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ABSTRAK 

 

Selviana, Dita. 2016. Pengembangan LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing pada 

Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan di SMP. Skripsi, Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. drh. R. Susanti, M.P. dan 

Dr. Retno Sri Iswari, S.U. 

 

Pengembangan LKS didasari oleh kurang aktifnya siswa mengikuti pembelajaran 

sehingga sulit memahami materi. LKS yang selama ini digunakan kurang 

mengaktifkan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan 

efektivitas LKS berbasis inkuiri terbimbing dalam pembelajaran materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP N 11 Semarang. Penelitian ini merupakan 

penelitian dan pengembangan (R & D). Kelayakan LKS didasarkan pada hasil 

validasi pakar media, materi dan guru IPA. Validasi kelayakan LKS meliputi 

komponen media dan materi. Uji coba skala kecil dilakukan terhadap 10 siswa 

kelas VIII A dan skala besar terhadap 32 siswa kelas VIII B. Data dalam 

penelitian ini meliputi hasil validasi kelayakan LKS, tanggapan siswa terhadap 

keterbacaan LKS, jumlah siswa yang aktif, ketuntasan klasikal, tanggapan siswa 

dan guru. Data diambil menggunakan angket validasi, angket keterbacaan, lembar 

aktivitas, instrumen tes, dan angket tanggapan kemudian data dianalisis dengan 

deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan kelayakan LKS komponen 

media sebesar 92,27% dan komponen materi 86,25%. Dua komponen tersebut 

berada pada kriteria sangat layak. Tanggapan semua siswa terhadap keterbacaan 

LKS pada uji coba skala kecil baik. Persentase jumlah siswa yang aktif pada uji 

coba skala besar 81,25%, 84,375% siswa tuntas belajar, 90,63% siswa 

memberikan tanggapan baik dan tanggapan guru baik. Simpulan penelitian adalah 

LKS berbasis inkuiri terbimbing layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP N 11 Semarang. 
 

Kata Kunci: Inkuiri terbimbing, LKS, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

tentang alam serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Berdasarkan 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 menyatakan bahwa IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajaran 

IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA SMP N 11 Semarang 

diketahui bahwa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran rendah, sehingga 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep, terutama pada materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

ulangan harian siswa pada tahun ajaran 2014/2015 sebesar 52,25 dengan 

ketuntasan 13,88%. Materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan 

salah satu materi yang diajarkan pada jenjang SMP dengan kompetensi dasar 

mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Berdasarkan kompetensi 

dasar tersebut, pembelajaran yang diterapkan guru sebaiknya adalah kegiatan 

pengamatan. Hal ini didukung dengan kondisi laboratorium IPA SMP N 11 

Semarang yang cukup memadai dan peralatan yang cukup lengkap.  

Salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan siswa 

dalam melakukan pengamatan adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). Sebagaimana 

disebutkan Nurhidayah et al. (2014) bahwa  pengalaman belajar seperti 

pengamatan langsung menggunakan alat bantu peraga, gambar dan kegiatan 

eksperimen yang terangkum dalam media pembelajaran LKS dapat membantu 

siswa memahami materi yang dipelajari dan mengaktifkan siswa. LKS sebagai 

media cetak yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki kelebihan, yaitu 

membantu siswa dalam belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, 

materi yang disajikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, perpaduan teks 
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dan gambar dapat menambah daya tarik, serta dapat memperlancar pemahaman 

informasi yang disajikan dalam dua format, yaitu verbal dan visual (Arsyad 2014). 

Kelebihan lain dari LKS adalah memudahkan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan sebagai bahan ajar yang ringkas serta kaya tugas untuk berlatih 

(Prastowo 2012). Berdasarkan hasil wawancara, LKS yang digunakan di SMP N 

11 Semarang belum mendorong siswa aktif dan menemukan sendiri konsep-

konsep yang dipelajarinya, sehingga siswa yang aktif dalam proses pembelajaran 

masih rendah. Menurut Depdiknas (2008) sebuah LKS harus memenuhi kriteria 

yang berkaitan dengan tercapai atau tidaknya suatu kompetensi dasar yang harus 

dikuasai oleh siswa. 

