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ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: Dolla Yelinsa Novelacia
: Tadris Biologi
: Desain Lembar Kerja Siswa Untuk Siswa Kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama

Skripsi ini membahas tentang Desain Lembar Kerja Siswa Untuk Siswa
Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. Masalah yang sering tampak dalam dunia
pendidikan adalah proses pembelajaran yang pasif. Salah satu cara yang dapat
digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah dengan menggunakan Lembar Kerja
Siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan Lembar Kerja Siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (Penelitian dan
Pengembangan) menggunakan model 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahap
pengembangan, yaitu Define (pendefenisian), Design (perancangan), Develop
(pengembangan), dan Disseminate (penyebaran) sedangkan pengumpulan data
dilakukan dengan instrument angket validasi dan angket praktikalitas. Penelitian
ini dilakukan untuk melihat kevalidan dan kepraktisan bahan ajar dengan melalui
proses validasi dan uji coba produk. Desain uji coba menggunakan uji coba skala
kecil yang terdiri dari dua belas orang siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas Lembar Kerja Siswa materi Sistem Pernapasan Manusia kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama menurut validator 1 memiliki kategori sangat valid
dengan nilai 100%, validator 2 kategori sangat valid dengan nilai 97,22%,
validator 3 kategori sangat valid dengan nilai 81,25%. Adapun hasil praktikalitas
guru memiliki kategori sangat setuju dengan nilai 93,33% serta hasil yang
praktikalitas siswa memiliki kategori sangat setuju dengan nilai 87,11%.
Berdasarkan hasil penelitian maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
Lembar Kerja Siswa materi Sistem Pernapasan Manusia kelas VIII dapat
digunakan.
Kata kunci : Lembar Kerja Siswa, Sistem Pernapasan Manusia
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ABSTRAC
Name
Study program
Title

: Dolla Yelinsa Novelacia
: Biology Education
: Design Student Worksheets for Class VIII Middle School
Students

This thesis discusses the Design of Student Worksheets for Class VIII
Middle School Students. The problem that often appears in the world of education
is a passive learning process and many teachers use the lecture method. One way
that can be used to activate students is to use Student Worksheets. The purpose of
this research is a Research and Development study using the 4-D model. This
model consists of 4 stages of development, namely Define, Design, Develop, and
Disseminate while data collection is done with the validation questionnaire and
practicality questionnaire. This research was conducted to see the validity and
practicality of the teaching materials through the process of product validation and
trial. The trial design used a small-scale trial consisting of twelve students. The
results showed that the quality of the Student Worksheets for the VIII Middle
School System material according to validator 1 a very valid category with a value
of 100%, validator 2 a very valid category with a value of 97,22%, validator 3 a
very valid category with a value of 81,25%. The results of the practicality of the
teachers have a category of strongly agree with value of 93,33% and the results of
the practicality of students have a category of strongly agree with the value of
87,11%. Based on the results of the study , overall it can be concluded that the
Worksheet for Class VIII Human Respiratory System material is suitable for use.
Keywords: Student Worksheet, Human Respiratory System

xi

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................

i

NOTA DINAS ............................................................................................ ii
NOTA DINAS ............................................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... iv
PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................................... v
PERSEMBAHAN ...................................................................................... vi
MOTTO ...................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ............................................................................... viii
ABSTRAK ................................................................................................. ix
ABSTRACT ...............................................................................................

x

DAFTAR ISI .............................................................................................. xi
DAFTAR TABEL .................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................

1

B. Identifikasi Masalah ...................................................................

3

C. Batasan Masalah .........................................................................

4

D. Rumusan Masalah.......................................................................

4

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ...............................

4

F. Spesifikasi Produk yang dihasilkan ............................................

5

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Sumber Belajar ...........................................................................

6

B. Lembar Kerja Siswa ................................................................... 13
C. Uji Validitas................................................................................ 17
D. Praktikalitas ................................................................................ 19
E. Materi Sistem Pernapasan Manusia ............................................ 20

xii

F. Studi Relevan.............................................................................. 27

BAB III METODE PENELITIAN
A. Model Pengembangan ................................................................ 30
B. Prosedur Pengembangan............................................................. 30
C. Waktu dan Tempat...................................................................... 34
D. Subjek Penelitian ........................................................................ 34
E. Instrument Penilaian ................................................................... 34
F. Teknik Analisis Data .................................................................. 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian dan Pengembangan........................................... 38
B. Pembahasan ................................................................................ 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................. 67
B. Saran .......................................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL
Tabel 3.1

Kriteria Penetapan Tingkat Kevalidan Media Pembelajaran ........ 36

Tabel 3.2

Penskoran Intrumen Praktikalitas Angket..................................... 37

Tabel 4.1

Angket Kebutuhan Siswa .............................................................. 39

Tabel 4.2

Angket Karakteristik Siswa .......................................................... 40

Tabel 4.3

Hasil Validasi Materi .................................................................... 53

Tabel 4.4

Hasil Validasi Bahasa ................................................................... 55

Tabel 4.5

Hasil Validasi Desain .................................................................... 56

Tabel 4.6

Hasil Praktikalitas Siswa ............................................................... 57

Tabel 4.7

Hasil Praktikalitas Guru ................................................................ 62

Tabel 4.8

Nama Dosen Validator .................................................................. 64

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hidung .......................................................................................... 20
Gambar 2.2 Faring ........................................................................................... 21
Gambar 2.3 Trakea ........................................................................................... 22
Gambar 2.4 Paru-paru ...................................................................................... 22
Gambar 2.5 Bronkus ........................................................................................ 23
Gambar 2.6 Alveolus ....................................................................................... 23
Gambar 2.7 Mekanisme pernapasan manusia .................................................. 24
Gambar 2.8 Virus Influenza ............................................................................. 24
Gambar 2.9 Tonsilitis ....................................................................................... 25
Gambar 2.10 Pneumonia .................................................................................. 26
Gambar 2.11 Asma........................................................................................... 26
Gambar 2.12 Kanker paru-paru........................................................................ 27
Gambar 4.1 Sampul LKS ................................................................................. 42
Gambar 4.2 Judul LKS.................................................................................... 43
Gambar 4.3 Daftar Isi ....................................................................................... 43
Gambar 4.4 Materi Pembelajaran LKS ............................................................ 45
Gambar 4.5 Tugas dan Langkah Kerja ............................................................ 46
Gambar 4.6 Uji Kompetensi pada LKS ........................................................... 47
Gambar 4.7 Tampilan desain daftar pustaka .................................................... 47
Gambar 4.8 Setelah Melakukan Revisi terjadi Pergantian Sampul Pada
LKS .............................................................................................. 49
Gambar 4.9 Setelah Melakukan Revisi pada Awal Tampilan Materi LKS ..... 51
Gambar 4.10 Setelah Melakukan Revisi pada Penambahan Soal Diskusi
Siswa ............................................................................................ 52
Gambar 4.11 Setelah Melakukan Revisi pada Tampilan dan Penambahan
Soal Diskusi Siswa ...................................................................... 53

xv

Gambar 4.12 Setelah Melakukan Revisi Pada Penambahan Mini Project
Untuk Siswa ................................................................................ 54

xvi

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dunia

pendidikan

banyak

dikaitkan

dengan

pembelajaran

disekolah. Mundilarto (2010: 4) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran
merupakan proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan
potensi siswa, sehingga mereka akan “tahu” terhadap pengetahuan dan
pada akhirnya “mampu” untuk melakukan sesuatu. Prinsip dasar kegiatan
pembelajaran adalah memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa
sehingga mereka akan mampu meningkatkan pemahamannya terhadap
fakta, konsep, prinsip dalam kajian ilmu yang dipelajarinya yang akan
terlihat dalam kemampuannya untuk berfikir logis, kritis, dan kreatif.
Biologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang
kehidupan. Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan ruang lingkup dari
pembahasan ilmu biologi ini. Pada manusia dan hewan tubuhnya terdiri
atas organ-organ tubuh yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu.
Kumpulan dari organ-organ tersebut yang kemudian akan melakukan
suatu fungsi seperti sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan
salah satu materi yang dipelajari dalam ilmu biologi.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan arus
informasi menjadi cepat dan tanpa batas. Hal ini berdampak langsung pada
berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Lembaga
pendidikan sebagai bagian dari sistem kehidupan telah berupaya
mengembangkan struktur kurikulum, sistem pendidikan dan metode
pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan sumber daya
manusia yang

berkualitas. Pendidikan merupakan kunci untuk semua

kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, karena pendidikan dapat
diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga
orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku
yang sesuai dengan kebutuhan (Syah,2010 : 10).
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Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila
didukung dengan tersedianya bahan ajar atau alat bantu yang menunjang
(dalam anita, 2013). Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah suatu bahan ajar
cetak yang berupa lembar-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan,
dan petunjuk pelaksanaan tuigas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh
siswa, baik bersifat teoritis dan/atau praktis yang mengacu pada
kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa; dan
penggunaannya tergantung dengan bahan ajar lain (Prastowo, 2013)
Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan alternatif pembelajaran
yang tepat bagi peserta didik karena LKS membantu peserta didik untuk
menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan
belajar secara sistematis (Suyitno, 1997:40). Tetapi pada kenyataannya
LKS yang dimiliki peserta didik selama ini belum mampu membantu
dalam menemukan konsep, karena hanya berisi materi dan soal-soal.
Selain itu ditinjau dari segi penyajiannya pun relatif kurang menarik.
Keterbatasan penyajian materi seperti penyampaiannya dengan
cara lisan maupun tulisan ataupun menggunakan sarana papan tulis, kapur,
spidol dan lainnya membuat pembelajarannya cenderung lebih monoton.
Sehingga pengembangan daya kreatifitas siswa kurang maksimal. Dalam
penelitian ini, peneliti akan mendesain media Lembar Kerja Siswa (LKS).
Adapun alasan peneliti memilih mengembangkan bahan ajar berupa LKS
yaitu berdasarkan analisis bahan ajar LKS yang digunakan siswa SMP
kelas VIII belum terlihat membentuk karakter siswa yang aktif, karena
LKS yang digunakan sangat dominan terhadap materi dan soal-soal. LKS
yang digunakan siswa selama ini hanya menyajikan ringkasan materi
secara langsung. Ringkasan materi ini selanjutnya yang akan digunakan
siswa untuk belajar dan menjadi dasar dalam mengerjakan soal-soal yang
ada didalam LKS. Berikut contoh desain LKS yang digunakan siswa kelas
VIII Sekolah Menengah Pertama :
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Berdasarkan observasi, pembelajaran biologi dikelas VIII Sekolah
Menengah Pertama memperlihatkan pembelajaran didalam kelas yang
cenderung pasif. Hal tersebut dapat diketahui ketika guru bertanya dan
mengulang kembali materi pembelajaran yang telah dijelaskan. Sebagian
besar siswa hanya diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan tepat
yang diberikan oleh guru.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mendesain LKS
untuk membantu guru dalam proses pembelajaran didalam kelas. Didalam
LKS terdapat berbagai macam kegiatan yang mendorong siswa untuk aktif
belajar didalam kelas. Oleh karena itu dibutuhkan Lembar Kerja Siswa
yang dapat membantu siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan
memahami materi yang disampaikan oleh guru. Siswa SMP sudah mampu
memecahkan masalah yang dihadapinya dengan cara yang beragam.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian
yang berjudul “Desain Lembar Kerja Siswa Untuk Siswa Kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama”. Seperti yang sudah tertulis di Al-Qur‟an
Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada umatnya dengan lantaran
membaca kalamullah sebelum mengajarkan kepada umatNya. Peran
membaca disini untuk mengetahui apa-apa yang tidak tahu. Tertulis
didalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah : 151

