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MOTTO 

 

“Kumpulkanlah sebanyak mungkin batu kerikil 

semampumu dan kamu akan bisa menemukan 

masa depan yang penuh dengan intan” 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh multimedia 

interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar biologi pada aspek kognitif 

siswa kelas VIII Semester I di SMP Ali Maksum pada materi sistem 

pernafasan pada manusia. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen 

semu (Quasy experiment) dengan desain penelitian pretest-posttest control 

group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP Ali Maksum Krapyak Bantul tahun ajaram 2014-2015. Dari 

populasi tersebut diambil sampel yaitu siswa kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen dan VIII C sebagai kelas kontrol, teknik pengambilan sampel 

menggunakan Cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes untuk hasil belajar siswa, dan angket untuk motivasi 

belajar siswa. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis 

menggunakan uji Mann Whitney U Testuntuk data motivasibelajardanuji t 

(Independent Sample t-Test (2-Tailed)) untuk analisis hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan rata-rata motivasi 

belajar dan hasil belajar biologi siswa antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen, ditunjukkan dengan nilai p<0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan multimedia interaktif berpengaruh 

terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa. 

 

Keyword: Multimedia Interaktif, motivasi Belajar, Hasil Belajar, 

Sistem Pernafasan Manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan melalui proses bimbingan, 

latihan, dan pengajaran yang bertujuan untuk mengantarkan para siswa menuju pada 

perubahan-perubahan tingkah laku (Mulyasana, 2012:4). Pendidikan di sekolah harus 

dilaksanakan sebaik mungkin agar proses belajar mengajar (PBM) dapat berlangsung 

efektif. Proses belajar mengajar atau proses pembelajaran merupakan suatu kondisi 

yang dengan sengaja diciptakan oleh guru dengan tujuan mendidik siswa (Djamarah 

& Zain. 2010:37).  

Proses pembelajaran dapat direkayasa sedemikian rupa oleh guru dengan 

menerapkan rancangan pembelajaran yang baik (Djamarah & Zain, 2010:5) (Majid, 

2013:6) (Rahyubi, 2012:4) namun kenyataannya, rancangan proses pembelajaran 

yang terjadi selama ini kurang menarik bagi siswa karena didominasi dengan 

menggunakan metode konvensional, misalnya ceramah. Meskipun metode ceramah 

memiliki beberapa kelebihan antara lain mudah dilakukan (Djamarah & Zain, 

2010:97), guru dapat menyajikan materi yang luas dan lebih mudah mengontrol kelas 

selama proses pembelajaran (Majid, 2013:196), namun ceramah juga memiliki 

kelemahan. 

Kelemahan ceramah menurut Djamarah & Zain (2010:109) adalah hanya 

memberikan porsi belajar bagi siswa yang bertipe auditori saja, sehingga siswa 
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menjadi pasif dan cenderung cepat bosan terhadap pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan. Ceramah juga menjadikan informasi yang disampaikan oleh guru 

kurang melekat pada ingatan siswa, dan pembelajaran menjadi monoton (Zaini, dkk., 

2004:93).  

Kurang efektifnya metode ceramah berimbas pada kurangnya motivasi belajar 

siswa (Zaini, dkk., 2004:94). Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi melalui 

observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan guru biologi pada saat 

melakukan PLP (Program Latihan Profesi) pada bulan Oktober-Desember tahun 2013 

menunjukkan bahwa motivasi belajar biologi siswa masih tergolong rendah. Indikasi 

motivasi belajar yang rendah menurut beliau dapat dilihat dari kurang aktifnya siswa 

dalam pembelajaran, siswa cenderung kurang memperhatikan materi yang 

disampaikan guru, mengantuk, tidak mau mencatat materi, serta kurang semangat 

dalam mengikuti pembelajaran biologi (Widayanti, dkk., 2011:127).  

Motivasi belajar yang rendah tentu berdampak pada hasil belajar yang 

diperoleh siswa (Sardiman, 1996:82). Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar siswa 

yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) biologi yang ditetapkan sekolah 

yaitu 70. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata nilai siswa kelas VIII untuk 

materi sistem pernafasan hanya 57. 

SMP Ali Maksum merupakan salah satu sekolah berbasis pondok pesantren 

yang tidak hanya mempelajari mata pelajaran umum seperti pada sekolah biasa tetapi 

juga mempelajari ilmu agama dan banyak kegiatan keagamaan di dalamnya. Para 

siswa yang belum dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan pesantren belum dapat 
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mengatur waktunya dengan baik. Padatnya kegiatan siswa berpengaruh pada aktivitas 

belajar.  

Berdasarkan kondisi di atas, maka upaya untuk memperbaiki proses 

pembelajaran dapat dilakukan dari berbagai aspek (Sudjana, 2000:29) antara lain 

aspek guru; penggunaan model, strategi, dan metode pembelajaran yang bervariasi 

(Zaini, dkk., 2004:1); materi; dan media pembelajaran (Arsyad, 2008:15). Hasil 

wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SMP 

Ali Maksum Krapyak Bantul khususnya kelas VIII kurang menarik perhatian siswa 

karena cenderung didominasi ceramah. Proses pembelajaran juga belum 

menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

Media pembelajaran yang digunakan di SMP Ali Maksum Krapyak adalah 

power point (PPT) yang dikembangkan sendiri oleh guru, LKS sekolah, dan alat 

peraga. Penggunaan media pembelajaran tersebut memiliki beberapa kendala dalam 

proses pembelajaran. Media PPT menurut guru biologi membuat siswa hanya tertarik 

melihat ke gambar yang ditampilkan tanpa melihat kepada isi materi yang disajikan. 

