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ABSTRAK
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS UNTUK PEMBELAJARAN BIOLOGI
SMA KELAS X
Oleh
WAHYU CITRA SUSANTI
Di sekolah SMA Gajah Mada Bandar Lampung, keterampilan berpikir kritis
siswa masih tergolong rendah. Hal ini diduga karena perangkat pembelajaran seperti
LKS dan media yang digunakan belum membantu dalam merangsang kemampuan
berpikir kritis siswa. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang pengembangan
Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis untuk pembelajaran
biologi.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Lembar Kerja Siswa (LKS)
berbasis keterampilan berpikir kritis untuk pembelajaran biologi SMA kelas X yang
layak digunakan dalam proses pembelajaran.
Jenis penelitian ini merupakan penelitan pengembangan Research and
Development (R&D) dengan menggunakan prosedur Borg dan Gall. Instrumen yang
digunakan pada penilaian untuk mengetahui kelayakan LKS (Lembar Kerja Siswa)
berupa lembar pernyataan serta angket respon guru dan siswa. Analisis data diperoleh
dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari setiap validator, guru
biologi dan siswa.
Temuan penelitian ini berupa media pembelajaran Lembar Kerja Siswa (LKS)
berbasis keterampilan berpikir kritis untuk pembelajaran biologi. Kriteria yang
didapat yaitu sangat layak dengan persentase 89,70% berdasarkan penilaian ahli
media, 82,81% berdasarkan ahli materi, 92,30% untuk penilaian silabus dan 91,66%
untuk penilaian RPP yang divaliasi oleh ahli pembelajaran, dan 90,38% oleh ahli
soal. Respon guru dan siswa mendapat kriteria sangat layak dengan persentase
88,46% dan 86,64%. Jadi dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan sangat
layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi.
Kata Kunci: Lembar Kerja Siswa (LKS), Keterampilan Berpikir Kritis.

ii

MOTTO

             

       

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (Qs.Ali-Imran: 191)1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahmya, Diponogoro, Bandung, 2006
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia karena merupakan
salah satu wahana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik
dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Manusia terdidik memiliki
kemampuan berpikir kritis, kreatif, unggul dan memiliki nilai tambah, guna untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menyikapi era globalisasi. Di era
globalisasi ini sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi tumpuan utama
dalam suatu bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena itu, sudah
seharusnya pembangunan di sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Pada
dasarnya pendidikan yaitu hubungan timbal balik antara pendidik dan siswa, untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.1
Berkaitan dengan pentingnya pendidikan, islam juga mengajarkan betapa
pentingnya pendidikan. Pendidikan dalam islam merupakan suatu kewajiban bagi
umatnya. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses pendidikan adalah
tingkat kecerdasan dan daya fikir. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan daya
pikir maka manusia harus menguasai ilmu pengetahuan. Al-Qur’an telah mejelaskan
akan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan menusia akan

1

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 3
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sengsara. Al-Qur’an bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan
pada derajat yang tinggi. Al-Qur’an surat al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan:
               
               

Artinya :
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapanglapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadalah : 11).
Hal ini sejalan dengan tafsir menurut Quraish Shihab yang berbunyi: (hai
orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, “Berlapang-lapanglah)
berluas-luaslah (dalam majelis) yaitu majelis tempat Nabi saw. berada, dan majelis
zikir sehingga orang-orang yang datang kepada kalian dapat tempat duduk. Menurut
suatu qiraat (maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk
kalian) di surga nanti. (Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kalian” untuk melakukan
salat dan hal-hal lainnya yang termasuk amal-amal kebaikan (maka berdirilah)
menurut qiraat lainnya (niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antara kalian) karena ketaatannya dalam hal tersebut (dan) dia meninggikan pula
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(orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat) di surga nanti dan
Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.2
Dari tafsir di atas dijelaskan bahwa salah satu orang yang akan ditinggikan
derajatnya oleh Allah adalah orang-orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang
memiliki pengetahuan yang luas, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan
umum. Pengetahauan dapat diperoleh melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar
merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan.
Tujuan pendidikan pada dasarnya ingin mencerdaskan siswa supaya dapat
mensejahterakan dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional
dalam UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu:
"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."3
Senada dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan biologi adalah
mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai serta sikap
ilmiah dan mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang
berkaitan dengan proses kehidupan dalam kejadian sehari-hari.4 Pengembangan

2

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keseriusan Al-Qur’an, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002),h.79
3
Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20
tahun 2003 tentang: Sistem pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
4
Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang
Depdiknas, 2003)

4

keterampilan dasar biologi dan sikap ilmiah, siswa dituntut untuk melakukan kerja
ilmiah dengan mengembangkan sikap ilmiah terutama dalam memecahkan masalah,
sikap ilmiah perlu dikembangkan dalam diri siswa karena hakikat pendidikan IPA
adalah ilmu pengetahuan yang mencakup ranah proses, produk dan sikap. Komponen
sikap meliputi: rasa ingin tahu tinggi, kritis, kreatif, rendah hati, berpandangan
terbuka, keinginan membantu orang lain menggunakan pengetahuannya, mencintai
lingkungan dan berkeinginan untuk berpartisipasi aktif menyelesaikan masalah
lingkungan.
Pencapaian

tujuan

pembelajaran

biologi

seperti

mengembangkan

keterampilan dasar, sikap ilmiah dan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah
harus diusahakan secara optimal. Seperti yang diungkapkan Diestler bahwa dengan
berpikir kritis seseorang mampu mengidentifikasi suatu permasalahan, mencari
solusi dari permasalahan itu, mengomunikasikan argumentasi, serta responsif
terhadap perbedaan pandangan. Seorang yang pemikir kritis mampu dengan cepat
mengidentifikasi informasi dan memanfaatkannya untuk merumuskan solusi
sebelum mengambil keputusan.
Proses pembelajaran tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran.
Proses belajar mengajar akan berjalan efektif apabila didukung dengan tersedianya
media yang menunjang. Penyediaan media serta metodologi pendidikan yang
dinamis, kondusif serta dialogis sangat diperlukan bagi pengembangan potensi siswa,
secara optimal. Hal ini disebabkan karena potensi siswa akan lebih terangsang

5

apapbila dibantu dengan sejumlah media atau sarana dan prasarana yang mendukung
proses interaksi yang sedang dilaksanakan.5
Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses dalam berkomunikasi
melalui kegiatan penyampaian suatu informasi kepada siswa. Dengan proses
pembelajaran yang sistematis dengan tujuan pembelajaran, materi, strategi, media,
serta evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran. Dalam pembelajaran perlu adanya
bahan ajar sebaagai media pembelajaran yang yang mempermudah siswa untuk
memahami serta sebagai panduan bagi pendidik untuk menyampaikan materi.
Salah satu bentuk media pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).
Pada umumnya LKS yang digunakan saat ini untuk evaluasi hasil belajar siswa
memiliki tipe soal yang kurang variatif, dan soal evaluasi yang digunakan yaitu
berupa pilihan ganda, sehingga kurang memicu siswa untuk aktif dalam berpikir
kritis. Padahal LKS bukan hanya sekedar alat bantu dalam pembelajaran, tetapi LKS
juga dapat menjadi pemicu dalam penemuan suatu konsep.
Berdasarkan hasil pra penelitian di SMA Gajah Mada Bandar Lampung
diperoleh hasil lembar kegiatan siswa yang digunakan saat ini hanya berfungsi
sebagai menguji konsep/teori saja, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang melatih
peserta didik berpikir kritis. Selain itu peserta didik juga tidak bisa menghubungkan
antara materi
5

Gd Tuning Somara Putra, Dkk Dalam Jurnal Pendidikan Teknik Informatika (Janapati)
Volume 1 Nomor 2, Juli 2013 Pengembangan Media Pembelajaran Dreamweaver Model Tutorial
pada Mata Pelajaran Mengelola Isi Halaman Web untuk Siswa Kelas XI Program Keahlian
Multimedia Di Smk Negeri 3 Singaraja, h.130

6

yang telah diperoleh dengan bagaimana mereka memanfaatkan dan menggunakan
pengetahuan tersebut, sehingga apabila diberi permasalahan berbeda siswa menjadi
bingung dan kesulitan dalam memecahkannya. Sehingga berpikir kritis sangat perlu
untuk diajarkan kepada siswa, agar siswa mampu berpikir secara kritis dalam
memecahkan masalah, dan dapat membuat suatu kesimpulan sendiri. Hal ini sejalan
dengan hasil analisis Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang digunakan oleh siswa pada
proses pembelajaran.

No
1.

2.

3.
4.

5.

Tabel 1.1
Hasil Analisis Lembar Kerja Siswa (LKS)
di SMA Gajah Mada
Keterampilan
Sub Indikator
Berpikir Kritis
Memberi
a. Memganalisis pernyataan
penjelasan
sederhana
Membangun
b. Menilai hasil penelitian
keterampilan dasar c. Menilai kredibilitas suatu sumber
d. Mengobservasi dan
mempertimbangkan hasil observasi
Membuat inferensi e. Mereduksi dan menilai deduksi

Ya

Tidak

20

24

16

15

8

19

Membuat
f. Mendefinisikan istilah
9
penjelasan lebih
g. Mengidentifikasikan asumsi
lanjut
Mengatur strategi h. Memutuskan tindakan, berinteraksi
6
dan teknik
dengan orang lain
59
Jumlah
39%
Persentase
6
Sumber: Hasil Analisis Lembar Kerja Siswa (LKS)

6

23

10
91
61%

Hasil analisis Lembar Kerja Siswa (LKS) di SMA Gajah Mada Bandar Lampung
TA.2017/2018
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Hasil analisis LKS yang digunakan sebagai media pembelajaran didapat
bahwa soal yang terdapat di dalam LKS belum sepenuhnya memenuhi indikator
berpikir kritis. Sehingga didapat hasil bahwa 39% soal yang tertera didalam LKS
belum memenuhi indikator berpikir kritis, dengan demikian peneliti akan melakukan
pengembangan LKS berbasis keterampilan berpikir kritis.
Menurut Ennis keterampilan keterampilan berpikir kritis sangat perlu untuk
dilatihkan dengan alasan bahwa keterampilan berpikir kritis tidak secara otomatis
dimiliki oleh siswa, namun keterampilan berpikir kritis merupakan hasil dari suatu
interkasi serangkaian dugaan terhadap berpikir kritis, dengan serangkaian kecakapan
untuk berpikir kritis.7 Mengingat keterampilan bepikir kritis sangat penting untuk
dimiliki, maka keterampilan berpikir kritis tersebut dapat dilatih dengan memberikan
soal-soal yang dapat melatih keterampilan berpikir kritis. Salah satunya dengan
memberikan latihan-latihan soal dengan indikator-indikator berpikir kritis.
Selain itu hasil pra penelitian diperkuat dengan nilai ulangan yang didapat
dari guru biologi kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Hal tersebut dapat
dilihat pada Tabel 1.2

7

Mafidatun Ni’mah, dan Muchlis. “Pengembangan LKS Berorientasi Keterampilan Berpikir
Kritis pada Materi Ikatan Kimia Kelas X SMA”, Jurnal of Chemical Education Vol 3, No.2,
(2014).h.301
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Tabel 1.2
Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas X pada Pembelajaran Biologi di SMA Gajah
Mada Bandar Lampung
No
Kelas Jumlah Siswa
Nilai Rata-Rata
1.
X.1
32
62,5
2.
X.2
34
67,6
3.
X.3
34
52,9
Sumber: Hasil Ulangan Harian pada Pembelajaran Biologi di SMA Gajah Mada
Bandar Lampung.8
Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dikatakan bahwa rata-rata nilai ulangan harian
mata pelajaran biologi yang didapat oleh siswa tergolong rendah, sehingga peneliti
menduga bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan belum maksimal, selain
itu sumber belajar yang digunakan belum sepenuhnya membantu dalam proses
belajar mengajar. Masalah-masalah yang timbul tersebut tentu saja membutuhkan
perhatian, bukan hanya dari pendidik tapi dari semua elemen masyarakat yang
terlibat dalam proses pendidikan siswa. Selain perhatian serius, kesediaan sumber
belajar harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Sumber belajar adalah bahanbahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, berupa buku
teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar dan sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru biologi
didapat informasi bahwa mereka hanya menggunakan buku paket dan LKS sebagai
sumber belajar. Buku paket yang digunakan hanya sebatas untuk membahas teoriteori saja, sedangkan LKS hanya digunakan untuk penugasan peserta didk. LKS yang

8

Dokumentasi Hasil Ulangan Harian Siswa SMAN Gajah Mada Bandar Lampung
TA.2016/2017
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disediakan dari sekolah bukan hasil pengembangan dari guru sekolah tersebut. Akan
tetapi LKS yang digunakan diperoleh dari penerbit yang telah disediakan.
Selain masalah tersebut, pengembangan kemampuan berpikir kritis menjadi
sangat penting bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Kemampuan berpikir
kritis menggunakan dasar berpikir menganalisis dan kemampuan memahami suatu
asumsi. Kemampuan berpikir kritis adalah potensi intelektual yang dapat
dikembangkan melalui proses pembelajaran. Menurut Lilisari manusia memiliki
potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemikir yang kritis karena
sesunggguhnya kegiatan berpikir memiliki hubungan dengan pola pengelolaan diri
yang ada pada setiap makhluk di alam termasuk manusia sendiri.
Kemampuan berpikir kritis itu sendiri merupakan proses mental yang
menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh dari
hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi. Hal ini sejalan dengan
pendapat Anggelo yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan
suatu pemikiran yang rasional dalam kegiatan berpikir yang tinggi, yaitu meliputi
kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahan
masalahnya, menyimpulkan, dan mengevaluasi.9
Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu dicari pemecahan masalah tersebut.
Salah satu pemecahan masalah tersebut adalah dengan dikembangkannya media
pembelajaran berupa LKS. Media berupa LKS dapat digunakan sebagai alat bantu
9

Dian Aditya, Eko Suyanto, Viyanti, “Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis dan Gaya
Belajar Tehadap Hasil Belajar.” Jurnal FKIP Unila, Vol.1 No.3 (2013),h. 133-141.
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dalam menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran, sehingga bisa
mengembangkan potensi siswa menjadi pembelajar mandiri.
Keterbaruan pengembangan produk berupa LKS yaitu dapat menyajikan
materi secara lengkap, dalam bentuk praktis, sederhana, menarik, dan dilengkapi
dengan gambar. LKS yang dikembangkan oleh peneliti menggunakan metode
inkuiri, dimana ulasan materi tidak hanya dikaji dari sisi ilmu pengetahuan saja yaitu
dari sisi sainsnya tetapi juga materi ini dikaitkan dengan pengaruhnya bagi
lingkungan. Dalam pembelajaran, metode inkuiri digunakan sebagai penyelesaian
masalah dan proses berpikir. Selain itu pengembangan LKS dilengkapi dengan soalsoal yang sesuai dengan indicator berpikir kritis dan dapat melatih keterampilan
berpikir kritis siswa.
Berdasarkan uaraian diatas timbulah keinginan penulis untuk melakukan
penelitian

tentang

“Pengembangan

Lembar

Kerja

Siswa

(LKS)

Berbasis

Keterampilan Berpikir Untuk Pembelajaran Biologi SMA Kelas X.”. Sehingga LKS
ini nanti dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa dan mempermudah
guru dalam menyampaikan materi.
B. Identifikas Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di
atas, maka dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut:
1. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dapat menuntun siswa
dalam menggali kemampuan berpikir kritis sehingga siswa dapat menemukan
suatu jawaban itu sendiri, tetapi LKS yang telah ada pada umumnya belum

11

menuntun siswa untuk lebih menggali kemampuan berpikir kritis dalam
menemukan jawaban dari suatu masalah yang diajukan.
2. Pada soal evaluasi di LKS seharusnya memunculkan indikator berpikir kritis
agar dapat menumbuhkan kemampuan berpikri kritis siswa, tetapi LKS yang
digunakan dalam pembelajaran belum memiliki aspek tersebut.
3. Pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dirasa penting dalam
menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi media belajar yang
digunakan siswa sepenuhnya belum memenuhi kebutuhan tersebut.
C. Pembatasan Masalah
Dari beberapa masalah yang ada maka penenlitian ini dibatasi pada :
1. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah
Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis untuk
pembelajaran biologi SMA kelas X.
2. Penilaian kualitas Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir
kritis untuk pembelajaran biologi SMA kelas X berdasarkan hasil penilaian
ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran, ahli soal, dan guru biologi.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang diuraikan di atas,
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

mengembangkan

Lembar

Kerja

Siswa

(LKS)

berbasis

keterampilan berpikir kritis untuk pembelajaran biologi SMA kelas X?
2. Apakah Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis
untuk pembelajaran biologi SMA kelas X layak digunakan sebagai bahan
ajar?
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah
1. Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir
kritis untuk pembelajaran biologi SMA kelas X.
2. Menganailisis kelayakan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan
berpikir kritis untuk pembelajaran biologi SMA kelas X.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi sekolah, produk pengembangan ini sebagai masukan untuk
menambah media pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat
mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.
2. Bagi guru, produk pengembangan ini dapat menambah media
pembelajaran serta membantu penyampaian materi dengan lebih mudah.
3. Bagi siswa, produk pengembangan ini dapat memfasilitasi siswa dalam
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.
4. Bagi peneliti, produk pengembangan ini digunakan sebagai acuan untuk
dapat mengembangkan produk lain.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Lembar Kerja Siswa (LKS)
a. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS)
Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu jenis alat bantu
pembelajaran. Secara umum Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan perangkat
pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksaan rencana
pembelajaran.1 Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi
pertanyaan atau soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa, yang didalamnya disertai
petunjuk dan langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan soal-soal berupa teori
maupun praktik.2
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan Lembar Kerja Siswa
(LKS) merupakan media cetak yang berupa lembar-lembar kertas berisi materi,
ringkasan dan petunjuk pelaksaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan siswa,
dan mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai siswa.
b. Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS)
Berdasarkan pengertian LKS diatas, LKS memiliki fungsi sebagai berikut:
1) LKS sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun
lebih mengaktifkan siswa.
2) LKS sebagai bahan ajar dan mempermudah siswa memahami materi yang
diberikan.
1

Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.74
Depdiknas, Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Depdiknas, 2008), h.13

2
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3) LKS sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.
4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa.3
LKS memiliki beberapa fungsi menurut Suyanto, Paidi, dan Wilujeng,
diantaranya sebagai berikut:
1) Sebagai panduan siswa di dalam melakukan kegiatan belajar, seperti
melakukan percobaab. LKS berisi alat dan bahan serta produser kerja.
2) Sebagai lembar pengamatan, dimana LKS menyediakan dan memandu
siswa menuliskan data hasil pengamatan. LKS berisi tabel yang
memungkinkan siswa mencatat data hasil pengukuran atau pengamatan.
3) Sebagai lembar diskusi, dimana LKS berisi sejumlah pertanyaan menuntun
siswa melakukan diskusi dalam rangka konseptualisme. Melalui diskusi
tersebut siswa dialtih membaca dan memaknakan data untuk memperoleh
konsep-konsep yang dipelajari.
4) Sebagai lembar penemuan (discovery), dimana siswa mengekspresikan
temuannya berupa hal-hal baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya.
5) Sebagai wahana untuk melath siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan
belajar mengajar.
6) Meningkatkan minat siswa untuk belajar jika kegiatan belajar yang
dipandu melalui LKS lebih sitematis, berwarna serta bergambar serta
menarik perhatian siswa.4
3

Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet ke-1,h.270
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Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan fungsi LKS adalah sebagai
media atau sarana belajar baik di kelas, di ruang praktek, maupun di luar kelas.
Sehinggan siswa mempunyai peluang besar untuk mengembangkan kemampuan dan
menerapkan pengetahuan, melatih keterampilan, memproses sendiri dengan
bimbingan guru untuk mendapat perolehannya. LKS merupakan salah satu dari
sekian banyak media yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah
untuk meningkatkan minat belajar siswa.
c. Tujuan Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS)
1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa berinteraksi dengan
materi yang di berikan.
2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa terhadap
materi yang diberikan.
3) Melatih kemandirian siswa.
4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada siswa.5
Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan tujuan penyusunan LKS
adalah mebuat bahan ajar yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga
dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan.
d. Kriteria pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS)
Menurut Tim Penata Provinsi Dati I Jawa Tengah, hal-hal yang diperlukan
dalam penyusunan LKS adalah:
4

Suyanto, Paidi, dan Insih Wilujeng, “Lembar Kerja Siswa (LKS) Pembekalan Guru Daerah
Terluar, dan Tertinggal”. (Yogyakarta.2011)h.3-4
5
Andi prastowo, Op.Cit,
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1) Berdasarkan GBPP berlaku, AMP, buku pegangan siswa (buku paket)
2) Mengutamakan bahan yang penting
3) Menyesuaikan tingkat kematangan berpikir siswa.6
e. Langkah-Langkah Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS)
Keberadaan LKS yang inovatif dan kreatif menjadi harapan semua siswa.
Karena, LKS yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses pembelajaran
menjadi lebih menyenangkan. Siswa akan lebih terbius dan terhipnotis untuk
membuka lembar demi lembar halamannya. Selain itu, mereka akan mengalami
kecanduan belajar. Adapun langkah-langkah menyusun LKS sebagai berikut:
1) Melakukan analisis kurikulum
Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan LKS.
Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi pokok dan pengalaman
belajar manakah yang membutuhkan bahan ajar berbentuk LKS. Pada
umunya, dalam menentukan materi langkah analisinya dilakukan dengan cara
melihat materi pokok dan pengalaman belajar serta pokok bahasan yang akan
diajarkan. Kemudian setelah itu, kita harus mencermati kompetensi antara
mata pelajaran yang hendaknya dicapai siswa.
2) Menyusun peta kebutuhan LKS
Peta kebutuhan LKS sangat dibutuhkan untuk mengetahui materi apa saja
yang harus ditulis didalam LKS. Peta ini juga bisa untk melihat sekuensi atau
urutan materi LKS.
6

Hamdani, Op.Cit.h.75
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3) Menentukan Judul LKS
Perlu diketahui bahwa judul LKS ditentukan atas dasar tema sentral dan
pokok bahasannya diperoleh dari hasil pemetaan kompetensi dasar.
4) Penulisan LKS
Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang pelu dilakukan sebagai berikut:
a) Merumuskan indikator
Untuk merumuskan indikator dapat dilakukan dengan pengalaman belajar
antarmata pelajaran dari tema sentral yang telah disepakati.
b) Menentukan alat penilaian
Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja siswa
c) Penyusunan materi
Materi LKS sangat tergantung pada kompetensi dasar yang akan
dicapainya. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti: buku,
majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian. Agar pemahaman siswa
terhadap materi lebih kuat, maka dapat saja dalam LKS kita tunjukkan
referensi yang digunakan agar siswa membacanya lebih jauh tentang
materu tersebut.7
Langkah-langkah penyusunan LKS menurut Suyatno, Paidi, dan Wilujeng,
antara lain sebagai berikut:
1) Melakukan analisi kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar,
indikator, dan materi pembelajaran, serta alokasi waktu.