4

كواأرسلٌافيكوزس ا
وًلهٌكويتلواعليكنء َٰايتٌاويزكيكوويعلوكوٱلك َٰتبوٱلحكوةوي
علوكو َّوالوتكوًواتعلووى
Artinya :
“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami
kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang
membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan
mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat
diidentifikasi beberapa masalah berikut :
1. LKS IPA yang digunakan siswa SMP kelas VIII selama ini hanya
menyajikan ringkasan materi secara langsung. Ringkasan materi ini
selanjutnya yang akan digunakan siswa untuk belajar dan menjadi
dasar dalam mengerjakan soal-soal yang ada didalam LKS.
2. Proses pembelajaran biologi dikelas VIII SMP Al-Ikhlas Kota Jambi
memperlihatkan pembelajaran didalam kelas yang cenderung pasif.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

dan

identifikasi

masalah

yang

dikemukakan peneliti ini dibatasi sebagai berikut :
1. Desain media pembelajaran biologi berupa Lembar Kerja Siswa
(LKS).
2. Materi yang dipilih untuk penelitian pengembangan ini adalah materi
biologi kelas VIII yaitu materi Sistem Pernapasan Pada Manusia.
3. Tahapan penelitian pengembangan pada penelitian ini menggunakan
model pengembangan 4-D.
4. Membuat Lembar Kerja Siswa pembelajaran biologi yang valid dan
praktis yang dapat digunakan siswa dalam proses pembelajaran.
D. Rumusan Masalah
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Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah :
1. Apakah bahan ajar biologi berupa LKS yang dikembangkan sudah
valid?
2. Apakah bahan ajar biologi berupa LKS yang dikembangkan sudah
praktis menurut guru dan siswa?
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :
a. Untuk mengetahui apakah bahan ajar biologi berupa LKS yang
dikembangkan sudah valid.
b. Untuk mengetahui apakah bahan ajar biologi berupa LKS yang
dikembangkan sudah praktis menurut guru dan siswa.
2. Kegunaan Penelitian
Keguaan dari penelitian ini adalah :
a. Bagi Guru
Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
biologi dan mendorong kreativitas untuk mengembangkan sarana
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam
pembelajaran biologi.
b. Bagi Siswa
Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada pembelajaran
biologi ini dapat memfasilitasi siswa memperoleh pengalaman baru
dalam pembelajaran biologi dan memudahkan pemahaman mereka
terhadap materi sistem pencernaan pada manusia.
c. Bagi Peneliti
Untuk melatih keterampilan berfikir yaitu keterampilan untuk
menciptakan media pembelajaran lainnya. Hasil pengembangan
Lembar Kerja Siswa (LKS) pembelajaran biologi memperkarya
keberadaan

Lembar

Kerja

Siswa

pembelajaran biologi yang lebih baik.

(LKS)

biologi

untuk
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F. Spesifikasi Produk yang dihasilkan
Produk yang dihasilkan adalah sebuah LKS dengan spesifikasi
sebagai berikut :
1) Produk yang dihasilkan merupakan sumber belajar LKS yang
di desain dengan microsoft word 2007.
2) Materi pembelajaran yang diterapkan pada media LKS adalah
materi biologi kelas VIII yaitu sistem pernapasan pada
manusia. Materi yang disajikan lebih rinci dan mudah
dimengerti oleh siswa.
3) LKS ini berisi teks dan gambar yang sesuai dengan materi
pembelajaran. Pada gambar terdapat warna yang mendukung
semangat membaca pada siswa
4) LKS ini dirancang semenarik mungkin dengan warna, gambar,
materi yang menarik bagi siswa dan relevan dengan materi.
5) Kertas yang digunakan untuk LKS ini adalah kertas HVS A4.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Sumber Belajar
1. Pengertian bahan ajar
Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan
guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas. Bahan
yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak
tertulis. Selain itu dapat pula diartikan sebagai informasi maupun alat
yang diperlukan oleh guru untuk merencanakan dengan penelaahan
implementasi pembelajaran (Suprawoto, 2009). Lebih lanjut Panen
dalam Prastowo (2014) mengatakan bahan ajar adalah bahan atau
materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan
guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut website
Dikmenjur

dalam

Depdiknas

(2008)

bahan ajar meruapakan

seperangkat materi atau substansi pembelajaran. Dengan bahan ajar
kemungkinan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau KD
secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu
menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Dengan
demikian, bahan ajar dapat disimpulkan sebagai seperangkat materi
yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis
sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa
untuk belajar.
Departemen pendidikan nasional (2006) menyatakan bahwa
bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa
dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari
pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan dan sikap
atau nilai.
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Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan
yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.
Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu
kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis
sehingga siswa dapat menguasai semua kompetensi secara utuh.
(Majid, 2009)
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, bahan ajar dapat
diartikan sebagai seperangkat materi yang dapat digunakan siswa
dalam proses pembelajaran untuk mempermudah dalam memahami isi
materi baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai.
Dalam hal ini, siswa dapat belajar lebih bermakna meskipun guru
hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Hal tersebut
terjadi jika bahan ajar yang ada menarik minat siswa untuk belajar
secara mandiri, dan siswa dapat memahami dengan mudah isi dan
tujuan pembelajaran. Dengan adanya pemahaman siswa tentang tujuan
pembelajaran, diharapkan siswa dapat termotivasi untuk dapat
mencapai kompetensi yang diharapkan.
2. Bentuk bahan ajar
Suprawoto (2009) menyampaikan, terdapat beberapa bentuk
bahan ajar. Adapun bentuk bahan ajar tersebut meliputi :
a. Bahan ajar dalam bentuk cetak misalnya; lembar kerja siswa
(LKS), buku, modul, brosur, komik dan leaflet.
b. Bahan ajar berbentuk audio visual misalnya; film/ video dan VCD.
c. Visual misalnya; CD interaktif, komputer, internet.
Penyusunan bahan ajar merupakan karakteristik dari sistem
pembelajaran, baik dalam sistem belajar jarak jauh maupun dalam
sistem belajar tatap muka. Bahan ajar disusun berdasarkan tujuan yang
hendak dicapai, kebutuhan siswa, dan rancangan pelaksanaan
pembelajaran.
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3. Strategi pemanfaatan bahan ajar
Secara garis besar, dalam memanfaatkan bahan ajar terdapat
dua strategi Sudrajat (2009) yaitu :
a. Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru, meliputi :
1) Strategi urutan penyampaian, simultan yaitu jika guru harus
menyampaikan materi pembelajaran lebih dari pada satu, maka
menurut strategi urutan penyampaian materi simultan, materi
secara keseluruhan disajikan secara serentak, baru kemudiam
diperdalam satu demi satu (metode global).
2) Strategi penyampaian urutan suksesif, jika guru harus
menyampaikan materi pembelajaran lebih dari pada satu, maka
menurut strategi urutan penyampaian suksesif, sebuah materi
satu demi satu disajikan secara mendalam baru kemudian
secara berurutan menyajikan materi berikutnya mendalam pula.
3) Strategi penyampaian fakta, jika guru harus menyajikan materi
pembelajaran termasuk jenis fakta (nama-nama benda, nama
tempat, peristiwa sejarah, nama orang, nama lambang atau
simbol).
4) Strategi penyampaian konsep, materi penyampaian jenis konsp
adalah materi berupa defenisi atau pengertian. Tujuan
mempelajari

konsep

adalah agar

siswa

paham,

dapat

menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan,
menggeneralisasi. Langkah-langkah mengajar konsep pertama
sajikan konsep, kedua berikan bantuan (berupa inti isi, ciri-ciri
pokok, contoh dan bukan contoh), ketiga buka latihan misalnya
berupa tugas untuk mencari contoh lain, keempat berikan
umpan balik dan kelima berikan umpan balik.
5) Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, termasuk
jenis pembelajaran prinsip adalah dalil, rumus, hukum,
postulat, teorema.
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6) Strategi penyampaian prosedur, tujuan mempelajari prosedur
adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktekkan
prosedur tersebut bukan sekedar paham atau hafal. Termasuk
materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah
mengerjakan suatu tugas secara urut.
b. Strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa, meliputi :
1) Menghafal (verbal paraphrase). Ada dua jenis menghafal,
yaitu menghafal verbal dan menghafal parafrase.
2) Menggunakan/ mengaplikasikan (use). Materi pembelajaran
setelah dihafal atau dipahami kemudian digunakan atau
diaplikasikan
3) Menemukan

maksud

atau

penemuan

(finding).

Yaitu

menemukan cara untuk memecahkan masalah baru dengan
menggunakan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang telah
dipelajari.
4) Memilih aspek afektif atau sikap. Yang dimaksud dengan
memilih adalah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Fungsi pembuatan bahan ajar
Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi
bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi bagi
pendidik dan fungsi bagi peserta didik. Fungsi bahan ajar bagi peserta
didik antara lain :
a. Menghemat waktu pendidik dalam mengajar
b. Mengubah peran pendidik dari pengajar menjadi fasilitator
c. Meningkatkan proses pembelajaran
d. Sebagai pedoman bagi pendidik dalam mengarahkan proses
pembelajaran
e. Sebagai alat evaluasi
Fungsi bahan ajar bagi peserta didik anatara lain :
a. Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada peserta didik
b. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja
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c. Peserta didik dapat belajar menurut kecepatannya masing-masing
(Prastowo, 2015).
5. Tujuan pembuatan bahan ajar
Menurut Depdiknas (2008) bahan ajar disusun dengan tujuan :
a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum
dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar
yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial
siswa
b. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar
disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh
c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran
6. Manfaat pembuatan bahan ajar
Adapun manfaat atau kegunaan pembuatan bahan ajar dapat dibedakan
menjadi dua macam, yaitu kegunaan bagi pendidik dan kegunaan bagi
peserta didik (Prastowo, 2014).
Kegunaan bagi pendidik :
a. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan
sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.
b. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk
diperoleh.
c. Bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan
menggunakan berbagai referensi.
d. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam
menulis bahan ajar
e. Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran
yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa
lebih percaya kepada gurunya.
f. Diperoleh bahan ajar yang dapat membantu dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran
g. Dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka
kredit untuk keperluan kenaikan pangkat.
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h. Menambah penghasilan guru jika hasil karyanya diterbitkan.
Kegunaan bagi peserta didik
Jika bahan ajar tersedia secara bervariasi, inovatif dan menarik
maka paling tidak ada tiga kegunaan bahan ajar untuk peserta didik
diantaranya sebagai berikut:
a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.
b. Akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara
mandiri dengan bimbingan pendidik.
c. Akan

mendapatkan

kemudahan

dalam

mempelajari

setiap

kompetensi yang harus dikuasainya.
7. Jenis-jenis bahan ajar
Menurut Prastowo (2014) bahan ajar dapat dibedakan berdasarkan
bentuknya, cara kerja, sifat dan substansi (isi materi) bahan ajar.
Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi, antara lain:
a. Bahan ajar cetak (printed) yakni sejumlah bahan ajar yang
disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan
pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya : buku,
modul dan lembar kerja siswa
b. Bahan ajar dengan atau program audio, yakni semua sistem yang
menggunakan

sinyal

radio

secara

langsung

yang

dapat

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial.
Contohnya : kaset, radio, piringan hitam dan compact disk audio.
c. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) yakni segala sesuatu
yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan
gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya : video compact
disk dan film.
d. Bahan ajar interaktif (interaktif teaching material) yakni kombinasi
dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi dan
video). Contohnya : compact disk interactif .
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Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, adalah bahan ajar yang tidak
memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi
didalamnya sehingga peserta didik bisa langsung menggunakan
(membaca, melihat, mengamati) bahan jar tersebut. Contohnya :
foto, diagram, display, dan model
b. Bahan ajar yang diproyeksikan adalah bahan ajar yang
memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan dan/atau dipelajari
peserta

didik.

