil penilaian pakar untuk 

kelayakan tampilan panduan praktikum memiliki rata-rata skor sebesar 3,6 yang 

berarti layak digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu. Keseluruhan komponen 

dari penilaian kelayakan tampilan mendapat tanggapan positif sehingga 

menunjukkan bahwa dalam teknik penyajian dan bahasa untuk panduan 

praktikum tersebut sudah sesuai dengan BSNP.  

Hasil validasi kelayakan tampilan oleh validator dosen, masing-masing 

komponen mendapat skor empat. Secara keseluruhan, tampilan panduan 

praktikum sudah bagus namun ada masukan dari validator sendiri yaitu 

memperbaiki penjilidan buku agar lebih menarik bagi siswa. Penilaian dari 

validator guru pertama menunjukkan untuk setiap komponennya rata-rata 

mendapat skor 3 dan terdapat dua komponen yang mendapat skor 4 yaitu 

kesangatsetujuan validator terhadap ilustrasi sampul panduan praktikum yang 

menggambarkan materi yang diajarkan dan penggunaan variasi huruf yang tidak 

berlebihan. Penilaian kelayakan tampilan menurut validator guru kedua rata-rata 

setiap komponennya mendapat skor 3 dan ada empat komponen mendapat skor 4. 

Masukan–masukan untuk perbaikan tampilan panduan praktikum dari 

validator adalah mentransparankan latar gambar daun yang terdapat di setiap 

halaman agar isi materi lebih mudah dibaca oleh siswa sehingga tidak 
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menimbulkan makna lain. Menurut validator, media yang elegan adalah jika 

mempunyai tingkat keseragaman yang tinggi contohnya, yaitu keseragaman 

dalam menggunakan jenis huruf dan keseragaman ukuran huruf. Peneliti dalam 

mengembangkan panduan praktikum ini menggunakan jenis huruf Arial dan 

untuk ukuran huruf akan diperbaiki sehingga lebih seragam. Menurut validator 

panduan praktikum tersebut untuk tingkat siswa SMP sudah baik. 

Catatan validator untuk peneliti dalam pengembangan panduan praktikum 

IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing ini yaitu peneliti harus menyiapkan 

dengan baik alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum atau mencari 

alternatif alat bahan yang sederhana agar saat praktikum berlangsung tidak ada 

kendala yang terjadi, sehingga siswa dapat melaksanakan praktikum dengan 

lancar. Validator mengkritisi bahwa alokasi waktu untuk melakukan praktikum 

sebaiknya ditambah namun waktu penelitian yang ada terbatas.  

Bahasa yang digunakan dalam panduan praktikum pun sebaiknya sesuai 

dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang mengacu pada Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). Penyusunan kalimat harus menggunakan pilihan kata 

(diksi) yang tepat agar tidak menimbulkan makna yang ambigu ketika digunakan 

oleh siswa maupun guru. Bahasa yang digunakan sebaiknya sesuai dengan 

perkembangan emosional siswa karena bahasa merupakan komponen yang 

penting bagi pemahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan. 

Penggunaan bahasa yang komunikatif dan interaktif juga akan memotivasi siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan.  

 Hasil rata-rata penilaian oleh para pakar diperoleh skor 3,65. Berdasarkan 

skor nilai yang diperoleh maka dinyatakan panduan praktikum yang 

dikembangkan layak dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Walaupun 

dinyatakan “layak” namun masukan-masukan yang diberikan oleh para pakar 

dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki panduan praktikum 

yang dikembangkan. Revisi-revisi yang dilakukan pada panduan praktikum 

dilakukan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang masih ada pada panduan 

praktikum agar kualitas panduan praktikum meningkat dari sebelumnya.  
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 Soal yang digunakan peneliti pada pretest-posttest sebelumnya sudah 

dinilai secara validasi konstruk oleh pakar. Penilaian soal oleh pakar dilihat 

berdasarkan indikator soal dan juga tingkatan soal yang dibuat berdasarkan 

tingkat kematangan berpikir siswa. Penilaian soal secara konstruk dilakukan oleh 

tiga pakar yaitu satu dosen dan dua guru IPA. Validator I memberikan nilai skor 2 

untuk dua soal karena kurang sesuai dengan indikator, skor 3 untuk tiga soal 

karena soal sudah sesuai dengan indikator dan skor 4 untuk lima soal karena 

sudah sangat sesuai dengan indikator. 

Validator II memberikan skor 3 untuk enam soal karena sudah sesuai 

dengan indikator dan skor 4 untuk empat soal karena sangat sesuai dengan 

indikator. Validator III memberikan skor 3 untuk empat soal karena sudah sesuai 

dengan indikator dan skor 4 untuk enam soal karena sangat sesuai dengan 

indikator. Hasil penilaian soal secara validasi konstruk oleh pakar memperoleh 

rerata skor sebesar 3,52 dengan kriteria layak. Jika dihitung berdasar persentase 

akan mendapat 88%, maka dapat digunakan dalam proses pembelajaran IPA 

terpadu.  

Peneliti selanjutnya melakukan uji coba terhadap panduan praktikum yang 

telah divalidasi oleh para pakar tersebut dalam lingkup skala kecil dan skala besar. 

Pada uji coba skala kecil, dilakukan pada 10 orang siswa kelas VII di SMP Negeri 

6 Magelang Kota Magelang. Peneliti memilih siswa kelas VII dikarenakan saran 

dari guru dan jika menggunakan siswa kelas VIII atau kelas IX ketika itu belum 

bisa mendapatkan alokasi waktu tersendiri. Uji coba skala kecil bertujuan untuk 

mengetahui keterbacaan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri 

terbimbing tema fotosintesis. Persentase yang didapat setelah dilakukan uji skala 

kecil adalah sebesar 88%. Walaupun uji skala kecil menggunakan siswa kelas VII, 

namun masukan-masukan dari siswa terhadap panduan praktikum sangat bagus 

dan bisa dijadikan pertimbangan untuk revisi panduan praktikum. 

 Setelah dilakukan uji skala kecil dan tahap revisi, kemudian dilakukan uji 

skala besar (uji pemakaian) panduan praktikum. Uji skala besar dilakukan pada 

satu kelas VII SMP Negeri 6 Magelang yang berjumlah 32 siswa dengan 15 siswa 

laki-laki dan 17 siswa perempuan. Kelas yang digunakan untuk uji skala besar 
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adalah kelas VII C. Uji skala besar dilakukan untuk mendapat angket tanggapan 

responden yaitu angket tanggapan dari guru dan angket tanggapan dari siswa. 

Alokasi waktu untuk uji skala besar dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan atau 4 

jam pelajaran atau 4 kali 40 menit. Pada pertemuan pertama, siswa kelas VII C 

mendapat pembelajaran untuk melakukan praktikum “Fotosintesis menghasilkan 

Oksigen” sesuai yang ada di dalam panduan praktikum. Pertemuan kedua siswa 

melakukan praktikum “perubahan energi” yang sebelumnya siswa telah dibagi 

dalam kelompok. Pada akhir pembelajaran angket tanggapan terhadap panduan 

praktikum yang digunakan, diberikan pada siswa untuk diisi juga angket 

tanggapan guru yang berjumlah dua orang guru. Jika dalam angket masih ada 

masukan atau saran, maka hal tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan 

untuk dilakukannya revisi terhadap panduan praktikum.  

 Tahapan selanjutnya adalah penerapan panduan praktikum pada kelas 

implementasi. Peneliti dalam tahapan ini hanya menggunakan satu kelas VII SMP 

Negeri 6 Magelang yaitu kelas VII F. Siswa kelas VII F berjumlah 22 orang siswa 

terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Pertimbangan penggunaan 

kelas VII F juga merupakan saran dari guru dan juga melihat alokasi waktu 

pelajaran IPA yang ada di SMP Negeri 6 Magelang. Tahapan penerapan di kelas 

implementasi bertujuan untuk penggunaan panduan praktikum IPA terpadu 

berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis yang telah melalui beberapa revisi. 

Proses pembelajaran menggunakan panduan praktikum dilakukan sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelum proses 

pembelajaran. Alokasi waktu tersebut adalah 4 kali pertemuan atau 6 jam 

pelajaran atau 6 kali 40 menit.  

 Pada pertemuan pertama, kegiatan belajar-mengajar dengan alokasi waktu 

40 menit dilakukan pretest kepada siswa kelas VII F. Soal pretest untuk siswa 

berjumlah 10 soal yang mana soal tersebut telah di validasi konstruk oleh pakar. 

Sisa waktu yang ada digunakan untuk membagi kelompok praktikum IPA 

terpadu, yang berjumlah lima kelompok dengan tiap kelompoknya masing-masing 

terdiri dari 4-5 siswa. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran IPA terpadu pada 
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pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di laboratorium IPA di akhir 

pembelajaran. 

Pada pertemuan kedua, kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 2 kali 

40 menit dilakukan di laboratorium IPA. Sesuai dengan petunjuk  guru pada 

pertemuan sebelumnya, siswa melakukan praktikum “Fotosintesis menghasilkan 

Oksigen” secara berkelompok yang sebelumnnya alat dan bahan sudah disiapkan 

dan dibagikan kepada siswa. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan 

praktikum yang terdapat pada panduan praktikum yang telah dibagikan kepada 

siswa. Siswa dengan bimbingan guru diajak melakukan praktikum sesuai dengan 

menggunakan panduan praktikum berbasis inkuiri terbimbing. Guru hanya 

sebagai fasilitator jika ada petunjuk yang kurang dipahami oleh siswa, maka siswa 

dapat bertanya kepada guru.  