7

Andi Prastowo, Op.Cit. h.274-276
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2) Menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling
sesuai dengan hasil analisi SK, KD, dan indikator.
3) Menganalisis RPP dan menetukan langkah-langkah kegiatan belajar
(pembukaan, Inti: eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan enutup).
4) Menyusun LKS sesuai dengan kegiatan esklorasi dalam RPP.8
Berdasarkan langkah penyusunan LKS di atas dapat dilihat bahwa
penyusunan LKS dalam penelitian ini adalah:
1) Melakukan analisis
Analisis kurikulum ini dilakukan dengan melihat silabus, materi pokok,
pengalaman siswa dan materi yang akan dibuat.
2) Penyusunan peta
Peta kebutuhan LKS ini sangat dibutuhkan, karna untuk mengetahui jumlah
LKS yang akan dibuat dan urutan penyusunan LKS.
3) Menentukan judul LKS
Judul LKS ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi pokok atau
pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar
bisa dijadikan satu judul LKS jika tidak terlalu besar. Jika terlalu besar maka
dapat diuraikan menjadi beberapa materi pokok.
4) Penulisan LKS
Dalam penulisan LKS ada bebrapa yang harus diperhatikan, yaitu
merumuskan KD, menentuka alat penilaian, dan menyusun materi.
8

Slamet, Suyanto, Paidi, dan Insih Wilujeng, Op.Cit.h.5-6
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5) Menyusun LKS yang lengkap
Yaitu menyusun hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKS.
f. Manfaat Lembar Kerja Siswa (LKS)
Mengajar dengan menggunakan LKS ternyata semakin populer terutama pada
masa dekade terakhir ini. Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E Kaligis manfaat
yang diperoleh dengan menggunakan LKS dalam Das Salirawati, antara lain:
1) Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah
kondisi
2) Belajar dari suasana “guru sentris” menjadi “siswa sentris”
3) Membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsepkonsep
4) Melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja
5) Dapat

digunakan

untuk

mengembangkan

keterampilan

proses,

mengembangkan
6) Sikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitanya
7) Memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran
belajar.9
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa manfaat LKS
adalah membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajardan
membantu siswa dalam menemukan konsep, serta dapat menumbuhkan minat belajar
siswa.

9

Ibid.h.2
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B. Berpikir Kritis
a. Pengertian Berpikir Kritis
Menurut Ennis berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif
dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai
atau dilakukan.10 Menurut Richard Paul Berpikir kritis adalah mode berpikir
mengenai hal, substansi atau masalah apa saja, dimana sipemikir meningkatkan
kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang
melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual padanya.11
Menurut Liliasari bahwa berpikir kritis yaitu untuk menganalisis argumen dan
memunculkan wawasan

terhadap tiap-tiap

makna dan

interpretasi,

untuk

mengembangkan pola penalaran yang logis. Sedangkan menurut Edward De Bono
berpendapat bahwa berpikir kritis merupakan suatu keterampilan dalam memilah
mana yang bernilai dari sekian banyak gagasan atau melakukan pertimbangan dari
suatu keputusan.12 Berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap orang untuk
menyikapi permasalahan dalam kehidupan yang nyata. Elder & Paul menyebutkan
ada enam tingkatan berpikir kritis yaitu:
a) Berpikir yang tidak refleksikan (unreflective thinking)
Pemikir tidak menyadari peran berpikir dalam kehidupan, kurang
mampu menilai, dan mengembangkan beragam kemampuan berpikir tanpa
10

Harlinda Fatmawati, Mardiyana dan Triyanto, “Analisis Berpikir Kritis Siswa dalam
Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Pola pada Pokokbahasan Persamaan Kuadrat
(Penelitian pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah Sragen Tahun Pelajaran 2013/1014)”, Jurnal
Elektronik Pembelajaran Matematika, ISSN: 2339-1685 Vol.2 No.9, (November 2014),h.913
11
Komiyah, “Kemampuan Berpikir Kritis”, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 3 No. 5
(Desember 2012), h.176
12
Muh Tawil dan Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam Pembelajaran
IPA (Makasar: Badan Penerbit UNM, (2013), h.8
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menyadarinya. Akibatnya gagal menghargai berpikir sebagai aktivitas yang
melibatkan elemen bernalar. Mereka tidak menyadari standar yang tepat
untuk penilaian berpikir yaitu kejelasan, ketepatan, relevansi, kelogisan.
b) Berpikir yang menantang (challenged thinking)
Pemikir sadar peran berpikir dalam kehidupan, menyadari berpikir
berkualitas membutuhkan berpikir reflektif yang disengaja, dan menyadari
berpikir

yang

dilakukan

sering

kekurangan

tetapi

tidak

dapat

mengidentifikasikan dimana kekurangannya. Pemikir pada tingkat ini
memiliki kemampuan berpikir yang terbatas.
c) Berpikir permulaan (beginning thinking)
Pemikir mulai memodifikasi beberapa kemampuan berpikirnya tetapi
memilikiwawasan terbatas. Mereka kurang memiliki perencanaan yang
sistematis untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya.
d) Berpikir latihan (practicing thinking)
Pemikir menganalisis pemikirannya secara aktif dalam sejumlah
bidang namun mereka masih mempunyai wawasan terbatas dalam tingkatan
berpikir yang mendalam.
e) Berpikir lanjut (advanced thinking)
Pemikir aktif menagnalisis pikirannya, memiliki pengetahuan yang
penting tentang masalah pada tingkat berpikir yang mendalam. Namun
mereka belum mampu berpikir pada tingkat yang lebih tinggi secara
konsisten pada semua dimensi kehidupannya.

22

f) Berpikir yang unggul (accomplished thinking)
Pemikir

menginternalisasi

kemampuan

dasar

berpikir

secara

mendalam, berpikir kritis dilakukan secara sadar dan menggunakan intuisi
yang tinggi. Mereka menilai pikiran secara kejelasan, ketepatan, ketelitian,
relevansi, dan kelogisan secara intuitif.
b. Tujuan Berpikir Kritis
Menurut Sapriya dalam nurhayati mengatakan bahwa, tujuan berpikir kritis
ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan
pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh kriteria yang dapat
dipertanggung jawabkan.
Kemampuan berpikir kritis dapat mendorong siswa memunculkan ide-ide
atau pemikiran baru mengnai permasalahan tentang dunia. Siswa akan dilatih
bagaiman menyeleksi berbagai pendapat, sehingga dapat membedakan mana
pendapat yang relevan dan tidak relevan, mana pendapat yang benar dan tidak benar.
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat membantu siswa membuat
kesimpulan dengan mempertimbangkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.13

13

Nurhayati, “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran IPS
Melalui Pendekatan SAVI Model Pembelajaran Berbasis Masalah Kelas VIII SMP Negeri 3
Godean”. (Skripsi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri
Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), h.14
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c. Indikator berpikir kritis
Menurut Ennis Indikator berpikir kritis yaitu:

No

Tabel 2.1
Indikator Berpikir kritis menurut Ennis
Keterampilan
Sub Indikator
Berpikir Kritis

1.

Memberi penjelasan a. Memganalisis pernyataan
sederhana

2.

Membangun

b. Menilai hasil penelitian

keterampilan dasar

c. Menilai kredibilitas suatu sumber
d. Mengobservasi

dan

mempertimbangkan

hasil observasi
3.

Membuat inferensi

4.

Membuat penjelasan f. Mendefinisikan istilah
lebih lanjut

5.

Mengatur
dan teknik

e. Mereduksi dan menilai deduksi
g. Mengidentifikasikan asumsi

strategi h. Memutuskan tindakan, berinteraksi dengan
orang lain

Menurut Edward Glaser indikator berpikir kritis yaitu (a)mengenal masalah;
(b) menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu;
(c) mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan ; (d) mengenal asumsiasumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan; (e) memahami dan menggunakan
bahasa yang tepat, jelas dan khas; (f) menganalisis data; (g) menilai fakta dan
mengevaluasi pernyataan-pernyataan; (h) mengenal adanya hubungan yang logis
antara masalah-masalah; (i) menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaankesamaan yang diperlukan; (j) menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-
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kesimpulan yang seseorang ambil; (k) menyusun kembali pola-pola keyakinan
seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas; (l) membuat penilaian yang tepat
tentang hal-hal dan kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.14
Menurut Krulik dan Rudnick dalam Somakin indikator berpikir kritis yaitu (a)
menguji; (b) mempertanyakan; (c) menghubungkan; (d) mengevaluasi semua aspek
yang ada dalam suatu situasi ataupun suatu masalah.
d. Cara Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis
Kemampuan berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau
mengevaluasi suatu informasi, yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan,
pengalaman, akal sehat, atau komunikasi.15 Penelitian yang dilakukan oleh
Hasruddin menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk
memaksimalkan berpikir kritis, di antaranya: melibatkan diri dalam proses berpikir,
sharing antar teman, bertanya, mengobservasi, menemukan, merefleksi, dan
mengkonstruksi pengetahuan yang didapatkan.
C. Pembelajaran IPA Biologi
a. Hakikat Pembelajaran IPA
Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
gejala-gejala melalui serangkaian proses yang ilmiah yang dibangun atas dasar sikap
ilmiah.16 Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup
(organisasi). Biologi mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai
14

Alec Fisher, “Bepikir Kritis Sebuah Pengantar” (Jakarta: Erlangga, 2009), h.7
Yulianti, D. & Wiyanto, Perancangan Pembelajaran Inovatif Prodi Pendidikan Fisika.
(Semarang: Unnes 2009), h.54
16
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumiaksara. 2012), h. 141.
15
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fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai organisasi kehidupan dan
interaksinya dengan faktor lingkungan.17 Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar
produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula
sebagai proses, sebagai produk dan sebagai prosedur.18
Adapun hakikat pembelajaran biologi meliputi empat unsur utama yaitu:
Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup,
serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan
melalui prosedur yang benar. Proses adalah suatu prosedur pemecahan masalah
melalui metode ilmiah. Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Sedangkan
aplikasi merupakan penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan
sehari-hari.
b. Karakteristik Pembelajaran IPA Biologi
Istilah Biologi berasal dari bahasa yunani yaitu, Bios yang artinya kehidupan
dan Logos yang artinya ilmu.19 Biologi merupakan ilmu tentang makhluk hidup
beserta lingkungannya. Objek yang dipelajari dalam biologi adalah makhluk hidup
dan makhluk tak hidup.20

17

Fifit Fitri Ani Muhidin, Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap
Hasil Belajar Kelas X SMA 1 Natar Lampung Selatan, (Skripsi S1 IAIN Raden Intan Lampung 2015),
h. 15.
18
Ibid, h. 137.
19
Renan Rahardian dan Aznia Nanda, Top Pocket No. 1 Biologi Sma, (Jakarta: Wahyu Media,
2003), h. 2.
20
Oman Karmana, Cerdas Belajar Biologi Kelas X SMA/MA Program Ilmu Pengetahuan
Alam, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 4.
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Mata pelajaran biologi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
sebagai berikut:21
1. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan dan
keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat
bekerjasama dengan orang lain.
3. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis
melalui percobaan, serta mengkomunikasikan percobaan secara lisan dan
tertulis.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan
menggunakan konsep dan prinsip biologi.
5. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling
keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap percaya diri.
6. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya teknologi
sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.
7. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian
lingkungan.
c. Kurikulum Pembelajaran IPA
Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia
yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi,serta dapat mendorong siswa

21

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar SMA/MA, (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006), h. 168.
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lebih

baik

dalam

melakukan

observasi,

betanya,

bernalar,

dan

mengkomunikasikan atau mempersentasikan.
Kurikulum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dirancang sebagai
pembelajaran yang berdimensi pada kompetensi. IPA memiliki peran penting
sebagai dasar pengetahuan untuk mengungkap kejadian alam agar dapat
menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di masa
depan dengan mengandalkan seluruh keterampilan berpikirnya.
Menteri Pendidikan Nasional merencanakan kurikulum 2013 yang
menekankan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran sepenuhnya digunakan
untuk mengasah keterampilan berpikir siswa, sedangkan guru berperan
sebagai fasilitator dengan mengoptimalkan seluruh sumber dan media
pembelajaran yang ada. Upaya dalam mencapai harapan kurikulum 2013
tersebut, salah satunya adalah dikembangkannya media pembelajaran yang
dirancang khusus untuk melatih keterampilan berpikir siswa.22
D. Kajian Materi Ruang Lingkup Biologi
Objek dan permasalahan yang dipelajari dalam biologi mencakup seluruh
organisme hidup (komponen biotik) beserta lingkungannya (komponen abiotik).
Komponen biotik merupakan unsur yang meliputi semua makhluk hidup. Adapun
komponen abiotik adalah seluruh unsur makhluk tak hidup. Organisme hidup sebagai
komponen biotik dan lingkungannya sebagai komponen abiotik, dipelajari dalam
22

Ida Bagus Rini Jayanti, Suyidno, dan Sri Hartini, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa
(LKS) dan Media pembelajaran Inkuiri Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis”, Jurnal Berkala Ilmiah
Pendidikan Fisika, Vol. 2 no. 1 (Februari 2014) h. 1-3
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biologi baik secara terpisah maupun dalam satu kesatuan. Kedua komponen tersebut
terdiri atas objek yang berbeda-beda. Komponen biotik yang dipelajari sebagai objek
biologi mencakup seluruh organisme hidup, yang terdiri atas lima kingdom. Lima
kingdom tersebut adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Setiap
kingdom ini memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda. Hal tersebut menjadi
objek yang sangat menarik untuk dipelajari sebagai bahan kajian di dalam
mempelajari biologi. Perhatikan gambar berikut!

Bakteri
(kingdom monera)

Euglena
(kingdom protista)

Tumbuhan paku
(kingdom plantae)
)

Mucor mucedo
(kingdom fungi)

Bintang laut
(kingdom Animalia)

Gambar 2.1
Contoh spesies organisme hidup yang menjadi objek biologi
Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi merupakan
kehidupan pada tingkatan-tingkatan yang terurutan dari yang paling sederhana
hingga paling kompleks. Tingkatan tersebut sebagai berikut.
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a. Tingkat molekul
Molekul merupakan partikel-partikel penyusun sel makhluk hidup.
Organisasi tingkat molekul ini contohnya dapat kita lihat pada membran sel.
Membran sel tersusun atas molekul karbohidrat, protein, dan fosfolipid.
b. Tingkat sel
Sel merupakan unit kehidupan terkecil makhluk hidup. Biologi
mengungkap struktur dan fungsi berbagai jenis sel. Biologipun mengungkap
proses-proses yang terlibat di dalamnya. Pengetahuan akan sel menjadi dasar
bagi pengetahuan biologi lainnya.
c. Tingkat jaringan
Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang sama dan memiliki tugas
biologis tertentu, contohnya jaringan saraf. Pada organisme hidup manusia,
sel saraf ini berjumlah jutaan. Jaringan saraf yang tersusun atas sel-sel saraf
bertugas menghantarkan informasi darai otak ke seluruh jaringan lainnya.
d. Tingkat organ
Organ adalah kumpulan organ yang menjalankan fungsi tertentu dalam
tubuh. Dalam biologi, tingkatan ini dipelajari untuk mengetahui fungsi,
struktur dan cara kerjanya dalam kehidupan. Contohnya pada manusia, yaitu
organ otak.
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e. Tingkat ekosistem
Ekosistem adalah interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas
dengan lingkungan baiotik. Pada tingakatan ekosistem, banyak hal yang dapat
dipelajari, seperti hubungan timbal balik antar komponen biotik, hubungan
timbal balik antar komponen abiotik, serta hubungan timbal balik antara
komponen biotik dan abiotik.
1.

Cabang-cabang ilmu dalam biologi
Biologi merupakan ilmu mengenai kehidupan. Di dalamnya dipelajari
berbagai aspek kehidupan dari semua makhluk hidup yang terdiri atas lima
kingdom. Seiring perkembangan waktu, biologi pun harus mengikuti
perkembangan zaman. Berbagai masalah baru muncul serta memrlukan
pemecahan yang seseuai dengan perkembangan zaman. Biologi sebagai salah
satu ilmu sains yang ikut berperan dalam memcahkan permasalahan tersebut
berkembang. Cabang-cabang ini memiliki kajian yang khusus disesuaikan
dengan permasalahan yang dibahas. Beberapa cabang ilmu biologi yang
berkembang tersebut, diantaranya adalah:
a. Berdasarkan objek kajiannya
Beberapa cabang biologi berdasarkan objek kajiannya, antara lain:
zoologi,

botani,

mikrobiologi,bakteriologi,

virologi,

mikologi,

parasitologi, ikhtiologi, malakologi, ornitologi, entomologi, dan
algologi.
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b. Berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup
Berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup, ada beberapa cabang
biologi antara lain: sitologi, histologi, morfologi, fisiologi, dan
anatomi.
c. Berdasarkan tema pokoknya
Beberapa cabang biologi berdasarkan tema pokoknya, antara lain:
evolusi, genetika, ekologi dan etologi.
d. Berdasarkan objek dan tema pokoknya
Ada beberapa cabang biologi berdasarkan objek dan tema pokoknya,
antara lain: genetika manusia, ekologi tumbuhan, dan ekologi hewan.
2.