Contohnya

:

slide,

filmstrips,

overhead

transpaarancies, proyeksi komputer.
c. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang
direkam dalam surat media rekam. Untuk menggunakannya kita
memerlukan alat pemain (player) media rekam tersebut, seperti:
tape compo, CD player, VCD player dan multimedia player.
Contohnya bahan ajar seperti ini yaitu: kaset, CD, flashdisk.
d. Bahan ajar video, adalah bahan ajar yang memerlukan alat pemutar
yang biasanya berbentuk video tape player, VCD player, dan DVD
player. Karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar
audio, jadi memerlukan media rekam namun perbedaannya bahan
ajar ini adala juga gambarnya. Jadi secara bersamaan dalam
tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara.
Contohnya video dan film.
e. Bahan (media) komputer, merupakan berbagai bahan ajar noncetak
yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk
belajar. Contohnya : computer mediated instruction (CMI) dan
computer based media atau hypermedia.
Berdasarkan sifatnya, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi:
a. Bahan ajar yang berbasis cetak, yang termasuk dalam kategori
bahan ajar ini yaitu, buku, pamphlet, panduan belajar siswa, bahan
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tutorial, buku kerja siswa, peta, chart, foto bahan dari majalah dan
koran.
b. Bahan ajar yang berbasis teknologi, yang termasuk dalam kategori
bahan ajar ini yaitu: audiocassete, siaran radio, slide, film trip,
film, siaran televisi, video interaktif, computer based tutorial dan
multimedia.
c. Bahan ajar digunakan untuk praktik atau proyek, yakni : lembar
observasi dan lembar wawancara.
B. Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Pengertian lembar kerja siswa (LKS)
Lembar kerja siswa (LKS) merupakan bahan ajar cetak berupa
lembaran berisi tugas yang didalamnya berisi petunjuk, langkahlangkah untuk menyelesaikan tugas. LKS dapat berupa panduan untuk
latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk
pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan
eksperimen dan demonstrasi (Trianto, 2007)
LKS merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembarlembar kertas yang berisi materi, ringkasan, petunjuk pelaksanaan
tugas pembelajaran yang harus dikerjakan siswa, baik bersifat teoritis
dan/ atau praktis, yang mengacu kepada kompetensi dasar yang harus
dicapai siswa dan penggunaannya tergantung dengan bahan ajar lain
(Prastowo, 2013). Menurut Daryanto dan Dwicahyono (2014) lembar
kerja siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus
dikerjakan oleh siswa. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat
berupa teori dan atau praktik.
Berdasarkan defenisi tersebut dapat diketahui bahwa Lembar
Kerja Siswa (LKS) merupakan suatu bahan ajar yang berbentuk cetak
yang didalamnya berisikan materi-materi ajar dan tugas-tugas
pembelajaran siswa berdasarkan kompetensi dasar yang bertujuan
untuk menambah pengetahuan siswa dalam menguasai materi.
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Peran LKS sangat besar dalam proses pembelajaran karena
dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar dan penggunaannya
dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk mengarahkan
siswanya menemukan konsep-konsep melalui aktifitas sendiri.
Disamping itu LKS juga dapat mengembangkan keterampilan proses,
meningkatkan aktifitas siswa dan dapat mengoptimalkan hasil belajar.
Manfaat secara umum adalah sebagai berikut:
a. Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran
b. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar
c. Sebagai pedoman guru dan siswa untuk menambah informasi
tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara
sistematis.
d. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang akan
dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar
e. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang
dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis
f. Melatih

siswa

untuk

menemukan

dan

mengembbangkan

keterampilan proses
g. Mengaktifkan siswa dalam mengembangkan konsep (Indawati,
2015).
Macam-macam bentuk LKS menurut Prastowo (2015) ada 5
yaitu:
a. LKS yang mebantu peserta didik menemukan suatu konsep. LKS
ini memuat apa yang harus dilakukan peserta didik meliputi
melakukan, mengamati dan menganalisis.
b. LKS

yang

membantu

peserta

didik

menerapkan

dan

mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan.
Karakter dari bentuk LKS ini adalah setelah peserta didik
menemukan

konsep yang telah dipelajari, peserta

didik

selanjutnya dilatih untuk dapat menerapkan konsep tersebut
dalam kehidupa sehari-hari.
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c. LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar. LKS bentuk ini
berisi pertanyaan atau isian yang jawabanya ada di dalam buu.
Peserta didik akan dapat mengerjakan LKS tersebut jika mereka
membaca buku.
d. LKS yang berfungsi sebagai penguatan. LKS bentuk ini diberikan
setelah peserta didik selesai mempelajari topik tertentu. Materi
pembelajaran yang terdapat dalam LKS ini mengarah pada
pendalaman materi pembelajaran yang ada di dalam buku.
Sehingga LKS ini lebih cocok untuk digunakan sebagai
pengayaan.
e. LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Untuk
mempermudah pembelajaran, petunjuk praktikum tidak harus
dipisah ke dalam buku tersendiri, melainkan dapat dimasukkan ke
dalam LKS. Sehingga LKS bentuk inimerupakan isi atau content
dari LKS.
Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses belajar
mengajar ada dua sudut pandang yaitu:
a. Sudut pandang siswa Fungsi LKS sebagai sarana belajar baik di
kelas, diruang praktik, maupun di luar kelas sehingga siswa
berpeluang

besar

untuk

mengemabangkan

kemampuan,

menerapkan pengetahuan, melatih keterampilan, memproses
sendiri dengan bimbingan guru.
b. Sudut pandang guru Melalui lembar kerja siswa dalam
menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sudah menerapkan
metode untuk meciptakan suasana kelas yang aktif. Dalam
pembelajaran, LKS banyak digunakan untuk memancing aktifitas
belajar siswa karena dengan adanya LKS siswa akan merasa
diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas dan
memecahkan masalah yang ada dalam LKS tersebut.
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2. Ciri-ciri dan keunggulan lembar kerja siswa (LKS)
Menurut Lismawati (2010) menjelaskan adapun ciri-ciri LKS
adalah sebagai berikut :
a. LKS hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak mencapai seratus
halaman.
b. LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan
oleh satuan tingkat pendidikan tertentu.
c. Didalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara
umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda
dan soal-soal isian.
Setiap media pasti memiliki keunggulan dan kekurangan,
untuk keunggulan dan kekurangan dari media pembelajaran Lembar
Kerja Siswa (LKS) menurut Lismawati (2010) sebagai berikut :
1) Keunggulan media Lembar Kerja Siswa (LKS)
a. Dari aspek penggunaan, merupakan media yang paling mudah.
Dapat dipelajari dimana saja dan kapan saja tanpa harus
menggunakan alat khusus.
b. Dari aspek pengajaran, dibandingkan media pembelajaran jenis
lain bisa dikatakan lebih unggul, karena merupakan media yang
canggih dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk
belajar tentang fakta dan mampu menggali prinsip-prinsip
umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang
realistis
c. Dari aspek kualitas, penyampaian pesan pembelajaran yaitu
mampu memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi musik,
gambar dua dimensi, serta diagram dengan proses yang sangat
cepat.
d. Dari

aspek

ekonomi,

secara

ekonomis

lebih

dibandingkan dengan media pembelajaran yang lainnya.

murah

17

3. Langkah-langkah penyusunan dan penggunaan lembar kerja siswa
(LKS)
Secara

umum

langkah-langkah

menyusun

LKS

dalam

Daryanto dan Dwicahyono (2014) yaitu sebagai berikut :
1) Melakukan analisis kurikulum, SK, KD, indikator dan materi
pembelajaran.
2) Menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa (LKS).
3) Menentukan judul LKS.
4) Menentukan alat penilaian.
Adapun struktur LKS secara umum adalah sebagai berikut :
1) Judul, mata pelajaran, semester, dan tempat.
2) Daftar isi.
3) Kompetensi yang akan dicapai.
4) Indikator.
5) Informasi pendukung.
6) Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja.
7) Penilaian.

C. Uji Validitas
1. Pengertian dan jenis-jenis validitas
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
ketepatan, kecermatan, dan keshahihan suatu instrument. Suatu produk
dapat digunakan sesuai dengan tujuannya memerlukan uji validitas.
Validitas merupakan penilaian terhadap rancangan suatu produk.
Menurut Sugiyono(2014) validasi desain produk merupakan proses
kegiatan untuk menilai apakah sudah tepat dan apakah rancangan
produk lebih efektif dari yang lama atau tidak.
Menurut Sugiyono (2007) validasi produk dapat dilakukan
oleh beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk
menilai kelemahan dan kekuatan produk yang dihasilkan. Pakar yang
dimaksud adalah orang yang dianggap mengerti maksud dan substansi
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pemberian bahan ajar atau dapat juga

orang yang profesional

dibidangnya seperti dosen dan guru yang ahli dalam bidang
pengembangan bahan ajar.
Validitas adalah sejauh mana instrumen itu mengukur apa yang
dimaksudkan untuk diukur. Secara umum ada tiga pendekatan untuk
meneliti validitas suatu alat ukur, yaitu (1) Validitas isi (content
validity), (2) Validitas konstruk (construct validity), (3) Validitas
kriteria. Validitas isi adalah validitas yang fokus pada elemen-elemen
apa yang ada dalam ukuran sehingga analisis rasional adalah proses
utama yang dilakukan oleh analisis validitas isi. Validitas konstruk
adalah sebuah gambaran yang menunjukan sejauh mana alat ukur itu
menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Validitas kriteria adalah
mengaitkan alat ukur dengan alat ukur lain sebagai kriteria, apakah alat
ukur itu bisa dijelaskan hasil korelasinya dengan kriteria teori yang
sudah ada.
2. Teknik analisis validitas
Validitas dilakukan untuk menilai dan menguji kelayakan
bahan ajar oleh para pakar dibidang pengembangan yaitu dosen dan
guru professional. Validasi dilakukan dengan cara menyebarkan
angket.
a. Tahap pembuatan angket
Pembuatan angket bertujuan untuk mengetahui penilaian
responden terhadap bahan ajar sajian dan kegrafisan. Angket juga
diberikan pada siswa untuk melihat kepraktisan bahan ajar yang
dibuat. Angket yang dibuat meliputi bentuk, isi motivasi dan
kepraktisan bahan ajar.
b. Uji validitas oleh pakar
Setelah bahan ajar selesai dirancang dilakukan uji pakar
kritik dan saran dari pakar akan dijadikan bahan revisi.
c. Revisi desain
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Setelah dilakukan uji pakar, dilakukan revisi berdasarkan
hasil isian angket. Bahan ajar hasil revisi akan digunakan dalam
proses pembelajaran untuk menguji efektifitas bahan ajar tersebut.
d. Uji coba produk
Setelah dilakukan revisi berdasarkan uji coba pakar maka
dilakukan uji coba dalam kalangan terbatas untuk melihat
efektifitas bahan ajar yang dibuat
e. Revisi produk
Setelah uji coba produk selesai dilakukan maka langkah
selanjutnya adalah

merevisi bahan ajar dengan merubah dan

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih terdapat pada
produk.

D. Praktikalitas
1. Pengertian praktikalitas
Praktikalitas adalah tingkat kemudahan yang dialami pendidik
dalam membelajarkan peserta didik dalam menggunakan suatu produk
atau bahan ajar. Kemudahan ini juga dialami peserta didik dalam
menyerap materi pembelajaran. Kepraktisan suatu bahan ajar dapat
dilihat dari angket yang diisi oleh siswa setelah belajar menggunakan
bahan ajar. Guru harus mempertimbangkan kegunaan dan kemudahan
bahan ajar yang dibuat untuk siswa. Bahan ajar harus memenuhi aspek
kepraktisan yaitu pemahaman dan keterlaksanaan bahan ajar tersebut.
2. Teknik analisis kepraktisan produk
Kepraktisan bahan ajar dilihat dari angket yang diisi oleh
peserta didik dan guru. Angket dibuat berdasarkan aspek kepraktisan
bahan ajar. Pembobotan berdasarkan skala likert. Analisis data skor
praktikalitas sama dengan validasi produk yaitu dengan menggunakan
formula kappa cohen.
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E. Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia
Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi didalam tubuh
makhluk hidup. Pada proses respirasi terdapat organ dan mekanisme yang
berpengaruh saat respirasi berlangsung, dan organ tersebut juga dapat
mengalami gangguan. Jika organ tersebut mengalami gangguan, maka
proses respirasi akan terhambat.
1. Organ Pernapasan Manusia
a. Hidung

Gambar 2.1 Hidung

Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung
berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan
rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut
hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang
masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda
asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus dan
bakteri banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu
udara

yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau

menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru.

b. Faring
Faring

merupakan

organ

pernapasan

yang

terletak

dibelakang (posterior) rongga hidung hingga rongga mulut dan di
atas laring (superior). Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara
dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil
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berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda
asing.