Saat siswa melakukan kegiatan praktikum, terdapat observer yang menilai 

keterampilan kerja ilmiah siswa. Keterampilan kerja ilmiah dinilai per kelompok, 

namun untuk memudahkan observer dalam menilai maka tiap siswa diberikan 

tanda pengenal berupa kertas bertuliskan nomor presensi siswa yang ditempelkan 

di dada siswa. Terdapat beberapa indikator yang dinilai dari tiap kelompok 

tersebut. Setelah semua kelompok selesai melakukan praktikum, siswa melakukan 

presentasi hasil praktikum di depan kelas. Guru bersama siswa meyimpulkan hasil 

belajar di akhir pembelajaran. Guru juga menjelaskan agar siswa membuat 

laporan praktikum secara kelompok serta tentang persiapan yang perlu dibawa 

untuk pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan ketiga dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit, siswa diajak 

kembali untuk melaksanakan pembelajaran di laboratorium karena masih 

melakukan praktikum dengan judul perubahan energi. Praktikum perubahan 

energi mengharuskan siswa membawa alat dan bahan praktikum sendiri, itu dapat 

dijadikan penilaian kesiapan diri terhadap praktikum yang perubahan energi yang 

dilakukan. Seperti praktikum sebelumnya, siswa juga bekerja secara kelompok 

dan ada penilaian keterampilan kerja ilmiah oleh observer. Semua kelompok yang 

telah selesai melakukan praktikum, melakukan presentasi hasil percobaan. Tiap 

kelompok diharuskan membuat laporan praktikum perubahan energi. Guru 
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bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan 

memberi informasi kepada siswa bahwa pertemuan selanjutnya siswa akan 

melaksanakan posttest, jadi siswa diminta untuk belajar.  

Pertemuan keempat dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit digunakan siswa 

untuk mengerjakan soal posttest yang telah diberikan guru. Posttest dilaksanakan 

untuk membandingkan nilai saat pretest, mengetahui peningkatan kemampuan 

siswa setelah dilakukan kegiatan belajar-mengajar menggunakan panduan 

praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis. Sisa waktu 

yang ada digunakan siswa untuk mengisi angket tanggapan seperti pada uji skala 

besar. 

Rata-rata hasil angket yang diberikan pada uji skala kecil yaitu angket 

keterbacaan panduan praktikum memperoleh persentase sebesar 88% dengan 

kriteria “sangat baik”. Penilaian dari segi bahasa yang digunakan, perintah dalam 

panduan praktikum, tampilan keseluruhan, tulisan dan penyajian materi yang 

sistematis menurut penilaian siswa sudah baik. Hasil angket tanggapan siswa pada 

uji skala besar juga memperoleh persentase yang bagus yaitu sebesar 91,01% dan 

angket tanggapan guru memiliki rerata persentase sebesar 91,25%. Rerata angket 

tanggapan siswa pada kelas implementasi mendapat persentase sebesar 86,37%. 

Rerata angket tanggapan siswa uji skala besar tidak mencapai 100%, 

hanya 91,01% jadi sisa persentase 8,99% dapat dikarenakan siswa tidak mengisi 

dengan skor 4 untuk semua komponen. Terdapat komponen yang menanyakan 

ada atau tidaknya kesulitan bagi siswa dalam melakukan praktikum, menjelaskan 

siswa sebagian besar tidak mengalami kesulitan, namun beberapa siswa menjawab 

dengan “tidak setuju” atau skor 2 karena siswa memang masih merasa kesulitan 

dalam praktikum. Beberapa siswa tersebut kesulitan dalam merangkai perangkat 

percobaan yaitu pada fotosintesis saat membalikkan tabung reaksi yang berisi air 

menutupi corong kaca dan pada percobaan perubahan energi saat menghubungkan 

kabel yang satu dengan yang lain. Penyebab yang lain yaitu siswa ada yang benar 

dan masih ada yang belum benar dalam membuat hipotesis percobaan. 

Angket tanggapan dari guru hanya sebesar 91,25% dan sisa 8,75% dari 

rentang 0-100% ini dikarenakan ada komponen yang diisi oleh guru tidak dengan 
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skor 4. Komponen tersebut adalah tentang siswa yang bisa melihat rumusan 

masalah dari tujuan praktikum. Rumusan masalah merupakan salah satu langkah 

inkuiri. Sebenarnya peneliti mencantumkan tujuan praktikum untuk membantu 

siswa agar tidak perlu membuat rumusan masalah, dapat juga dikarenakan siswa 

belum terlalu mengenal tentang rumusan masalah. Persentase tanggapan guru 

sebesar 75% pada komponen siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan panduan praktikum yang tidak mencapai 100% dikarenakan 

menurut guru, alokasi waktu yang diperlukan seharusnya ditambah agar tujuan 

pembelajaran tercapai secara maksimal. 

Angket tanggapan siswa yang dibagikan saat kelas implementasi 

persentasenya hanya 86,37% juga tidak mencapai 100% karena ada jawaban siswa 

yang “tidak setuju” untuk komponen hampir tidak ada kesulitan saat praktikum 

dan juga saat menjawab hipotesis masih ada siswa yang belum tepat serta masih 

kurang paham dalam membuat analisis secara lisan dari hasil pengamatan yang 

didapat setelah praktikum. Namun hasil ini bertolak belakang, karena siswa 

mampu menuangkan analisisnya dalam bentuk pembahasan di laporan praktikum. 

Hasil penilaian keterampilan kerja ilmiah siswa dilakukan untuk setiap 

kelompoknya. Indikator yang dinilai yaitu kesiapan alat bahan, kesiapan pribadi, 

penguasaan langkah kerja, penggunaan alat menuliskan hasil pengamatan, 

membuat kesimpulan, kebersihan alat bahan, keberhasilan praktikum, presentasi 

hasil percobaan dan penggunaan bahasa yang digunakan saat presentasi. 

Indikator-indikator tersebut diadaptasi dari Buku Materi Pelatihan Implementasi 

Kurikulum 2013 dan Kunandar (2013) tentunya dengan modifikasi penulis.  

Pada Gambar 4.1 menunjukkan rerata hasil keterampilan kerja ilmiah 

siswa pada praktikum fotosintesis menghasilkan oksigen untuk tiap indikatornya 

yaitu indikator kesiapan alat bahan dengan rata-rata skor 3 untuk kelima 

kelompok; indikator kesiapan pribadi dengan rata-rata skor sebesar 2,775 

(dibulatkan menjadi 2,8); indikator penguasaan langkah kerja dengan rata-rata 

skor 2; indikator penggunaan alat dengan rata-rata skor 2,325 (dibulatkan menjadi 

2,3); indikator menuliskan hasil pengamatan dengan rata-rata skor 2,5; untuk 

indikator membuat pembahasan/analisis data didapatkan rata-rata skor 1,5; 
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indikator membuat kesimpulan didapatkan rata-rata skor 3; untuk indikator 

kebersihan alat bahan dengan rata-rata skor 3; indikator keberhasilan praktikum 

dengan rata-rata skor 3; indikator presentasi hasil percobaan rata-rata skornya 

sebesar 2,1 dan indikator penggunaan bahasa rata-rata skor sebesar 2,1. 

Indikator kesiapan alat bahan mendapat rata-rata skor 3 dikarenakan siswa 

dengan cekatan sudah menyiapkan alat bahan di atas meja praktikum untuk tiap 

kelompoknya dan bersih. Indikator kesiapan pribadi mendapat rata-rata skor 2,8 

tidak mencapai skor 3 karena sebagian besar siswa sudah siap untuk melakukan 

praktikum namun ada satu atau dua siswa yang masih belum siap memulai 

praktikum dikarenakan buku yang belum disiapkan atau masih ngobrol sendiri. 

Indikator penguasaan langkah kerja mendapat rata-rata skor 2, siswa yang aktif 

dan mampu merangkai perangkat percobaan lebih banyak namun ada beberapa 

siswa yang masih pasif.  

Indikator penggunaan alat mendapat rata-rata skor 2,3 karena siswa ada 

yang sudah mengetahui nama alat praktikum namun untuk fungsinya belum 

terlalu mengetahui secara rinci. Tetapi karena praktikum ini dilakukan secara 

kelompok maka siswa yang belum tahu menjadi tahu fungsi alat tersebut karena 

adanya saling tukar informasi saat kerjasama praktikum. Indikator menuliskan 

hasil pengamatan mendapat rata-rata skor 2,5 karena untuk menuliskan hasil 

pengamatan tentunya tiap kelompok berhasil dalam melakukan praktikum. Ada 

siswa yang belum paham dalam mengisi tabel hasil pengamatan karena masih 

bingung. Indikator membuat pembahasan/analisis data hanya mendapat rata-rata 

skor 1,5 karena pada penilaian ini dilihat dari laporan praktikum yang dibuat, ada 

kelompok yang dalam membuat pembahasan sudah benar namun terlalu singkat 

dan ada kelompok yang pembahasannya masih tidak sesuai penilaian pada 

rubriknya. 

Indikator membuat kesimpulan mendapat rata-rata skor 3 karena tiap 

kelompok sudah benar dan sesuai dalam membuat kesimpulan, dapat dilihat pada 

laporan praktikum kelompok siswa. Kesimpulan yang dibuat siswa merupakan 

ringkasan dari hasil pengamatan dan pembahasan. Indikator  kebersihan alat 

bahan mendapat skor rata-rata 3 karena siswa telah membersihkan alat dan bahan 
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yang ada di meja praktikum setelah melakukan percobaan. Tiap kelompok yang 

telah memegang alat praktikum mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan 

kembali alat yang digunakan. Indikator keberhasilan praktikum pada praktikum 1 

mendapat rata-rata skor 3 karena semua kelompok berhasil melakukan praktikum 

dan memperoleh data pengamatan. Walaupun ada kelompok yang praktikumnya 

cukup lama karena sebelumnya gagal, namun kelompok tersebut kemudian 

berhasil dalam praktikum. Penilaian keberhasilan praktikum dinilai dari kecepatan 

dan ketepatan melakukan praktikum. 

Indikator presentasi hasil percobaan mendapat rata-rata skor sebesar 2,1 

karena saat kelompok presentasi tidak semua anggotanya mendapat bagian untuk 

memaparkan hasil percobaan, namun ada kelompok yang bagus dalam presentasi 

karena telah melakukan pembagian presentasi. Indikator penggunaan bahasa 

mendapat skor rata-rata 2,1 juga, saat presentasi siswa telah menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik namun masih ada kata yang tidak baku yang digunakan 

dalam presentasi. 