Manfaat mempelajari biologi
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus menyadari bahwa ilmu
harus diguanakan secara benar untuk kebaikan semua makhluk hidup yang
ada dan untuk kelestarian bumi. Demikian pula halnya dengan mempelajari
biologi yang sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Berbagai peranan
biologi dalam kehidupan diantaranya adalah:
a. Dalam bidang pertanian, kini telah banyak ditemukan bibit unggul
seperti padi yang dapat dipanen beberapa kali dalam setahun. Bibit
unggul ini ditemukan melalui metode kawin silang ataupun beberapa
teknik yang didasari oleh biologi.
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b. Dalam bidang kesehatan, telah banyak ditemukan berbagai jenis
antibiotik. Seorang ilmuwan bernama Sir Alexander Fleming berhasil
menemukan antibiotik pertama, yaitu penisilin. Antibiotik ini mampu
mencegah infeksi yang terjadi pada luka.
c. Dalam bidang peternakan, telah banyak ditemukan hewan ternak bibit
unggul. Berbagai cara untuk meningkatkan kualitas hewan ternak juga
sudah banyak ditemukan, seperti peningkatan kualitas pakan ternak.
d. Dalam bidang lingkungan, telah banyak usaha yang didasari biologi
untuk memcahkan permasalahan. Contohnya, masalah sampah,
penecamaran, kerusakan lahan, atau kebakaran hutan.
Pengetahuan biologi menyadarkan kita tentang adanya berbagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Hal ini dapat membuat
kita sadar akan kelestarian lignkungan dan diharapkan kita selalu dapat hidup
berdampingan secara damai dengan alam. Namu dengan pengetahuan biologi, sifat
manusia yang serakah dapat menggangu kelestarian alam, misalnya penebangan liar,
penggunaan peptisida yang berlebihan, dan penggunaan senjata biologi yang
menyebabkan manusia terkena penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, dalam
mempelajari sesuatu, termasuk biologi harus selalu dilandasi dengan iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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E. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain dan relevan dengan
penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Mafidatul Ni’mah dan Muchlis (2014) yang
berjudul “Pengembangan LKS berorientasi keterampilan berpikir kritis pada
materi ikatan kimia kelas X SMA”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengembangan LKS dikatakan sangat layak dengan perolehan persentase
pada masing-masing kriteria isi, penyajian, dan bahasa sebesar 93,75%,
94,32%, dan 93,75%. Hasil tes keterampilan berpikir kritis siswa
menunjukkan bahwa sebanyak 10 siswa memiliki keterampilan berpikir kritis
sangat baik dan 5 siswa memiliki keterampilan berpikir kritis baik. Hal yang
sama dalam penelitian ini adalah pengembangan LKS berbasis keterampilan
berpikir kritis. Perbedaan peneliti yang dilakukan oleh Mafidatul Ni’mah dan
Muchlis adalah materi LKS, tempat, dan waktu penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh A.Mushawwir Taiyeb dan Ayu Sekarsari
(2014) yang berjudul “Pengembangan lembar kerja siswa (LKS) biologi yang
terintegrasi kurikulum cambridge untuk SMA kelas XI semester II”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan valid, praktis, dan
efektif. Validitas dari lembar kerja siswa adalah 4,4 kepraktisan dari LKS.
Keefektifan LKS sebesar 92,11% dan 100% siswa memberikan respon
positif. Hal yang sama dalam penelitian ini adalah pengembangan lembar
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kerja siswa (LKS). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh A.Mushawwir
Taiyeb dan Ayu Sekarsari adalah jenis penelitian, materi LKS, tempat, dan
waktu penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Al Mukarram, Sr Hartini, dan
Mustika Wati (2014) yang berjudul “Pengembangan lembar kegiatan siswa
(LKS) dan media pembelajaran IPA SMP berbasis keterampilan berpikir
kritis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data menggunakan
teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dengan perolehan persentase pada
LKS yang dikembangkan sebesar 94,26% berkategori sangat layak, media
pembelajaran yang dikembangkan sebesar 95,00% berkategori sangat layak,
keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 93,32% berkategori sangat baik,
respon siswa terhadap LKS sebesar 75,40% berkategori baik, dan respon
siswa terhadap media sebesar 70,00% berkategori baik. Sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa LKS dan media yang dikembangkan layak
digunakan dan membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir
kritis. Hal yang sama dalam penelitian ini adalah pengembangan LKS, dan
jenis penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Al
Mukarram, Sr Hartini, dan Mustika Wati adalah materi LKS, tempat dan
waktu penelitian.
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F. Kerangka Berpikir
Berikut ini merupakan kerangka berpikir pada penelitian yang dilaksanakan
di SMA Gajah Mada:
Berpikir kritis merupakan salah satu modal
utama siswa untuk menjadi manusia mandiri

Berpikir kritis dapat dikembangkan
melalui pembelajaran biologi

a. LKS
hanya
berfungsi
sebagai
menguji
konsep/teori,
tidak
ada
pertanyaan-pertanyaan yang
melatih siswa berpikir kritis
b. Pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat di dalam LKS
belum memenuhi indikator
berpikir kritis
c. Metode yang digunakan oleh
guru pada umumnya masih
tanya jawab dan ceramah
sehingga siswa kurang aktif
dalam belajar.

a. LKS yang dikembangkan
tidak hanya berisi teori tetapi
juga akan dilengkapi dengan
pertanyaan yang dapat melatih
keterampilan berpikir kritis
siswa.
b. Pertanyaan yang terdapat
didalam LKS akan dibuat
berdasarkan
indikator
keterampilan berpikir kritis.
c. Dengan
adanya
pengembangan LKS berbasis
keterampilan berpikir kritis
maka siswa akan lebih aktif

Dikembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS)
berbasis keterampilan berpikir kritis untuk

pembelajaran biologi SMA kelas X.
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Pada gambar bagan di atas dijelaskan langkah-langkah dalam pengembangan
lembar kerja siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis. Langkah pertama
sebelum bahan ajar biologi ini dikembangkan peneliti menganalisis kebutuhan,
dalam hal ini peneliti mengkaji materi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan
kebutuhan yang diperlukan siswa. Selain itu peneliti menganalisis bahan ajar yang
digunakan disekolah berupa LKS, apakah LKS yang digunakan sudah memenuhi
indikator berpikir kritis. Langkah selanjutnya merumuskan permasalahan yang akan
diteliti dan mencari solusi dalam permasalahan. Kemudian peneliti melakukan
perumusan garis besar dari isi LKS seperti menetapkan standar kompetensi,
kompetensi dasar, indikator berpikir kritis, menentukan alat penilaian dan menyusun
materi. Sehingga dapat dikembangkannya LKS berbasis keterampilan berpikir kritis
untuk pembelajaran biologi SMA kelas X.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode pengembangan (Research and
Development) untuk mengembangkan media ajar dalam bentuk LKS. (Research and
Development/R&D) adalah proses penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu dan menguji keefektifan produk yang dibuat.1 Penelitian ini
merupakan penelitian dan pengembangan (R & D) dengan menggunakan langkahlangkah yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan
produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan,
pengujian produk dimana produk tersebut akan digunakan akhirnya, dan merevisinya
untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengujian, kemudian
siklus ini diulang hingga hasil uji coba produk tersebut memenuhi tujuan atau layak
digunakan.
Pada penelitian ini langkah-langkah akan dibatasi dan disederhanakan sampai
dihasilkannya produk setelah dilakukan revisi uji coba skala luas. Penelitian ini
bertujaun untuk mengembangkan produk berupa LKS berbasis keterampilan berpikir
kritis untuk pembelajaran biologi SMA kelas X sebagai media pembelajaran.
B. Prosedur Penelitian
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model
pengembangan Borg & Gall. Menurut Borg & Gall, pendekatan research and
1

Borg and Gall, Educational Research, An Introductioun. (New York and London:Longman
Inc, 1983), h.772
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development (R & D) dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. Adapun langkahlangkah penelitiannya seperti ditunjukkan pada gambar berikut.
Research and
Information
collecting
Operational field
testing

Final product
revision

Planning

Operational
product
revision

Develop
preliminary form
of product

Main field
testing

Preliminary
field testing

Main product
revision

Dissemination
And
Implementation

Gambar 3.1
Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development (R & D)
menurut Borg & Gall.2
Selanjutnya, untuk memahami dari sepuluh langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Studi pendahuluan (Research and Information collecting)
Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi
literature, penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan.
a. Analisis kebutuhan, untuk melakukan analisis kebutuhan ada beberapa

kriteria, yaitu 1) apakah produk yang akan dikembangkan merupakan
hal yang penting bagi pendidikan? 2) apakah produknya mempunyai

2

Ibid, h.783-795
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kemungkinan untuk dikembangkan? 3) apakah waktu untuk
mengembangkan produk tersebut cukup?
b. Studi literature, dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap

produk yang akan dikembangkan. Studi literature ini dikembangkan
untuk mengumpulkan temuan riset informasi lain yang bersangkutan
dengan mengumpulkan produk yang direncanakan.
c. Riset skala kecil, pengembangan sering mempunyai pertanyaan yang

tidak bisa dijawab dengan mengacu pada resecavh belajar atau teks
professional. Oleh karenanya pengembangan perlu melakukan riset
skala kecil untuk mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan
dikembangkan.
2. Merencanakan Penelitian (Planning)
Perencanaan penelitian R & D meliputi: 1) merumuskan tujuan
penelitian; 2) memperkirakan dana, tenaga dan waktu; 3) merumuskan
kualifikasi penelitian dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian.
3. Pengembangan Desain (Develop preliminary form of product)
Langkah ini meliputi: 1) menentukan desain produk yang akan
dikembangkan (desain hipotetik); 2) menentukan sarana dan prasarana
penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan; 3)
menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan; 4) menetukan
deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.
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4. Preliminary Field Testing
Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini
meliputi: 1) melakukan uji coba lapangan awal tehadap desain produk; 2)
bersifat terbatas, baik subtansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat; 3)
uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain
layak, baik subtansi maupun metodologi.
5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main product revision)
Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji
lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan uji coba
lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih
banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan
lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan
bersifat perbaikan internal.
6. Main Field Test
Langkah ini merupakan uji produk secara lebih luas. Langkah ini
meliputi 1) melakukan uji efektivitas desain produk; 2) uji efektivitas desain,
pada umumnya, menggunakan teknik eksperimen model penggulangan; 3)
hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektivitas, baik dari sisi
subtansi maupun metodologi.
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7. Revisi Hasil Uji Lapangan Lebih Luas (Operational product revision)
Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji
lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan
produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk
yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya
dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan
adalah pretest dan posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal.
Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
8. Uji Kelayakan (Operational field testing)
Langkah ini meliputi: 1) uji efektivitas dan adaptabilitas desain
produk; 2) uji efektivitas dan adabtabilitas desain melibatkan para calon
pemakai produk; 3) hasil uji lapangan adalah diperoleh dari model desain
yang siap diterapkan, baik dari sisi subtansi maupun metodologi.
9. Revisi Hasil Uji Kelayakan (Final product revision)
Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang
dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir ipandang perlu untuk lebih
akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu
produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Hasil
penyempurnaan produk akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat
diandalkan.
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10. Desiminasi

dan

Implementasi

Produk

Akhir

(Dissemination

And

Implementation)

Pembuatan produk akhir ini dilakukan apabila produk yang telah diuji
cobakan dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal.
Berdasarkan tahap penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh
Borg & Gall. Peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi tujuh
tahapan. Ada beberapa faktor yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan tahapan
tersebut yaitu karena adanya keterbatasan waktu maka penyederhaan pengembangan
dilakukan menjadi tujuh tahapan. Mengingat jika pengembangan ini dilakukan
dengan sepuluh tahapan diperlukan waktu dan proses yang relative lama dan
panjang. Dengan demikian, melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan ini,
diharapkan penelitian pengembangan ini bisa selesai dengan waktu yang relative
efisien tetapi tetap efektif dalam proses dan hasilnya.
Penyederhaan pengembangan yang dilakukan bukan hanya keterbatasan
waktu tetapi juga keterbatasan biaya. Mengingat jika pengembangan dilakukan
dengan sepuluh tahapan memerlukan biaya yang relative besar. Oleh karena itu,
melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan ini, diharapkan pengembangan ini
bisa dengan kakulasi biaya yang relative terjangkau.
Berdasarkan penyederhanaan tahapan, peneliti telah menyederhanakan
pengembangan ini menjadi tujuh tahapan yaitu sebagai berikut:
1. Studi pendahuluan
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a. Mengindentifikasi potensi dan masalah, dimana hasilnya akan digunakan
sebagai acuan untuk pengembangan produk yang akan dibuat.
b. Melakukan tinjauan terhadap KI dan KD untuk menentukan indikatorindikator yang hendak dicapai.
c. Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan materi biologi.
2. Tahap perencanaan penelitian
a. Menyiapkan materi biologi dari berbagai sumber yang relevan dan
disesuaikan dengan Kurikulum 2013.
b. Merumuskan indikator yang akan dicapai berdasarkan kompetensi inti (KI)
dan kompetensi dasar (KD) yang sesuai dengan materi yang digunakan
dalam penelitian.
3. Tahap pengembangan produk
a. Menyiapkan materi biologi dari berbagai sumber yang relevan yang sesuai
dengan kurikulum 2013 dan membuat instrumen soal menggunakan
indikator keterampilan berpikir kritis siswa.
b. Mendesain LKS menggunakan Corel Draw X4.
c. Mencetak LKS.
4. Tahap validasi dan uji coba terbatas
a. Pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian. Dalam pembuatan kisi-kisi
instrumen penelitian, kriteria penilaian disesuaikan dengan kategori
masing-masing

penelitian

seperti

ahli

materi,

ahli

media,

ahli

pembelajaran, dan ahli soal.
b. Pembuatan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yang akan
digunakan lembar validasi untuk penilaian para ahli. Lembar validasi ini
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digunakan untuk mengetahui kelayakan LKS untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis peserta didik.
5. Revisi hasil uji lapangan terbatas
a. Perbaikan atau revisi produk berdasarkan hasil lapangan terbatas dari
penilaian ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran dan ahli soal. Revisi
produk tahap 1 ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai produk
benar-benar

dinyatakan

layak

untuk

digunakan

sebagai

media

pembelajaran.
b. Hasil

akhir

produk

media

pembelajaran

berbentuk

LKS

untuk

meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang telah dinyatakan layak
oleh ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran dan ahli soal.
6. Uji produk secara lebih luas
a. Penggunaan produk dalam proses pembelajaran biologi.
b. Pengisian angket atau kuisioner respon guru dan peserta didik mengenai
LKS.
7. Revisi hasil uji lapangan lebih luas
a. Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi
tahap II.
b. Hasil produk media pembelajaran berbentuk LKS untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis siswa.
Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan yang dikembangkan oleh
peneliti diatas, maka secara ringkas alur pengembangan dapat dilihat pada bagan
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berikut ini. Hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk LKS untuk
meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik.
Studi Pendahuluan
Mengidentifikasi potensi dan masalah sebagai acuan dalam pengembangan
produk terhadap materi yang akan dikembangkan. Kemudian menentukan
indikator-indikator yang akan dicapai dan mengumpulkan materi pembelajaran
biologi
Tahap Perencanaan Penelitian
Menyiapkan materi biologi kemudian menentukan indikator berpikir kritis dan
merumuskan indikator yang akan dicapai sesuai SK dan KD
Studi Pendahuluan
Mengidentifikasi potensi dan masalah sebagai acuan dalam pengembangan
produk terhadap materi yang akan dikembangkan. Kemudian menentukan
indikator-indikator yang akan dicapai dan mengumpulkan materi biologi
Tahap Validasi dan Uji Coba Terbatas
Membuat instrumen penelitian, kemudian melakukan validasi ahli materi, ahli
media, ahli pembelajaran, dan ahli soal
Tahap Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas
Perbaikan atau revisi produk oleh para ahli validasi sampai produk tersebut
dinyatakan layak
Uji Produk Secara Lebih Luas
Menggunakan produk dalam proses pembelajaran biologi serta melakukan
pengisian angket atau kuisioner respon guru dan peserta didik mengenai LKS

Revisi Hasil Uji Lapangan Lebih Luas
Melakukan perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas sampai
hasil akhir produk LKS dinyatakan layak
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Gambar 3.2
Tahap Pengembangan LKS Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis
C. Waktu Dan Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung.
Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018.
D. Instrumen Penelitian
Pengambilan data penelitian yang akurat maka dikumpulkan melalui berbagai
pengembangan instrumen penelitian. Table 3.1 dibawah ini mencantumkan jenisjenis instrumen yang disesuaikan dengan data yang akan diperoleh berdasarkan
kebutuhan penelitian.
Tabel 3.1
Instrument Penelitian
No.

Data

Sumber Data

1.

Penilaian ahli/validasi

Ahli materi

2.

Penilaian ahli/validasi

Ahli media

3.

Penilaian ahli/validasi

4.

Penilaian ahli/validasi

Ahli
pembelajaran
Ahli soal

5.

Tanggapan guru terhadap hasil
pengembangan lembar kerja siswa
(LKS)
6. Tanggapan peserta didik terhadap
hasil pengembangan lembar kerja
siswa (LKS)
E. Teknik Pengumpulan Data

Guru IPA
Peserta didik

Instrumen
Penelitian
Lembar validasi
materi
Lembar validasi
media
Lembar validasi
pembelajaran
Lembar validasi
soal
Lembar angket
guru IPA
Lembar angket
peserta didik
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Tenik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan
menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, kuisioner/angket, dan
dokumentasi.
1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data pada studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit.3
Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk guru mata pelajaran
biologi di sekolah, dengan tujuan untuk mengeahui bagaimana pembelajaran
biologi dilaksanakan di sekolah tersebut dan data yang diperoleh digunakan
sebagai data awal analisis kebutuhan produk.
2. Observasi
Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengamati proses
pembelajaran yang berlangsung sekaligus mengetahui penggunaan media
pembelajaran.
3. Kuisioner/Angket
Angket teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

3

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung:Alfabeta,2017), h.194
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dijawab.4 Angket dalam penelitian ini digunakan untuk menumpulkan data
mengenai kelayakan LKS yang diberikan kepada para ahli media, ahli matei,
ahli pembelajaran,ahli soal, guru biologi, dan peserta didik sebagai subjek uji
coba.
a. Angket validasi
Angket validasi ini terdiri dari empat yaitu angket validasi materi,
angket validasi media, angket validasi pembelajaran dan angket validasi
soal. Angket validasi di isi oleh validator. Dari aspek media,
dikembangkan pertanyaan untuk penilaian mengenai media atau tampilan
produk, angket validasi materi dikembangkan pertanyaan untuk menilai
kesesuaian produk LKS berbasis keterampilan berpikir kritis, angket
validasi pembelajaran dikembangkan pertanyaan untuk menilai kesesuai
SK dan KD dalam pembelajaran dan angket validasi soal dikembangkan
pertanyaan untuk menilai kesesuai soal berdasarkan inikator berpikir
kritis. Urutan penulisan instrumen validasi ialah judul, pernyataan dari
peneliti, tujuan penilaian, identitas validator, petunjuk pengisian, kolom
penilaian, saran, dan tanda tangan validator. Angket validasi bersifat
kuantitatif.5
b. Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk

4

Ibid,h.199
Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukuran Edisi ke-2 (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015),h.139
5
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Angket tanggapan guru dan peserta didik setelah dilakukan uji coba
produk. Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data
mengenai tanggapan guru terhadap produk LKS berbasis keterampilan
berpikir kritis. Angket tanggapan berisi pertanyaan, urutan penulisannya
adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk
pengisian, dan item pertanyaan.
4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang faktafakta yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Melalui dokumentasi
dapat diperoleh data berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari
seseorang yang berhubungan dengan masalah penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitaif berbentuk angka-angka yang berasal
dari validasi angket dan data kualitatif berbentuk deskriptif berupa informasi
yang berasal dari validator. Metode analisis data dalam penelitian ini
meliputi:
a. Angket kebutuhan
Angket kebutuhan pengembangan LKS berbasis keterampilan berpikir
kritis untuk pembelajaran biologi kelas X. Dianalisis menggunakan data
deskriptif kualitatif tanpa adanya perhitungan menggunakan angka.
b. Angket validasi
Angket validasi diisi oleh validator kemudian angket diananlisis
menggunakan data kuantitatif maka hasil data diberi skor:
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Tabel 3.2
Skala Likert6
No.
1
2

Analisis kuantitatif
Sangat setuju
Setuju

Skor
4
3

3

Tidak setuju

2

4

Sangat tidak setuju

1

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tertentu tentang fenomena social.7 Penilaian
skala likert dimulai dari satu sampai empat dengan analisis kuantitatif sangat
tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Tingkat pengukuran skala
menggunakan interval, data interval dapat dianalisis dengan menghitung
persentase jawaban pada angket ditiap item dengan menggunakan rumus:
Ps =

x 100 %

Keterangan :
Ps : Persentase
S : Jumlah jawaban responden dalam 1 iten
N : Jumlah nilai ideal dalam item.8
6

Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2009),h.39
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h.134
8
Winarni, dkk, “Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasan
Kalor untuk SMA/MA Kelas X”. (jurnal Program Studi Pendidikan Sains Universitas Sebelas
Maret),h.5
7
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Selanjutnya data diintervalkan maka selanjutnya data diinterprestasikan
kedalam kategori kelayakan.