Gambar 2.2 Faring
c. Laring
Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang
menghubungkan faring dengan trakea. Didalam laring terdapat
epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katubp tulang rawan
yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi
untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman.
Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau
minuman yang masuk kedalam laring akan terjadi refleks batuk,
yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring.
d. Trakea
Udara yang masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea
(batang

tenggorokkan).

Trakea

adalah

saluran

yang

menghubungkan laring dengan brokus. Trakea memiliki panjang
sekitar

10-12cm dengan lebar 2cm. Dindingnya tersusun dari

cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas
jaringan epitelium bersilia. Fungsi silis pada dinding trakea untuk
menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran
pernapasan.
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Gambar 2.3 Trakea
e. Paru-paru
Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru
terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan (pulmo dekster)
yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri (pulmo sinister) yang
terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua
yang disebut pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari
gesekan saat mengembang dan mengempis.

Gambar 2.4 paru-paru
f. Bronkus
Percabangan dari trakea disebut dengan bronkus. Masingmasing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri.
Struktur bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit.
Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling
dengan otot polos.
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Gambar 2.5 bronkus
g. Bronkiolus
Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus.
Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang
sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus.
h. Alveolus
Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan
karbon dioksida. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh
kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan
mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam
darah.

Gambar 2.6 Alveolus
2. Mekanisme Pernapasan Manusia
Pada saat kamu bernapas berlangsung dua mekanisme, yaitu
menghirup udara (inhalasi/inspirasi) dan menghembuskan udara
(ekshalasi/ekspirasi) yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer
dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme
pernapasan terjadi kerja sama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut

24

dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat diantara rongga
dada dan rongga perut.

Gambar 2.7 mekanisme pernapasan manusia
3. Gangguan Pada Sistem Pernapasan Manusia dan Upaya Untuk
Mencegah atau Menanggulanginya
a. Influenza
Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi
Influenza virus. Gejala umum influenza yaitu, demam dengan suhu
lebih dari 39˚C, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot
dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat
penderita

influenza

akan

kesulitan

untuk

bernapas.

Cara

mencegahnya yaitu dengan selalu menggunakan masker saat
berkendara dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun
sebelum makan.

Gambar 2.8 virus influemza
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b. Tonsilitis
Secara normal, tonsil (amandel) akan menyaring virus dan
bakteri yang akan masuk kedalam tubuh bersamaan dengan
makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi
lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat
menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu, sakit
tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala,
sakit pada bagian leher atau telinga dan demam. Virus yang dapat
menyebabkan tonsilitis yaitu Adenovirus, Rhinovirus, Influenza,
dan Corona virus.

Gambar 2.9 Tonsilitis
c. Pneumonia
Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan
alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia, antara lain karena
infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun,
umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae.
Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental.
Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru.
Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi
berkurang.
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Gambar 2.10 Pneumonia
d. Asma
Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang
saluran

pernapasan.

Asma

dapat

disebabkan

oleh

faktor

lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma
diantaranya masuknya zat pemicu alergi (alergen) dalam tubuh,
misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan dan lain-lain.
masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan
senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia
tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan.

Gambar 2.11 Asma
e. Kanker paru-paru
Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang
tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel
tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paruparu bahkan jaringan disekitas paru-paru. Gejala orang yang
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menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan
berkurang drastis, napas menjadi dan sakit pada bagian dada.
Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok
dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi
pada orang yang tidak pernah merokok.

Gambar 2.12 kanker paru-paru

F. Studi Relevan
1. Rifdatur Rahmi, dkk (2014) dengan judul “Pengembangan Lembar
Kerja Siswa (LKS) Berbasis Inkuiri Terbimbing dan Multimedia
Pembelajaran IPA SMP”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
(1) kelayakan LKS, (2) kelayakan multimedia pembelajaran, (3)
keterampilan proses sains siswa ketika menggunakan LKS, (4) respon
siswa terhadap LKS, dan (5) respon siswa terhadap multimedia
pembelajaran. Penelitian ini menggunakan model pengembangan
Front-end System Design oleh Bates. Instrumen yang digunakan
adalah lembar validasi LKS dan media, lembar pengamatan
keterampilan proses sains dan angket respon. Analisis data
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan : (1) LKS berbasis inkuiri terbimbing
sangat layak digunakan dengan rata-rata 3,88 dan reliabilitas 96,77%,
(2) multimedia pembelajaran sangat layak digunakan dengan rata-rata
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3,90 dan reliabilitas 98,22% pada aspek tampilan dan 3,87 dengan
realibitas 97,44% pada aspek pembelajaran, (3) keterampilan proses
sains siswa dengan kategori terampil sebesar 77,98%, (4) respon siswa
terhadap LKS dengan kategori sangat baik sebesar 85,90, dan (5)
respon siswa terhadap media dengan kategori baik sebesar 83,88%.
Diperoleh simpulan bahwa LKS dan multimedia pembelajaran yang
dikembangkan efektif dapat melatihkan keterampilan proses sains
siswa.
2. Siti Hodijah, (2017) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Lembar
Kerja Siswa Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII

Berbasis Inkuiri

Terbimbing Pada Materi Pencemaran Lingkungan Untuk Sekolah
Menengah Pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
validitas LKS dan praktikalitas LKS. Penelitian ini menggunakan
model pengembangan ADDIE sedangkan pengumpulan data dilakukan
dengan instrument angket validasi, angket praktikalitas dan lembar
observasi aktivitas siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
menurut para ahli desain, materi dan bahasa memiliki kategori valid
dengan nilai 81,05%. Adapun hasil penilaian guru IPA memiliki
kategori praktis dengan nilai 3,2. Sedangkan hasil penilaian respon
siswa terkategori sangat praktis dengan nilai 3,52. Berdasarkan hasil
observasi terkategori cukup efektif dengan nilai 68,49%.
3. Siti Hafsoh, (2017) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berupa
LKS dengan Metode Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) pada
pembelajaran

IPA

Materi

Interaksin

Makhluk

Hidup

dan

Lingkungannya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas
LKS dan praktikalitas LKS. Penelitian ini menggunakan model
pengembangan 4-D sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan
instrument angket validasi dan angket praktikalitas. Data-data tersebut
kemudia dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa menurut validator 1 adalah 90%, validator ahli 2
85%, dan dari guru 83%. LKS mendapat tanggapan sangat dapat
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diterapkan dari siswa dengan persentase 71,3% pada uji coba skala
kecil. Berdasarkan penelitian bahan ajar LKS sangat layak digunakan.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Model Pengembangan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan
pengembangan. Pada metode penelitian dan pengembangan terdapat
beberapa jenis model. Model yang digunakan adalah pengembangan
model 4-D. Model pengembangan 4-D merupakan model pengembangan
perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh (S. Thiagarajan,
Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel, 1974). Model pengembangan
4-D terdiri atas 4 tahap utama yaitu: Define (Pendefenisian), Design
(Perancangan), Develop (Pengembangan) dan Desseminate (disiminasi).
Metode dan model ini dipilih karena untuk menghasilkan produk berupa
Lembar Kerja Siswa (LKS). Produk yang dikembangkan kemudian diuji
layakkan dengan validitas dan uji coba produk untuk mengetahui motivasi
belajar peserta didik setelah pembelajaran menggunakan media Lembar
Kerja Siswa (LKS) pada materi sistem pencernaan pada manusia.
B. Prosedur Pengembangan
Metode penelitian dan pengembangan (Reseacrh and Development)
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2012).
Menurut Thiagarajan (1974) desain penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah desain penelitian pengembangan model 4-D. Hal ini
meliputi 4 tahap yaitu: Define (Pendefenisian), Design (Perancangan),
Develop (Pengembangan) dan Desseminate (disiminasi) yang dijelaskan
sebagai berikut:
1. Tahap pendefenisian (Define)
Tahap pendefenisian berguna untuk menentukan dan mendefenisikan
kebutuhan-kebutuhan

didalam

proses

pembelajaran

serta

mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk
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yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa
langkah yaitu:
a. Analisis awal (Front-end Analysis)
Analisis awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan
dasar dalam desain LKS. Pada tahap ini dimunculkan fakta-fakta
dan

alternatif

penyelesaian

sehingga

memudahkan

untuk

menentukan langkah awal dalam desain LKS yang sesuai untuk
dikembangkan.
b. Analisis peserta didik (Learner Analysis)
Analisis peserta didik sangat penting dilakukan pada awal
perencanaan. Analisis peserta didik dilakukan dengan cara
mengamati karakteristik peserta didik. Analisis ini dilakukan
dengan mempertimbangkan ciri, kemampuan, dan pengalaman
peserta didik, baik sebagai kelompok maupun individu. Analisis
peserta didik meliputi karakteristik kemampuan akademik, usia,
dan motivasi terhadap mata pelajaran.
c. Analisis tugas (Task Analysis)
Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi tugas-tugas
utama yang akan dilakukan oleh peserta didik. Analisis tugas
terdiri dari analisis terhadap Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) terkait materi yang akan dikembangkan
melalui LKS.
d. Analisis konsep (Concept Analysis)
Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi materi
dalam LKS yang akan dikembangkan. Analisis konsep dibuat
dalam peta konsep pembelajaran yang nantinya digunakan sebagai
sarana

pencapaian

kompetensi

tertentu,

dengan

cara

mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis bagian-bagian
utama materi pembelajaran.
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e. Analisis tujuan pembelajaran (Specifying Instructional Objectives)
Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk menentukan
indikator pencapaian pembelajaran yang didasarkan atas analisis
materi dan analisis kurikulum. Dengan menuliskan tujuan
pembelajaran, peneliti dapat mengetahui kajian apa saja yang akan
ditampilkan dalam LKS, menentukan kisi-kisi soal, dan akhirnya
menentukan seberapa besar tujuan pembelajaran yang tercapai.
2. Tahap perancangan (design)
Setelah mendapatkan kesalahan dari tahap pendefenisian,
selanjutnya dilakukan tahap perancangan. Tahap perancangan ini
bertujuan untuk merancang suatu LKS yang dapat digunakan dalam
pembelajaran biologi. Tahap perancangan ini meliputi :
a. Penyusunan tes (criterion-test construction)
Penyusunan tes instrumen berdasarkan penyusunan tujuan
pembelajaran yang menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik
berupa produk, proses, psikomotor selama dan setelah kegiatan
pembelajaran.
b. Pemilihan media (media selection)
Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media
pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi dan sesuai
dengan

kebutuhan

peserta

didik.

Media

dipilih

untuk

menyesuaikan analisis peserta didik, analisis konsep dan analisis
tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran
dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal
ini berguna untuk membantu peserta didik dalam pencapaian
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan.
c. Pemilihan format (format selection)
Pemilihan format dilakukan pada langkah awal. Pemilihan
format dilakukan agar format yang dipilih sesuai dengan materi
pembelajaran. Pemilihan bentuk penyajian disesuaikan dengan
media pembelajaran yang digunakan. Pemilihan format dalam
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pengembangan dimaksudkan dengan mendesain isi pembelajaran
pemilihan pendekatan dan sumber belajar, mengorganisasikan dan
merancang isi LKS, membuat desain LKS yang meliputi desain
layout, gambar dan tulisan.
d. Desain awal (initial design)
Desain awal (initial design) yaitu rancangan LKS yang
telah dibuat oleh peneliti kemudian diberi masukan oleh dosen
pembimbing. Masukan dari dosen pembimbing akan digunakan
untuk memperbaiki LKS sebelum dilakukan produksi. Kemudian
melakukan revisi setelah mendapatkan saran perbaikan LKS dari
dosen pembimbing dan nantinya rancangan ini akan dilakukan
tahap validasi rancangan ini berupa Draft 1 dari LKS.
3. Tahap pengembangan (develop)
Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan LKS
yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli dan uji coba kepada
peserta didik.terdapat dua langkah dalam tahapan ini, yaitu sebagai
berikut:
a. Validasi ahli (expert appraisal)
Validasi ahli ini berfungsi untuk memvalidasi konten
materi biologi dalam LKS sebelum dilakukan uji coba dan hasil
validasi akan digunakan untuk revisi produk awal. Media LKS
yang telah disusun akan dinilai oleh dosen ahli materi, dosen ahli
materi, dosen ahli bahasa, dan dosen ahli media, sehingga dapat
diketahui apakah LKS tersebut layak diterapkan atau tidak. Hasil
dari validasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan untuk
kesempurnaan LKS yang dikembangkan. Setelah draft I divalidasi
dan direvisi, maka dihasilkan draft II. Draft II selanjutnya akan
diujikan kepada peserta didik dalam tahap uji coba lapangan
terbatas