Pada Gambar 4.2 menunjukkan hasil keterampilan kerja ilmiah untuk 

praktikum perubahan energi yang dinilai tiap indikatornya yaitu indikator 

kesiapan alat bahan mendapat rata-rata skor 3; indikator kesiapan pribadi dengan 

rata-rata skor 2,2; indikator penguasaan langkah kerja dengan rata-rata skor 2,15; 

indikator penggunaan alat dengan rata-rata skor 3; indikator menuliskan hasil 

pengamatan dengan rata-rata skor 3; indikator membuat pembahasan dengan rata-

rata skor 2; indikator membuat kesimpulan dengan rata-rata skor 2; indikator 

kebersihan alat bahan dengan rata-rata skor 2; indikator keberhasilan praktikum 

dengan rata-rata skor 2,5; indikator presentasi hasil percobaan didapatkan rata-rata 

skor 2, 325 (dibulatkan menjadi 2,3); indikator penggunaan bahasa dengan rata-

rata skor 2,4. 

Indikator kesiapan alat bahan mendapat skor rata-rata 3 karena semua 

kelompok diharuskan membawa alat bahan sendiri. Semua kelompok membawa 

lengkap alat dan bahannya sehingga bisa melaksanakan praktikum perubahan 

energi. Jika ada kelompok yang tidak membawa dengan lengkap maka kelompok 

tersebut tidak bisa melakukan praktikum. Indikator kesiapan pribadi mendapat 
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rata-rata skor 2,2 karena siswa masih ada yang ngobrol sendiri atau alat bahannya 

tertinggal di kelas. Indikator penguasaan langkah kerja mendapat rata-rata skor 

2,15 karena sebagian besar siswa memang menguasai langkah kerja namun 

beberapa siswa belum menguasai langkah kerja seperti kesulitan saat merangkai 

perangkat percobaan. Indikator penggunaan alat mendapat rata-rata skor 3 karena 

alat yang digunakan sederhana sehingga siswa tidak kesulitan saat 

menggunakannya.  

Indikator menuliskan hasil pengamatan mendapat skor rata-rata 3 karena 

semua kelompok berhasil melakukan praktikum dan mendapat data hasil 

percobaan. Indikator membuat pembahasan/analisis data mendapat skor rata-rata 2 

karena saat dinilai dari laporan praktikumnya ada yang masih belum sesuai 

dengan penilaian pada rubrik. Indikator membuat kesimpulan mendapata skor 

rata-rata 2 karena pembahasan yang dibuat oleh siswa masih ada yang belum 

sesuai tentunya akan mempengaruhi dalam pembuatan kesimpulan. Indikator 

keberhasilan praktikum mendapat skor rata-rata 2,5 karena tiap kelompok berhasil 

melakukan praktikum namun ada kelompok yang kurang sempurna dalam 

melakukan praktikum.  

Indikator presentasi hasil percobaan mendapat skor rata-rata 2,3 karena 

siswa yang presentasi cenderung hanya satu atau dua orang saja tidak ada 

pembagian presentasi untuk setiap anggota kelompok. Indikator penggunaan 

bahasa mendapat skor rata-rata 2,4 karena semua siswa sudah menggunakan 

bahasa Indonesia dengan baik namun ada pengucapannya yang masih belum baku 

bahasanya. Hasil keterampilan kerja ilmiah sudah mendapat kriteria baik, dari 

praktikum 1 ke praktikum 2 sudah ada peningkatan untuk per indikatornya. 

Namun ada penurunan pada indikator kesiapan pribadi, menuliskan hasil 

pengamatan, membuat pembahasan dan membuat kesimpulan. Tetapi 

keterampilan kerja ilmiah sudah tumbuh jika nilai sudah mencapai angka lebih 

dari 2,66 dengan predikat B.  

Penyebab adanya penurunan adalah siswa yang pintar ternyata lebih 

menguasai kemampuan kognitfnya daripada psikomotoriknya. Siswa yang 

tergolong biasa saja kemampuan kognitifnya malah lebih bagus kemampuan 
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psikomotoriknya, didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahayu (2012) 

menyebutkan siswa yang memiliki keterampilan observasi tinggi belum tentu 

memiliki hasil belajar kognitif yang tinggi. Namun hasil penilaian keterampilan 

kerja ilmiah yang dilakukan oleh observer tentunya belum bisa dikatakan valid 

karena penilaian yang dilakukan hanya melalui pengamatan (observasi). Hasil 

akan lebih valid lagi jika ada cara penilaian yang lebih akurat. 

Setiap praktikum yang dilakukan oleh siswa, diharuskan untuk membuat 

laporan praktikum kelompok sebagai penugasan. Laporan praktikum merupakan 

salah satu bentuk penilaian autentik. Hasil laporan tersebut mengukur pencapaian 

siswa terhadap praktikum yang telah dilakukan. Rata-rata siswa mendapat nilai 

yang bagus untuk pembuatan laporan praktikum kelompok karena laporan 

tersebut merupakan hasil diskusi bersama. Sesuai dengan penilaian berdasarkan 

kurikulum 2013, jika siswa telah mendapat skor sebesar 2,66 maka sudah bisa 

dikatakan baik dan tuntas dengan predikat B. Jika dihitung skor 2,66 itu dengan 

rentang nilai yaitu sebesar 67. Hasil konversi dari perhitungan rerata nilai laporan 

praktikum kelompok kelas VII F didapatkan skor 3,29 yang berarti mendapat 

predikat B. 

Nilai pretest dan posttest menjadi hasil belajar siswa. Pretest dilakukan 

sebelum kegiatan pembelajaran menggunakan panduan praktikum IPA terpadu 

berbasis inkuiri terbimbing dimulai yang bertujuan untuk melihat kemampuan 

awal siswa. Posttest diadakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa 

setelah menggunakan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing 

tema fotosintesis. Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest sebanyak 22 

siswa. Hasil pretest dan posttest tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan 

uji Gain. 

Hasil nilai pretest yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 22 siswa tidak 

ada siswa yang tuntas atau mencapai nilai 67 atau skor 2,66 atau predikat B. Nilai 

tertinggi dari pretest yaitu 65 dengan predikat C+ dan nilai terendah yaitu 20 

dengan predikat E. Nilai hasil pretest memperoleh rata-rata kelas sebesar 57,5. 

Hasil posttest yang diperoleh sangat berbeda dengan hasil pretest karena 

menunjukkan bahwa jumlah siswa yang tuntas hasil belajarnya mencapai nilai 67 
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sebanyak 17 siswa. Nilai tertinggi dari posttest yaitu 95 dengan predikat A- 

sedangkan nilai terendah yaitu 45 dengan predikat C-. Rata-rata nilai posttest 

yaitu sebesar 75,23 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 77,27% (skor 

penilaian berdasarkan kurikulum 2013 sebesar 3,01) terdiri dari 17 siswa tuntas 

dan 5 siswa belum tuntas.  

Peningkatan nilai akhir hasil belajar kognitif (pengetahuan) diperoleh dari 

nilai posttest dan nilai laporan praktikum. Setelah dianalisis, tiap siswa sudah 

dinyatakan tuntas berdasarkan penilaian kurikulum 2013. Nilai terendah yaitu 2,8 

dan nilai tertinggi yaitu 3,77. Ketuntasan tersebut tercapai karena didukung 

dengan penggunaan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing 

oleh siswa saat kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Matthew & Kenneth (2013) menyebutkan bahwa 

secara logika hasil belajar kognitif siswa lebih bagus saat menggunakan metode 

pembelajaran inkuiri terbimbing daripada menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Ifeoma & Oge (2013) juga 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing 

mendapatkan dampak positif yang signifikan dalam kegiatan pembelajaran dalam 

pelajaran ilmu sosial dibanding dengan metode mengajar konvensional. 

Data dari nilai  pretest dan posttest kemudian dianalisis dengan uji gain. 

Gain adalah selisih antara nilai pretest dan posttest, menunjukkan peningkatan 

penguasaan konsep siswa setelah menggunakan panduan praktikum yang 

dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh gain hasil belajar rata-rata 

sebesar 0,42 dengan kategori “sedang”. Delapan siswa mendapat kriteria Gain 

“tinggi”, sebelas siswa mendapat kriteria Gain “sedang” dan tiga siswa mendapat 

kriteria Gain “rendah”. 

Berdasarkan hasil penghitungan validasi oleh pakar, angket keterbacaan 

pada uji skala kecil, angket tanggapan responden pada uji skala besar dan 

implementasi, hasil penilaian keterampilan kerja ilmiah dan hasil belajar siswa 

semuanya menunjukkan respon positif terhadap penggunaan panduan praktikum 

IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis. Sesuai hasil penelitian 

yang dilakukan maka penggunaan panduan praktikum IPA terpadu berbasis 
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inkuiri terbimbing tema fotosintesis layak digunakan dalam proses pembelajaran 

dan mampu menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa.  

Produk akhir dihasilkan setelah melalui beberapa tahapan pengembangan, 

yaitu melalui pakar dan uji coba. Panduan praktikum yang berhasil dikembangkan 

yaitu panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis untuk menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa SMP yang 

teruji layak digunakan dalam proses pembelajaran, menumbuhkan keterampilan 

kerja ilmiah serta meningkatkan hasil belajar siswa. Pengembangan panduan 

praktikum ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susantini dkk 

(2012) yang menyebutkan bahwa adanya pengembangan petunjuk praktikum 

mampu menimbulkan minat untuk belajar lebih lanjut. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maliyah 

dkk (2012) menyebutkan bahwa pembelajaran dengan inkuiri terbimbing 

berpengaruh baik terhadap prestasi belajar siswa baik aspek kognitif, 

psikomotorik maupun afektif. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan 

Sudarman (2012) bahwa implementasi (penerapan) model pembelajaran inkuiri 

terbimbing lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kinerja 

ilmiah daripada penerapan pembelajaran langsung.  

Menurut Hofstein et al (2005) menyebutkan bahwa siswa yang terlibat 

dalam model pembelajaran secara inkuiri akan lebih termotivasi untuk 

mengajukan pertanyaan tentang fenomena ilmiah yang disajikan kepada mereka. 

Inkuiri terbimbing mengajak siswa untuk belajar sambil melakukan sendiri dalam 

menemukan konsep yang dipelajari, berdasarkan masalah yang ada di lingkungan 

sekitar. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2013) 

menyebutkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat memberi 

peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengembangan panduan praktikum IPA terpadu 

berbasis inkuiri terbimbing tema fotosintesis untuk menumbuhkan keterampilan 

kerja ilmiah siswa SMP kelas VII diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Panduan Praktikum IPA Terpadu Berbasis Inkuri Terbimbing Tema 

Fotosintesis untuk Menumbuhkan Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa SMP 

yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran.  