Penyusunan tugas di dalam LKS dapat dirancang dengan memodifikasi  

langkah-langkah suatu model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran adalah 

model inkuiri terbimbing. Sebagimana disebutkan dalam Permendiknas No. 22 

tahun 2006 bahwa pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Suardana (2007) menyatakan bahwa melalui model pembelajaran inkuiri, 

siswa terlibat aktif dalam kegiatan pengamatan, pengukuran, dan pengumpulan 

data untuk menarik suatu kesimpulan. Menurut Sanjaya (2007) kelebihan model 

inkuiri terbimbing yaitu dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa secara seimbang, siswa dapat belajar sesuai gaya belajar dan 

kemampuannya, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada 

siswa sehingga membuat siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. 

Menurut hasil penelitian Nurhidayah et al. (2014) penggunaan LKS dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing pada materi pengelolaan lingkungan efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 23 Purworejo. Hasil penelitian 

Rahmayani & Pribadi (2014) juga menyatakan bahwa lebih dari 80% aktivitas 

siswa kelas eksperimen di SMP Negeri 4 Boyolali memenuhi kriteria aktif dan 

sangat aktif setelah menggunakan LKS berbasis penemuan terbimbing Kritis, 

Mandiri, dan Aktif (Tindak) pada materi ekosistem. Berdasarkan penelitian-

penelitian tersebut diharapkan LKS berbasis inkuiri terbimbing yang 
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dikembangkan dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga 

hasil belajar siswa meningkat. Berdasarkan kelebihan LKS sebagai media 

pembelajaran, inkuiri terbimbing sebagai model pembelajaran, serta sarana dan 

prasarana sekolah yang mendukung, maka dilakukan pengembangan LKS 

berbasis inkuiri terbimbing pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di 

SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

yaitu: 

1. Apakah LKS berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan layak 

digunakan sebagai salah satu bahan ajar menurut penilaian ahli? 

2. Apakah LKS berbasis inkuiri terbimbing efektif digunakan dalam 

pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP N 11 

Semarang? 

 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

pengertian, istilah atau konsep agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. 

Berikut beberapa istilah penting yang disajikan dalam penelitian ini. 

1. LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing 

Menurut Arsyad (2014) berdasarkan jenisnya, LKS termasuk media cetak  

yang memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat dirancang sesuai kebutuhan siswa, 

menambah daya tarik siswa untuk belajar, dan membantu siswa memahami 

informasi atau materi yang disajikan. Proses pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya (2007) meliputi orientasi, merumuskan 

masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan 

merumuskan kesimpulan. 

LKS berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan dalam penelitian ini 

merupakan LKS yang didesain untuk membantu siswa dalam memahami materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kegiatan belajar di dalam LKS disajikan 

melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan presentasi yang disesuaikan dengan 
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sintak inkuiri yang meliputi orientasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Selain itu, 

LKS berbasis inkuiri terbimbing ini juga dilengkapi dengan kata-kata motivasi 

dan gambar-gambar yang terkait dengan kegiatan pengamatan untuk 

membangkitkan semangat siswa dalam belajar, serta Sains News untuk menambah 

wawasan siswa. 

2. Kelayakan LKS 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2015) kelayakan 

memiliki arti perihal layak (patut, pantas); kepantasan; kepatutan; perihal yang 

dapat (pantas, patut) dikerjakan. Kelayakan LKS yang dimaksud dalam penelitian 

ini meliputi aspek kelayakan isi, penyajian, kegrafikan dan kebahasaan, yang 

dinilai menggunakan instrumen validasi kelayakan LKS dari BSNP (2014). Aspek 

kelayakan kegrafikan dan kebahasaan digolongkan menjadi komponen kelayakan 

media, kemudian aspek kelayakan isi dan penyajian digolongkan menjadi 

komponen kelayakan materi. Validasi kelayakan LKS dilakukan oleh pakar 

materi, media dan guru IPA SMP N 11 Semarang. LKS dinyatakan layak jika 

hasil rata-rata validasi kelayakan LKS untuk komponen media dan materi > 70%. 