.
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b. Uji coba produk (development testing)
Setelah dilakukan validasi ahli kemudian dilakukan uji
coba lapangan terbatas untuk mengetahui hasil penerapan LKS
dalam pembelajaran dikelas. Hasil yang diperoleh dari tahap ini
berupa LKS yang telah direvisi.
4. Tahap Desiminasi (Dissiminate)
Setelah uji coba terbatas dan sumber belajar telah direvisi,
tahap selanjutnya adalah tahap desiminasi. Tujuan dari tahap ini adalah
menyebarluaskan sumber belajar LKS. Pada penelitian ini hanya
dilakukan desiminasi terbatas, yaitu dengan menyebarluaskan dan
mempromosikan produk akhir LKS secara terbatas kepada guru dan
siswa di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi.
C. Waktu dan Tempat
Uji coba produk dilakukan di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi pada semester
genap Tahun Ajaran 2019/2020.
D. Subjek Penelitian
Uji coba produk dilakukan terhadap kelompok kecil yang terdiri dari 12
orang peserta didik kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota
Jambi pada semester genap Tahun Ajaran 2019/2020.
E. Instrumen Penilaian
Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, dimana data
tersebut akan dijadikan sebagai acuan penilaian oleh para ahli terhadap
produk yang dihasilkan. Menurut arikunto dalam (Febrianto, dkk
2013:172) defenisi instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya
lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan
sistematis sehingga lebih mudah diolah.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah berupa angket
penilaian ahli media, ahli materi, ahli bahasa, angket respon siswa dan
angket respon guru. Masing-masing digunakan untuk memenuhi kriteria
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ke validan dan kepraktisan sumber pembelajaran. Instrumen tersebut
adalah :
1. Angket
Kuisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,
2014). Sedangkan menurut Nana Syaddodih (2015), Angket atau
kuisioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara
tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan
responden). Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang
efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan
tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Angket ini digunakan
untuk memperoleh data kualitatif dan kuantitatif.
a. Angket Validasi
Angket validasi digunakan untuk mengukur kriteria
kevalidan LKS pembelajaran. Angket yang disebarkan pada
penelitian ini berupa angket tertutup namun para validator diminta
untuk memberikan saran dan komentar untuk perbaikan LKS
pembelajaran tersebut. Angket ini diberikan kepada tim ahli
validasi untuk mengetahui tingkat validitas media, bahasa dan
materi.
b. Angket Tanggapan Guru dan Siswa
Angket ini diberikan kepada guru dan siswa pada saat uji
coba produk untuk mengetahui tingkat kepraktikalitas sumber
pembelajaran dari penggunanya (guru dan siswa).

F. Teknik Analisis Data
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah hasil dari
validasi bahan ajar dan hasil praktikalitas bahan ajar terhadap
pembelajaran yang dilaksanakan.
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1) Analisis Validitas Bahan Ajar
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah hasil validasi
bahan ajar. Data ini dianalisis dengan analisis deskriptif. Data
kelayakan bahan ajar bnerupa skala likert 1-4, dengan langkah-langkah
berikut :
a. Memberi skor untuk tiap item dengan jawaban sangat valid (4),
valid (3), cukup valid (2), kurang valid (1).
b. Menjumlahkan skor total tiap validator untuk seluruh indikator.
c. Pemberian nilai validasi dengan rumus yang dikemukakan Sudjana
(2009).

Tingkat pencapaian kategori kevalidan bahan ajar menggunakan
klasifikasi dengan ketentuan pada tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1Kriteria Penetapan Tingkat Kevalidan Media Pembelajaran
Rentang

Kategori

0-20

Tidak valid

21-40

Kurang valid

41-60

Cukup valid

61-80

Valid

81-100

Sangat Valid

Sumber : Riduwan (2006)
2) Analisis Praktikalitas Bahan Ajar
Analisis data praktikalitas diperoleh dari instrumen angket
respon pada uji coba kelompok kecil dimana penskorannya
menggunakan skala likert untuk mengukur respon negatif dan positif
dibuat dengan interval 1-5. Adapun pedoman angket respon guru dan
siswa pada uji coba coba kelompok kecil.
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Selanjutnya analisis kepraktisan dari uji coba kelompok kecil
ditentukan melalui teknik analisis data berikut ini :

Tabel 3.2 penskoran intrumen praktikalitas angket
No

Jumlah skor jawaban

Klasifikasi validasi

1

Angka 0% - 20%

Sangat Tidak Setuju (STS)

2

Angka 21% - 40%

Tidak Setuju (TS)

3

Angka 41% - 60%

Cukup Setuju (CS)

4

Angka 61% - 80%

Setuju (S)

5

Angka 81% - 100%

Sangat Setuju (SS)
(Modifikasi dari Ridwan,2015)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian dan Pengembangan
Dalam bab ini disajikan produk hasil penelitian pengembangan
yang berupa LKS pada materi sistem pernapasan pada manusia yang telah
dikembangkan dari produk yang sudah ada. Proses pengembangan dimulai
dari tahap pendefenisian, setelah itu dilanjutkan ketahap pengembangan.
Kemudian produk LKS tersebut divalidasi oleh tiga orang dosen UIN STS
Jambi.
Setelah melakukan validasi dan dinyatakan valid maka dilakukan
proses uji coba kelompok kecil yaitu 12 orang pada peserta didik kelas
VIII Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi. Adapun tahap
pengembangan yang dilakukan sesuai dengan model 4-D sebagai berikut :
1. Tahap pendefenisian (Define)
Pada tahap pendefenisian merupakan tahap untuk menetapkan
dan mendefenisikan syarat-syarat dalam pengembangan pembelajaran.
Tahap define dilakukan dengan 5 tahap yaitu analisis awal, analisis
peserta didik, analisis tugas, analisis konsep dan analisis tujuan
pembelajaran.
a. Analisis awal
Berdasarkan analisis awal yang dilakukan dengan teknik
wawancara bersama guru biologi diketahui bahwa di Sekolah
Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi hanya menggunakan
metode ceramah dan media pembelajaran jarang sekali digunakan.
Untuk materi sistem pernapasan manusia masih menggunakan
metode ceramah. Hal ini menyebabkan pembelajaran hanya
terpusat pada pendidik, akibatnya peserta didik akan terlihat pasif
ketika belajar. LKS yang digunakan belum terlihat membentuk
karakter siswa yang aktif, karena LKS yang digunakan sangat
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dominan terhadap materi dan soal-soal. LKS yang digunakan siswa
selama ini hanya menyajikan ringkasan materi secara langsung.
b. Analisis siswa
Analisis siswa merupakan tentang karakteristik siswa yang
sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran.
Tabel 4.1 Angket Kebutuhan Siswa
No

Aspek

Ya

Tidak

1

Apakah menurut anda materi sistem

89%

11%

7%

93%

79%

21%

pernapasan pada manusia menarik?
2

Apakah anda memahami materi sistem
pernapasan pada manusia?

3

Apakah menurut anda materi sistem
pernapasan pada manusia itu sulit?

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketertarikan siswa
terhadap materi sistem pernapasan pada manusia tinggi, akan tetapi
93% siswa belum memahami materi sistem pernapasan manusia
dan 79% siswa merasa kesulitan dengan materi tersebut. Kesulitan
belajar siswa dapat dibantu dengan guru ketika pembelajaran
berlangsung seperti dengan menggunakan metode maupun media
pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan diajarkan
(Prasetyowati, 2013).
Setelah adanya analisis kebutuhan kemudian dilanjutkan
dengan analisis karakteristik siswa. Analisis karakteristik siswa ini
digunakan

untuk

mengetahui

karakteristik

siswa

dalam

pembelajaran dengan demikian dalam mengembangkan bahan ajar
apakah sesuai atau tidak sesuai dengan karakteristik siswa itu
sendiri.
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Tabel 4.2 Angket Kerakteristik Siswa
No Aspek
1

Apakah menurut anda penggunaan LKS

Ya

Tidak

75%

25%

32%

68%

46%

54%

45%

55%

48%

52%

33%

67%

92%

8%

dapat menunjang proses pembelajaran?
2

Apakah dalam kegiatan pembelajaran IPA
selalu menggunakan LKS?

3

Apakah menurut anda LKS yang digunakan
sekolah sudah lengkap?

4

Apakah LKS yang digunakan sesuai dengan
penjelasan guru?

5

Apakah menurut anda LKS yang digunakan
memiliki petunjuk kerja yang jelas?

6

Apakah gambar yang terdapat pada LKS
jelas dan dapat dipahami?

7

Apakah pemahaman anda betambah setelah
mengerjakan LKS?

Tabel diatas menunjukkan bahwa 75% siswa berpendapat
bahwa adanya LKS dapat menunjang pembelajaran dan 92% siswa
berpendapat bahwa pemahaman mereka bertambah setelah
mengerjakan LKS. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa
peranan LKS pada materi sistem pernapasan manusia sangat
penting untuk menunjang pemahaman siswa terhadap materi
sistem pernapasan manusia.
c. Analisis tugas
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa yang telah
dilakukan, maka diperlukan adanya bahan ajar yang sesuai dengan
kebutuhan dan harapan siswa. LKS sangat penting sebagai
tambahan bahan ajar dalam pembelajaran materi sistem pernapasan
manusia. LKS ini berisi materi, langkah kerja dan latihan-latihan
soal yang mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa.
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d. Analisis konsep
Analisis konsep dilakukan untuk mengetahui konsep
penting yang akan disusun dalam bentuk bahan ajar dan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam menyusun LKS. Hasil analisis
konsep diketahui konsep sistem pernapasan pada manusia yang
akan diajarkan dalam mata pembelajaran biologi adalah :
1) Organ pernapasan manusia
2) Mekanisme pernapasan manusia
3) Gangguan pada sistem pernapasan
e. Analisis tujuan pembelajaran
Pengembangan bahan ajar LKS disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran yang ada pada materi sistem pernapasan manusia.
Tujuan pembelajaran yang akan dicapai terdapat dalam indikator
pencapaian kompetensi.
2. Tahap Perancangan (Design)
Berdasarkan analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas,
analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran maka dilakukan
perancangan LKS pada meteri sistem pernapasan pada manusia. Tahap
perancangan (design) mencakup beberapa aspek yaitu :
a. Pemilihan media
Desain bahan ajar LKS ini dalam penyusunannya peneliti
menggunakan bantuan aplikasi Microsoft word 2007 untuk lay-out
tampilan cover LKS, untuk desain materi LKS dan untuk
penyusunan langkah kerja serta soal-soal yang ada didalam LKS.
b. Rancangan sampul LKS
Peneliti mencari informasi dari berbagai sumber terkait
dengan cara membuat sampul LKS. Melihat dari contoh sampul
buku ataupun contoh sampul LKS yang telah ada, sehingga peneliti
bisa menghasilkan rancangan yang terlihat lebih menarik. Sampul
depan LKS terdiri dari judul materi yang dipilih, gambar
pendukung, jenjang kelas serta kolom identitas nama. Sedangkan
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sampul belakang LKS berisi gambar pendukung dan juga judul
materi LKS.

Gambar 4.1 Sampul LKS
c. Rancangan isi LKS
Pada rancangan isi LKS ini pemilihan dan penentuan bahan
dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa LKS harus
menarik, dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang akan
dicapai. Dalam pembuatan LKS ini berbeda dengan LKS yang
lainnya. LKS ini dibuat lebih menarik dengan memberi variasi
warna dan gambar, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti
siswa, singkat dan jelas, menggunakan masalah nyata yang dekat
dengan siswa dan penyajian gambar yang sistematis dalam setiap
kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat memahami konsep
dengan baik. Adapun rancangan isi LKS ini adalah :
1) Judul LKS
Judul LKS akan dibuat lebih spesifik dan menarik
dari bahan ajar atau buku LKS yang sudah ada yaitu LKS
biologi materi sistem pernapasan manusia. Bagian ini berisi
tentang nama LKS dari suatu mata pelajaran, kelas dan
gambar disajikan pada bagian sampul LKS.
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Gambar 4.2 Judul LKS
2) Daftar isi
Pada

bagian

daftar

isi

terdapat

komponen-

komponen yang akan dipelajari pada materi sistem
pernapasan manusia yang terdapat pada LKS.