2. Panduan Praktikum IPA Terpadu Berbasis Inkuiri Terbimbing Tema 

Fotosintesis mampu menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah siswa SMP.  

3. Penggunaan panduan praktikum IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing tema 

fotosintesis meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

5.2 Saran 

 Sesuai hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disarankan: 

1. Panduan praktikum yang dikembangkan pada penelitian ini dapat digunakan 

untuk kelas dan sekolah yang berbeda dalam pembelajaran IPA terpadu 

dengan tema IPA yang lain sehingga kualitasnya menjadi lebih baik lagi. 

2. Kurangnya ketertarikan siswa dalam melakukan praktikum materi tertentu 

dapat diminimalisir dengan menggunakan panduan praktikum yang menarik 

dan berkualitas. 

3. Sebaiknya pada tahap uji skala kecil diadakan pemberian angket untuk uji 

keterlaksanaan praktikum.  
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Rekapitulasi Hasil Penilaian Kelayakan Panduan 

Praktikum 

 

1. Rerata skor penilaian kelayakan pakar materi 

No. Uji kelayakan Validator Skor 

1 Kelayakan materi Dosen 3,75 

2 Kelayakan materi Guru IPA I 3,5 

3 Kelayakan materi Guru IPA II 3,875 

 

2. Rerata skor penilaian kelayakan pakar tampilan 

No. Uji kelayakan Validator Skor 

1 Kelayakan materi Dosen 4 

2 Kelayakan materi Guru IPA I 3,3 

3 Kelayakan materi Guru IPA II 3,4 
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Rekapitulasi Skor Angket Keterbacaan Siswa 

 

No. Pernyataan SS S TS STS 
Jumlah 

skor 
Persentase 

1 

Tampilan panduan 

praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing tema 

fotosintesis menarik 

3 7 - - 33 82,5% 

2 

Tulisan di panduan 

praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing tema 

fotosintesis dapat dibaca 

dengan jelas 

8 2 - - 38 95% 

3 

Bahasa yang digunakan 

dalam panduan praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing 

tema fotosintesis mudah 

dipahami 

7 3 - - 37 92,5% 

4 

Penyajian materi dalam 

panduan praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing 

tema fotosintesis disajikan 

secara sistematis 

2 8 - - 32 80% 

5 

Perintah di panduan 

praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing tema 

fotosintesis jelas 

6 4 - - 36 90% 

Rata-rata 88% 

Kriteria Sangat baik 

Perhitungan: 

Skor 4 jika sangat setuju 

Skor 3 jika setuju 

Skor 2 jika tidak setuju 

Skor 1 jika sangat tidak setuju 

Rumus: 𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

Tabel 3.2 kriteria  panduan praktikum melalui angket 

Kriteria Persentase 

Sangat Baik 81,26%-100% 

Baik 62,51%-81,25% 

Cukup Baik 43,76%-62,50% 

Tidak Baik 25%-43,75% 
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Rerata Skor Angket Tanggapan Siswa 

Uji Skala Besar 

 

No. Pernyataan 
Skor Jumlah 

Skor 
Persentase 

SS S TS STS 

1 Saya dapat menggunakan 

panduan praktikum ini 

sebagai sumber belajar 

petunjuk pelaksanaan 

praktikum. 

30 2 - - 126 98,1% 

2 Setelah menggunakan 

panduan praktikum ini, saya 

mendapat kemudahan dalam 

memahami materi 

fotosintesis. 

26 6 - - 122 95,3% 

3 Panduan praktikum 

membantu saya dalam 

membuat rumusan masalah 

dari materi fotosintesis yang 

diajarkan guru. 

19 13 - - 115 89,8% 

4 Saya dapat membuat 

hipotesis sebelum melakukan 

praktikum dengan 

menggunakan panduan 

praktikum. 

15 17 - - 111 86,7% 

5 Langkah-langkah percobaan 

yang ada dalam panduan 

praktikum dapat saya pahami 

dengan baik. 

19 13 - - 115 89,8% 

6 Saya melakukan praktikum 

fotosintesis sesuai dengan 

petunjuk pada panduan 

praktikum. 

28 4 - - 124 96,8% 

7 Hampir tidak ada kesulitan 

saat saya melaksanakan 

praktikum selama 

menggunakan panduan 

praktikum tersebut. 

14 18 - - 110 85,9% 

8 Setelah melakukan 

praktikum, saya mendapat 

hasil pengamatan sesuai 

dengan langkah percobaan. 

19 13 - - 115 89,8% 

Lampiran 7 
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9 Hasil pengamatan yang saya 

dapat harus dianalisis. 

15 17 - - 111 86,7% 

10 Hipotesis yang saya buat 

dengan hasil analisis saya 

sesuai dan benar. 

16 16 - - 112 87,5% 

11 Hipotesis yang sesuai 

membantu saya dalam 

menarik kesimpulan dari 

praktikum yang saya 

lakukan. 

20 12 - - 116 90,6% 

12 Saya merasa terbantu dalam 

melakukan praktikum jika 

ada panduan praktikum 

tersebut. 

25 7 - - 121 94,5% 

Rata-rata 91,01% 

Kriteria Sangat baik 

 

Perhitungan: 

Skor 4 jika sangat setuju 

Skor 3 jika setuju 

Skor 2 jika tidak setuju 

Skor 1 jika sangat tidak setuju 

Rumus: 𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

Tabel 3.2 kriteria panduan praktikum melalui angket 

Kriteria Persentase 

Sangat Baik 81,26%-100% 

Baik 62,51%-81,25% 

Cukup Baik 43,76%-62,50% 

Tidak Baik 25%-43,75% 
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Rerata Skor Angket Tanggapan Guru Uji Skala Besar 

 

No. Pernyataan 
Skor Jumlah 

skor 
Persentase 

SS S TS STS 

1. 

Menurut saya, panduan praktikum 

tersebut telah membantu siswa 

dalam melakukan praktikum 

fotosintesis. 

2 - - - 8 100% 

2. 

Panduan praktikum membantu 

siswa dalam memahami materi 

fotosintesis dengan jelas. 

1 1 - - 7 87,5% 

3. 

Panduan praktikum membantu 

siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

- 2 - - 6 75% 

4. 

Panduan praktikum telah 

memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk bisa membuat 

rumusan masalah. 

- 2 - - 6 75% 

5. 

Panduan praktikum menyajikan 

suatu masalah agar siswa bisa 

berlatih membuat hipotesis. 

2 - - - 8 100% 

6. 

Panduan praktikum memudahkan 

bagi siswa dalam melakukan 

praktikum. 

2 - - - 8 100% 

7. 

Siswa dapat menuliskan 

hipotesisnya dalam panduan 

praktikum. 

2 - - - 8 100% 

8. 
Panduan praktikum memberikan 

langkah yang runtut bagi siswa. 
2 - - - 8 100% 

9. 

Panduan praktikum telah 

menumbuhkan keterampilan kerja 

ilmiah siswa. 

- 2 - - 6 75% 

10. 

Salah satu keterampilan yang bisa 

ditingkatkan siswa adalah 

mengomunikasikan hasil 

praktikum di depan kelas. 

2 - - - 8 100% 

Rata-rata 91,25% 

Kriteria Sangat baik 

Lampiran 9 
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Perhitungan: 

Skor 4 jika sangat setuju 

Skor 3 jika setuju 

Skor 2 jika tidak setuju 

Skor 1 jika sangat tidak setuju 

Rumus: 𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

Tabel 3.2 kriteria panduan praktikum melalui angket 

Kriteria Persentase 

Sangat Baik 81,26%-100% 

Baik 62,51%-81,25% 

Cukup Baik 43,76%-62,50% 

Tidak Baik 25%-43,75% 
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Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Uji Skala Besar 

 

 

No Angket 
Jumlah 

responden 
Persentase Kriteria 

1 Tanggapan siswa 32 91,01% Sangat baik 

2 Tanggapan guru 2 91,25% Sangat baik 

 

Perhitungan: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

Tabel 3.2 kriteria panduan praktikum melalui angket 

Kriteria  Persentase  

Sangat Baik 81,26%-100% 

Baik 62,51%-81,25% 

Cukup Baik 43,76%-62,50% 

Tidak Baik 25%-43,75% 
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Rerata Skor Angket Tanggapan Siswa Kelas 

Implementasi 

 

No. Pernyataan 
Skor Jumlah 

Skor 
Persentase 

SS S TS STS 

1 Saya dapat menggunakan 

panduan praktikum ini 

sebagai sumber belajar 

petunjuk pelaksanaan 

praktikum. 

16 6 - - 82 93,2% 

2 Setelah menggunakan 

panduan praktikum ini, saya 

mendapat kemudahan dalam 

memahami materi 

fotosintesis. 

10 12 - - 76 86,4% 

3 Panduan praktikum 

membantu saya dalam 

membuat rumusan masalah 

dari materi fotosintesis yang 

diajarkan guru. 

10 12 - - 76 86,4% 

4 Saya dapat membuat 

hipotesis sebelum melakukan 

praktikum dengan 

menggunakan panduan 

praktikum. 

10 8 4 - 72 81,8% 

5 Langkah-langkah percobaan 

yang ada dalam panduan 

praktikum dapat saya pahami 

dengan baik. 

10 12 - - 76 86,4% 

6 Saya melakukan praktikum 

fotosintesis sesuai dengan 

petunjuk pada panduan 

praktikum. 

17 5 - - 83 94,3% 

7 Hampir tidak ada kesulitan 

saat saya melaksanakan 

praktikum selama 

menggunakan panduan 

2 13 7 - 61 69,3% 

Lampiran 12 
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praktikum tersebut. 

8 Setelah melakukan 

praktikum, saya mendapat 

hasil pengamatan sesuai 

dengan langkah percobaan. 

15 7 - - 81 92,05% 

9 Hasil pengamatan yang saya 

dapat harus dianalisis. 

5 14 3 - 68 77,3% 

10 Hipotesis yang saya buat 

dengan hasil analisis saya 

sesuai dan benar. 