3. Efektivitas LKS 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2015) efektivitas berasal 

dari kata efektif yang berarti ada efek, pengaruh, dapat membawa hasil. 

Efektivitas LKS yang dimaksud dalam penelitian ini diukur dengan melihat 

jumlah siswa yang aktif, ketuntasan klasikal, tanggapan siswa dan tanggapan 

guru. LKS dinyatakan efektif jika jumlah siswa yang aktif > 70%, ketuntasan 

klasikal ≥ 80%, tanggapan siswa yang memenuhi kriteria baik > 70%, dan 

tanggapan guru > 70%. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui kelayakan LKS berbasis inkuiri terbimbing materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan sebagai salah satu bahan ajar berdasarkan penilaian 

ahli. 

2. Mengetahui efektivitas LKS berbasis inkuiri terbimbing dalam pembelajaran 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP N 11 Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi siswa 

LKS berbasis inkuiri terbimbing sebagai salah satu sumber belajar alternatif 

dalam mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sehingga dapat 

mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat LKS agar sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan siswa sehingga efektivitas pembelajaran dapat tercapai.  

3. Bagi Sekolah 

Sebagai tambahan referensi materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

yang mengoptimalkan sarana dan prasarana di sekolah melalui kegiatan belajar 

yang disajikan di dalam LKS sehingga dapat menunjang proses pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat diartikan sebagai Lembar Kegiatan Siswa 

(student worksheet). Menurut Depdiknas (2008) LKS adalah lembaran-lembaran 

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Choo et al. (2011) menjelaskan 

bahwa LKS merupakan bahan ajar yang berisi beragam petunjuk, pertanyaan, dan 

informasi yang didesain untuk memandu siswa memahami materi yang kompleks. 

Penggunaan LKS dapat membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Menurut Prastowo (2012) manfaat LKS dalam pembelajaran yaitu mengaktifkan 

siswa, membantu siswa memahami materi yang dibahas, sebagai bahan ajar yang 

ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, serta memudahkan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. LKS dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Yildirim et al. (2011) bahwa LKS meningkatkan prestasi siswa pada materi 

kesetimbangan kimia. 

Pada kegiatan pembelajaran, guru dapat mengembangkan LKS sesuai 

dengan karakteristik siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif dan siswa memperoleh hasil belajar yang optimal. Pengembangan 

LKS memerlukan persiapan yang matang, baik dalam perencanaan isi maupun 

tampilannya agar diperoleh hasil yang maksimal. Tampilan LKS didesain 

sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar bagi 

guru dan dijadikan sumber belajar siswa. 

Menurut Depdiknas (2008) ada beberapa langkah yang dilaksanakan dalam 

melakukan penyusunan LKS. Langkah-langkah tersebut meliputi analisis 

kurikulum, analisis kebutuhan LKS, membuat judul LKS, dan menulis LKS. Pada 

penulisan LKS, materi sangat tergantung pada Kompetensi Dasar (KD) yang akan 

dicapai. Materi LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum 

atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari. 
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Berdasarkan jenisnya LKS termasuk media cetak. Menurut Arsyad (2014) 

kelebihan dari media cetakan adalah (1) siswa dapat belajar sesuai kecepatannya 

masing-masing, sehingga materi pelajaran dapat dirancang sedemikian rupa 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa, (2) memudahkan siswa untuk 

mengulangi materi, (3) adanya perpaduan teks dan gambar menambah daya tarik 

siswa, serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua 

format, yaitu verbal dan visual. 

2. Pembelajaran Berbasis Inkuiri Terbimbing 

Temuan terbimbing adalah satu pendekatan mengajar dimana guru memberi 

siswa contoh-contoh topik spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik 

tersebut (Eggen & Kauchak 2012). Majid (2013) menjelaskan bahwa inkuiri 

merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa 

(student centered approach). Dikatakan demikian karena dalam strategi ini siswa 

memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Peran siswa 

adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru 

berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. 