Gambar 4.3 Daftar isi LKS
3) Materi pembelajaran
Bagian ini menjelaskan mengenai

materi sistem

pernapasan manusia, organ-organ yang berperan pada
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sistem pernapasan manusia, mekanisme pada sistem
pernapasan manusia dan gangguan-gangguan yang terjadi
pada sistem pencernaan manusia serta didalam rancangan
materi ini dilampirkan gambar-gambar yang mendukung
untuk siswa lebih memahami materi sistem pernapasan
manusia. Desain letak gambar dan tulisan dibuat lebih
menarik dan berbeda dari LKS yang sudah ada agar siswa
tidak merasa jenuh saat membaca ringkasan materi yang
sudah disajikan.
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Gambar 4.4 Materi pembelajaran LKS
4) Tugas atau langkah kerja
Pada LKS ini untuk tugas disajikan setelah siswa
membahas materi. Dengan tujuan agar siswa tidak merasa
jenuh dalam proses pembelajaran dan siswa akan terbiasa
untuk melatih dirinya menyelesaikan soal-soal latihan dan
diskusi yang terkait materi dengan baik juga untuk melatih
siswa lebih aktif dan bekerja sama dengan teman
sekelompoknya. Pada bagian langkah kerja berisi beberapa
langkah prosedur yang harus dilakukan siswa dalam
mempelajari materi sistem pernapasan pada manusia kelas
VIII Sekolah Menengah Pertama.
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Gambar 4.5 Tugas dan langkah kerja
5) Penilaian
Bagian

ini

berisi

sejumlah

pertanyaan

uji

kompetensi yang disajikan dalam bentuk soal pilihan ganda
dan jawaban singkat guna mengetahui tingkat penguasaan
dan pemahaman siswa terhadap materi sistem pernapasan
pada manusia. Pada bagian akhir LKS diberikan kunci
jawaban bertujuan agar siswa dapat mengevaluasi diri
mereka sendiri dalam memahami materi sistem pernapasan
pada manusia .
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Gambar 4.6 uji kompetensi pada LKS
6) Daftar pustaka
Pada bagian akhir LKS dilengkapi daftar pustaka
yang berisi referensi-referensi buku yang digunakan
peneliti dalam menyusun dan mengembangkan produk
LKS.

Gambar 4.7 Tampilan desain daftar pustaka
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3. Tahap Pengembangan (Develop)
Tahapan berikutnya yaitu tahap pengembangan (development),
pada tahap ini dilakukan penilaian oleh para validator yang
berkompeten dalam bidangnya serta mampu memberikan masukan
atau saran untuk penyempurnaan bahan ajar yang telah disusun.
Setelah produk dinilai oleh validator dan dinyatakan layak maka
dilakukan uji coba.
a. Validasi ahli
Uji validasi bertujuan untuk mengetahui kevalidan LKS
yang dikembangkan. Validasi dilakukan dengan instrumen
penilaian. Sebelum melakukan uji coba peneliti melakukan proses
validasi terhadap produk yang akan dikembangkan, pada tahap ini
hasil dari validasi tersebut peneliti gunakan sebagai bahan
perbaikan, agar

produk

yang dikembangkan

layak

untuk

digunakan. Berdasarkan saran yang telah diberikan oleh tiga orang
dosen validator. Adapun revisi yang dilakukan menyangkut tentang
tampilan dari LKS, perubahan letak gambar dan tulisan,
penambahan langkah kerja. Berikut beberapa tampilan LKS yang
mengalami revisi secara umum :
Sebelum direvisi
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Setelah direvisi

Gambar 4.8 setelah melakukan revisi terjadi pergantian sampul
pada LKS

Sebelum revisi
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Setelah direvisi

Gambar 4.9 setelah melakukan revisi pada awal tampilan materi
LKS

Sebelum revisi
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Setelah revisi

Gambar 4.10 setelah melakukan revisi pada penambahan soal
diskusi siswa

Sebelum revisi
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Setelah direvisi

Gambar 4.11 setelah melakukan revisi pada tampilan dan
penambahan soal diskusi siswa

Sebelum revisi
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Setelah direvisi

Gambar 4.12 setelah melakukan revisi pada penambahan mini
project untuk siswa
1) Analisis data ahli materi
Untuk menentukan validitas LKS yang dikembangkan
diperoleh dari penilaian ahli materi. Analisis perhitungan jumlah
persentase data ahli materi adalah 4 x 7 x 1 = 28, dimana 4 adalah
skor tertinggi, 7 adalah jumlah item pertanyaan dan 1 adalah
jumlah responden. Jumlah total skor kriterium untuk validasi
materi adalah 100% dari kriteria yang ditetapkan termasuk kategori
sangat valid. Adapun hasil validasi ahli materi bisa dilihat dalam
tabel dibawah ini.
Tabel 4.3 hasil validasi materi

No
1

Aspek
Cakupan
materi

Butir
Materi yang disajikan
minimal mencerminkan
jabaran substansi materi

1

Skor
2 3

4
√

54

2

Akurasi materi

3

Kemutakhiran

4

Penyajian
pembelajaran

yang terkandung dalam
SK
(Standar
Kompetensi) dan KD
(Kompetensi Dasar)
Materi mencakup mulai
dari pengenalan konsep
sampai
dengan
memperhatikan tujuan
pembelajaran
sesuai
dengan SK dan KD
Fakta yang disajikan
sesuai
dengan
kenyataan dan efisien
untuk
meningkatkan
pemahaman siswa
Konsep yang disajikan
tidak
menimbulkan
salah tafsir dan sesuai
dengan defenisi yang
berlaku dalam bidang
IPA terpadu
Penyajian materi yang
bersifat interaktif dan
partisipatif
yang
memotivasi
siswa
terlibat secara mental
dan emosional dalam
pencapaian
standar
kompetensi
dan
kompetensi dasar
Penyajian
materi
menempatkan
siswa
dengan
subjek
pembelajaran
Penyajian
materi
mampu
merangsang
kedalaman
berfikir
siswa

√

√

√

√

√

√

55

Jumlah

28

Persentase

100%

Kategori

Sangat valid

2) Analisis data ahli bahasa
Untuk menentukan validitas LKS yang dikembangkan
diperoleh dari penilaian ahli bahasa adalah 4 x 9 x 1 = 36, dimana 4
adalah skor tertinggi, 9 adalah jumlah item pertanyaan dan 1 adalah
jumlah responden. Jumlah total skor kriterium untuk validasi
bahasa adalah 35 maka klasifikasi penilaian validasi hasil yang
diperoleh adalah 97,22% dari kriteria yang ditetapkan termasuk
kategori sangat valid. Adapun hasil validasi ahli bahasa bisa dilihat
dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 hasil validasi bahasa

No
1

Aspek
Lugas

Butir

1

Skor
2 3

Ketepatan struktur kalimat

4
√

Keefektifan kalimat

√

Kebakuan istilah

√

2

Komunikatif

Pemahaman
terhadap
pesan atau informasi

√

3

Dialogis dan
interaktif

Kemampuan memotivasi
peserta didik

√

Kesesuaian
dengan
perkembangan
peserta didik

Kesesuaian
dengan
perkembangan intelektual
peserta didik

√

Kesesuaian
dengan
tingkat
pengembangan
emosional peserta didik

√

4

56

5

Kesesuaian
dengan kaedah
bahasa

√

Ketetapan tata bahasa
√

Ketepatan ejaan
Jumlah

35

Persentase

97,22%

Kategori

Sangat valid

3) Analisis data ahli desain
Untuk menentukan validitas LKS yang dikembangkan
diperoleh dari penilaian ahli media adalah 4 x 8 x 1 = 32, dimana 4
adalah skor tertinggi, 8 adalah jumlah item pertanyaan dan 1 adalah
jumlah responden. Jumlah skor kriterium untuk validasi media
adalah 26 maka klasifikasi penilaian validasi hasil yang diperoleh
adalah 81,25% dari kriteria yang ditetapkan termasuk dalam
katergori sangat valid. Adapun hasil validasi ahli desain bisa dilihat
dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4.5 hasil validasi desain

No

Aspek

1

Merangsang
keingintahuan

2

Butir
1

Penyajian
pembelajaran

Penyajian materi bersifat
interaktif dan partiipatif
Uraian yang disajikan
mendorong siswa untuk
memperoleh informasi dari
berbagai sumber
Penyajian
materi
menempatkan siswa pada
subjek
Penyajian materi dapat
merangsang
kedalaman
berpikir siswa termasuk
melalui ilustrasi

Skor
2 3
√

4

√

√

√

57

Kejelasan dan
keterkaitan
teks

4

Penggambaran
5

Ilustrasi
cukup
jelas
terbaca, tidak kabur, dan
jelas mengungkapkan arti
yang dimaksud
Ilustrasi dan teks saling
terkait,
tidak
berdiri
sendiri-sendiri
Objek yang digambar
cukup proporsional

√

Penggunaan ciri utama tiap
karakter tidak berubahubah
Jumlah
26

√

√

√

Persentase

81,25%

Kategori

Sangat valid

b. Uji coba produk
Hasil dari uji coba produk dalam kelompok kecil dengan 12
orang siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota
Jambi mendapat respon positif dengan kategori sangat setuju dan
setuju. Hasil uji coba produk dikembangkan dan mendapat skor
784 dengan persentase 87,11% dan termasuk dalam kategori
“sangat setuju”. Adapun hasil praktikalitas siswa bisa dilihat dalam
tabel dibawah ini.
Tabel 4.6 Hasil praktikalitas siswa
No

1

Aspek yang
dinilai
Lembar

kerja

siswa

yang

disajikan
membuat saya
tertarik

Responden

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

4

5

4

4

4

4

5

5

4

1

4

5

49

58

mengikuti
pembelajaran
biologi materi
sistem
pernapasan
manusia
Kegiatan
belajar
menggunakan
2

lembar

kerja

siswa

4

4

4

5

5

4

5

5

4

3

4

5

52

4

4

4

5

5

4

4

5

4

5

5

5

54

4

5

5

5

4

4

4

5

4

4

4

4

52

menumbuhkan
motivasi untuk
belajar
Lembar

kerja

siswa
mempermudah
saya
3

memahami
konsep materi
sistem
pernapasan
pada manusia
Materi

yang

dikemas dalam
lembar
4

kerja

siswa membuat
saya

mengerti

akan

materi

sistem
pernapasan

59

pada manusia
Bahasa

yang

digunakan

5

dalam

lembar

kerja

siswa

tersebut
dan

4

4

5

4

5

5

5

4

5

1

4

5

46

4

5

4

5

4

4

5

5

5

5

4

4

54

4

5

5

5

5

4

4

5

4

5

5

5

56

4

4

5

5

5

4

5

4

5

5

4

5

55

4

5

4

4

4

5

4

3

5

4

4

4

50

jelas
mudah

dipahami
Bahasa
6

yang

digunakan
sangat
komunikatif
Gambar
ada

yang

didalam

lembar

kerja

siswa tersebut
7

mempermudah
saya

dalam

memahami
materi

sistem

pernapasan
pada manusia
Tampilan
8

lembar

kerja

siswa

ini

menarik
Tampilan
9

gambar, warna
dan

tulisan

pada

lembar

60

kerja siswa
Kalimat

dan

paragraf dalam
10

lembar

kerja

siswa ini jelas
dan

4

4

5

4

5

4

5

5

5

4

4

5

54

4

4

4

5

5

4

5

4

4

1

5

5

50

4

5

4

5

5

4

5

4

4

5

5

5

55

4

5

4

5

4

4

4

5

4

3

5

4

51

mudah

dipahami
Kesesuaian isi

11

lembar

kerja

siswa

dalam

menjelaskan
materi

sistem

pernapasan
manusia
Gambar

yang

disajikan dalam
12

lembar

kerja

siswa

sesuai

dengan materi
yang dijelaskan
Setelah melihat
lembar

kerja

siswa ini secara
keseluruhan
13

membuat saya
termotivasi dan
tertantang
untuk
mengerjakan
soal latihan dan

61

mini

project

yang sudah ada
padalembar
kerja

siswa

tersebut
Kejelasan soal

14

dalam

lembar

kerja

siswa

materi

sistem

4

4

5

4

4

5

5

4

4

5

4

5

53

4

5

4

5

4

4

4

4

5

5

4

5

53

pernapasan
manusia sudah
baik
Lembar
siswa
15

kerja
ini

membuat
belajar biologi
tidak
membosankan

Jumlah

784

Jumlah skor maksimum

900

Persentase

87,11%

Hasil uji coba produk untuk praktikalitas penilaian guru
biologi Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi
mendapat respon positif dengan kategori sangat setuju dan setuju.
Hasil uji coba produk mendapat skor 70 dengan persentase 93,33%
dan termasuk dalam kategori sangat setuju. Adapun hasil
praktikalitas guru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.7 Hasil praktikalitas guru
No
1