Tabel 3.3
Kriteria kelayakan
Skor rata-rata (%)
Kategori
0-25
Tidak layak
26-50
Kurang layak
51-75
Layak
76-100
Sangat layak
Pengembangan LKS berbasis keterampilan berpikir kritis pada materi
virus dan bakteri akan dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase
kelayakan adalah ≥ 51%.9
1. Angket tanggapan guru dan peserta didik setelah dilakukan uji coba
produk
Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai
tanggapan guru dan peserta didik terhadap media LKS berbasis keterampilan
berpikir kritis pada pembelajaran biologi. Urutan penulisannya adalah judul,
pernyataan dari peneliti, indentitas responden, petunjuk pengisian, dan item
pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara
penyajian persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala
pengukuran. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti
9

Riduwan, Op.Cit,h.40-41

51

dengan empat tanggapan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban
itu dapat diberi skor seperti tabel 3.3. selanjutnya data intervalnya dapat
dianalisis dengan menghitung persentase jawaban berdasarkan skoring setiap
jawaban dari responden dengan rumus berikut:
Ps =

x 100%

Keterangan:
Ps : Persentase
S : Jumlah jawaban responden dalam 1 item
N : Jumlah nilai ideal dalam item10
Persentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterprestasikan ke dalam
kategori berdasarakan tabel 3.3. media LKS berbasis keterampilan berpikir
kritis pada pembelajaran biologi dinyatakan layak secara teoritis apabila
persentase kelayakannya adalah ≥51%.11

10

Winarni, dkk, Op.Cit,h.5
Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2009),h.40-41
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Hasil Pengembangan Produk
Setelah mengetahui masalah dan potensi yang ada dilapangan, peneliti kemudian
medesain produk awal yaitu berupa LKS berbasis keterampilan berpikir kritis untuk
pembelajaran biologi. LKS ini didesain sesuai dengan kompetensi inti dan
kompetensi dasar yang telah disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013. Tampilan
halaman judul LKS berbasis keterampilan berpikir kritis dapat dilihat pada gambar
4.1 berikut ini:

Gambar 4.1
Halaman depan LKS Biologi Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis
Proses pembuatan media pembelajaran LKS berbasis keterampilan berpikir
kritis menggunakan Corel Draw X4 untuk pembuatan halaman depan dan belakang,
sedangkan untuk isi materi menggunakan Microsoft Word. Setelah perancangan
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desain LKS selesai kemudian disimpan dalam bentuk file pdf dan dicetak dengan
ukuran kertas A4.
Setelah pembuatan produk awal Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis
keterampilan bepikir kritis untuk pembelajaran biologi selesai, kemudian produk di
validasi oleh beberapa dosen. Validasi dilakukan dengan satu dosen ahli media, satu
ahli materi, satu ahli pembelajaran dan, satu ahli soal . Validasi oleh beberapa dosen
dilakukan sampai produk yang dikembangkan dinyatakan valid. Adapun hasil
validasi oleh para ahli yaitu sebagai berikut.
a. Validasi Oleh Ahli Media
Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi menggunakan angket
validasi ahli media. Validasi ahli media dilakukan dengan mengisi lembar angket
penilaian pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari dua aspek, dan masingmasing aspek terdapat beberapa pernyataan yang diisi oleh satu orang ahli media
yaitu Bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc. Penilaian dari ahli media pada produk awal
disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1
Hasil Validasi Uji Ahli Media Pada Produk Awal
Aspek

Jumlah Tiap
Aspek

Skor
Maksimal

Persentase

Kriteria

Kegrafikan

31

44

70,45%

Layak

Penyajian

17

24

70,83%

Layak

Jumlah Total

48

Skor Maksimal

68

Persentase

70,58%

Kriteria

Layak
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Produk awal yang telah direvisi, maka divalidasi kembali dengan dosen yang
sama menggunakan angket yang sama dengan tujuan agar mengetahui kelayakan
suatu produk yang akan digunakan di sekolah. Dari validasi akhir adapun hasil yang
diperoleh yaitu dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:
Tabel 4.2
Hasil Validasi Uji Ahli Media Pada Produk Akhir
Aspek

Jumlah
Tiap Aspek
39
22

Skor
Maksimal
44
24

Persentase

Kriteria

Kegrafikan
88,63%
Sangat Layak
Penyajian
91,66%
Sangat Layak
Jumlah Total
61
Skor Maksimal
68
Persentase
89,70%
Kriteria
Sangat Layak
Tabulasi hasil validasi dengan ahli media pada produk awal dan setelah revisi
disajikan dalam bentuk diagram pada gambar berikut ini 4.2 berikut:
HASIL VALIDASI AHLI MEDIA
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%

51–75 %

26-50%
0-25%

70,45%

88,63%

70,83% 91,66%

Kegrafikan

Penyajian
Gambar 4.2

Diagram Tabulasi Ahli Media
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b. Validasi Oleh Ahli Materi
Validasi ahli materi dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada
masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 2 aspek dan masing-masing aspek
terdapat beberapa pernyataan dari 20 pernyataan seluruhnya diisi oleh ahli materi
yaitu Ibu Dzul Fitria Mumtazah, S.Pd, M.Sc. Penilaian dari hasil validasi dengan ahli
materi pada produk awal disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3
Hasil Validasi Uji Ahli Materi Pada Produk Awal
Aspek
Kelayakan Isi
Kebahasaan
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah
Tiap Aspek
27
20

Skor
Maksimal
36
28

Persentase

Kriteria

75%
71,42%

Layak
Layak

47
64
73,43%
Layak

Setelah revisi pada produk awal kemudian validasi kembali oleh dosen yang
sama dengan menggunakan angket yang sama. Validasi akhir bertujuan untuk
melihat hasil peningkatan skor setelah perbaikan. Adapun hasil validasi akhir yang
didapat yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil Validasi Uji Ahli Materi Pada Produk Akhir
Aspek
Jumlah
Skor
Persentase
Kriteria
Tiap Aspek
Maksimal
Kelayakan Isi
30
36
83,33%
Sangat Layak
Kebahasaan
23
28
8214%
Sangat Layak
Jumlah Total
53
Skor Maksimal
64
Persentase
82,81%
Kriteria
Sangat Layak
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Tabulasi validasi oleh ahli materi pada produk awal dan akhir dalam bentuk
diagram pada gambar berikut ini:
HASIL VALIDASI AHLI MATERI
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%

51–75 %

26-50%
0-25%

83,33%

71,42% 82,14%

Kelayakan isi

75%

Kebahasaan

Gambar 4.3
Diagram Tabulasi Ahli Materi
c. Validasi Oleh Ahli Pembelajaran
Validasi ahli pembelajaran dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian
pada perangkat pembelajaran yaitu Silabus dan RPP. Pada angket penilaian silabus
terdiri dari 3 aspek dan masing-masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 13
pernyataan, sedangkan pada angket kelayakan RPP terdiri dari 4 aspek yang masingmasing aspek terdapat 12 pernyataan yang seluruhnya diisi oleh satu orang ahli
pembelajaran yaitu Bapak Dr.H. Agus Jatmiko, M.Pd. Penilaian hasil dari ahli
pembelajaran pada produk awal dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:
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Tabel 4.5
Hasil Validasi Uji Ahli Pembelajaran (Silabus) Pada Produk Awal
Aspek
Isi yang disajikan
Bahasa
Waktu
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah
Tiap Aspek
28
8
11

Skor
Maksimal
32
8
12

Persentase

Kriteria

87,5%
100%
91,66%

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

47
52
90%
Sangat Layak

Tabel 4.6
Hasil Validasi Uji Ahli Pembelajaran ( RPP) Pada Produk Awal
Aspek

Jumlah
Tiap Aspek
Perumusan Tujuan
16
Pembelajaran
Isi yang disajikan
6
Bahasa
9
Waktu
8
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Skor
Maksimal
20

Persentase

Kriteria

80%

Sangat Layak

8
12
8

75%
75%
100%

Layak
Layak
Sangat Layak

39
48
81,25%
Sangat layak

Produk awal yang sudah diperbaiki kemudian divalidasi kembali oleh dosen
yang sama dengan menggunakan angket validasi yang sama untuk melihat
peningkatan skor yang diperoleh setelah revisi. Adapun hasil validasi produk akhir
yang telah direvisi terdapat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.7
Hasil Validasi Uji Ahli Pembelajaran (Silabus) Pada Produk Akhir
Aspek
Isi yang disajikan
Bahasa
Waktu
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah
Tiap Aspek
29
8
11

Skor
Maksimal
32
8
12

Persentase

Kriteria

90,62%
100%
91,66%

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

48
52
92,30%
Sangat Layak

Tabel 4.8
Hasil Validasi Uji Ahli Pembelajaran ( RPP) Pada Produk Akhir
Aspek

Jumlah
Tiap Aspek
Perumusan Tujuan
18
Pembelajaran
Isi yang disajikan
7
Bahasa
11
Waktu
8
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Skor
Maksimal
20

Persentase

Kriteria

90%

Sangat layak

8
12
8

87,5%
91,66%
100%

Sangat layak
Sangat layak
Sangat layak

44
48
91,66%
Sangat layak

Tabulasi hasil validasi oleh ahli pembelajaran pada produk awal dan produk
setelah perbaikan disajikan dalam bentuk diagram pada gambar berikut ini:

59

HASIL VALIDASI AHLI PEMBELAJARAN (Silabus)
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%

51–75 %

26-50%
0-25%

87,5%

90,62%

100%

Isi yang
disajikan

100%

91,66%

Bahasaan

91,66%

Waktu

Gambar 4.4
Diagram Tabulasi Ahli Pembelajaran (Silabus)
HASIL VALIDASI AHLI PEMBELAJARAN (RPP)
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%

51–75 %

26-50%
0-25%

80%

90%

Tujuan
Pembelajaran

75%

87,5%

Isi yang
disajikan

75%

91,66%

Bahasa

Gambar 4.5
Diagram Tabulasi Ahli Pembelajaran (RPP)

100%

100%

Waktu
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d. Validasi Oleh Ahli Soal
Validasi yang dilakukan oleh ahli soal dengan mengisi lembar angket penilaian
pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari 3 aspek yang mana masing-masing
aspek terdapat beberapa pernyataan dari 13 pernyataan dan seluruhnya diisi oleh satu
orang ahli soal yaitu Bapak Akbar Handoko, M.Pd. Hasil penilaian yang didapat dari
ahli soal pada produk awal dapat disajikan dalam table 4.9 berikut ini:
Tabel 4.9
Hasil Validasi Uji Ahli Soal Pada Produk Awal
Aspek
Materi
Kontruksi
Bahasa
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah
Tiap Aspek
12
14
10

Skor
Maksimal
16
20
16

Persentase

Kriteria

75%
70%
62,5%

Layak
Layak
Layak

36
52
69,23%
Layak

Produk awal yang telah diperbaiki kemudian divalidasi kembali dengan ahli
soal yang sama dengan menggunakan angket validasi yang sama guna untuk
mengetahui kelayakan produk yang akan dikembangkan. Adapun hasil validasi
produk akhir setelah perbaikan terdapat pada table 4.10 dibawah ini:
Tabel 4.10
Hasil Validasi Uji Ahli Soal Pada Produk Akhir
Aspek
Materi
Kontruksi
Bahasa
Jumlah Total
Skor Maksimal

Jumlah
Tiap Aspek
15
18
14

Skor
Maksimal
16
20
16

Persentase

Kriteria

93,75%
90%
87,5%

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

47
52
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Persentase
Kriteria

90,38%
Sangat Layak

Tabulasi hasil validasi dengan ahli soal pada produk awal dan produk setelah
perbaikan disajikan dalam bentuk diagram pada gambar berikut ini:
HASIL VALIDASI AHLI SOAL
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%

51–75 %

26-50%
0-25%

75%

93,75%

Materi

70%

90%

Kontruksi

62,5%

87,5%

Bahasa

Gambar 4.6
Diagram Tabulasi Ahli Soal
2. Hasil Respon Produk
a. Respon Guru Biologi
Setelah produk selesai divalidasi oleh beberapa dosen ahli media, ahli materi,
ahli pembelajaran dan ahli soal, selanjutnya produk diberikan kepada guru mata
pelajaran biologi di sekolah SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Hal ini bertujuan
untuk mengetahui respon guru terhadap produk yang telah peneliti kembangkan.
Respon guru biologi terdiri dari Bapak Imam Budi Setiawan, S.Pd. adapun hasil
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respon guru biologi terhadap produk yang peneliti kembangkan yaitu sebagai
berikut:
Tabel 4.11
Hasil Respon Guru Biologi Terhadap Produk Awal
Aspek
Jumlah
Skor
Persentase
Kriteria
Tiap
Maksimal
Aspek
Isi/Materi
19
24
79,16%
Sangat Layak
Penyajian
8
12
66,66%
Layak
Bahasa dan
11
16
68,75%
Layak
Keterbacaan
Jumlah Total
38
Skor Maksimal
52
Persentase
73,07%
Kriteria
Layak
Setelah produk awal diperbaiki, kemudian diberikan kembali dengan guru
biologi yang sama dengan menggunakan angket yang sama untuk mengetahui
bagaimana tanggapan guru biologi terhadap produk akhir. Adapun hasil tanggapan
guru terhadap produk akhir setelah perbaikan terdapat pada table 4.12 berikut ini:
Tabel 4.12
Hasil Respon Guru Biologi Terhadap Produk Akhir
Aspek
Jumlah
Skor
Persentase
Kriteria
Tiap
Maksimal
Aspek
Isi/Materi
21
24
87,5%
Sangat Layak
Penyajian
11
12
91,66%
Sangat Layak
Bahasa dan
14
16
87,5%
Sangat Layak
Keterbacaan
Jumlah Total
46
Skor Maksimal
52
Persentase
88,46%
Kriteria
Sangat Layak
Tabulasi hasil respon terhadap guru biologi pada produk awal dan produk
setelah perbaikan disajikan dalam bentuk diagram pada gambar 4.6 berikut ini:
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HASIL RESPON GURU MATA
PELAJARAN BIOLOGI
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%

51–75 %

26-50%
0-25%

79,16%

87,5%

Isi/Materi

66,66% 91,66%

68,75%

Penyajian

Bahasa dan
Keterbacaan

87,5%

Gambar 4.7
Diagram Hasil Respon Guru Biologi Terhadap Produk
b. Respon Peserta Didik
Uji coba skala luas dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung pada
kelas X IPA yaitu sebanyak 32 peserta didik. Tujuan pelaksaan uji coba yaitu untuk
mengetahui bagaimana tanggapan peserta didik terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS)
berbasis keterampilan berpikir kritis pada materi virus dan bakteri. Dalam
pelaksanaan uji coba produk langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu dengan
mengenalkan produk Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilengkapi dengan soal-soal
berpikir kritis kepada peserta didik. Selanjutnya peneliti meminta peserta didik untuk
membentuk kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 peserta didik, kemudian peneliti
membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan angket penilaian peserta didik terhadap
produk yang telah dikembangkan.
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Respon yang didapat dari peserta didik kelas X IPA terhadap Lembar Kerja
Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis pada materi virus dan bakteri yang
keseluruhannya berjumlah 32 peserta didik setelah dihitung dan dicocokkan dengan
skala penilaian, maka diperoleh hasil penilaian dari 32 peserta didik di SMA Gajah
Mada Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini:
Tabel 4.13
Hasil Respon Peserta Didik Terhadap Produk
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nama Responden
Adelia Khoirunisa
Allyen Teslyn Louta
Cika Afrilianti
Dandi Risky Pradana
David Prayoga
Deltha Nufaldo B.M
Dila Nur Hasana
Dita Febiyana
Doni Saputra
Dwi Septi Cahyani
Dwi Yunita Sari
Elizabeth Mega Silvia
Elpa Purnama Sari
Elviana Anggraini
Firda Nardifah
Gusviana Putri
Haton Lambanga
Irma Dellia Putrid
Kikan Nisa Auliyanti
Khalya Fahira Zudit
Lilis Nurmala
Meky Refson
Muhammad Iqbal
Novia Febrilie

Jumlah
41
35
41
30
37
32
40
31
36
39
40
42
37
42
35
43
37
39
38
41
37
34
43
37

Persentase
(%)
93,18
79,54
93,18
68,18
84,09
72,72
90,90
70,45
81,81
88,63
90,90
95,45
84,09
95,45
79,54
97,72
84,09
88,63
86,36
93,18
84,09
77,27
97,72
84,09

Kriteria
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Layak
Sangat Layak
Layak
Sangat Layak
Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ramdho Syahammar
Reni Riyadiiska
Risky Damayanti
Risky Ramantika
Salsabilla Syafira
Ulfa
Wahyu Pratama Putra
Welsa Aprillien As
Jumlah

38
39
40
39
42
38
42
35
1215

86,36
88,63
90,90
88,63
95,45
86,36
95,45
79,54
86,64

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

Adapun tabulasi hasil respon peserta didik terhadap produk Lembar Kerja
Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis untuk pembelajaran biologi SMA
kelas X dapat dilihat dalam bentuk diagram sebagai berikut:
RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP PRODUK
Respon rata-rata dari 32 peserta didik
76-100%