9 12 1 - 74 84,1% 

11 Hipotesis yang sesuai 

membantu saya dalam 

menarik kesimpulan dari 

praktikum yang saya 

lakukan. 

11 11 - - 77 87,5% 

12 Saya merasa terbantu dalam 

melakukan praktikum jika 

ada panduan praktikum 

tersebut. 

20 2 - - 86 97,7% 

Rata-rata 86,37% 

Kriteria Sangat baik 

 

Perhitungan: 

Skor 4 jika sangat setuju 

Skor 3 jika setuju 

Skor 2 jika tidak setuju 

Skor 1 jika sangat tidak setuju 

Rumus: 𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

Tabel 3.2 kriteria panduan praktikum melalui angket 

Kriteria Persentase 

Sangat Baik 81,26%-100% 

Baik 62,51%-81,25% 

Cukup Baik 43,76%-62,50% 

Tidak Baik 25%-43,75% 
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SILABUS MATA PELAJARAN: IPA 

 

Satuan Pendidikan :  SMP N 6 Magelang 

Kelas   :  VII 

 

Kompetensi Inti :   

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan  

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan  

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 
 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Mengagumi 

keteraturan dan 

kompleksitas  ciptaan 

Tuhan tentang aspek 

fisik dan kimiawi, 
kehidupan dalam 

ekosistem, dan 

peranan manusia 

dalam lingkungan serta 

mewujudkannya dalam  

pengamalan ajaran 

agama yang dianutnya 

 

Fotosintesis 

 

 

 

 

 

 

Mengamati :  
1. Melakukan pengamatan terhadap 

tumbuhan  yang  ada di lingkungan 

sekitar 

 

Menanya : 

 

 

 

 

 

 

Tugas  

1. Tumbuhan mana yang lebih banyak 

menghasilkan oksigen, apakah yang 

ditaruh ditempat banyak cahaya 

matahari atau di tempat teduh ? 

2. Lakukan percobaan sederhana untuk 

6X 40 

menit (4 

kali tatap 

muka) 

Buku Guru IPA 

SMP/MTs kelas 

VII, Buku Siswa 

IPA SMP/MTs 

kelas VII, 
Panduan 

Praktikum Tema 

Fotosintesis, alat 

dan bahan untuk 

praktikum, 

powerpoint 

 

8
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L
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p
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4
 



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

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 

pengamatan, 

percobaan, dan 
berdiskusi  

 

2.2 Menghargai kerja 

individu dan kelompok 

dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan 

percobaan dan 

melaporkan hasil 

percobaan 
 

3.6  Mengenal konsep 

energi, berbagai 

sumber energi, energi 

dari makanan, 

transformasi energi, 

respirasi, sistem 

pencernaan makanan 

1. Menanyakan bagaimanakah cara 

tumbuhan mendapatkan makanannya? 

2. Menanyakan apakah nama peristiwa 

pembuatan makanan sendiri oleh 

tumbuhan ? 

3. Menanyakan bahan apa saja yang 

diperlukan tumbuhan untuk membuat 

makanannya sendiri? 

4. Menanyakan bagaimanakah cara 

membuktikan bahwa  proses pembuatan 

makanan sendiri oleh tumbuhan 

menghasilkan oksigen? 

5. Menanyakan faktor apa saja yang 

mempengaruhi fotosintesis? 

 

 

Eksperimen/eksplorasi : 

1. Melakukan praktikum menyelidiki gas 

yang dihasilkan tumbuhan  saat 

pembuatan makanan sendiri 

2. Pembuktian zat dilakukan dengan 

percobaan Jan Ingenhouz yang 

menggunakan  daun Hydrilla, corong 

kaca, gelas kimia dan tabung reaksi. 

3. Melakukan percobaan perubahan energi 

 

Mengasosiasi : 

1. Diskusi kelompok untuk membahas 

hasil percobaan. 

mengungkapkannya. 

 

Observasi  

Ceklist lembar pengamatan kegiatan 

eksperimen  

 

Portofolio  

Laporan praktikum kelompok (tertulisa) 

 

Tes  

Tes tertulis bentuk uraian (tes pretest dan 

posttest) 

 

Unjuk Kerja 

Penilaian kerja ilmiah dengan rubrik 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dan fotosintesis 

 

4.6  Melakukan percobaan 
sederhana untuk 

menyelidiki proses 

fotosintesis pada 

tumbuhan hijau 

2. Hasil percobaan dalam bentuk gas yang 

tertampung di dalam tabung reaksi.  

 

Mengomunikasikan : 

1. Menyampaikan hasil percobaan dalam 

bentuk laporan praktek.  

2. Menyampaikan informasi lebih jauh 

tentang proses fotosintesis. 

 

              Magelang,  Maret 2014 

   Guru Mapel IPA         Peneliti, 

     
Heni Kuswidiyati, S.Pd.         Maya Ektryana Waluyo 

   NIP. 197208181999032007        NIM. 4001410031 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan   :  Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Magelang 

Mata Pelajaran    :  IPA  

Kelas/Semester   :  Kelas VII / Semester II 

Topik      :  Energi dalam Sistem Kehidupan 

Sub Topik     :  Fotosintesis 

Alokasi  Waktu    :  6 X 40 menit ( 4 kali tatap muka)  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/ teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.2 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik 

dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam 

lingkungan serta mewujudkannya dalam  pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya. 
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2.3 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 pengamatan, percobaan, dan 

berdiskusi. 

2.4 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan. 

3.6 Mengenal konsep energi, berbagai sumber energi, energi dari makanan, 

transformasi energi, respirasi, sistem pencernaan makanan dan fotosintesis. 

4.6 Melakukan percobaan sederhana untuk menyelidiki proses fotosintesis pada 

tumbuhan hijau 

 

C. Indikator 

1. Siswa mampu mendefinisikan pengertian fotosintesis dengan benar dan teliti 

setelah melakukan percobaan fotosintesis. 

2. Siswa mengenal reaksi fotosintesis dan perubahan energi yang terjadi dengan 

baik. 

3. Siswa memahami percobaan Ingenhousz dengan cermat dan teliti. 

4. Siswa dengan cermat dapat menyebutkan macam-macam perubahan energi 

yang terjadi setelah melakukan percobaan. 

5. Siswa dapat membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan 

dengan penuh percaya diri. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan siswa dengan rasa ingin tahu yang tinggi, cermat, teliti, 

tanggung jawab melakukan pengamatan menggunakan alat inderanya 

terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas benda hidup sebagai ciptaan Tuhan dan saling menghargai 

pendapat, bekerja sama dan aktif dalam berdiskusi. 



91 
 

 

2. Melalui kerja ilmiah siswa mengembangkan keterampilan melakukan 

pengamatan, menyajikan dan mengolah data secara teliti, cermat, jujur 

memahami konsep fotosintesis melalui percobaan sederhana. 

3. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat mendefinisikan pengertian 

fotosintesis dan mengenal proses fotosintesis dengan benar dan teliti. 

4. Setelah melakukan dan mengolah data percobaan, siswa dapat 

mempresentasikan hasil percobaan fotosintesis di muka dengan penuh 

percaya diri dan tanggung jawab. 

5. Siswa mengenal perubahan energi pada fotosintesis dengan penuh rasa ingin 

tahu melalui percobaan Ingenhousz. 

6. Siswa dengan jujur dan percaya diri dapat menyebutkan bunyi hukum 

kekekalan energi. 

7. Melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan secara komunikatif perubahan 

energi yang terjadi pada hasil praktikum. 

 

E. Materi 

Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia 

dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang 

memiliki spektrum cahaya tampak, dari ungu sampai merah, inframerah dan 

ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis. 

Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara 

senyawa air (H2O) dan karbondioksida (CO2) dibantu oleh cahaya matahari yang 

diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen (O2) dan senyawa glukosa 

(C6H12O6).  

6 CO2 (g) + 6 H2O (aq)
𝑐𝑎𝑎𝑦𝑎  𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑖

𝑘𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙
 C6H12O6 + 6 O2 (g) 

 

Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan oksigen yang dihasilkan pada 

proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis adalah konsentrasi CO2 di udara, 
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klorofil, cahaya matahari, air, dan suhu. Perubahan energi yang terjadi selama 

fotosintesis adalah dari energi cahaya menjadi energi kimia.  

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sesuai dengan bunyi 

hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan 

namun dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Macam-macam bentuk 

energi yang terdapat di alam ini yaitu: energi kimia, energi listrik, energi 

matahari, energi nuklir, energi angin. 

 

F. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode   : Percobaan, diskusi 

3. Model Pembelajaran : Inkuiri terbimbing (merumuskan masalah, 

membuat hipotesis, melakukan percobaan, pengumpulan data, analisis data, 

menarik kesimpulan). 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran : 

1. Media  : Lingkungan, power point 

2. Alat dan bahan :  

a. Alat dan bahan percobaan fotosintesis menghasilkan oksigen 

(Ingenhousz), yaitu 

 Alat: gelas kimia 600 ml, corong kaca, tabung reaksi, kawat 

penyangga, stopwatch, gunting, penggaris 

 Bahan: tumbuhan Hydrilla sp. , air 

b. Alat dan bahan percobaan perubahan energi, yaitu 

 Alat: gunting, cutter 

 Bahan: penjepit kertas 10 buah, lempengan seng 3 buah, uang logam 

tembaga 3 buah, kabel berwarna, lampu LED, tomat 3 buah 

3. Sumber belajar : 

a. Wahono, dkk. 2013. Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas 

VII. Jakarta: Kemendikbud. 
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b. Wahono, dkk. 2013. Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas 

VII. Jakarta: Kemendikbud. 

c. Panduan Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing Tema Fotosintesis 

 

H. Kegiatan pembelajaran 

Langkah-Langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 (1x40’) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu 

Pendahuluan  a. Pemusatan perhatian : 

Guru meminta siswa untuk 

memusatkan perhatian. 

b. Guru menanyakan kehadiran 

siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan inti 1.1 Guru membagikan soal pretest 

kepada siswa yang berjumlah 

10 soal. 

1.2 Siswa mengerjakan soal pretest 

dari guru. 

30 menit 

Penutup Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

5 menit 

 

Pertemuan 2 (2x40’) 

Kegiatan Langkah Model 

Inkuiri  

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   a. Pemusatan perhatian : 

Guru memberikan contoh gambar 

tumbuhan yang berfotosintesis, 

kemudian memberikan pertanyaan: 

1. Siapakah yang melakukan 

fotosintesis? 