Menurut Sanjaya (2007) proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran inkuiri meliputi: orientasi, merumuskan masalah, mengajukan 

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. 

Strategi pembelajaran inkuiri memiliki keunggulan dan kelemahan di dalam 

pelaksanaannya. Mengadaptasi strategi pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya 

(2007) maka dapat disimpulkan bahwa model inkuiri terbimbing memiliki 

keunggulan, yaitu (1) mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

siswa secara seimbang, (2) membantu siswa belajar sesuai dengan gaya 

belajarnya, (3) memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa, dan  

(4) memfasilitasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kemampuannya. 

Strategi pembelajaran inkuiri mempunyai kelemahan (Putra 2013), yaitu (1) 

mengandalkan pada kesiapan berpikir, sehingga siswa yang mempunyai 

kemampuan berpikir lambat akan mengalami kebingungan dalam mengikuti 

proses pembelajaran, (2) membutuhkan waktu yang panjang untuk membantu 

siswa menemukan konsep, (3) sulit diterapkan karena guru dan siswa telah 
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terbiasa dengan pengajaran tradisional, dan (4) kurang berhasil bila jumlah siswa 

terlalu banyak di dalam satu kelas. 

Proses pembelajaran dimana siswa terlibat aktif di dalamnya dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Sebagaimana dijelaskan oleh Fisher 

(2006) bahwa pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa. Kurniawan (2013) 

menyatakan bahwa pembelajaran IPA Biologi di SMP N 3 Kubu Raya dengan 

menggunakan model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan pemahaman konsep 

siswa. Maliyah et al. (2012) menegaskan bahwa ada pengaruh pembelajaran 

dengan inkuiri terbimbing menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi 

diskusi  terhadap prestasi belajar baik aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif.  

Pembelajaran dengan inkuiri terbimbing tidak hanya meningkatkan 

pemahaman konsep siswa, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains. Sebagaimana disebutkan Ambarsari (2013) bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan proses 

sains dasar siswa kelas VIII SMP N 7 Surakarta. Deta (2013) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran dengan inkuiri terbimbing yang didukung kreativitas dan 

keterampilan proses sains tinggi dapat melatih karakter siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menerapkan model inkuiri terbimbing mampu mendorong siswa untuk 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan pemahaman 

konsep, keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. 

3. Aktivitas Belajar 

Rusman (2012) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang 

dapat dilakukan secara psikologis maupun fisiologis. Aktivitas yang bersifat 

psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya berfikir, 

sedangkan aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan proses 

penerapan atau praktik, misalnya melakukan eksperimen atau percobaan. 

Menurut Paul B. Diedrich sebagaimana dikutip oleh Sardiman (2007) 

aktivitas siswa dalam pembelajaran digolongkan sebagai berikut: 1) visual 

activities, seperti membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan 

sebagainya; 2) oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 
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memberi saran, mengeluarkan pendapat, diskusi, dan sebagainya; 3) listening 

activities, seperti mendengarkan uraian, mendengarkan diskusi, musik, pidato; 4) 

writing activities, seperti menulis cerita, mencatat, laporan, angket, menyalin, dan 

sebagainya; 5) motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, bermain, dan sebagainya; 6) mental activities, seperti menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, membuat hubungan, mengambil 

keputusan, dan sebagainya; 7) emotional activities, seperti menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, semangat, berani, tenang, dan sebagainya. 

Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing dapat mendorong siswa 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Rahmayani & Pribadi (2014) bahwa lebih dari 80% aktivitas siswa kelas 

eksperimen di SMP Negeri 4 Boyolali memenuhi kriteria aktif dan sangat aktif 

setelah menggunakan LKS berbasis penemuan terbimbing Kritis, Mandiri, dan 

Aktif (Tindak) pada materi ekosistem. 