51–75 %

26-50%
0-25%
86,64%

Gambar 4.8
Diagaram Hasil Respon Peserta Didik Terhadap Produk
B. Pembahasan
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Hasil dari
penelitian dan pengembangan ini yaitu sebuah produk Lembar Kerja Siswa (LKS)
berbasis keterampilan berpikir kritis untuk SMA kelas X. Penelitian dan
pengembangan ini dapat didefinisikan sebagai studi sistematis terhadap pengetahuan
ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini
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diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan yang sesuai dengan tujuan peneliti yaitu
untuk menghasilkan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis
untuk pembelajaran biologi kelas X. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Gajah Mada
Bandar Lampung. Peneliti hanya mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang
bertujuan untuk mengetahui kelayakan LKS dan peneliti tidak menguji afektifitas
penggunaan LKS berbasis keterampilan berpikir dalam proses pembelajaran.
Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dengan mengacu pada model
penelitian dan pengembangan Borg & Gall terdapat 10 tahapan yaitu Studi
Pendahuluan (Research and Information Collecting), Merencanakan Penelitian
(Planning), Pengembangan Desain (Develop Preliminary From of Product),
Preliminary Field Testing, Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product
Revision), Main Field Test, Revisi Hasil Uji Lapangan Lebih Luas (Operasinal
Product Revision), Uji Kelayakan (Operantional Field Teting), Revisi Final Hasil
Uji Kelayakan (Final Product Revison), dan Desiminasi dan Implementasi Produk
Akhir (Dissemination And Implementation). Tetapi pada tahap pengembangan
peneliti hanya sampai pada tahap ke tujuh, yaitu dengan alasan:
1) Keterbatasan waktu
Dengan keterbatasan waktu maka peneliti melakukan penyederhanaan
pengembangan menjadi tujuh tahap, karena jika pengembangan ini
menggunakan sepuluh tahapan maka diperlukan waktu dan proses yang
relative lama dan panjang. Sehingga dengan melalui penyederhanaan menjadi
tujuh tahapan ini, peneliti berharap dapat menyelesaikan pengembangan
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dengan waktu yang relative efisien tetapi tetap efektif dalam proses dan
hasilnya.
2) Keterbatasan biaya
Penyederhanaan pada tahapan kedua yaitu karena adanya factor
keterbatasan biaya dalam pengembangan ini, sehingga penelitian ini
disederhanakan menjadi tujuh tahapan. Apabila jika pengembangan
dilakukan dengan sepuluh tahapan, maka diperlukan biaya yang relative
besar, oleh karena itu peneliti melakukan penyederhanaan menjadi tujuh
tahapan, dengan harapan agar pengembangan ini dapat terselesaikan dengan
kalkulasi biaya yang relative terjangkau, tetapi layak digunakan dengan baik.
3) Penelitian Strata Satu (S1)
Peneliti masih dijenjang strata satu (S1) yang mengembangkan dari produk
yang telahada berdasarkan penelitian yang relevan. Dalam 10 tahapan
penelitian digunakan oleh jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3 dengan
skala uji yanglebih luas dan menciptakan produk sendiri.
Ketujuh tahap penelitian dan pengembangan tersebut yaitu meliputi: studi
pendahuluan, tahap perencanaan penelitian, tahap pengembangan produk, tahap
validasi dan uji coba terbatas, revisi hasil uji lapangan terbatas, uji produk secara
lebih luas, dan revisi hasil uji lapangan lebih luas.
1. Studi Pendahuluan
Pada tahap studi pendahuluan maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti
yaitu:
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a) Mengidentifikasi potensi dan masalah
Pada tahap ini peneliti melakukan pra penelitian di SMA Gajah Mada
Bandar Lampung, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu
mengumpulkan informasi terkait masalah yang ada di lapangan seperti
wawancara dengan guru mata pelajaran biologi. Sehingga didapat hasil
bahwa bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah
yaitu berupa LKS dan power point. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang ada di
sekolah didapat dari pemerintah bukan hasil dari guru itu sendiri.
Selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data
dengan melakukan observasi dikelas dan dengan memberikan beberapa soal
yang akan mengukur tingkat berpikir kritis peserta didik.
Hasil dari pra penelitian ini digunakan sebagai acuan peneliti dalam
mengembangkan sebuah produk yang dapat digunakan guru dalam mengatasi
permasalahan yang ada dilapangan. Produk yang akan dikembangkan
berdasarkan permasalahan tersebut yaitu berupa Lembar Kerja Siswa (LKS)
berbasis keterampilan berpikir kritis untuk pembelajaran biologi.
b) Melakukan tinjauan KI dan KD
Didalam silabus pembelajaran terdapat KI dan KD. Dengan
melakukan tinjauan KI dan KD maka dapat menentukan indikator pencapaian
dalam pembelajaran biologi yang sesuai dengan kurikulum 2013, sehingga
tujun pembelajarn biologi dapat tercapai.
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c) Melakukan studi pustaka
Dengan mengumpulkan materi yang

akan digunakan dalam

pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir
kritis dari berbagai sumber yang relevan dan sesuai dengan materi yang
diambil yaitu virus dan bakteri.
2. Perencanaan Penelitian
Pada tahap ini peneliti menyiapkan materi virus dan bakteri yang telah didapat
dari berbagai sumber yang relevan dengan merumuskan indikator pencapaian. Selain
hal ini peneliti juga mempertimbangkan waktu dan biaya dengan tujuan agar
penelitian ini dapat di lakukan sesuai dengan target dan dapat diselesaikan dengan
baik.
3. Pengembangan Desain
Terdapat beberapa tahapan didalam pengembangan desain yaitu;
a) Penyusunan kerangka Lembar Kerja Siswa (LKS)
Dalam penyajian LKS telah disusun secara urut yang terdiri dari, halaman
judul, halaman sampul dalam, kata pengantar, petunjuk penggunaan LKS,
standar isi, daftar isi, uraian materi (berisi materi tentang virus dan
bakteri), praktikum sederhana, tugas individu, soal evaluasi yang di buat
berdasarkan indikator berpikir kritis, sumber gambar, dan daftar pustaka.
b) Penentuan Sistematika
Sistematika atau urutan penyajian pada materi didasari dengan penjabaran
kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebagai indikator pencapaian.
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Dalam hal ini peneliti membuat urutan penyajian materi, mulai dari ciriciri, struktur, reproduksi, bahaya bagi kehidupan, dan manfaat bagi
kehidupan, dan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri.
c) Perencanaan Soal Evaluasi
Pada soal evaluasi yang digunakan dalam Lembar Kerja Siswa (LKS)
berupa soal essay dengan jumlah 20 soal yang telah dibuat berdasarkan
indikator berpikir kritis yang tiap jumlah soal memiliki petunjuk
penugasan tersendiri, seperti: aktifitas mandiri terdiri dari 5 soal, dan
ulangan harian terdiri dari 10 soal.
4. Tahap Validasi dan uji coba terbatas
Ada beberapa tahap yang dilakukan penelitian yaitu:
a) Menyusun rubrik instrument penelitian
Rubrik penelitian disusun dengan menyesuaikan tiap kategori ada masingmasing penilaian seperti ahli media, ahli pembelajaran, ahli materi dan ahli
soal. Rubrik penilaian ini dibuat dengan tujuan agar validator dapat dengan
mudah menilai produk yang telah dikembangkan oleh peneliti, sehingga
penilaian tersebut sesuia dengan kriteria yang ada.
b) Tahap validasi oleh beberapa validator
1) Validasi ahli media
Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli media pada produk awal
diperoleh jumlah total 48 dari skor maksimal 68 dengan nilai persentase
70,58% dengan kriteria interprestasi layak. Pada aspek kegrafikan
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diperoleh 31% dari skor maksimal 44% dengan persentase 70,45%
dinyatakan dalam kriteria layak. Aspek penyajian memperoleh jumlah
17 dari skor maksimal 24 dengan hasil persentase 70,83% dan masuk
dalam kriteria layak. Setelah produk divalidasi, maka produk awal
direvisi sesuai dengan masukan dan saran dari valiator. Saran yang
diberikan dari validator pada aspek tersebut masih banyak kekurangan,
dalam bentuk penyajian sumber pada gambar, dan penulisan isi LKS.
Berdasarkan hasil produk setelah revisi diperoleh jumlah total 61
dan dari skor maksimal 68 dengan nilai persentase 89,70% dengan
kriteria interprestasi sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
kenaikan pada jumlah skor disetiap aspek. Dengan demikian peneliti
menyatakan bahwa kritik dan saran yang diberika oleh para ahli dapat
memberikan pengaruh yang sangat baik bagi pengembangan produk
LKS ini.
2) Validasi materi
Berdasarkan hasil uji oleh validator pada produk awal diperoleh
jumlah total 47 dari skor maksimal 64 dengan presentase 73,43%
sehingga dinyatakan dalam kriteria layak. Dari hasil validator yang
diperoleh didapat masukan yaitu ada beberapa penulisan kata ilmiah
yang kurang tepat, dan diberi midnote berdasarkan rujukan buku yang
diambilnya. Setelah produk awal divalidasi maka peneliti melakukan
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perbaikan pada produk berdasarkan saran dan masukan yang diberikan
oleh validator.
Setelah produk awal direvisi maka divalidasi kembali dengan
validator yang sama, dan menggunakan angket yang sama dengan
tujuan untuk melihat peningkatan skor yang di peroleh setelah
perbaikan.
Berdasarkan hasil validasi yang di peroleh pada saat setelah
perbaikan yaitu jumlah total 53 dengan skor maksimal 64 dan nilai
presentasi 82,81% dengan kriteria sangat layak. Hal ini menyatakan
bahwa ada peningkatan dari validasi produk awal dan validasi akhir
setelah revisi, sehingga produk dapat di pergunakan dalam proses
pembelajaran.
3) Validasi pembelajaran
Dari hasil uji ahli pembelajaran (silabus) pada produk awal
diperoleh jumlah total 47 dari skor maksimal 52 dengan persentase
90,38% sehingga dinyatakan sangat layak. Sedangkan pada tabulasi uji
ahlii pembelajaran (RPP) diperoleh jumlah total 39 dari skor maksimal
48 sehingga diperoleh persentase 81,25% dan dinyatakan dalam kriteria
sangat layak. Kritik dan saran yang diberikan oleh validator yaitu
berupa nomor pada silabus disesuaikan dengan nomor urut KD dan
materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah peneliti melakukan
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revisi pada produk awal maka divalidasi kembali dengan validator dan
menggunakan angket yang sama.
Hasil akhir dari tahap validasi yang dilakukan oleh ahli
pembelajaran (silabus) yaitu diperoleh jumlah total 48 dari skor
maksimal 52 dengan skor persentase 92,30% dan dinyatakan masuk
dalam kriteria sangat layak. Pada hasil uji ahli pembelajaran (RPP)
setelah perbaikan diperoleh dengan jumlah skor 44 dari skor maksimal
48 dengan nilaai persentase 91,66% sehingga termasuk dalam kriteria
sangat layak. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh peneliti
maka produk layak digunakan dengan baik.
4) Validasi soal
Berdasarkan hasil uji ahli soal pada produk awal diperoleh jumlah
total 36 dari skor maksimal 52 dengan hasil persentase 69,23%
sehingga masuk dalam kriteria layak. Setelah produk awal divalidasi
maka peneliti melakukan perbaikan berasarkan masukan yang diberikan
dari validator. Masukan-masukan yang diberikan sangat membantu
dalam menyempurnakan produk Lembar Kerja Siswa (LKS), sehingga
produk dapat digunakan dengan layak pada saat proses pembelajaran.
Hasil akhir setelah revisi diperoleh dengan jumlah total 47 dari skor
maksimal 52 dengan persentase 90,38% yang dinyatakan sangat layak.
Dari validasi ahli soal ditiap aspeknya mengalami peningkatan
persentase sehingga produk layak digunakan.
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5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas
Berdasarkan hasil penilaian oleh para ahli yang dilakukan dengan empat dosen
yaitu satu dosen ahli media, satu dosen ahli materi, satu dosen ahli pembelajaran dan
satu dosen ahli soal. Produk yang dikembangkan dinyatakan sangat layak sehingga
dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Skor akhir ini didapat dengan
menghitung nilai rata-rata yang diperoleh dari masing-masing validator.
6. Uji Produk Secara Lebih Luas
1) Respon guru biologi dan peserta didik terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS)
Dalam kelayakan suatu produk maka diperlukan tanggapan dari guru dan
peserta didik. Hal ini dikarenakan agar media pembelajaran berupa Lembar
Kerja Siswa (LKS) dapat digunakan dalam proses belajar mengajar oleh guru
dan peserta didik. Sejalan dengan pendapat Sadiman bahwa media
pembelajaran merupakan sarana dalam penyampaian pesan dari guru ke
peserta didik.1 Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa peserta didik juga
dilibatkan untuk mengetahui kelayakan suatu produk berupa Lembar Kerja
Siswa (LKS) berbasis keterampilan berpikir kritis.
Berdasarkan tanggapan guru biologi guna untuk memberi masukanmasukan yang dapat digunakan dalam penyempurnaan dan mengembangkan
suatu produk agar lebih efektif diperoleh hasil respon dengan jumlah total 46
dari skor maksimal 52 dan mendapatkan persentase sebesar 88,46% dengan

1

Arief S. Saiman (dkk), Media Pendidikan:
Pemanfaatannya, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h.12

Pengertian,

Pengembangan,

dan
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kriteria sangat layak, sehingga produk dapat digunakan dalam penunjang
suatu proses belajar atau sebagai media pembelajaran.
Dari hasil tabulasi tanggapan peserta didik pada Lembar Kerja Siswa
(LKS) mendapatkan persentase sebesar 86,64% dengan kriteria sangat layak.
Hal ini dapat menunjukkan bahwa tanggapan yang diperoleh dari peserta
didik terhadap LKS yaitu sangat baik. Tanggapan dari peserta didik terhadap
LKS dilihat dari segi desain yang dapat menambah minat dalam proses
pembelajaran, tiap butir soal dapat mengembangkan pola pikir peserta didik
agar lebih kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, soal yang
disajikan dalam bentuk evaluasi berhubungan dengan lingkungan sekitar
sehingga perserta didik dapat belajar berdasarkan teori dan kenyataan.
Dalam pengembangan LKS penliti juga melakukan uji coba soal terhadap
peserta didik. Jumlah butir soal yang diuji coba sebanyak 10 soal dengan
bentuk essay. Setelah soal diuji coba didapat hasil yaitu dengan nilai terendah
17 dan nilai tertinggi 73 dari rata-rata 50,34 dengan skor maksimal 30. Hal ini
menunjukkan bahwa pola berpikir peserta didik pada umumnya masih
tergolong rendah.
7. Revisi hasil uji lapangan lebih luas
Setelah melakukan uji coba lapangan, produk yang dikembangkan selanjutnya
diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari guru biologi dan peserta didik. Jika
dilihat dari hasil akhir berdasarkan respon guru biologi dan peserta didik maka
produk telah layak digunakan dengan jumlah total yaitu 46 dengan skor maksimal 52
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dengan persentase 88,64% yang dinyatakan sangat layak. Selanjutnya jika dilihat
dari rata-rata respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan maka
mendapat skor 1215 dengan skor maksimal 1408 dan persentaseakhir yaitu 86,66%
dengan kriteria sangat layak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berasarkan hasil penelitian dan pengembangan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1.

Pengembangan

LKS

berbasis

keterampilan

berpikir

kritis

untuk

pembelajaran biologi di SMA kelas X telah berhasil disusun dengan
menggunakan metode research and development atau R&D dengan melalui
validasi oleh beberapa dosen ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran dan
ahli soal.
2.

Setelah dilakukan uji coba produk, didapat hasil validasi oleh dosen ahli
keseluruhan berkriteria sangat layak sehingga dapat digunakan dalam proses
pembelajaran. Sedangkan respon guru dan siswa mengenai LKS diperoleh
penilaian dengan kriteria sangat layak.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1.

Pengembangan LKS untuk pembelajaran biologi yang telah dikembangkan
dapat dipublikasikan lebih luas agar dapat digunakan sebagai bahan ajar di
dunia pendidikan.

2.

LKS berbasis keterampilan berpikir kritis hanya di uji cobakan di satu
sekolah, diharapkan untuk pengembangan LKS berbasis keterampilan
berpikir kritis selanjutnya dapat di uji cobakan lebih luas.
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SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA/MA
MATERI VIRUS
Satuan Pendidikan

: SMA/MA

Sekolah

: SMA Gajah Mada Bandar Lampung

Kelas/Semester

: X/1

Mata Pelajaran

: Biologi

Sub Materi

: Virus, ciri dan peranannya dalam kehidupan

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang keanekaragaman
hayati, ekosistem dan
lingkungan hidup.
Menyadari dan mengagumi
pola pikir ilmiah dalam
kemampuan mengamati
bioproses
Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan
hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan
sebagai manisfestasi
pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
Berperilaku ilmiah: teliti,
tekun, jujur terhadap data
dan fakta, disiplin, tanggung
jawab, dan peduli dalam
observasi dan eksperimen,
berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan dan
berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah

MATERI
POKOK
Virus
 Ciri-ciri virus:
struktur dan
ciri
 Kasus-kasus
penyakit yang
disebabkan
virus
 Peran virus
dalam
kehidupan
 Jenis-jenis
partisipasi
remaja dalam
menanggulangi
virus HIV dan
lainnya

PEMBELAJARAN
1. Orientasi Masalah
 Belajar bertanya dengan
memberikan pengertian bahwa
dengan adanya virus maka tubuh
kita kebal terhadap penyakit.
 Mengaitkan materi pembelajaran
yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik.
2. Merumuskan pertanyaan
 Memberikan penjelasan tentang
fenomena yang ada dilingkungan
dan dikaitkan dengan teori.
3. Mengajukan Hipotesis
 Memberi gambaran tentang
manfaat mempelajari virus .
4. Mengumpulkan Informasi
 Guru meminta peserta didik
mancari informasi dilingkungan
sekitar yang berhubungan dengan
virus.
 Guru menggali pengetahuan
peserta didik tentang dampak
positif yang dibawa oleh virus.

PENILAIAN
Tugas
 Produk hasil
laporan
Tes
 Tertulis untuk
menilai
pemahaman
dan kedalaman
konsep
 Essay

ALOKASI
WAKTU
4 x 45
menit

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
 LKS
berbasis
keteram
pilan
berpikir
kritis
 Charta
koloni
dan
bentuk
bakteri

KOMPETENSI DASAR
dan kritis, responsif dan
proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun
di luar kelas/laboratorium
2.2.

Peduli terhadap keselamatan
diri dan lingkungan dengan
menerapkan prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan kegiatan
pengamatan dan percobaan
di laboratorium dan di
lingkungan sekitar

3.1.

Menerapkan pemahaman
tentang virus berkaitan
tentang ciri, replikasi, dan
peran virus dalam aspek
kesehatan masyarakat.

4.1.

Menyajikan data tentang
ciri, replikasi, dan peran
virus dalam aspek kesehatan
dalam bentuk model/charta.

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN
5. Menguji Hipotesis
 Peserta didik menguji hipotesis
dari hasil informasi yang didapan
dilingkungan sekitar
6. Menyimpulkan
 Melakukan diskusi dan menambah
pemahaman mengenai dampak
positif dan negarif yang dibawa
oleh virus.

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT,
BAHAN

SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA/MA
MATERI BAKTERI
Satuan Pendidikan

: SMA/MA

Sekolah

: SMA Gajah Mada Bandar Lampung

Kelas/Semester

: X/1

Mata Pelajaran

: Biologi

Sub Materi

: Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR
1.1

1.2

1.3

2.1

Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang keanekaragaman hayati,
ekosistem dan lingkungan
hidup.
Menyadari dan mengagumi
pola pikir ilmiah dalam
kemampuan mengamati
bioproses
Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan
hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan
sebagai manisfestasi
pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
Berperilaku ilmiah: teliti, tekun,
jujur terhadap data dan fakta,
disiplin, tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi dan
eksperimen, berani dan santun
dalam mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah dan
kritis, responsif dan proaktif
dalam dalam setiap tindakan
dan dalam melakukan
pengamatan dan percobaan di
dalam kelas/laboratorium

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

Kingdom monera
 Archaebacteria
 Eubacteria,
karakteristik
dan
perkembangbia
kan
 Koloni bakteri
 Menanam
bakteri/pour
plate/streak
plate
 Pengamatan
sel
 Pengecatan
gram
 Peranan
bakteri dalam
penyakit,
industri,
kedokteran

1. Orientasi Masalah
 Belajar bertanya dengan
memberikan pengertian
bahwa bakteri dapat
berperan penting
dilingkungan sekitar.
 Mengaitkan materi
pembelajaran yang akan
dilakukan dengan
pengalaman peserta
didik.
2. Merumuskan
pertanyaan
 Mengaitkan materi yang
akan dibahas dengan
lingkungan sekitar .
3. Mengajukan Hipotesis
 Untuk merangsang
pengetahuan peserta
didik guru menanyakan
tentang pemahaman
materi yang akan
disampaikan.
4. Mengumpulkan
Informasi
 Dengan informasi yang
didapat guru mulai

PENILAIAN
Tugas
 Produk hasil
laporan
Observasi
 Performa kerja
ilmiah
 Pengamatan
performa untuk
menilai kegiatan
pengamatan dan
penanaman
koloni bakteri
 Pengamatan
sikap ilmiah dan
keselamatan
kerja di lab
Biologi
 Observasi sikap
dan performa
dalam kerja
ilmiah
Portofolio
 Portfolio laporan
tertulis
Tes
 Tertulis untuk
menilai
pemahaman dan

ALOKASI
WAKTU
4 x 45
menit





MEDIA,
ALAT,
BAHAN
LKS
berbasis
keterampilan
berpikir
kritis
Charta
koloni dan
bentuk
bakteri

2.2

3.1

4.1

maupun di luar
kelas/laboratorium
Peduli terhadap keselamatan
diri dan lingkungan dengan
menerapkan prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan kegiatan
pengamatan dan percobaan di
laboratorium dan di lingkungan
sekitar
Menerapkan prinsip klasifikasi
untuk menggolongkan
archaebacteria dan eubacteria
berdasarkan ciri-ciri dan bentuk
melalui pengamatan secara
teliti dan sistematis.
Menyajikan data tentang ciriciri dan peran archaebacteria
dan eubacteria dalam
kehidupan berdasarkan hasil
pengamatan dalam bentuk
laporan tertulis.

menggali seberapa dalam
pengetahuan peserta
didik terhadap materi ini.
5. Menguji Hipotesis
 Setelah mendapatkan
informasi maka peserta
didik menguji hasil
hipotesis tersebut.
6. Menyimpulkan
 Guru dan peserta didik
bersama menyimpulkan
hasil pembelajaran yang
telah didapatnya.
meminta peserta didik
untuk menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari.

kedalaman
konsep

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA Gajah Mada Bandar Lampung

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X (Sepuluh)/1 (Satu)

Materi Pokok

: VIRUS

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit

A. Kompetensi Inti:
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.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.
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.
B. Kompetensi Dasar:
1.1 Menganalisis struktur dan replikasi, serta peran virus dalam aspek kesehatan
masyarakat.
1.2 Melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama
bahaya AIDS berdasarkan berbagai media komunikasi.
1.3 Menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta perannya dalam berbagai
aspek kehidupan masyrakat.