2. Bagaimanakah reaksi 

fotosintesis berlangsung? 

3. Manakah yang merupakan 

unsur dan senyawa? 

b. Guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan  2.1Guru menyampaikan informasi  60 menit 
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inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Merumuskan 

masalah 

 

 

 

 

 

b. Membuat 

hipotesis 

 

 

 

 

 

 

c. Melakukan 

percobaan 

 

 

 

 

d. Mengumpulk

an data 

 

 

 

 

 

e. Analisis data 

 

kepada siswamengenai konsep 

fotosintesis 

 

3.1 Guru membagi siswa dalam 

kelompok, setiap kelompok 

berjumlah 4-5 siswa. 

 

3.2 Guru membagikan panduan 

praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing tema fotosintesis 

kepada siswa. 

 

3.3 Siswa melakukan percobaan 

“fotosintesis menghasilkan 

oksigen” sesuai panduan 

praktikum: 

a. Siswa membaca tujuan 

praktikum dalam panduan 

praktikum, langkah inkuiri 

merumuskan masalah bisa 

dilihat dari tujuan 

praktikum. 

 

b. Siswa mengisi titik-titik 

kosong pada kalimat 

rumpang tentang percobaan 

Ingenhousz pada bagian 

hipotesis dalam panduan 

praktikum sebelum 

melakukan percobaan. 

 

c. Siswa melakukan percobaan 

menggunakan alat dan 

bahan yang disiapkan serta 

sesuai dengan langkah kerja 

dalam panduan praktikum. 

 

d. Siswa menuliskan hasil 

pengamatan yang diperoleh 

ke dalam tabel pengamatan 

percobaan fotosintesis yang 

telah disediakan dalam 

panduan praktikum. 

 

e. Siswa dalam menganalisis 

data pengamatan dapat 
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f. Menarik 

kesimpulan 

menuliskan pada kolom 

pembahasan di panduan 

praktikum, sebagai 

pengembangan dari analisis 

data, siswa dapat menjawab 

empat pertanyaan yang ada 

di panduan praktikum. 

 

f. Siswa menuliskan 

kesimpulan pada kolom 

kesimpulan dalam panduan 

praktikum setelah 

melakukan percobaan. 

 

4.1 Siswa melakukan presentasi 

hasil pengamatan untuk setiap 

kelompok di depan kelas. 

Penutup  5.1 Siswa dengan dibimbing guru 

mereview dan menjelaskan 

kembali hasil kegiatan 

pembelajaran 

 

5.2Guru memberi tugas rumah 

kepada siswa untuk membuat 

laporan praktikum kelompok 

percobaan Ingenhousz 

 

5.3 Guru meminta siswa untuk 

membawa alat dan bahan 

praktikum pada materi 

perubahan energi untuk 

pertemuan berikutnya. 

10 menit 

 

Pertemuan 3 (2x40’) 

Kegiatan Langkah Model 

Inkuiri  

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   a. Pemusatan perhatian : 

Guru meminta siswa untuk 

memusatkan perhatian, kemudian 

menanyakan kepada siswa: 

2. Tahukah kalian bunyi hukum 

kekekalan energi? 

3. Di alam ini, terdapat energi apa 

sajakah? 

10 menit 
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b. Guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran. 

Kegiatan inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Merumuskan 

masalah 

 

 

 

 

b. Membuat 

hipotesis 

 

 

 

 

 

 

c. Melakukan 

percobaan 

 

 

 

 

d. Mengumpul

kan data 

 

 

 

 

e. Analisis data 

2.1 Guru menyampaikan informasi 

kepada siswa mengenai materi 

perubahan energiyang terjadi 

saat fotosintesis 

 

3.1 Guru membagi siswa dalam 

kelompok, setiap kelompok 

berjumlah 4-5 siswa. 

 

3.2 Guru membagikan panduan 

praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing tema fotosintesis 

kepada siswa 

 

3.3 Siswa melakukan percobaan 

“perubahan energi” sesuai 

dengan panduan praktikum: 

a. Siswa membaca tujuan 

praktikum dalam panduan 

praktikum, langkah inkuiri 

merumuskan masalah bisa 

dilihat dari tujuan praktikum. 

 

b. Siswa mengisi titik-titik 

kosong pada kalimat 

rumpang tentang percobaan 

perubahan energi pada 

bagian hipotesis dalam 

panduan praktikum sebelum 

melakukan percobaan. 

 

c. Siswa melakukan percobaan 

menggunakan alat dan bahan 

yang disiapkan serta sesuai 

dengan langkah kerja dalam 

panduan praktikum. 

 

d. Siswa menuliskan hasil 

pengamatan yang diperoleh 

pada bagian yang telah 

disediakan dalam panduan 

praktikum. 

 

e. Siswa dalam menganalisis 

 60 menit 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Menarik 

kesimpulan 

data pengamatan dapat 

menuliskan pada kolom 

pembahasan di panduan 

praktikum, sebagai 

pengembangan dari analisis 

data, siswa dapat menjawab 

empat pertanyaan yang ada 

di panduan praktikum. 

 

f. Siswa menuliskan 

kesimpulan pada kolom 

kesimpulan dalam panduan 

praktikum setelah melakukan 

percobaan. 

 

4.1 Siswa melakukan presentasi 

hasil pengamatan untuk setiap 

kelompok di depan kelas. 

 

Penutup  5.1 Siswa dengan bimbingan guru 

mereview dan menjelaskan 

kembali hasil kegiatan 

pembelajaran 

 

5.2 Guru memberi tugas rumah 

untuk membuat laporan 

praktikum kelompok 

“perubahan  energi” 

 

5.3 Guru memberitahukan kepada 

siswa untuk belajar tentang 

fotosintesis untuk posttest pada 

pertemuan berikutnya. 

10 menit 

 

Pertemuan 4 (1x40’) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  a. Pemusatan perhatian : 

Guru meminta siswa untuk memusatkan 

perhatian dan menanyakan kehadiran 

siswa 

b. Guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan inti 3.1 Guru memberikan waktu kepada 30 menit 
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siswa untuk belajar sendiri selama 5 

menit 

3.2 Guru membagikan soal posttest 

kepada siswa 

3.3 Siswa melaksanakan posttest dari 

guru 

 

Penutup Guru menyampaikan materi pertemuan 

berikutnya untuk dipelajari 

 

5 menit 

 

I. Penilaian 

1. Unjuk kerja : penilaian  keterampilan kerja ilmiah 

2. Laporan praktikum kelompok 

3. Tes : soal pretest-postest 

 

Magelang,  Maret 2014 

Guru Mapel IPA     Peneliti 

 

Heni Kuswidiyati, S.Pd.     Maya Ektryana Waluyo 

NIP. 197208181999032007    NIM 4001410031 
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Nilai Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa 

 

No. 

Presensi 

Praktikum 1 Praktikum 2 

Jumlah 

skor 
Nilai 

Konversi Jumlah 

skor 
Nilai 

Konversi 

1 28 3,39 A- 26 3,15 B+ 

2 29 3,51 A- 28 3,39 A- 

3 27 3,27 B+ 28 3,39 A- 

4 25 3,03 B+ 26 3,15 B+ 

5 27 3,27 B+ 26 3,15 B+ 

6 29 3,51 A- 25 3,03 B+ 

7 27 3,27 B+ 27 3,27 B+ 

8 26 3,15 B+ 26 3,15 B+ 

9 27 3,27 B+ 25 3,03 B+ 

10 20 2,42 B- 28 3,39 A- 

11 20 2,42 B- 28 3,39 A- 

12 20 2,42 B- 29 3,51 A- 

13 21 2,54 B- 30 3,64 A- 

14 26 3,15 B+ 26 3,15 B+ 

15 25 3,03 B+ 25 3,03 B+ 

16 28 3,39 A- 27 3,27 B+ 

17 26 3,15 B+ 24 2,91 B 

18 28 3,39 A- 28 3,39 A- 

19 27 3,27 B+ 27 3,27 B+ 

20 28 3,39 A- 26 3,15 B+ 

21 27 3,27 B+ 26 3,15 B+ 

22 27 3,27 B+ 26 3,15 B+ 

 Rata-rata 1 3,33 A- Rata-rata 2 3,15 B+ 

∑ rata-rata 6,46 

rata-rata keseluruhan 3,24 (B+) 

 

Berdasarkan perhitungan menurut kurikulum 2013: 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN KERJA ILMIAH SISWA DALAM PRAKTIKUM 

JUDUL PRAKTIKUM : 

Petunjuk : isilah kolom yang disediakan terhadap aktivitas yang dilakukan siswa selama melakukan praktikum sesuai rubrik yang 

ada. 