2

Aspek
Informasi dalam lembar kerja siswa sudah mencakup
semua materi sistem pernapasan pada manusia
Materi sistem pernapasan manusia telah disampaikan
sesuai dengan tujuan pembelajaran ayang akan dicapai

Skor
5

5

Kejelasan materi yang tersaji dalam lembar kerja siswa
3

pada materi sistem pernapasan manusia sudah jelas dan

5

mudah dipahami
4

5
6
7

8

Soal yang ada pada lembar kerja siswa tersebut mudah
dipahami oleh siswa
Lembar kerja siswa dapat meningkatkan kreativitas
siswa dalam mengerjakan mini project
Soal-soal latihan sesuai dengan materisistem pernapasan
Kombinasi tulisan dan gambar dalam lembar kerja siswa
sudah baik
Ukuran teks dan jenis huruf setiap halaman sudah
seimbang

5

5
4
4

5

Penjelasan materi disetiap halaman lebar kerja siswa
9

dapat mempermudah siswa memahami materi sistem

4

pernapasan manusia
10

11

12

13
14

Gambar yang disampaikan sesuai dengan materi sistem
pernapasan yang akan disampaikan
Lembar kerja siswa pada materi sistem pernapasan
manusia dapat memotivasi siswa untuk belajar biologi
Lembar kerja siswa pada materi sistem pernapasan
manusia dapat digunalan untuk kreativitas siswa
Kalimat yang digunakan dalam lembar kerja siswa pada
materi sistem pernapasan manusia mudah dimengerti
Lembar kerja siswa membantu siswa menemukan

5

5

5

5
4
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konsep materi
15

Desain tampilan lembar kerja siswa pada materi sistem

4

pernapasan manusia sangat menarik

Jumlah

70

Skor maksimum

75

Persentase

93,33%

4. Tahap Deseminasi (Disseminate)
Tahap

disseminate adalah tahap akhir dari model

pengembangan 4-D. Pada tahap ini peneliti hanya menyebarluaskan
dan mempromosikan LKS sistem pernapasan pada manusia secara
terbatas kepada siswa dan guru biologi Sekolah Menengah Pertama
Al-Ikhlas Kota Jambi karena keterbatasan dana dan waktu.
B. Pembahasan
1. Validasi perangkat
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
ketepatan , kecermatan, dan keshahihan suatu instrumen. Suatu produk
dapat digunakan sesuai dengan tujuannya memerlukan uji validitas.
Validitas merupakan penilaian terhadap rancangan suatu produk.
Menurut Sugiyono (2014) validasi desain produk merupakan proses
kegiatan untuk menilai apakah sudah tepat dan apakah rancangan
produk lebih efektif dari yang lama atau tidak.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai
kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut
dengan kriterium. Validasi merupakan proses kegiatan untuk menilai
apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara
rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara
rasional karena validasi disini masih bersifat penilaian berdasrkan
pemikiran rasional, belum fakta lapangan (Sugiono, 2012).
Menurut Sugiyono (2007) validasi produk dapat dilakukan
oleh beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk
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menilai kelemahan dan kuatan produk yang dihasilkan pakar yang
dimaksud adalah orang yang dianggap mengerti maksud dan susbstansi
pemberian bahan ajar atau dapat juga orang yang profesional
dibidangnya seperti dosen dan guru yang ahli dalam bidang
pengembangan bahan ajar.
Validasi dilakukan dengan cara meminta tim ahli yang sudah
berpengalaman untuk menilai media yang dirancang tersebut sehingga
dapat diketahui kekurangannya. Dengan memperlihatkan rancangan
media, para pakar diminta untuk menilainya. Sehingga saran dan
masukkan validator tersebut dapat dijadikan dasar perbaikan produk
tersebut. Validator diberikan angket sebagai bentuk instrument validasi
untuk menilai produk tersebut.
Kriteria penetapan tingkat kevalidan ditentukan dengan
rentang skor, 0-20 dinyatakan tidak valid, 21-40 dinyatakan kurang
valid, 41-60 dinyatakan cukup valid, 61-80 dinyatakan valid, dan 81100 dinyatakan sangat valid (Riduwan,2006)
Dalam hal ini validasi yang dilakukan adalah validasi desain,
validasi materi, dan validasi bahasa. Setelah dilakukan tahap validasi
hasil yang diperoleh adalah menurut validator ahli materi mendapatkan
kategori sangat valid dengan nilai 100%, menurut validator ahli bahasa
mendapatkan kategori sangat valid dengan nilai 97,22%, menurut
validator ahli desain mendapatkan kategori sangat valid dengan nilai
81,25%. Adapun tiga nama tim ahli yang menilai produk dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 4.8 Nama dosen validator
No

Nama dosen

Ahli

1

Nining Nuraida, M.Pd

Materi

2

Drs. Mursyid, M.Pd

Bahasa

3

Riza Amriyanto, M.Pd

Desain

Semua saran perbaikan dapat direalisasikan terhadap LKS
yang dikembangkan. Hasil akhir penilaian validator ahli mengenai
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LKS materi sistem pernapasan pada manusia memenuhi kriteria valid
untuk digunakan sebagai bahan belajar untuk menambah kerja siswa
disekolah, sehingga selanjutnya dilakukan uji coba pada siswa.
2. Praktikalitas
Praktikalitas adalah tingkat kemudahan pendidik dalam
membelajarkan peserta didik dalam menggunakan suatu produk atau
bahan ajar. Kemudahan ini juga dialami peserta didik dalam menyerap
materi pembelajaran. Kepraktisan suatu bahan ajar dapat dilihat dari
angket yang diisi oleh siswa setelah belajar menggunakan bahan ajar.
Guru harus mempertimbangkan kegunaan dan kemudahan bahan ajar
yang dibuat untuk siswa. bahan ajar harus memenuhi aspek
kepraktisan yaitu pemahaman dan keterlaksanaan bahan ajar tersebut.
Produk LKS yang telah dinyatakan valid oleh validator ahli
selanjutnya diuji praktikalitasnya yaitu oleh guru mata pelajaran
biologi Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi hasil
praktikalitas LKS diperoleh bahwa LKS materi sistem pernapasan
pada manusia sangat dapat membantu guru untuk mengajar dan
menyampaikan materi sistem pernapasan manusia dengan baik, namun
guru juga tetap menggunakan buku teks sebagai sumber belajar agar
materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa secara luas.
Menurut guru biologi Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota
Jambi LKS ini mudah digunakan dan praktis untuk digunakan dalam
proses mengajar dan membuat siswa lebih aktif.
Praktis dalam hal ini yaitu apabila penggunaan media ini
mudah dalam menyiapkan dan menggunakannya. Hal ini sesuai yang
dikemukakan oleh Arikunto (2010) bahwa kepraktisan dalam evaluasi
pendidikan merupakan kemudahan-kemudahan yang ada dalam
instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan,
menginterprestasi/ memperoleh hasil maupun mempermudah dalam
menyiapkannya.
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Menurut Rustaman (2003) peran guru penting dalam proses
pembelajaran diantaranya sebagai penyampai demonstrator, sebagai
pengelola kelas, sebagai fasilitator, sebagai evaluator, sebagai
demonstrator, guru dituntut tinggi penguasaanya terhadap materi
pelajaran yang akan disampaikan dan guru hanya sebagian dari sumber
dan medium informasi, dahulu guru aktif mengajar, tapi sekarang guru
aktif membimbing dan mengembangkan kemampuan siswa (Lufri,
2007).
Kepraktisan bahan ajar dilihat dari angket yang diisi oleh
peserta didik dan guru. Angket dibuat berdasarkan aspek kepraktisan
bahan ajar. Kriteria penskoran instrumen praktikalitas angket yaitu
0%-20% dengan kriteria sangat tidak setuju, 21%-40% dengan kriteria
tidak setuju, 41%-60%

dengan kriteria cukup setuju, 61%-80%

dengan kriteria sangat setuju (Riduwan, 2015).
Dalam hal ini praktikalitas dinilai oleh guru dan siswa. Adapun
hasil praktikalitas guru mendapatkan kategori sangat setuju dengan
nilai 93,33% serta hasil praktikalitas yang diperoleh dari siswa
mendapatkan kategori sangat setuju dengan nilai 87,11%.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

pengembangan

dan

pembahasan

dapat

disimpulkan bahwa : desain Lembar Kerja Siswa (LKS) materi sistem
pernapasan manusia yang diuji coba dalam skala kecil sudah valid dan
praktis untuk digunakan sebagai bahan ajar biologi. Valid ditinjau dari
hasil penilaian validator menyatakan baik berdasarkan data-data yang
diperoleh dari penilaian validasi oleh dosen ahli materi sebanyak 100%,
dosen ahli bahasa sebanyak 97,22% dan dosen ahli desain sebanyak
81,25%. Kemudian hasil praktikalitas uji coba produk LKS dapat
disimpulkan sudah praktis menurut guru dan siswa dengan hasil persentasi
uji coba praktikalitas guru sebanyak 93,33%

dan persentase yang

diperoleh dari siswa sebanyak 87,11%.

B. Saran
1. Penulis menyarankan kepada guru mata pelajaran biologi untuk
menggunakan LKS ini pada saat mengajar karena akan membuat siswa
lebih aktif dalam belajar biologi, siswa juga lebih mudah memahami
materi pelajaran yang disampaikan. Sehingga diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar sains khususnya
biologi.
2. Penulis juga menyarankan untuk peneliti pengembangan selanjutnya
agar dapat mengembangkan LKS biologi lainnya dengan variasivariasi lain untuk menghasilkan LKS yang lebih baik serta lebih
menarik sehingga dapat membuat siswa lebih aktif lagi dalam belajar
biologi.
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LAMPIRAN
Lampiran materi sistem pernapasan pada manusia :
Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi didalam tubuh
makhluk hidup. Pada proses respirasi terdapat organ dan mekanisme yang
berpengaruh saat respirasi berlangsung, dan organ tersebut juga dapat mengalami
gangguan. Jika organ tersebut mengalami gangguan, maka proses respirasi akan
terhambat.
f. Organ Pernapasan Manusia
G. Hidung
Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan
dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung,
selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk
menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput
lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas,
misalnya debu, virus dan bakteri banyak kapiler darah yang berfungsi
menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau
menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru.

H. Faring
Faring merupakan organ pernapasan yang terletak dibelakang
(posterior) rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring
(superior). Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang

resonansi suara, serta tempat tonsil berpartisipasi pada reaksi kekebalan
tubuh dalam melawan benda asing.

I. Laring
Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang
menghubungkan faring dengan trakea. Didalam laring terdapat epiglotis
dan pita suara. Epiglotis merupakan katubp tulang rawan yang berbentuk
seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring
sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil
seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk kedalam laring
akan terjadi refleks batuk, yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel
tersebut dari laring.
J. Trakea
Udara yang masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea (batang
tenggorokkan). Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan
brokus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12cm dengan lebar 2cm.
Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir
yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silis pada dinding
trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran
pernapasan.