1.4 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan
berdasarkan hasil stui literature dalam bentuk laporan tertulis.
C. Indikator Pembelajaran
1. Menganalisis pernyataan tentang struktur virus berdasarkan gambar.
2. Mengidentifikasi virus dan replikasi virus
3. Menilai hasil penelitian tentang peranan virus dalam kehidupan.
4. Menilai kredibilitas suatu sumber berdasarkan bahaya virus bagi kehidupan.
5. Mereduksi peranan virus dan bagi kehidupan.
6. Mempertimbangkan hasil observasi tentang peranan virus bagi kehidupan.
7. Mengidentifikasi istilah virus.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat menganalisis pernyataan tentang struktur virus
berdasarkan gambar.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi virus dan replikasi virus
3. Peserta didik dapat menilai hasil penelitian tentang peranan virus dalam
kehidupan.
4. Peserta didik dapat menilai kredibilitas suatu sumber berdasarkan bahaya
virus bagi kehidupan.
5. Peserta didik dapat mereduksi peranan virus bagi kehidupan
6. Peserta didik dapat mempertimbangkan hasil observasi tentang peranan virus
bagi kehidupan
7. Peserta didik dapat mengidentifikasi istilah virus.
E. Materi Pembelajaran
a. Sejarah virus
Pada awalnya, virus dianggap sebagai zat kimiawi biologis. Karena virus
dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan dapat menyebar di antara
organisme. Para ilmuan mampu mendeteksi virus secara tak langsung jauh
sebelum mereka benar-benar mampu melihat virus. Pada tahun 1883, Adolf

Mayer seorang Ilmuan Jerman, menemukan bahwa ia bisa menularkan penyakit
dari tanaman ke tanaman dengan cara menggosokkan getah yang diekstraksi dari
daun yang berpenyakit ke tanaman yang sehat.
b. Ciri-ciri virus
Adapun ciri-ciri virus yaitu sebagai berikut:
a) Memiliki sifat peralihan dari makhluk hidup dengan benda mati
b) Virus hanya dapat hidup pada sel atau jaringan yang hidup
c) Virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung
DNA atau RNA saja
d) Dapat dikristalkan, tetapi virus tersebut masih memiliki daya patogen
apabila diinfeksikan ke organisme hidup
e) Bersifat aseluler (tidak memiliki sel) dan tidak memiliki organle-organel
sel.
c. Struktur virus
Walaupun virus memiliki berbagai ukuran dan bentuk, mereka memiliki
motif struktur yang sama, yaitu sebagai berikut.
a) Kepala ekor yang berbentuk segi delapan, di dalamnya mengandung inti
(asam nukleat).
b) Ekor berupa selubung memanjang (tubuh) dari kepala, sebagai alat
penginfeksi.
c) Serabut-serabut ekor yang tumbuh pada
bagian

ujung

ekor

virus,

sebagai

penerima rangsang (reseptor).
d) Kapsid yaiut cangkang protein yang
menyelubungi genom virus disebut
capsid (kapsid).

Struktur Bakteriofaga

(Sumber: Biology, Raven Johnson, 2002)

e) Kapsomer adalah subunit-subunit protein dengan jumlah jenis protein yang
biasanya sedikit, kapsomer akan bergabung membentuk kapsid.
f) Strukur tambahan lainnya yaitu selubung virus
yang menyelubungi kapsid dan berfungsi untuk menginfeksi inangnya.

d. Bahaya virus bagi kehidupan
Ada tiga proses yang menyebabkan virus sangat berbahaya karena
menimbulkan penyakit-penyakit baru dalam kehidupan kita, yaitu kemampuan
melakukan hal-hal sebagai berikut.
a) Mutasi dari virus-virus yang telah ada
b) Penyebaran virus-virus yang sudah ada dari satu spesies inang ke spesies
inang lainnya
c) Penyebaran atau diseminasi penyakit virus dari satu populasi terisolasi yang
berukuran kecil dapat menyebabkan epidemik yang luas.
F. Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: Inkuiri

Metode

: Ceramah, diskusi dan informasi

Pendekatan

: Student Center

Teknik

: Ceramah, diskusi dan tanya jawab

G. Media Pembelajaran
a. Alat pembelajaran/media pembelajaran
 LKS (Lembar Kerja Siswa)
 Spidol dan papan tulis
b. Sumber pembelajaran
 LKS (Lembar Kerja Siswa) berbasis keterampilan berpikir kritis.
H. Kegiatan Pembelajaran
Tahapan
pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

Sintak Model
Inkuiri
Orientasi
Masalah

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Guru memberi salam kepada peserta didik,
memulai pembelajaran dengan berdoa untuk
memulai pembelajaran dan memeriksa
kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin, kemudian peserta didik menjawab
salam, kemudian pembelajaran dengan
berdoa dan menyatakan kehadiran.

10
menit

Kegiatan inti

Merumuskan
Pertanyaan

Mengajukan
Hipotesis

 Guru menyampaikan kompetensi dasar,
indikator yang harus dicapai pada materi
yang dipelajari, kemudian peserta didik
mendengarkan yang disampaikan oleh guru.
 Guru mengkondisikan peserta didik untuk
siap melakukan pembelajaran menjelaskan
dan bertanya : “Apakah kalian pernah
melakukan imunisasi diwaktu kecil? Apa
manfaat dari imunisasi?” kemudian peserta
didik merespon pertanyaan yang di ajukan
guru.
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman peserta didik
dengan materi yang akan disampaikan, yaitu
: “Apakah didalam tubuh kita terdapat
virus? Apa fungsi virus didalam tubuh
kemudian
peserta
didik
kita?”,
mendengarkan penjelasan dari guru.
 Guru meminta peserta didik untuk
merumuskan sebuah pertanyaan yang
berhubungan dengan virus yang ada
dilingkungan sekitar, kemudian peserta
didik mulai merumuskan pertanyaan.




Memberi gambaran tentang manfaat
mempelajari pelajaran yang akan dipelajarai.
Perlu diketahui anak-anak apabila kita
mempelajari mengenai virus maka kita
dapat menganalisis dampak negatif dan
positif yang ada pada virus. Selain itu kita
lebih peduli untuk menjaga kekebalan tubuh
kita serta kita juga dapat mencegah penyakit
yang diakibatkan oleh virus.
Dengan penjelasan tersebut peserta didik
mulai mengajukan hipotesis yang terjadi
dilingkungan mereka.

105
menit

Mengumpulka
n Informasi



Menguji
Hipotesis



Menyimpulkan 





Kegiatan
Penutup

Evaluasi Akhir 







Guru menggali pengetahuan peserta didik
tentang informasi yang didapat dari
lingkungannya, yaitu : “Bagaimana
pendapat kalian tentang imunisasi yang
diberikan kepada bayi yang belum
menderita penyakit?” kemudian peserta
didik mengumpulkan informasi yang
dibutuhkan.
Guru mengintruksikan peserta didik untuk
mendiskusikan hasil yang didapatnya.
Kemudian peserta didik menguji hasil
hipotesis yang telah didapatnya.
Setelah
melakukan
diskusi
guru
menambahkan
pemahaman
mengenai
dampak postif dan negatif yang dibawa oleh
virus. Kemudian peserta didik menyimak
apa yang dijelaskan oleh guru.
Guru menjelaskan tentag hal-hal yang belum
diketahui kemudian peserta didik menyimak
apa yang belum diketahui.
Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil
pengamatan dan presentasi tentang dampak
nenagtif dan positif yang dibawa oleh virus.
Kemudian peserta didik menyimpulkan hasil
pengamatan dan presentasi.
Guru bertanya kepada peserta didik sudah 10
paham atau belum tentang materi virus. menit
Peserta didik menjawab apa yang ditanya
oleh guru.
Guru menyampaikan materi yang akan
dipelajari dalam pertemuan yang akan
datang, kemudian peserta didik menyimak
penyampaian guru.
Guru memberi tugas rumah pada peserta
didik, kemudian peserta didik mencatat
tugas yang diberikan oleh guru.
Doa’a bersama pada akhir kegiatan
pembelajaran dengan membaca lafadz



hamdalah.
Guru
mengakhiri
memberikan salam

pelajaran

dengan

I. Penilaian Hasil Belajar
1. Tes Tertulis (Essay)
 Aktifitas Mandiri
1. DBD merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dangue
yang ditularkan melalui nyamuk aedes. Sehingga sebagian orang
berpendapat bahwa orang yang telah menderita DBD sebelumnya akan
kambuh lagi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa seorang pasien
yang telah terkena demam berdarah dapat terkena penyakit yang sama lebih
dari sekali. Bagaimana pendapat anda?
2. Seorang peternak ayam berhasil membuat ramuan tradisional yaitu dari buah
mengkudu yang dicampur lada dan air. Obat ini diberikan dua kali sehari
pada 180 ayam burasnya yang terserang penyakit flu burung. Sehingga
ayam-ayam tersebut telah dinyatakan bebas dari virus. Apakah penelitian
tersebut sudah 7ias diterapkan untuk hewan-hewan lainnya?
3. Demam berdarah banyak ditemukan didaerah tropis dan sub tropis di seluruh
dunia, terutama di daerah perkotaan dan semi perkotaan. Demam berdarah
adalah penyebab utama penyakit serius dan kematian di kalangan anak-anak
di beberapa negara Asia dan amerika latin. Diperkirakan 500.000 orang
dengan demam berdarah parah memerlukan rawat inap setiap tahun,
sebagian besar adalah anak-anak. Bagaimana cara penanggulanginya?
4. Pemberian imunisasi memiliki tahap-tahapan tersendiri. Dan pemberian
imunsasi dilakukan dari bayi umur 7 hari hingga 9 bulan. Pada umur 7 hari
maka bayi diberi imunisasi dasar. Apa manfaat dengan adanya imunisasi
dasar pada bayi?
5. Jika kita mendengar kata virus pasti kita sudah berpendapat bahwa virus
merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang bersifat merugikan, tetapi tanpa

kita sadari bahwa virus tidak selamanya bersifat merugikan. Dengan
demikian mengapa virus dikatakan tidak selamanya bersifat merugikan?
 Ulangan Harian
1. Anda pasti sering mendengar istilah imunisasi. Imunisasi pada bayi
merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dengan imunisasi bayi bisa
kebal terhadap serangan penyakit, oleh karena itu pemerintah Indonesia
gencar melakukan penyuluhan tentang imunisasi. Salah satu jenis imunisasi
tersebut adalah polio. Menurut anda mengapa pemerintah Indonesia gencar
melakukan imunisasi polio?
2. Sepulang dari sekolah Andi tiba-tiba merasa dingin, pusing, dan badannya
panas tinggi. Tanpa memeriksakan terlebih dahulu ia beranggapan bahwa ia
terkena penyakit malaria. Tanpa sepengathuan Andi bahwasannya gejala
pada malaria, DBD dan influenza hampir sama. Bagaimana menurut anda?
Apakah sependapat dengan Andi?
3. Hampir semua orang pernah menderita influenza. Bahkan selama
hidupnya,orang berkali-kali menderita influenza. Seringkali obat yang
pernah berhasil meredakan influenza tidak lagi berhasil meredakan influenza
yang selanjutnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
4. Pemberian imunisasi pada anak sebaiknya diberikan berdasarkan kebutuhan
usia anak. Pada saat ingin melakukan imunisasi khususnya untuk balita maka
terlebih dahulu melihat kondisi anak, karena apabila anak sedang sakit
sebaiknya hendak menundanya. Bagaimana pendapat anda tentang
pemberian imunisasi tersebut?
5. Penyakit HIV dapat menyebabkan menurunnya sistem imun. Dimana sel
yang diinfeksi oleh virus adalah sel pada sistem kekebalan tubuh, terutama
sel T dan makrofaga. Menurunnya sistem imun sangat berdampak negatif
pada kesehatan tubuh, sehingga dapat menyebabkan seseorang rentan
terkena penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Bagaimana

menurut anda? Apakah penurunan sistem imun yang disebabkan HIV/AIDS
pada tubuh dapat menyebabkan seseorang meninggal?
6. Penyakit flu burung dapat menular dari hewan kemanusia, dan dari manusia
ke manusia. Dimana disetiap tahunnya tingkat kematian pada hewan dan
manusia yang disebabkan oleh flu burung semakin meningkat. Virus flu
burung dapat menyebar dari unggas kemanusia melalui kontak langsung,
tetapi para ahli berpendapat bahwa dengan adanya mutasi virus dapat
menular dari manusia ke manusia melalui batuk dan bersin. Benarkah virus
flu burung dapat menular dari manusia ke manusia?
7. Pertumbuhan pada tanaman dapat dilihat dari tingginya suatu tanaman.
Tetapi beda halnya dengan tanaman kerdil, contohnya pada tanaman padi.
Apabila tanaman padi tidak menunjukkan pertumbuhan, dan daun tampak
berwarna kuning disertai bercak-bercak berwarna coklat maka tanaman
tersebut terserang penyakit tungro. Penyakit tungro salah satu penyebab
tanaman menjadi kerdil. Dari pernyataan tersebut definisikanlah istilah
kerdil pada tanaman padi dan sebutkan virus penyebab tanaman kerdil?
8. Penyakit DBD bukanlah penyakit yang baru kita dengar. Penyakit ini sering
sekali dialami oleh sebagian masyarakat, sehingga sebagian besar orang
awam beranggapan bahwa apabila seseorang yang mengalami penyakit DBD
dapat menularkan penyakitnya melalui kontak fisik. Setujukah kamu
mengenai hal tersebut? Berikan penjelasanmu!
9. Penyakit tungro tampak disejumlah sawah disekitar Tabanan selatan.
Seorang petani di subak belatung, desa sudimara, tabanan, nyoman wisno
menyebutkan bahwa penyakit tungro sudah mulai muncul beberapa minggu
terakhir, sedangkan usia tanaman padi baru sekitar dua bulan. Bagaimana
penanganan agar tidak terkena virus tungro?
10. Penggunaan jarum suntik secara bergantian dapat menularkan penyakit
seperti saat pembuatan tato. Kebanyakan orang yang membuat tato tidak
memikirkan dampak dari mengenakan jarum suntik yang akan dipakainya.
Tato bagi kalangan anak muda hanyalah sebagai gaya belaka, padahal tanpa

disadari jarum suntik yang digunakannya bisa saja telah digunakan berulangulang dengan orang yang berbeda. Bagaimana pendapat anda tentang hal
tersebut?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA Gajah Mada Bandar Lampung

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/1

Materi Pokok

: Bakteri

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. Kompetensi Inti:
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.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.
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.
B. Kompetensi Dasar
1.1 Menganalisis struktur dan replikasi, serta peran virus dalam aspek kesehatan
masyarakat.
1.2 Melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama
bahaya AIDS berdasarkan berbagai media komunikasi.
1.3 Menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta perannya dalam berbagai
aspek kehidupan masyrakat.

1.4 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan
berdasarkan hasil stui literature dalam bentuk laporan tertulis.
C. Indikator Pembelajaran
1. Menganalisis pernyataan tentang struktur bakteri berdasarkan gambar.
2. Mengidentifikasi bakteri.
3. Menilai hasil penelitian tentang peranan bakteri dalam kehidupan.
4. Menilai kredibilitas suatu sumber berdasarkan bahaya bakteri bagi kehidupan.
5. Mereduksi peranan bakteri dan bagi kehidupan.
6. Mempertimbangkan hasil observasi tentang peranan bakteri bagi kehidupan.
7. Mengidentifikasi istilah bakteri.
A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat menganalisis pernyataan tentang struktur bakeri
berdasarkan gambar.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi bakteri
3. Peserta didik dapat menilai hasil penelitian tentang peranan bakteri dalam
kehidupan.
4. Peserta didik dapat menilai kredibilitas suatu sumber berdasarkan bahaya
bakteri bagi kehidupan.
5. Peserta didik dapat mereduksi peranan bakteri bagi kehidupan
6. Peserta didik dapat mempertimbangkan hasil observasi tentang peranan
bakteri bagi kehidupan.
7. Peserta didik dapat mengidentifikasi istilah bakteri.
B. Materi Pembelajaran
Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak
mengandung peptidoglikan, tetapi membran plasmanya mengandung lipid atau
lemak. Archaebacteria hidup pada lingkungan ekstrem yang mirip dengan lingkungan
kehidupan awal dibumi, sehingga di duga sebagai organisme paling tua yang hidup

dibumi. Berdasarkan lingkungan ekstrem, archaebacteria dibagi menjadi dua
kelompok:
1.

Bakteri metanogen

2.

Bakteri halofil atau halofil ekstrem

3.

Thermoasidofil
Eubacteria adalah kelompok bakteri sejati. Eubacteia meliputi bakteri dan

sianobacteria atau ganggang hijau biru.
Perbedaan archaebacteria dan eubacteria
Ciri-ciri atau variabel
Eubacteria
Archaebacteria
 Karioteka atau membran  Tidak ada
 Tidak ada
inti
 Ada
 Tidak ada
 Peptidoglikan
dalam  Tidak ada
 Tidak ada
dinding sel
 Hidrokarbon tidak  Beberapa hidrokarbon
 Organel yang terbungkus
bercabang
bercabang
membran
 Satu jenis
 Beberapa jenis
 Lemak
penyusun  Formalin metionin
 Metionin
membran
 Pertumbuhan
 Pertumbuhan
tidak
 Enzim RNA polimirase
terhambat
terhambat
 Asam amino inisiator
untuk permulaan sintesa
protein
 Respon
terhadap
antibiotik streptomycin
dan kloramfenicol
C. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Inkuiri

Metode

: Ceramah, Diskusi, dan Informasi

Pendekatan

: Student Center

Teknik

: Ceramah, diskusi, dan tanya jawab

D. Media Pembelajaran
a. Alat pembelajaran/media pembelajaran
 Power point

 LKS (Lembar Kerja Siswa)
 Spidol dan papan tulis
b. Sumber pembelajaran
 LKS (Lembar Kerja Siswa) berbasis keterampilan berpikir kritis
E. Kegiatan Pembelajaran
Tahapan
pembelajaran

Sintak Model
Inkuiri

Kegiatan
Pendahuluan

Orientasi
Masalah

Kegiatan inti

Merumuskan
pertanyaan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Guru memberi salam kepada peserta 10 menit
didik, memulai pembelajaran dengan
berdoa untuk memulai pembelajaran dan
memeriksa kehadiran peserta didik
sebagai sikap disiplin, kemudian peserta
didik menjawab salam, kemudian
pembelajaran dengan berdoa dan
menyatakan kehadiran.
 Guru menyampaikan kompetensi dasar,
indikator yang harus dicapai pada materi
yang dipelajari, kemudian peserta didik
mendengarkan yang disampaikan oleh
guru.
 Guru mengkondisikan peserta didik
untuk siap melakukan pembelajaran
menjelaskan dan bertanya : “Apa manfaat
dari archaebacteria dalam lingkungan
kita?” kemudian peserta didik merespon
pertanyaan yang di ajukan guru.
 Guru mengaitkan materi pembelajaran 105
yang
akan
disampaikan
dengan menit
lingkungan sekitar, yaitu : “Prosedur
makanan
olahan
biasanya
mencantumkan tangal kadaluarsa pada
kemasan makanan yang dijualnya. Apa
artitanggal kadaluarsa tersebut jika
dihubungkan
dengan
kerusakan
makanan
yang
disebabkan
oleh
bakteri?” kemudian peserta didik

merumuskan
pertanyaan
disampaikan oleh guru.
Mengajukan
Hipotesis





Mengumpulka
n Informasi



Menguji
Hipotesis



Menyimpulkan 



yang

Guru memancing peserta didik untuk
mengetahui pemahaman perta didik
tentang materi yang akan disampaikan.
“Apakah kita perlu mempelajari tentang
bakteri? Apa manfat bakteri dalam
kehidupan kita? Adakah bakteri yang
menguntungkan dan merugikan bagi
lingkungan kita?”
Dengan pernyataan diatas peserta didik
diminta untuk mengajukan hipotesis yang
terjadi dilingkungan mereka.
Guru menggali informasi yang didapat
oleh
peserta
didik
dari
hasil
pengamatannya, yaitu : “Bakteri apa
sajakah
yang berperan dalam
lingkungan kita?” kemudian peserta
didik mengumpulkan informasi tersebut.
Guru mengintruksikan peserta didik
untuk mendiskusikan dan meramalkan
dampak yang terjadi apabila tidak adanya
bakteri. Kemudian peserta didik menguji
hasil hipotesis yang didapatnya.
Setelah
melakukan
diskusi
guru
menambah
pemahaman
mengenai
peranan bakteri bagi kehidupan manusia.
Kemudian peserta didik menyimak
penjelasan dari guru.
Kemudian
guru dan peserta didik
menyimpulkan hasil pengamatan dan
presentasi.