 

No. Indikator 
Kelompok ….. Kelompok….. Kelompok…… 

               

Melaksanakan penelitian ilmiah 

1. Kesiapan alat dan bahan                

2. Kesiapan pribadi                

3. Penguasaan langkah kerja                

4. Penggunaan alat                

5. Menuliskan hasil pengamatan                

6. Membuat pembahasan                

7. Membuat kesimpulan                

8. Kebersihan alat dan bahan                

9. Keberhasilan praktikum                

Mengomunikasikan hasil penelitian ilmiah 

10. Presentasi hasil percobaan                

11. Penggunaan bahasa                

 

1
0
0
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RUBRIK PENILAIAN  

KETERAMPILAN KERJA ILMIAH SISWA 

      

 

 

  No. Aspek yang diamati Skor 

1 Kesiapan alat dan bahan 

Membawa semua alat dan bahan yang diperlukan 3 

Membawa sebagian alat dan bahan yang diperlukan 2 

Hanya membawa beberapa bahan saja 1 

2 Kesiapan pribadi 

Bekerja dengan tenang sesuai panduan praktikum 3 

Bekerja dengan ragu-ragu namun sesuai panduan 

praktikum 

2 

Bekerja dengan ragu-ragu dan bertanya kepada teman 1 

3 Penguasaan langkah kerja 

Menguasai semua langkah kerja dengan baik dan runtut 3 

Menguasai sebagian langkah kerja dengan runtut 2 

Menguasai sebagian langkah kerja namun tidak runtut 1 

4 Penggunaan alat 

Mengetahui semua nama alat dan fungsinya dengan baik 3 

Mengetahui sedikit nama alat dan sedikit fungsinya 2 

Hanya mengetahui nama alat 1 

5 Menuliskan hasil pengamatan 

Menemukan hasil dan menuliskan hasil pengamatan 

dengan jelas 

3 

Menemukan hasil dan menuliskan secara singkat saja 2 

Menemukan hasil namun kurang tepat dalam 

penulisannya 

1 

6 Membuat pembahasan 

Membuat pembahasan sesuai hasil pengamatan, lengkap 

dan benar 

3 

Membuat pembahasan sesuai hasil pengamatan, tidak 

lengkap, benar 

2 

Membuat pembahasan namun salah, tidak sesuai hasil 

pengamatan 

1 

7 Kemampuan membuat kesimpulan 

Membuat kesimpulan berdasarkan tujuan percobaan dan 

benar 

3 

Membuat kesimpulan berdasarkan tujuan percobaan dan 

salah 

2 

Membuat kesimpulan tidak sesuai tujuan percobaan 1 
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8 Kebersihan alat dan bahan 

Membersihkan dan mengembalikan alat dan bahan sesuai 

tempatnya 

3 

Hanya membersihkan/mengembalikan alat dan bahan saja 2 

Membiarkan alat dan bahan setelah selesai praktikum 1 

9 Keberhasilan praktikum 

Siswa berhasil melakukan praktikum dengan tepat, cepat, 

benar dan mandiri 

3 

Siswa berhasil melakukan praktikum dengan benar, tepat 

namun lama 

2 

Siswa berhasil melakukan praktikum dengan benar, lama 

dan tidak mandiri 

1 

10 Presentasi hasil percobaan 

Mempresentasikan hasil percobaan dengan penuh percaya 

diri dan benar 

3 

Mempresentasikan hasil percobaan dengan ragu-ragu 

namun benar 

2 

Mempresentasikan hasil percobaan dan salah 1 

11 Penggunaan bahasa 

Bahasa yang digunakan selama presentasi baku, suara 

jelas, baik. 

3 

Bahasa yang digunakan selama presentasi suara jelas, 

baik, tidak baku. 

2 

Bahasa yang digunakan selama presentasi baik, suara 

tidak jelas, tidak baku. 

1 
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NILAI LAPORAN PRAKTIKUM KELOMPOK 

 

Kelompok 
Praktikum 1 Praktikum 2 

Nilai Penilaian 2013 Nilai Penilaian 2013 

1 77,5 3,1 87,5 3,5 

2 95 3,8 92,5 3,7 

3 77,5 3,1 87,5 3,5 

4 77,5 3,1 77,5 3,1 

5 77,5 3,1 72,5 2,9 

 

Keterangan: 

 Praktikum 1 = percobaan ingenhousz (fotosintesis menghasilkan oksigen) 

 Praktikum 2 =  percobaan perubahan energi 

Perhitungan skor nilai praktikum dihitung tiap aspek dengan menggunakan skor 

4,3,2,1 

Penilaian laporan menggunakan sistem penilaian kurikulum 2013 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 4 

Daftar Kelompok 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 

1. Bima Maulana Yusuf 1. Gaizka Rossidida 1. Imadhudin Kurnia 

2. Fadhil Marzuqi 2. Ilham Audio Firdaus 2. Irfannur Alim 

3. Yunita Ayu Amarila 3. Nuzullaela Rahmawati 3. Maya Afrilia A 

4. Shafira Qurrota A 4. Nabilah Canda 4. Jihan Aqila O 

5. Sekar Indriasworo A 5. Nabila Bunga  

 

Kelompok 4 Kelompok 5 

1. Muhamad Arsyal 1. Muhammad Ma‟azim 

2. Muhammad Allam 2. Dinda Amalia P 

3. Ika Yulianti 3. Devinka Amelia F 

4. Hindah Ngaisah 4. Adila Amalita H 
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LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM KELOMPOK 

 

Judul praktikum  : 

Tanggal pelaksanaan : 

 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

5            

6             

7            

 

Penilaian: 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

Untuk penilaian secara kurikulum 2013 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4
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RUBRIK PENILAIAN  

LAPORAN PRAKTIKUM KELOMPOK 

 

No

. 

Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Skor 

1. Judul Judul yang disajikan dengan benar, singkat 

sesuai dengan rancangan percobaan 

4 

Judul benar tetapi terlalu panjang, sesuai 

rancangan percobaan 

3 

Judul tidak sesuai dengan rancangan 

percobaan 

2 

Judul tidak dicantumkan 1 

2. Tujuan Menyebutkan tujuan sesuai dengan judul 

dan permasalahan 

4 

Menyebutkan tujuan sesuai dengan judul 

dan tidak sesuai permasalahan 

3 

Menyebutkan tujuan, tidak sesuai judul dan 

permasalahan 

2 

Tidak mencantumkan tujuan 1 

3. Hipotesis Membuat hipotesis dengan rinci, sesuai 

dengan pertanyaan dan benar 

4 

Membuat hipotesis dengan singkat namun 

benar 

3 

Membuat hipotesis namun salah 2 

Tidak membuat hipotesis 1 

4. Dasar teori Terdapat latar belakang dan permasalahan 

yang terkait, ada teori sesuai tujuan 

praktikum 

4 

Tidak ada latar belakang dan permasalahan, 

teori sesuai tujuan praktikum 

3 

Tidak ada latar belakang dan permasalahan, 

teori tidak sesuai tujuan praktikum 

2 

Tidak mencantumkan deskripsi teori 1 

5. Alat dan 

bahan 

Menyebutkan alat dan bahan dengan benar 

dan lengkap 

4 

Menyebutkan alat dan bahan dengan benar 

tapi tidak lengkap 

3 

Hanya menyebutkan alat atau bahan saja 2 
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Tidak menyebutkan alat dan bahan 1 

6. Diagram 

alir cara 

kerja 

Menyusun cara kerja dengan benar, jelas 

dan runtut 

4 

Menyusun cara kerja dengan benar dan jelas 3 

Menyusun cara kerja namun kurang sesuai 

dan tidak runtut 

2 

Tidak menyusun cara kerja 1 

7. Hasil 

pengamatan 

Hasil pengamatan benar dan lengkap 4 

Hasil pengamatan benar 3 

Hasil pengamatan tidak benar 2 

Tidak membuat hasil pengamatan 1 

8. Pembahasan Hasil pengamatan dibahas dengan sesuai, 

komunikatif dan mudah dipahami 

4 

Hasil pengamatan dibahas dengan sesuai 

namun sulit dipahami 

3 

Hasil pengamatan dibahas namun tidak 

sesuai 

2 

Pembahasan tidak menggambarkan hasil 

pengamatan 

1 

9. Kesimpulan Kesimpulan benar, singkat, jelas sesuai 

dengan hasil pengamatan dan tujuan 

praktikum 

4 

Kesimpulan benar, singkat, jelas, sesuai 

hasil pengamatan 

3 

Kesimpulan kurang benar, kurang jelas, 

sesuai hasil pengamatan 

2 

Tidak membuat kesimpulan dari praktikum 1 

10. Jawaban 

pertanyaan 

(4 

pertanyaan) 

Dapat menjawab semua pertanyaan dengan 

benar 

4 

Salah satu pertanyaan salah 3 

Jika dua pertanyaan salah 2 

Hanya satu pertanyaan yang benar 1 
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SOAL PRETEST-POSTEST FOTOSINTESIS 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VII / II 

Waktu  : 60 menit 

 

1. Proses fotosintesis memerlukan bahan-bahan yaitu air dan karbondioksida. 

Fotosintesis terjadi di daun. Klorofil dan cahaya matahari juga sangat 

dibutuhkan, karena klorofil membantu dalam menangkap cahaya matahari. 

Reaksi yang terjadi antara air dan karbondioksida, yang dibantu klorofil dan 

cahaya matahari, proses fotosintesis akan menghasilkan glukosa dan oksigen. 

Tuliskan kembali reaksi kimia dari proses fotosintesis! 

 

2. Tunjukkan bagaimana hubungan antara intensitas cahaya dan laju fotosintesis 

menggunakan grafik!  

 

3. Alat dan bahan apa yang perlu disiapkan saudara untuk melakukan percobaan 

Ingenhousz? 

 

4. Gambarkan desain perangkat percobaan Ingenhousz ! 

 

5. Perhatikan tabel berikut ini. 

No. Perlakuan Waktu Banyak gelembung 

1. Tempat terang 5 menit 250 

2. Tempat gelap 5 menit 120 

Tabel 1. Hasil pengamatan percobaan 

Simpulkan hasil percobaan fotosintesis berdasarkan hasil pengamatan pada 

Tabel 1! 

 

6. Apakah pengertian fotosintesis menurut saudara setelah melakukan percobaan 

Ingenhousz? 
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7. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis adalah 

cahaya matahari. Cahaya matahari mempunyai spektrum cahaya tampak. 

Adanya cahaya tampak membantu kita untuk melihat benda yang ada di 

sekeliling kita. Spektrum cahaya tampak mempunyai beberapa warna. 

Sebutkan spektrum cahaya tampak tersebut! 

 

8. Perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis adalah perubahan dari 

cahaya menjadi kimia, mengapa? 

 

9. Pada percobaan perubahan energi yang saudara lakukan, alat dan bahan apa 

sajakah yang diperlukan? 

 

10. Percobaan perubahan energi mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. 

a.   Setiap tomat dilubangi bagian sisi-sisinya agar bisa dimasukkan uang 

logam dan lempengan seng. 

b. Lempengan seng pada tomat yang satu dihubungkan dengan uang logam 

pada tomat  yang lain melalui kabel dengan dibantu penjepit kertas. 

c.   Mengambil kabel kemudian memotongnya sepanjang 10 cm sebanyak 5 

buah. 

d. Setiap tomat ditusuk lempengan seng dan uang logam pada sisi yang 

berlawanan. 

e.   Menghubungkan kabel dengan lampu LED 

f.   Mengamati perubahan yang terjadi dan mencatatnya di hasil 

pengamatan 

Langkah-langkah percobaan di atas masih belum berurutan, coba saudara 

urutkan sehingga menjadi langkah-langkah percobaan yang benar! 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST-POSTEST 

 

1. Reaksi fotosintesis: 

6CO2 + 6𝐻2O  
Cahaya  matahari

Klorofil
    𝐶6𝐻12𝑂6  +  6O2 

 

2. Hubungan kenaikan intensitas cahaya dan laju fotosintesis: 

 

 

 

 

      

 

3. Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan percobaan Ingenhousz 

antara lain: 

Alat: 

a. Gelas kimia 

b. Corong 

c. Tabung reaksi 

d. Kawat 

Bahan: 

a. Air 

b. Tumbuhan Hydrilla sp. 