K. Paru-paru
Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi
menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan (pulmo dekster) yang terdiri
atas 3 lobus dan paru-paru kiri (pulmo sinister) yang terdiri atas 2 lobus.
Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura
berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan
mengempis.

L. Bronkus
Percabangan dari trakea disebut dengan bronkus. Masing-masing
bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus
hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan
bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos.

M. Bronkiolus
Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada
ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil
dan berdinding tipis yang disebut alveolus.

N. Alveolus
Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon
dioksida. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah,
sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami
pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah.
g. Mekanisme Pernapasan Manusia
Pada saat kamu bernapas berlangsung dua mekanisme, yaitu
menghirup

udara

(inhalasi/inspirasi)

dan

menghembuskan

udara

(ekshalasi/ekspirasi) yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer
dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan

terjadi kerja sama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut dan diafragma.
Diafragma adalah otot yang terdapat diantara rongga dada dan rongga
perut.

h. Gangguan Pada Sistem Pernapasan Manusia dan Upaya Untuk
Mencegah atau Menanggulanginya
i. Influenza
Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi
Influenza virus. Gejala umum influenza yaitu, demam dengan suhu lebih
dari 39˚C, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot dan rongga
hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat penderita influenza
akan kesulitan untuk bernapas. Cara mencegahnya yaitu dengan selalu
menggunakan masker saat berkendara dan rajin mencuci tangan dengan
menggunakan sabun sebelum makan.

j. Tonsilitis
Secara normal, tonsil (amandel) akan menyaring virus dan bakteri
yang akan masuk kedalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara.
Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan
menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala
tonsilitis yaitu, sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk,
sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga dan demam. Virus yang
dapat menyebabkan tonsilitis yaitu Adenovirus, Rhinovirus, Influenza, dan
Corona virus.

k. Pneumonia
Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus.
Penyebab terjadinya pneumonia, antara lain karena infeksi dari virus,
bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh
bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia
terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran
gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah
menjadi berkurang.

l. Asma
Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran
pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor
lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat
pemicu alergi (alergen) dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu
hewan peliharaan dan lain-lain. masuknya alergen akan memicu tubuh
untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin.
Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran
pernapasan.

m. Kanker paru-paru
Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak
terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera
ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru bahkan jaringan disekitas
paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk
disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi dan sakit pada
bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh
merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi
pada orang yang tidak pernah merokok.

Lampiran dokumentasi :

ANGKET PRAKTIKALITAS PENILAIAN GURU
“TANGGAPAN GURU TERHADAP PENGEMBANGAN
LEMBAR KERJA SISWA MATERI SISTEM PERNAPASAN
MANUSIA”
Identitas Responden Nama:
Jawablah dengan memberi symbol ( √ ) centang pada nomor jawaban
yang tersedia sesuai dengan tingkat pesetujuan.
Keterangan :
5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Kurang Setuju
2 = Tidak Setuju
1 = Sangat Tidak Setuju
Tingkat Persetujuan
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pertanyaan
Informasi dalam Lembar kerja siswa sudah
mencakup semua materi sistem pernapasan
pada manusia
Materi sistem pernapasan manusia telah
disampaikan
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
Kejelasan materi yang tersaji dalam
Lembar kerja siswa pada materi sistem
pernapasan manusia sudah jelas dan mudah
dipahami
Soal yang ada pada lembar kerja siswa
tersebut mudah dipahami oleh siswa
Lembar kerja siswa dapat meningkatkan
kreativitas siswa dalam mengerjakan mini
project
Soal-soal latihan sesuai dengan materi sistem
pernapasan

1

2

3

4

5

7.

Kombinasi tulisan dan gambar dalam lembar
kerja siswa sudah baik

8.

Ukuran teks dan jenis huruf setiap halaman
sudah seimbang

9.

Penjelasan materi disetiap halaman lembar
kerja siswa dapat mempermudah siswa
memahami materi sistem pernapasan manusia

10.

11.

12.

Gambar yang disampaikan sesuai
dengan materi sistem pernapasan yang akan
disampaikan
Lembar kerja siswa pada materi sistem
pernapasan manusia dapat
memotivasi siswa untuk belajar biologi
Lembar kerja siswa pada materi sistem
pernapasan manusia dapat digunakan untuk
melatih kreativitas siswa

13.

Kalimat yang digunakan dalam lembar kerja
siswa pada materi sistem pernapasan manusia
mudah dimengerti

14.

Lembar kerja siswa membantu
menemukan konsep materi

15.

Desain tampilan lembar kerja siswa pada
materi sistem pernapasan manusia sangat
menarik

siswa

Jambi,

Juni 2020

Responden

ANGKET PRAKTIKALITAS RESPON SISWA
“TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAR
KERJA SISWA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA”

Nama

:

Kelas

:

Jawablah dengan memberi simbol ( √ ) centang pada nomor jawaban
yang tersedia sesuai dengan tingkat pesetujuan.
Keterangan :
5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Kurang Setuju
2 = Tidak Setuju
1 = Sangat Tidak Setuju
No

1.

Pertanyaan
Lembar Kerja Siswa yang disajikan membuat
saya tertarik mengikuti pembelajaran biologi
materi sistem pernapasan pada manusia

5.

Kegiatan belajar menggunakan
Lembar
kerja siswa menumbuhkan motivasi untuk
belajar
Lembar Kerja Siswa mempermudah saya
memahami konsep materi Sistem Pernapasan
Pada Manusia
Materi yang dikemas dalam Lembar Kerja
Siswa membuat saya mengerti akan materi
Sistem pernapasan pada manusia
Bahasa yang digunakan dalam Lembar kerja
siswa tersebut jelas dan mudah dipahami

6.

Bahasa yang digunakan sangat komunikatif

2.
3.

4.

Tingkat Persetujuan
1

2

3

4

5

7.

8.

Gambar yang ada didalam Lembar kerja siswa
tersebut memudahkan saya dalam memahami
materi sistem pernapasan pada manusia
Tampilan lembar kerja siswa ini menarik

9.

Tampilan gambar, warna dan tulisan pada
lembar kerja siswa

10.

Kalimat dan paragraf dalam lembar kerja
siswa ini jelas dan mudah dipahami

11.

12.

Kesesuaian isi lembar kerja siswa dalam
menjelaskan materi sistem pernapasan
manusia
Gambar yang disajikan dalam lembar kerja
siswa sesuai dengan materi yang dijelaskan

14.

Setelah melihat lembar kerja siswa ini secara
keseluruhan, membuat saya termotivasi dan
tertantang untuk mengerjakan soal latihan dan
mini project yang ada pada lembar kerja siswa
tersebut
Kejelasan soal dalam lembar kerja siswa
materi sistem pernapasan manusia sudah baik

15.

Lembar kerja siswa ini membuat belajar
biologi tidak membosankan

13.

Jambi,

Juni 2020

Responden

LEMBAR VALIDASI BAHASA LKS PADA MATERI SISTEM
PERNAPASAN PADA MANUSIA
Petunjuk pengisian :
Memberikan tanda (√) pada kolom skor (1,2,3 dan 4) yang menurut anda sesuai
dengan kriteria penskoran sebagai berikut :
1 = kurang baik
2 = cukup baik
3 = baik
4 = sangat baik
ASPEK KEBAHASAAN
No

Aspek

Skor

Butir
1

1

Lugas

Ketepatan struktur kalimat
Keefektifan kalimat
Kebakuan istilah

2

Komunikatif

Pemahaman terhadap pesan
atau informasi

3

Dialogis dan
interaktif

Kemampuan memotivasi
peserta didik

Kesesuaian dengan
perkembangan
peserta didik

Kesesuaian dengan
perkembangan intelektual
peserta didik

4

Kesesuaian dengan tingkat
pengembangan emosional
peserta didik

5

Kesesuaian dengan
kaedah bahasa

Ketetapan tata bahasa

2

3

4

Ketepatan ejaan

Saran :

Kesimpulan validasi :
a.
b.
c.
d.

Dapat digunakan dengan revisi kecil
Dapat digunakan dengan revisi sedang
Dapat digunakan dengan revisi besar
Tidak dapat digunakan

Jambi,

Maret 2020

Validator

Drs. Mursyid, M.Pd

LEMBAR VALIDASI MATERI LKS PADA MATERI SISTEM
PERNAPASAN PADA MANUSIA
Petunjuk pengisian :
Memberikan tanda (√) pada kolom skor (1,2,3 dan 4) yang menurut anda sesuai
dengan kriteria penskoran sebagai berikut :
1 = kurang baik
2 = cukup baik
3 = baik
4 = sangat baik
ASPEK MATERI
No

Aspek

Butir

1

Cakupan
materi

Materi yang disajikan minimal
mencerminkan jabaran substansi
materi yang terkandung dalam SK
(Standar Kompetensi) dan KD
(Kompetensi Dasar)
Materi mencakup mulai dari
pengenalan konsep sampai dengan
memperhatikan tujuan pembelajaran
sesuai dengan SK dan KD

2

Akurasi materi

3

Kemutakhiran

Fakta yang disajikan sesuai dengan
kenyataan dan efisien untuk
meningkatkan pemahaman siswa
Konsep yang disajikan tidak
menimbulkan salah tafsir dan sesuai
dengan defenisi yang berlaku dalam
bidang IPA terpadu
ASPEK PENYAJIAN

4

Penyajian
pembelajaran

Penyajian materi yang bersifat
interaktif dan partisipatif yang
memotivasi siswa terlibat secara
mental dan emosional dalam

Skor
1

2

3

4

pencapaian standar kompetensi dan
kompetensi dasar
Penyajian materi menempatkan siswa
dengan subjek pembelajaran
Penyajian materi mampu merangsang
kedalaman berfikir siswa

Saran :

Kesimpulan validasi :
a.
b.
c.
d.

Dapat digunakan dengan revisi kecil
Dapat digunakan dengan revisi sedang
Dapat digunakan dengan revisi besar
Tidak dapat digunakan

Jambi,

Juni 2020

Validator

Nining Nuraida, M.Pd

LEMBAR VALIDASI DESAIN LKS PADA MATERI SISTEM
PERNAPASAN PADA MANUSIA
Petunjuk pengisian :
Memberikan tanda (√) pada kolom skor (1,2,3 dan 4) yang menurut anda sesuai
dengan kriteria penskoran sebagai berikut :
1 = kurang baik
2 = cukup baik
3 = baik
4 = sangat baik
ASPEK PENYAJIAN ISI
No
1

2

Aspek

1
Merangsang
keingintahuan

Penyajian materi bersifat
interaktif dan partiipatif

Penyajian
pembelajaran

Uraian yang disajikan
mendorong siswa untuk
memperoleh informasi dari
berbagai sumber
Penyajian materi menempatkan
siswa pada subjek
Penyajian materi dapat
merangsang kedalaman berpikir
siswa termasuk melalui ilustrasi
ASPEK ILUSTRASI

4

Skor

Butir

Kejelasan dan
keterkaitan teks

Ilustrasi cukup jelas terbaca,
tidak kabur, dan jelas
mengungkapkan arti yang
dimaksud
Ilustrasi dan teks saling terkait,
tidak berdiri sendiri-sendiri

2

3

4

Penggambaran
5

Objek yang digambar cukup
proporsional
Penggunaan ciri utama tiap
karakter tidak berubah-ubah

Saran :

Kesimpulan validasi :
a.
b.
c.
d.

Dapat digunakan dengan revisi kecil
Dapat digunakan dengan revisi sedang
Dapat digunakan dengan revisi besar
Tidak dapat digunakan

Jambi,

Juni 2020

Validator

Riza Amriyanto, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama

: Dolla Yelinsa Novelacia

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir

: Belui, 27 November 1997

Alamat Asal

: Perum PKS Agro Mita Madani

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat Email

: dollayelinsa1997@gmail.com

No Kontak

: 082391339535

Pengalaman Pendidikan
Pendidikan Formal
1. SD YPPAB Tungkal Ulu

: Lulus 2010

2. SMP Negeri 4 Tungkal Ulu

: Lulus 2013

3. SMA Negeri 2 Tungkal Ulu

: Lulus 2016

4. Mahasiswi Biologi UIN STS Jambi

: Belum lulus

Jambi, 9 Juni 2020

Dolla Yelinsa Novelacia
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