Kegiatan
Penutup

Penutup











Guru bertanya kepada peserta didik sudah
paham atau belum tentang materi bakteri,
peserta didik menjawab apa yang ditanya
oleh guru.
Guru menyampaikan materi yang akan
dipelajari dalam pertemuan yang akan
datang,
kemudian
peserta
didik
menyimak penyampaian dari guru.
Guru memberi tugas rumah pada peserta
didik, dan peserta didik mencatat tugas
yang diberikan oleh guru.
Doa’a bersama pada akhir kegiatan
pembelajaran dengan membaca lafadz
hamdalah.
Guru mengakhiri pelajaran dengan
memberikan salam

10 menit

F. Penilaian Pembelajaran
1. Tes Tertulis (Essay)
 Aktifitas Mandiri
1. Dalam usaha mencari sumber energy baru, pemerintah merencanakan
membuat alkohol dari umbi kayu dengan bantuan aktivitas mikroba yang
memiliki kemampuan mengubah pati menjadi gula dan gula menjadi
alkohol. Berikan pendapatmu tentang cara kerja mikroba dan umbi kayu
sehingga dapat menghasilkan alkohol?
2. Pada saat memasak sayuran pasti tidak bisa tahan dalam satu hari, contohnya
pada bayam. Bayam yang telah dimasak hanya akan tahan dalam 6 jam,
lebih dari 6 jam maka bayam akan terasa asam dan basi. Apa yang
menyebabkan bayam menjadi basi?
3. Kulit adalah bagian yang sangat mudah terkena penyakit. Kulit merupakan
bagian tubuh yang mudah terkena bakteri, contohnya pada impetigo.
Empetigo merupakan infeksi pada kulit yang dapat membentuk lepuhan
kecil. Impetigo ini juga dapat menular dengan melakukan kontak fisik.
Bagaimana cara penularan impetigo tersebut?

4. Andaikan anda memiliki sebuah tanaman kubis, dan disaat kubis-kubis
sudah mulai memasuki umur satu bulan ternyata kubis tersebut terserang
penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Maka tindakan apa yang akan kalian
lakukan untuk membasmi bakteri yang ada pada tanaman tersebut?
5. Ternyata bakteri bukanlah satu-satunya mikroorganisme yang merugikan
bagi manusia. Setiap hewan pasti memiliki sisi menguntungkan bagi
manusia. Contohnya pada bakteri. Salah satu sifat bakteri yang
menguntungkan yaitu dapat membantu petani untuk menyuburkan tanah,
sehingga tanaman menjadi lebih subur. Mengapa mikroorganisme berperan
dalam menentukan tanah yang subur?
 Ulangan harian
1. Apa kalian pernah mendengar kasus tabrakan tanker dengan kapal sinar
kapuas, dimana kapal tanker membawa ribuan liter minyak mentah. kejadian
ini mengakibatkan 4500 ton minyak tumpak ke lautan, hal ini menyebabkan
air laut menjadi tercemar dan organisasi ekosistem laut menjadi rusak.
Dapatkan bakteri

menguraikan minyak

di

laut

tersebut?

Berikan

argumenmu!
2. Beberapa speseis bakteri terutama dari lingkungan air tawar dan limbah
terdapat selongsong. Selongsong tersebut terdiri dari senyawa logam tak
larut seperti feri dan mangan okside yang mengendap disekeliling sel.
Selongsong dapat meluas disekitar banyak sel yang berjajar dari ujung
keujung. Sel-sel tunggal tersebut terbungkus oleh selongsong. Menurut anda
apa yang dimaksut dengan selongsong?
3. Tempe merupakan salah satu makanan yang digemari oleh kalangan
masyarakat. Dalam proses pembuatan tempe ada tahapan fermentasi, dimana
selama proses fermentasi kedelai akan mengalami perubahan baik fisik
maupun kimiawinya sehingga karbohidrat dan protein akan dipecah oleh
kapang dan menjadi tempe, ujar andi. Beda halnya menurut ani, ia
berpendapat bahwa pada tempe tidak ada mikroorganisme yang membantu

dalam proses fermentasi, tetapi berubahnya kedelai menjadi tempe
disebabkan karena kedelai yang dibungkus oleh plastik atau daun tidak
sepenuhnya mendapatkan udara sehingga terbentuknya tempe yang utuh.
Dari penjelasan diatas, pendapat manakah yang lebih kredibel?
4. Jose Rizal Latief menjelaskan bahwa difteri merupakan penyakit infeksi
yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diptheriae yang menular
dan berbahaya. Penyakit ini bisa mengakibatkan kematian lantaran sumbatan
saluran nafas atas toksinnya yang bersifat patogen dan menimbulkan
komplikasi miokarditis (peradangan pada lapisan dinding jantung bagian
tengah). Dengan kejadian ini maka bagaimana cara kalian untuk melakukan
pencegahan penularan agar terhindar dari difteri?
5. Setiap memelihara hewan pasti ada resiko yang akan ditanggung oleh
pemilik peternak tersebut. Baik memelihara kambing dan sapi. Contoh kecil
pada sapi. Saat memelihara sapi untuk tempat tinggal sapi sebisa mungkin
harus dibersihkan, karena bakteri-bakteri tersebut dapat muncul dimana saja.
Apabila tempat tinggal sapi kurang mendukung maka sapi bisa terkena
penyakit anthrax. Penyakit ini juga dapat menular ke manusia. Dari
pernyataan diatas bagaimana cara anda mengetahui gejala anthrax pada
sapi?
6. Bakteri tidak hanya menjadi pemasalahan pada ternak. Tetapi bakteri juga
menjadi salah satu masalah pada ikan. Ternyata bakteri tidak hanya
menyerang hewan didarat, bakteri juga dapat menyerang hewan diperairan.
Bagaimana pendapat anda? Berikan alasannya?
7. Pembusukan baik pada makanan, sampah atau sebagaimana merupakan
salah satu faktor yang sangat tidak disukai manusia, karena baunya yang
begitu tajam sehingga mereka berpendapat bahwa pembusukan oleh bakteri
dapat dianggap merugikan. Tetapi tidak semua pembusukan yang disebabkan
oleh bakteri dapat merugikan, ada juga yang menguntungkan. Mengapa?
8. Untuk menghasilkan keturunan yang baru dapat dilakukan dengan cara
bereproduksi, seperti bakteri. Reproduksi bakteri dikenal dengan dua macam

cara yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual yaitu pembelahan biner
yang membelah menjadi dua sel anakkan. Sedangkan reproduksi seksual
terjadi bukan karena peleburan gamet jantan dan betina, tetapi berupa
pertukaran materi genetik yang disebut rekombinasi genetik. Adakah bakteri
yang tidak melakukan reproduksi untuk menghasilkan keturunannya?
9. Saat ini sampah merupakan salah satu masalah besar dilingkungan kita,
khususnya diperkotaan. Semakin padatnya pendudukan maka semakin
tingginya tingkat limbah yang terdapat dilingkungan. Sampah diperkotaan
sangatlah menjadi masalah ditiap tahunnya. sampah juga menjadi salah satu
sumber banjir diperkotaan. Dengan bantuan bakteri bagaimana cara anda
mengurai sampah menjadi pupuk kompos?
10. Pernahkah kalian memasak nasi? Beras yang sudah dimasak menjadi nasi
apabila tidak dipanaskan tetapi dibiarkan dalam waktu dua hari maka akan
basi, sehingga akan menghasilkan lendir dan bau busuk pada nasi. Apa yang
membuat nasi tersebut menjadi basi?
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“PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS
KETERAMPILAN BERPIKIR UNTUK PEMBELAJARAN BIOLOGI SMA
KELAS X”
OLEH : AHLI MEDIA
PETUNJUK PENGISIAN
1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau
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LEMBAR VALIDASI LKS BIOLOGI OLEH AHLI MEDIA
No

Butir

Pernyataan

Penilaian

Skor
1

2

Komponen Kegrafikan
1.

Penampilan

Desain cover depan dan

unsur tata letak

cover belakang

pada cover

merupakan satu kesatuan

depan dan

yang utuh. Elemen

cover belakang

warna, ilustrasi, dan
tipografi ditampilkan
secara harmonis dan
saling terkait satu dan
lainnya.

2.

Memiliki pusat

Memberikan daya tarik

pandang (point

awal LKS yang

center) yang

ditentukan oleh ketetapan

baik

dalam pemilihan
tipografi dan warna

3.

Keseimbangan

Adanya keseimbangan

unsur tata letak

antara unsur letak (judul,
pengarang, ilustrasi,
logo, dll) dengan ukuran
LKS

4.

Warna unsur

Memperhatikan tampilan

tata letak

warna secara keseluruhan

harmonis dan

yang dapat memberikan

memperjelas

nuansa tertentu yang

fungsi

sesuai dengan isi

3

Saran/Masukan
4

materiLKS
5.

Ukuran judul

Judul LKS pada cover

pada cover

depan LKS dapat

depan lks lebih

memberikan informasi

dominan

secara tepat tentang
materi isi LKS
berdasarkan bidang studi

6.

7.

8.

Tidak terlalu

Jenis huruf yang

banyak jenis

digunakan pada teks

huruf

sesuai kebutuhan

Bidang cetak

Memperhatikan

dan margin

keterbacaan dan

proporsional

kemudahan susunan teks

Kesesuaian

Ditampilkan secara

bentuk, warna,

menarik, serasi, dan

dan ukuran

proporsional

unsur tata letak
9.

Ilustrasi

Menggambarkan
kesesuian dan mampu
memperjelas materi
dengan bentuk dan
ukuran yang propesional
serta warna yang menarik
sesuai obyek aslinya

10.

Spasi antara

Jarak spasi antara huruf

huruf normal

yang digunakan tidak
terlalu rapat atau
renggang

11.

Spasi antar

Spasi yang digunakan

baris teks

normal

normal
Komponen Penyajian
12.

13.

14.

Penempatan

Pola tata letak yang

unsur tata letak

ditampilkan dalam isi

konsisten

LKS konsisten

Kesesuaian

Kesesuaian atau

dan ketepatan

ketepatan penggunaan

ilustrasi

ilustrasi dengan materi

dengan materi

yang dibahas

Menyediakan

Terdapat ruang yang

ruang yang

cukup pada LKS

cukup pada

sehingga siswa dapat

LKS sehingga

menulis penjabaran dari

siswa dapat

sebuah analisis pada LKS

menulis
penjabaran
pada LKS
15.

Pendahuluan

Pengantar pada awal
LKS ini standar isi,
tujuan pembelajaran,
petunjuk pembelajaran,
dan peta konsep

16.

Daftar isi

Memuat sub bab serta
halaman untuk
memudahkan dalam
pencarian

17.

Daftar pustaka

Daftar sumber yang
digunakan sebagai bahan

rujukan dalam penulisan
LKS
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1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap
Buku LKS dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
Nilai 4 (empat) jika Sangat Setuju
Nilai 3 (tiga) jika Setuju
Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju
Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju
2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada
setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap LKS
Biologi harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia.
3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan
tanda tangan Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.

LEMBAR VALIDASI LKS BIOLOGI OLEH AHLI MATERI
No

Butir

Pernyataan

Penilaian

Skor
1

2

Komponen Kelayakan Isi
1.

Kelengkapan

Materi yang disajikan

isi

mencakup materi yang
terkandung dalam
Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD)

2.

Keluasan

Materi yang disajikan

materi

mencerminkan jabaran yang
mendukung pencapaian
semua KI

3.
4.

Kesesuaian

Indikator pembelajaran

indiktor

sesuai dengan KI dan KD

Keseuaian

Materi yang disajikan

materi

dalam LKS membantu

dengan tujuan siswa untuk mencapai
pembelajaran

tujuan pembelajaran yang
telah disyaratkan dlam
indikator

5.

Akurasi

Fakta yang disajikan sesuai

materi

dengan kenyataan dan
efisien untuk meningkatkan
pemahaman siswa

6.

Akurasi

Konsep yang disajikan tidak

konsep

menimbulkan banyak tafsir
dan sesuai dengan definisi

3

Saran/Masukan
4

yang berlaku dalam
bidang/ilmu biologi
7.

Akurasi

Prinsip dan teori yang

prinsip dan

disajikan sesuai dengan

teori

yang berlaku dalam bidang
ilmu biologi secara benar
dan akurat

8.

Keakuratan

Gambar dan ilustrasi yang

gambar dan

disajikan sesuai dengan

ilustrasi

kenyataan dan efisien untuk
meningkatkan pemahaman
peserta didik

9.

Kesistematisa

Materi disajikan secara

n urutan

runtun dan sistematis

materi
Komponen Kebahasaan
10.

Kesesuaian

Bahasa yang digunakan

dengan

baik untuk menjelaskan

tingkat

konsep maupun ilustrasi

perkembanga

konsep

n berpikir
peserta didik
11.

Kesesuaian

Bahasa yang digunakan

dengan

sesuai dengan kegunaan

tingkat

siswa dengan ilustrasi yang

perkembanga

menggambarkan konsep-

n sosial-

konsep dari lingkungan

emosional

terdekat sampai dengan

siswa

lingkungan internasional

12.

Keterpemaha

Pesan (materi ajar)

man siswa

disajikan dengan bahasa

terhadap

yang menarik, mudah

pesan

dipahami, tidak
menimbulkan multi tafsir

13.

Dorongan

Bahasa yang digunakan

berpikir kritis

mampu merangsang siswa

pada peserta

untuk mempertanyakan dan

didik

mencari jawaban wacana
dalam LKS

14.

Ketetapan

Kalimat yang dipakai

struktur

mewakili isi pesan

kalimat

(materi)yang disampaikan
dan mengikuti tata kalimat
yang benar dalam bahasa
indonesia

15.

Ketepatan

Tata kalimat yang

tata bahasa

digunakan untuk
menyampaikan pesan
(materi) mengacu pada
kaidah tata Bahasa
Indonesia Yang Baik dan
Benar

16.

Ketetapan

Ejaan yang digunakan

ejaan

mengacu pada pedoman
Ejaan Yang Disempurnakan

Kesesuaian Soal-Soal Dengan Indikator Berpikir Kritis Biologis
17.

Menguji

Soal yang digunakan LKS

pemahaman

dapat menguji pemahaman

peserta didik
18

Mempertanya

Soal yang digunakan dalam

kan

LKS dapat memberi
pertanyaan kepada siswa
agar siswa terpancing
mencari tahu

19

20

Menghubung

Soal yang digunakan dalam

kan dengan

LKS menghubungkan

konteks nyata

dengan konteks nyata siswa

Mengevaluasi Soal yang digunakan
konsep yang

mengevaluasi konsep yang

telah

telah dipelajari peserta didik

dipelajari
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Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju
Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju
2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada
setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap LKS
Biologi harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia.
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LEMBAR VALIDASI LKS BIOLOGI OLEH AHLI BAHASA
No

Butir

Pernyataan

Penilaian

Skor
1

Komponen Bahasa
1.

2.

Kesesuaian

Bahasa yang digunakan

dengan tingkat

baik untuk menjelaskan

perkembangan

konsep maupun ilustrasi

berpikir siswa

konsep

Kesesuaian

Bahasa yang digunakan

dengan tingkat

sesuai dengan kematangan

perkembangan

siswa dengan ilustrasi

sosial-

yang menggambarkan

emosional

konsep-konsep dari

siswa

lingkungan terdekat
sampai dengan lingkungan
internasional

3.

Keterpahaman

Pesan (materi ajar)

siswa terhadap

disajikan dengan bahasa

pesan

yang menarik, mudah
dipahami, tidak
menimbulkan multi tafsir.

4.

Dorongan

Bahasa yang digunakan

berpikir kritis

mampu merangsang siswa

pada siswa

untuk mempertanyakan
dan mencari jawaban
wacana dalam LKS.

5.

Ketetapan

Kalimat yang dipakai

struktur

mewakili isis pesan

2

3

Saran/Masukan
4

kalimat

(materi) yang disampaikan
dan mengikuti tata kalimat
yang benar dalam bahasa
indonesia.

6.

Ketetapan

Tata kalimat yang

bahasa

digunakan untuk
menyampaikan pesan
(materi) mengacu pada
kaidah tata bahasa
indonesia yang baik dan
benar.

7.

Ketetapan

Ejaan yang digunakan

ejaan

mengacu pada pedoman
ejaan yang disempurnakan

Skor total yang diperoleh :

Skor maksimal : 50

Rekomendasi/Saran:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bandar Lampung, ………………2017
Validator,

NIP.

PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama

:

Instansi

:

Bidang keilmuaan

:

Menyatakan bahwa saya telah “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS)
Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis untuk Pembelajaran Biologi SMA Kelas X”
yang disusun oleh:
Nama

: Wahyu Citra Susanti

NPM

: 1311060258

Program studi

: Pendidikan Biologi

Fakultas

: Tarbiyah Dan Keguruan

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan
untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Bandar Lampung, ……………..2018
Validator

NIP.

LEMBAR VALIDASI LKS BIOLOGI OLEH AHLI SOAL
No

Pernyataan

Skor
1

1.

Materi

a.

Soal sesuai dengan indikator berpikir
kritis

b.

Batasan pertanyaan dan jawaban yang
diharapkan sudah sesuai

c.

Materi yang ditanyakan sesuai dengan
kompetensi

d.

Isi materi

yang ditanyakan sesuai

dengan jenjang jenis sekolah atau
tingkat kelas
2.

Konstruksi

a.

Pokok soal dirumuskan dengan singkat,
jelas dan tegas

b.

Menggunakan kata tanya atau perintah
yang sesuai dengan jawabannya

c.

Ada petunjuk yang jelas tentang cara
mengerjakan soal

d.

Pokok soal tidak memberikan petunjuk
jawaban

e.

Pokok permasalahan pada soal sangat
jelas dan mudah dipahami

3

Bahasa/budaya

a.

Rumus kalimat soal komunikatif

b.

Menggunakan tanda baca yang tepat

c.

Butir

soal

menggunakan

bahasa

2

3

Saran/Masukan
4

Indonesia yang baku
d.

Tidak

menggunakan

kata/ungkapan

yang menimbulkan penafsiran ganda
atau salah pengertian
Skor total yang diperoleh :

Skor maksimal : 52

Rekomendasi/Saran:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bandar Lampung, ………………2018
Validator,

NIP.

PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama

:

Instansi

:

Bidang keilmuaan

:

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada
produk yang dikembangakan dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa
(LKS) Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis untuk Pembelajaran Biologi SMA
Kelas X” yang disusun oleh:
Nama

: Wahyu Citra Susanti

NPM

: 1311060258

Program studi

: Pendidikan Biologi

Fakultas

: Tarbiyah Dan Keguruan

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan
untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan.
Bandar Lampung, ……………..2018
Guru mata pelajaran biologi

NIP.