 

4. Desain perangkat percobaan Ingenhousz: 

 

 

laju fotosintesis 

Intensitas cahaya 

Lampiran 19 
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5. Kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut adalah: 

Banyak gelembung yang dihasilkan dalam 5 menit di dua tempat yang 

berbeda akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Gelembung yang 

dihasilkan saat percobaan dilakukan di tempat terang akan lebih daripada 

gelembung yang dihasilkan saat percobaan dilakukan di tempat gelap, ini 

dikarenakan faktor cahaya matahari. 

 

6. Proses fotosintesis adalah proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan 

yang bisa membuat makanan sendiri. 

 

7. Spektrum cahaya tampak adalah  

Spektrum cahaya tampak adalah cahaya ungu, biru, hijau, kuning, jingga 

dan merah.  

 

8. Energi cahaya merupakan energi yang ditangkap oleh klorofil pada daun. 

Cahaya tersebut mampu mengubah molekul anorganik berupa CO2 menjadi 

molekul organik yaitu glukosa (C6H12O6) glukosa merupakan zat makanan 

yang merupakan energi bagi makhluk hidup. 

 

9. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan perubahan energi yaitu: 

Alat: 

a. Gunting 

b. Cutter 

Bahan:  

a. Buah tomat 

b. Lempengan seng 

c. Uang logam 

d. Kabel 

e. Lampu LED 

f. Penjepit kertas 
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10. Langkah percobaan perubahan energi yaitu: 

a. Mengambil kabel kemudian memotongnya sepanjang 10 cm sebanyak 5 

buah. 

b. Setiap tomat dilubangi bagian sisi-sisnya agar bisa dimasukkan uang 

logam dan lempengan seng. 

c. Setiap tomat ditusuk lempengan seng dan uang logam pada sisi yang 

berlawanan. 

d. Lempengan seng pada tomat yang satu dihubungkan dengan uang 

logam pada tomat  yang lain melalui kabel dengan dibantu penjepit 

kertas. 

e. Menghubungkan kabel dengan lampu LED. 

f. Mengamati perubahan yang terjadi dan mencatatnya di hasil 

pengamatan. 
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NILAI PRETEST-POSTTEST KELAS IMPLEMENTASI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI PRETEST NILAI POSTTEST 

1. F-01 50 85 

2. F-02 55 95 

3. F-03 40 70 

4. F-04 20 80 

5. F-05 35 90 

6. F-06 30 95 

7. F-07 50 90 

8. F-08 60 90 

9. F-09 30 60 

10. F-10 20 45 

11. F-11 50 55 

12. F-12 65 80 

13. F-13 45 75 

14. F-14 35 70 

15. F-15 25 70 

16. F-16 45 80 

17. F-17 30 60 

18. F-18 60 95 

19. F-19 60 80 

20. F-20 65 70 

21. F-21 25 45 

22. F-22 65 75 
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Penilaian dengan sistem kurikulum 2013 

NO 
KODE 

SISWA 

NILAI 

PRETEST 

KONVERSI NILAI 

POSTTEST 

KONVERSI 

1. F-01 2,00 C+ 3,40 A- 

2. F-02 2,20 C+ 3,80 A 

3. F-03 1,60 C- 2,80 B 

4. F-04 0,80 D 3,20 B+ 

5. F-05 1,40 C- 3,60 A- 

6. F-06 1,20 C- 3,80 A 

7. F-07 2,00 C+ 3,60 A- 

8. F-08 2,40 B- 3,60 A- 

9. F-09 1,20 D+ 2,40 B- 

10. F-10 0,80 D 1,80 C 

11. F-11 2,00 C+ 2,20 C+ 

12. F-12 2,60 B- 3,20 B+ 

13. F-13 1,80 C 3,00 B+ 

14. F-14 1,40 C- 2,80 B 

15. F-15 1,00 D 2,80 B 

16. F-16 1,80 C 3,20 B+ 

17. F-17 1,20 D+ 2,40 B- 

18. F-18 2,40 B- 3,80 A 

19. F-19 2,40 B- 3,20 B+ 

20. F-20 2,60 B- 2,80 B 

21. F-21 1,00 D 1,80 C 

22. F-22 2,60 B- 3,00 B+ 
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REKAPITULASI HASIL ANALISIS UJI GAIN 

 

Aspek Jumlah siswa Rata-rata Nilai gain Kriteria 

Pretest 22 57,5 
0,42 Sedang 

Posttest 22 80 

 

Gain adalah untuk menghitung selisih antara nilai pretest dan nilai postest. 

𝑁 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Kriteria gain (Meltzer, 2002):  

 N gain  3,0   : rendah 

 3,0 N gain 7,0  : sedang 

 N gain > 7,0   : tinggi 
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ANALISIS UJI GAIN SISWA KELAS VII F 

 

NO 
KODE 

SISWA 

NILAI 

PRETEST 

NILAI 

POSTEST 
UJI GAIN KRITERIA 

1. F-01 50 85 0,7000 Tinggi 

2. F-02 55 95 0,8889 Tinggi 

3. F-03 40 70 0,5000 Sedang 

4. F-04 20 80 0,7500 Tinggi 

5. F-05 35 90 0,8462 Tinggi 

6. F-06 30 95 0,9286 Tinggi 

7. F-07 50 90 0,8000 Tinggi 

8. F-08 60 90 0,7500 Tinggi 

9. F-09 30 60 0,4286 Sedang 

10. F-10 20 45 0,3125 Sedang 

11. F-11 50 55 0,1000 Rendah 

12. F-12 65 80 0,4286 Sedang 

13. F-13 45 75 0,5454 Sedang 

14. F-14 35 70 0,5385 Sedang 

15. F-15 25 70 0,6000 Sedang 

16. F-16 45 80 0,6363 Sedang 

17. F-17 30 60 0,4286 Sedang 

18. F-18 60 95 0,8750 Tinggi 

19. F-19 60 80 0,5000 Sedang 

20. F-20 65 70 0,4286 Sedang 

21. F-21 25 45 0,2667 Rendah 

22. F-22 65 75 0,2857 Rendah 
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NILAI AKHIR HASIL BELAJAR SISWA (KOGNITIF) 

 

Kode 

Siswa 

Nilai Laporan 

Praktikum Rata-

rata 

Nilai posttest Nilai Akhir 

F-01 3 3,4 3,13 

F-02 3,3 3,8 3,47 

F-03 3 2,8 2,93 

F-04 3 3,2 3,07 

F-05 3,3 3,6 3,4 

F-06 3,75 3,8 3,77 

F-07 3,1 3,6 3,27 

F-08 3,1 3,6 3,27 

F-09 3,75 2,4 3,3 

F-10 3,3 1,8 2,8 

F-11 3,3 2,2 2,93 

F-12 3,3 3,2 3,27 

F-13 3,3 3 3,2 

F-14 3,1 2,8 3 

F-15 3,1 2,8 3 

F-16 3 3,2 3,07 

F-17 3,75 2,4 3,3 

F-18 3,75 3,8 3,77 

F-19 3,75 3,2 3,57 

F-20 3,3 2,8 3,13 

F-21 3,3 1,8 2,8 

F-22 3,3 3 3,2 

 

Dengan rumus menghitung: NA =
A+2B

3
 

Keterangan: 

NA : nilai akhir 

A : nilai posttest 

B : nilai laporan praktikum 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII F 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

NO KODE SISWA NAMA SISWA 

1. F-01 ADILA AMALITA HERSANDI 

2. F-02 BIMA MAULANA YUSUF 

3. F-03 DEVINKA AMELIA FITARANI 

4. F-04 DINDA AMALIA PRIMADISTYANTO 

5. F-05 FADHIL MARZUQI 

6. F-06 GAIZKA ROSSIDIDA 

7. F-07 HINDAH NGAISAH 

8. F-08 IKA YULIANTI 

9. F-09 ILHAM AUDIO FIRDAUS 

10. F-10 IMADHUDIN KURNIA DARMAWAN 

11. F-11 IRFAN NUR ALIM 

12. F-12 JIHAN AQILA OLIVENITA 

13. F-13 MAYA AFRILIA ANDINI 

14. F-14 MUHAMAD ARSYAL SULISTIYANTO 

15. F-15 
MUHAMMAD ALLAM FIRMANDANY 

PRAMUDYA 

16. F-16 MUHAMMAD MA‟AZIM 

17. F-17 NABILA BUNGA SAVANA TANJUNG 

18. F-18 NABILAH CHANDA AYUNINGRUM 

19. F-19 NUZULLAELA RAHMAWATI 

20. F-20 SEKAR INDRIASWORO AYUNINGTYAS 

21. F-21 SHAFIRA QURROTA AYUN 

22. F-22 YUNITA AYU AMARILA 
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DOKUMENTASI 

   

 

      

   

 

 

Siswa saat melakukan percobaan 
perubahan energi (uji skala besar) 

Siswa saat melakukan percobaan Ingenhousz di 
luar ruangan (uji pemakaian/uji skala besar) 

Siswa saat melakukan percobaan Ingenhousz di 
dalam ruangan (uji pemakaian/uji skala besar) 

Siswa saat mengisi angket keterbacaan (uji skala kecil) 
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Susasana kelas saat siswa melaksanakan pretest  
(kelas implementasi) 

   
 

 

 

 
 

   

 

Siswa saat melakukan percobaan Ingenhousz di dalam 
ruangan dan luar ruangan (kelas implementasi) 
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Suasana kelas implementasi saat siswa mengerjakan posttest 

Siswa melakukan presentasi setelah 

melakukan percobaan perubahan energi Perangkat percobaan perubahan energi 

Siswa melakukan percobaan perubahan energi 