4. Hasil Belajar 

Gagne (1992) sebagaimana dikutip oleh Jufri (2013) menyatakan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan yang dapat teramati dalam diri seseorang dan 

disebut dengan kapabilitas. Benyamin S. Bloom sebagaimana dikutip oleh 

Sudjana (2009) merumuskan hasil belajar yang meliputi tiga ranah yang disebut 

dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, penilaian, dan sintesis. 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan pembentukan pola 

hidup. Ranah psikomotorik berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yaitu gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. Menurut Maliyah et al. (2012) menyatakan bahwa ada pengaruh 

pembelajaran dengan inkuiri terbimbing menggunakan metode eksperimen dan 

demonstrasi diskusi  terhadap prestasi belajar baik aspek kognitif, psikomotor, 

maupun afektif.  



10 

 

 

 

5. Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan   

Materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan salah satu materi 

yang diajarkan pada jenjang SMP dengan Standar Kompetensi (SK) yaitu 

memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. Kompetensi Dasar (KD) yang 

ingin dicapai adalah mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

Materi yang dipelajari meliputi struktur dan fungsi berbagai jaringan yang 

menyusun organ tumbuhan seperti akar, batang dan daun. 

Masalah yang ditemukan di SMP N 11 Semarang yaitu siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

Kesulitan siswa dalam memahami materi ditimbulkan oleh banyak faktor, salah 

satunya yaitu kurangnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Salah 

satu kelebihan model inkuiri terbimbing yaitu mendorong siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran. Dengan demikian proses belajar siswa akan lebih bermakna 

jika menggunakan LKS yang dimodifikasi dengan model inkuiri terbimbing 

sebagai sumber belajar yang membantu siswa memahami materi. Berdasarkan hal 

tersebut, LKS berbasis inkuiri terbimbing dapat digunakan sebagai alternatif 

bahan ajar yang dapat digunakan guru pada materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan di SMP N 11 Semarang. 
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B. Kerangka Berpikir 

Peneliatian in pada Gamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka berpikir pengembangan LKS berbasis inkuiri terbimbing 

pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP 

 

 

 

 

Fakta di lapangan : 

1. Aktivitas belajar siswa rendah 

2. Hasil belajar siswa kurang optimal 

3. LKS yang digunakan hanya berisi 

petunjuk praktikum, sehingga kurang 

membantu siswa memahami materi 

yang dibahas. 

4. Materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan merupakan materi yang 

sulit dipahami oleh siswa. 

 Fungsi LKS dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu : memudahkan 

siswa untuk memahami materi yang 

dibahas, dan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. 

 Keunggulan inkuiri terbimbing yaitu: 

meningkatkan pemahaman konsep 

siswa,  meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran, memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna 

sehingga meningkatkan motivasi siswa 

dalam belajar. 

 

LKS berbasis inkuiri terbimbing materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

sebagai salah satu bahan ajar. 

Hasil yang diharapkan : 

1. LKS berbasis inkuiri terbimbing berisi materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan yang disajikan berdasarkan tingkat berpikir siswa, kegiatan belajar 

berpusat pada siswa, memiliki tampilan menarik yang dilengkapi dengan 

gambar, kata-kata motivasi, dan informasi tambahan terkait materi. 

2. Jumlah siswa yang aktif dan hasil belajar siswa meningkat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut. 

1. LKS berbasis inkuiri terbimbing materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan layak digunakan sebagai salah satu bahan ajar berdasarkan 

penilaian ahli (media, materi dan guru IPA). 

2. LKS berbasis inkuiri terbimbing efektif digunakan dalam pembelajaran 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP N 11 Semarang. 

 

B. Saran 

 Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Guru disarankan menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing pada 

pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP.  

2. Guru diharapkan memberikan instruksi dan pengarahan yang jelas kepada 

siswa terkait tugas yang ada di dalam LKS. 

3. Guru perlu melatih kebiasaan siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat sehingga siswa lebih percaya diri dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

. 
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