LEMBAR VALIDASI
“PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS UNTUK PEMBELAJARAN BIOLOGI
SMA KELAS X”
OLEH : GURU BIOLOGI
PETUNJUK PENGISIAN
1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau
1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap
Buku LKS dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
Nilai 4 (empat) jika Sangat Setuju
Nilai 3 (tiga) jika Setuju
Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju
Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju
2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada
setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap LKS
Biologi harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia.
3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan
tanda tangan Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.

LEMBAR VALIDASI GURU MATA PELAJARAN BIOLOGI TERHADAP
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS KETERAMPILAN
BERPIKIR KRITIS UNTUK PEMBELAJARAN BIOLOGI SMA KELAS X
No

Aspek Yang Dinilai

Skor
1

1.

Komponen Isi / Materi

a.

Kelengkapan materi

b.

Keakuratan materi

c.

Keakuratan fakta dan konsep

d.

Menumbuhkan rasa ingin tahu

e.

Kemampuan merangsang berpikir

2

Saran/Masukan
3

4

kritis
f.

Mendorong

untuk

mencari

informasi lebih jauh
2.

Komponen Pemyajiam

a.

Penyajian

mempertimbangkan

kebermaknaan

dan

kebermanfaatan
b.

Melibatkan siswa secara aktif

c.

Meningkatkan

kualitas

pembelajaran
3.

Aspek Bahasa dan Keterbacaan

a.

Kesesuaian

dengan

tingkat

perkembangan berpikir peserta
didik
b.

Keterpahaman

peserta

didik

terhadap pesan
c.

Ketepatan tata bahasa

d.

Kejelasan bahasa

Skor total yang diperoleh :

Skor maksimal : 52

Rekomendasi/Saran:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bandar Lampung, ………………2018
Guru mata pelajaran biologi

NIP.

PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama

:

Instansi

::

Bidang keilmuaan

:

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada
produk yang dikembangakan dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa
(LKS) Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis untuk Pembelajaran Biologi SMA
Kelas X” yang disusun oleh:
Nama

: Wahyu Citra Susanti

NPM

: 1311060258

Program studi

: Pendidikan Biologi

Fakultas

: Tarbiyah Dan Keguruan

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan
untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan.
Bandar Lampung, ……………..2018
Peserta Didik

LEMBAR ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK TERHADAP
“PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS UNTUK PEMBELAJARAN BIOLOGI
SMA KELAS X”
PETUNJUK PENGISIAN
1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2,
atau 1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian anda terhadap
LKS Biologi dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
Nilai 4 (empat) jika Sangat Setuju
Nilai 3 (tiga) jika Setuju
Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju
Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju
2. Berikan penilaian anda secara lengkap pada setiap butir kriteria penilaian.
kritik, saran, atau masukan anda terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) Biologi
harap dituliskan pada lembar masukan.
3. Diharapkan agar LKS dikembalikan dalam keadaan bersih karena akan
digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
4. Mintalah penjelasan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami.
5. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai akademik anda.

No

Pernyataan

Skor
1

1.

Desain pada cover depan LKS
menambah minat untuk mempelajari
materi.

2.

Perpaduan warna pada cover depan
dan cover belakang LKS sudah serasi
atau singkron antara warna yang satu
dengan yang lainnya

3.

Tata letak gambar dan tulisan pada
cover depan LKS sudah sesuai dan
serasi .

4.

Variasi bentuk dan ukuran huruf pada
cover depan dan cover belakang LKS
sudah sesuai.

5.

Desain pada lembar kata pengantar,
daftar isi dan pendahuluan tidak
membosankan.

6.

Desain pada lembar kegiatan
menambahkan minat untuk
mempelajarai materi.

7.

Warna tulisan atau teks yang
digunakan pada lembar kerja sudah
serasi dan tidak membosankan.

8.

Terdapat kolom yang disediakan
untuk siswa menuliskan langkah
kerja.

9.

Gambar menambah minat untuk
mempelajari materi

2

3

Saran/Masukan
4

10.

LKS dilengkapi dengan kegiatan
tugas mandiri sehingga siswa dapat
menguji pemahaman setelah
melewati kegiatan konstruksi,
masyarakat belajar, pemodelan,
menemukan, dan bertanya.

11.

LKS dilengkapi soal-soal berbasis
berpikir kritis biologis.

Skor total yang diperoleh :

Skor maksimal : 44

Rekomendasi/Saran:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bandar Lampung, ………………2018
Siswa,

HASIL PENILAIAN AHLI MEDIA
No

Kriteria

1.

Komponen Kegrafikan
a. Desain cover depan dan cover belakang merupakan satu kesatuan yang utuh. Elemen warna, ilustrasi,
dan tipografi ditampilkan secara harmonis dan saling terkait satu dan lainnya.
b. Memberikan daya tarik awal LKS yang ditentukan oleh ketetapan dalam pemilihan tipografi dan
warna
c. Adanya keseimbangan antara unsur letak (judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll) dengan ukuran LKS
d. Memperhatikan tampilan warna secara keseluruhan yang dapat memberikan nuansa tertentu yang
sesuai dengan isi materi LKS
e. Judul LKS pada cover depan LKS dapat memberikan informasi secara tepat tentang materi isi LKS
berdasarkan bidang studi
f. Jenis huruf yang digunakan pada teks sesuai kebutuhan
g. Memperhatikan keterbacaan dan kemudahan susunan teks
h. Ditampilkan secara menarik, serasi, dan proporsional
i. Menggambarkan kesesuian dan mampu memperjelas materi dengan bentuk dan ukuran yang
propesional serta warna yang menarik sesuai obyek aslinya
j. Jarak spasi antara huruf yang digunakan tidak terlalu rapat atau renggang
k. Spasi yang digunakan normal
Komponen Penyajian
a. Pola tata letak yang ditampilkan dalam isi LKS konsisten
b. Kesesuaian atau ketepatan penggunaan ilustrasi dengan materi yang dibahas
c. Terdapat ruang yang cukup pada LKS sehingga siswa dapat menulis penjabaran dari sebuah analisis
pada LKS
d. Pengantar pada awal LKS ini standar isi, tujuan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, dan peta
konsep

2.

Penilaiana
Awal Akhir

3

4

2

4

4
3

4
3

3

3

3
2
2
3

4
4
4
3

3
3

3
3

2
3
3

3
3
4

3

4

e. Memuat sub bab serta halaman untuk memudahkan dalam pencarian
f. Daftar sumber yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan LKS
Jumlah
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria
Ahli Media

: Ajo Dian Yusandika, M.Sc

Kriteria : 76%-100%

3
3

4
4

48
68
70%
L

61
68
90%
SL

Sangat Layak (SL)

51%-75%

Layak (L)

26%-50%

Kurang Layak (KL)

0%-25%

Tidak Layak (TL)

HASIL PENILAIAN AHLI MATERI
No

Kriteria

1.

Komponen Kelayakan Isi
a. Materi yang disajikan mencakup materi yang terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD)
b. Materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua KI
c. Indikator pembelajaran sesuai dengan KI dan KD
d. Materi yang disajikan dalam LKS membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah
disyaratkan dlam indicator
e. Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman siswa
f. Konsep yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku
dalam bidang/ilmu biologi
g. Prinsip dan teori yang disajikan sesuai dengan yang berlaku dalam bidang ilmu biologi secara benar
dan akurat
h. Gambar dan ilustrasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk meningkatkan
pemahaman peserta didik
i. Materi disajikan secara runtun dan sistematis
Komponen Kebahasaan
a. Bahasa yang digunakan baik untuk menjelaskan konsep maupun ilustrasi konsep
b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kegunaan siswa dengan ilustrasi yang menggambarkan
konsep-konsep dari lingkungan terdekat sampai dengan lingkungan internasional
c. Pesan (materi ajar) disajikan dengan bahasa yang menarik, mudah dipahami, tidak menimbulkan
multi tafsir

2.

Penilaiana
Awal Akhir

3

4

3
3
3

3
3
4

3
3

3
3

3

4

3

3

3

3

3
3

3
3

3

4

d. Bahasa yang digunakan mampu merangsang siswa untuk mempertanyakan dan mencari jawaban

2

3

3

4

3

3

wacana dalam LKS
e. Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan (materi) yang disampaikan dan mengikuti tata kalimat yang
benar dalam bahasa indonesia
f. Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan (materi) mengacu pada kaidah tata Bahasa
Indonesia Yang Baik dan Benar
g. Ejaan yang digunakan mengacu pada pedoman Ejaan Yang Disempurnakan
Jumlah
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria
Ahli Materi : Dzul Fithria Mumtazah, S.Pd,M.Sc

Kriteria : 76%-100%

3

3

47
64
73%
L

53
64
83%
SL

Sangat Layak (SL)

51%-75%

Layak (L)

26%-50%

Kurang Layak (KL)

0%-25%

Tidak Layak (TL)

HASIL PENILAIAN AHLI PEMBELAJARAN (SILABUS)
No

Kriteria

1.

Isi Yang Disajikan
a. Mengkaji keterkaitan antara standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) dalam mata
pelajaran
b. Mengidentifikasi materi yang menunjang pencapaian KD
c. Aktifitas kedalam dan keluasan materi dalam pencapaian KD
d. Pemilihan materi ajar dengan pencapaian KD
e. Kegiatan pembelajaran dirancang dan dikembangkan berdasarkan SK, KD, potensi siswa
f. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan karakteristik siswa dan satuan
pendidikan
g. Menetukan sumber belajar yang disesuaikan degan SK, KD, serta materi pokok, kegiatan
pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi
h. Penentuan jenis penilaian sesuai dengan indikator
Bahasa
a. Pengunaan bahasa sesuai dengan EYD
b. Kesederhanaan struktur kalimat
Waktu
a. Kesesuaian alokasi yang digunakan sesuai dengan kegiatan belajar

2.

3.

b. Pemilihan alokasi waktu didasarkan pada tumbuhan kompetensi dasar
c. Pemilihan alokasi waktu didasarkan pada ketersediaan alokasi waktu per semester
Jumlah
Skor Maksimal

Penilaiana
Awal Akhir

4

4

4
3
4
4
3

4
3
4
4
3

3

4

3

3

4
4

4
4

3

3

4
4

4
4

47
52

48
52

90%
SL

Persentase
Kriteria

92%
SL

HASIL PENILAIAN AHLI PEMBELAJARAN (RPP)
No
1.

2.

3.

4.

Kriteria
Perumusan Tujuan Pembelajaran
a. Kejelasan standar kompetensi dan kompetensi dasar
b. Kesesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan tujuan pembelajaran
c. Ketepatan penjabaran kompetensi dasar kedalam indikator
d. Kesesuaian indikator dengan tujuan pembelajaran
e. Kesesuaian indikator dengan tingkat perkembangan siswa
Isi yang Disajikan
a. Sistematika penyusunan RPP
b. Kejelasan tahap-tahap kegiatan pembelajaran (awal, inti, penutup)
Bahasa
a. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD
b. Bahasa yang digunakan komunikatif
c. Kesederhanaan struktur kalimat
Waktu
a. Kesesuaian alokasi yang digunakan dengan kegiatan pembelajaran

b. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran sesuai dengan kegiatan pembelajaran
Jumlah
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Penilaiana
Awal Akhir

3
3
3
3
4

4
4
3
4
3

3
3

3
4

3

4

3
3

3
4

4

4

4
39
48
81%
SL

4
44
48
92%
SL

Ahli Pembelajaran : Dr. H. Agus Jatmiko,M.Pd

Kriteria : 76%-100%

Sangat Layak (SL)

51%-75%

Layak (L)

26%-50%

Kurang Layak (KL)

0%-25%

Tidak Layak (TL)

REKAPITULASI ANGKET RESPON GURU BIOLOGI TERHADAP PRODUK

No
1.

2.

3.

Kriteria

Penilaiana
Awal Akhir

Komponen Isi / Materi
a. Kelengkapan materi

4

4

b. Keakuratan materi

3

3

c. Keakuratan fakta dan konsep

3

3

d. Menumbuhkan rasa ingin tahu

3

4

e. Kemampuan merangsang berpikir kritis

3

3

f. Kemampuan merangsang berpikir kritis

3

3

2

3

b. Melibatkan siswa secara aktif

3

4

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran

3

4

3

4

b. Keterpahaman peserta didik terhadap pesan

3

3

c. Ketepatan tata bahasa

2

3

d. Kejelasan bahasa

3

4

Komponen Pemyajian
a. Penyajian mempertimbangkan kebermaknaan dan kebermanfaatan

Aspek Bahasa dan Keterbacaan
a. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik

38
52
73%
L

Jumlah
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria
Guru Biologi : Imam Budi, S.Sp

Kriteria : 76%-100%

Sangat Layak (SL)

51%-75%

Layak (L)

26%-50%

Kurang Layak (KL)

0%-25%

Tidak Layak (TL)

45
52
86%
SL

HASIL RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP PRODUK
Jumlah Responden

: 32

Skor Maksimal

:4

Skor Maksimal Seluruh Pernyataan

: 44

No

Nama Responden

Skor Pernyataan

Jumlah

Persentase
(%)

1.

Adelia Khoirunisa

1
4

2
4

3
3

4
3

5
4

6
4

7
4

8
3

9
4

10
4

11
4

41

93,18

2.

Allyen Teslyn Louta

3

3

3

3

3

3

4

3

2

4

4

35

79,54

3.

Cika Afrilianti

4

4

4

3

4

4

4

4

3

3

4

41

93,18

4.

Dandi Risky Pradana

3

3

3

3

3

3

3

3

4

1

1

30

68,18

5.

David Prayoga

4

3

2

2

4

4

4

3

4

4

3

37

84,09

6.

Deltha Nufaldo B.M

3

3

3

4

3

3

3

4

3

1

3

32

72,72

7.

Dila Nur Hasana

4

4

4

3

3

4

4

4

4

3

3

40

90,90

8.

Dita Febiyana

3

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

31

70,45

9.

Doni Saputra

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

4

36

81,81

10.

Dwi Septi Cahyani

4

4

3

3

4

3

4

4

4

4

3

40

88,63

11

Dwi Yunita Sari

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

39

90,90

12

Elizabeth Mega Silvia

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

42

95,45

13

Elpa Purnama Sari

2

3

2

4

4

4

4

4

3

4

3

37

84,09

14

Elviana Anggraini

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

42

95,45

15

Firda Nardifah

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

35

79,54

16

Gusviana Putri

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

43

97,72

17

Haton Lambanga

4

4

3

3

4

3

2

3

4

4

3

37

84,09

18

Irma Dellia Putrid

4

3

4

3

3

4

3

4

4

4

3

39

88,63

19

Kikan Nisa Auliyanti

3

4

3

4

2

3

4

3

4

4

4

38

86,36

20

Khalya Fahira Zudit

4

4

4

3

4

4

4

4

3

3

4

41

93,18

21

Lilis Nurmala

2

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

37

84,09

22

Meky Refson

2

3

4

3

4

4

2

2

3

4

3

34

77,27

23

Muhammad Iqbal

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

43

97,72

24

Novia Febrilie

2

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

37

84,09

25

Ramdho Syahammar

4

3

3

3

3

4

2

4

4

4

4

38

86,36

26

Reni Riyadiiska

3

4

4

3

3

4

3

3

4

4

4

39

88,63

27

Risky Damayanti

3

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

40

90,90

28

Risky Ramantika

3

4

3

4

3

3

3

4

4

4

4

39

88,63

29

Salsabilla Syafira

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

42

95,45

30

Ulfa

4

3

3

4

3

4

3

3

4

3

4

38

86,36

31

Wahyu Pratama Putra

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

42

95,45

32

Welsa Aprillien As

3

3

3

3

3

3

4

3

2

4

4

35

79,54

Jumlah

104

116

105

105

113

117

113

104

113

114

116

Skor Maksimal Pernyataa

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

Persentase (%)

81

91

82

82

88

91

88

81

88

89

91

Kriteria

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

Rata-rata akhir

86,64

Kriteria akhir

Sangat Layak (SL)

Keterangan :
Kriteria Klasifikasi :

76%-100%

Sangat Layak (SL)

51%-75%

Layak (L)

26%-50%

Kurang Layak (KL)

0%-25%

Tidak Layak (TL)

HASIL PENILAIAN AHLI SOAL
No
1.

2.

3.

Kriteria

Penilaiana
Awal Akhir

Materi
a. Soal sesuai dengan indikator berpikir kritis
b. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai

3
3

4
3

c. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi

3

4

d. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas

3

4

Konstruksi
a. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas

3

3

b. Menggunakan kata tanya atau perintah yang sesuai dengan jawabannya

3

4

c. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal

3

4

d. Pokok soal tidak memberikan petunjuk jawaban

3

4

e. Pokok permasalahan pada soal sangat jelas dan mudah dipahami

2

3

Bahasa/budaya
a. Rumus kalimat soal komunikatif

2

3

b. Menggunakan tanda baca yang tepat

3

4

c. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku

2

4

d. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian

2

3

36

47

Jumlah

Skor Maksimal
Persentase
Kriteria
Ahli Soal
: Akbar Handoko, M.Pd

52
69%
L
Kriteria : 76%-100%

Sangat Layak (SL)

51%-75%

Layak (L)

26%-50%

Kurang Layak (KL)

0%-25%

Tidak Layak (TL)

52
90%
SL

HASIL VALIDASI AHLI MEDIA
No
1.
2.

Aspek

Persentase
Produk Awal
70%
71%

Kegrafikan
Penyajian

HASIL VALIDASI AHLI MEDIA
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%
51–75 %
26-50%
0-25%

70%

89%

Kegrafikan

71%

92%

Penyajian

Persentase
Produk Akhir
89%
92%

HASIL VALIDASI AHLI MATERI
No
1.
2.

Aspek

Persentase
Produk Awal
75%
71%

Kelayakan isi
Kebahasaan

HASIL VALIDASI AHLI MATERI
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%
51–75 %
26-50%
0-25%

75%

83%

Kelayakan isi

71%

82%

Kebahasaan

Persentase
Produk Akhir
83%
82%

HASIL VALIDASI AHLI PEMBELAJARAN
1. Silabus
No
1.
2.
3.

Aspek
Isi yang disajikan
Bahasa
Waktu

Persentase
Produk Awal
87%
100%
92

Persentase
Produk Akhir
91%
100%
92

Persentase
Produk Awal
80%
75%
75%
100%

Persentase
Produk Akhir
90%%
87%%
92%
100%

2. RPP
No
1.
2.
3.
4.

Aspek
Perumusan Tujuan Pembelajaran
Isi yang disajikan
Bahasa
Waktu

HASIL VALIDASI AHLI PEMBELAJARAN (Silabus)
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%
51–75 %
26-50%
0-25%

87%

91%

Isi yang
disajikan

100%

100%

Bahasaan

92%

Waktu

92%

HASIL VALIDASI AHLI PEMBELAJARAN (RPP)
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%
51–75 %
26-50%
0-25%

80%

90%

Tujuan
Pembelajaran

75%

87%

Isi yang
disajikan

75%

92%

Bahasa

100%

100%

Waktu

HASIL VALIDASI AHLI SOAL
No
1.
2.
3.

Aspek

Persentase
Produk Awal
75%
70%
62%

Materi
Kontruksi
Bahasa

Persentase
Produk Akhir
94%
90%
87%

HASIL VALIDASI AHLI SOAL
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%
51–75 %
26-50%
0-25%

75%

94%

Materi

70%

90%

Kontruksi

62%

87%

Bahasa

HASIL RESPON GURU MATA PELAJARAN BIOLOGI
No
1.
2.
3.

Aspek

Persentase
Produk Awal
79%
67%
69%

Isi/Materi
Penyajian
Bahasa dan Keterbacaan

Persentase
Produk Akhir
87%
92%
87%

HASIL RESPON GURU MATA
PELAJARAN BIOLOGI
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%
51–75 %
26-50%
0-25%

79%

87%

Isi/Materi

67%

92%

Penyajian

69%

87%

Bahasa dan
Keterbacaan

HASIL VALIDASI AHLI SOAL
No
1.
2.
3.

Aspek

Persentase
Produk Awal
75%
70%
62%

Materi
Kontruksi
Bahasa/budaya

Persentase
Produk Akhir
94%
90%
87%

HASIL VALIDASI AHLI SOAL
Persentase Produk Awal

Persentase Produk Akhir

76-100%
51–75 %
26-50%
0-25%

75%

94%

Materi

70%

90%

Kontruksi

62%

87%

Bahasa

FOTO PENELITIAN