Penggunaan LKS menurut siswa tidak menarik karena terlalu banyak bacaan dan 

gambar yang disajikan tidak berwarna. Jumlah alat peraga yang digunakan di SMP 

Ali Maksum pun terbatas sehingga penggunaannya dalam pembelajaran kurang 

maksimal. 

Media pembelajaran menurut Arsyad (2008:15) berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa dan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam proses 

pembelajaran. Peran media pembelajaran itu sendiri bahkan dapat membawa 
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pengaruh psikologis terhadap diri siswa (Kustandi & Bambang, 2013:7) sehingga 

penggunannya sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daryanto, 

2013:8). Peranan dari media pembelajaran tersebut menjadikan media pembelajaran 

sebagai salah satu komponen penting (Arsyad, 2008:15) yang dibutuhkan pada 

hampir semua mata pelajaran, termasuk Biologi. 

Biologi merupakan mata pelajaran yang sarat dengan teks bacaan. Oleh 

karena itu, kunci awal untuk mempelajarinya adalah dengan membaca (Erman, 

2008:3). Akan tetapi, hasil wawancara justru menunjukkan bahwa kebanyakan siswa 

di SMP Ali Maksum cenderung malas dan tidak tertarik untuk membaca buku teks 

biologi. Siswa menganggap biologi sulit dipelajari karena banyaknya hafalan dan 

istilah Latin, serta banyak materi biologi yang bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat 

secara kasat mata (Saptawulan, 2012:28), seperti materi sistem pernafasan, siswa 

merasa materi pembelajaran ini cukup sulit karena proses tersebut terjadi didalam 

tubuh manusia yang tidak dapat dilihat langsung, dan membutuhkan lebih banyak 

pemahaman sehingga memerlukan bantuan media pembelajaran yang sesuai untuk 

memahamkan materi tersebut. 

Melihat hal tersebut, perlu adanya inovasi dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Salah satu cara yang lebih baik dan dapat mendorong siswa untuk lebih 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran adalah melalui media pembelajaran yang 

kooperatif. Banyak macam media pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan 

dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah media pembelajaran berupa 

multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan media yang melibatkan 
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beberapa jenis media dan peralatan secara integrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran yang dilengkapi dengan dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki 

leh proses selanjutnya (Azhar, Arsyad, 2011:45). 

Multimedia interaktif ini dibutuhkan karena pada materi sistem pernafasan ini 

siswa di tuntut untuk memahami suatu sistem yang terjadi dalam tubuh manusia yang 

tidak dapat di lihat langsung, dengan penggunaan multimedia interaktif ini akan 

menambah pemahaman siswa karena siswa dapat melihat proses pernafasan yang 

terjadi didalam tubuh manusia.  

Dalam media tersebut terdapat video animasi tentang sistem pernafasan 

manusia. Video animasi merupakan alternative untuk meminimalisir kesulitan belajar 

siswa, khususnya pada materi sistem pernafasan tersebut. Media jenis ini sangat 

menarik dan dapat digunakan secara mandiri oleh siswa sesuai dengan kecepatan 

pemahaman masing-masing individu secara efektif dan efisien. Kelebihan dari media 

ini adalah penggabungan unsure media lain seperti audio, teks, video, image, grafik 

dan sound menjadi kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasikan sesuai dengan 

gaya belajar siswa. Selain itu dapat mengakomodasikan siswa yang memiliki tipe 

visual dan audatif. 

Dengan animasi tersebut diharapkan menambah pemahaman serta memotivasi 

siswa untuk belajar karena penyajian materi yang menarik. Ketika siswa termotivasi 

untuk belajar maka hasil belajar siswa akan meningkat. Media pembelajaran yang 

berupa multimedia interaktif ini merupakan hasil karya Makmun Syukri mahasiswa 
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pendidikan biologi UIN Sunan Kalijaga yang telah teruji kelayakannya dan 

dinyatakan bahwa multimedia interaktif ini sangat layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. Multimedia interaktif adalah salah satu media yang mengutamakan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran. Siswa mempelajari materi secara mandiri serta 

dapat secara langsung mengevaluasi hasil belajar mereka karena didalamya sudah 

terdapat latihan soal dan evaluasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti berinisiatif untuk 

melakukan penelitian dengan judul “pengaruh multimedia interaktif terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Ali Maksum Kerapyak Bantul”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang ada yaitu: 

1. Metode pembelajaran yang dilakukan sudah bervariasi seperti metode ceramah, 

demontrasi, diskusi, dan tanya jawab, tetapi masih didominasi dengan metode 

ceramah yang masih berpusat pada guru (teacher centered) sehingga 

menimbulkan rasa jenuh atau bosan pada siswa. 

2. Penggunaan fasilitas laptop yang kurang optimal dalam bidang pendidikan. 

3. Rendahnya motivasi belajar siswa  

4. Hasil belajar Biologi rendah, belum memenuhi KKM Biologi yang ditetapkan di 

SMP Ali Maksum Krapyak Bantul. 

 

 



7 
 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran berupa multimedia interaktif untuk kelas eksperimen dan 

metode demonstrasi pada kelas kontrol. 

2. Hasil Belajar IPA Biologi pada ranah kognitif C1, C2, dan C3 berdasarkan 

klasifikasi Bloom melalui hasil pre-test sebelum perlakuan dan post-test setelah 

perlakuan. 

3. Materi pokok pada penelitian ini adalah materi kelas VIII semester I tahun ajaran 

2013/2014 yaitu system pernafasan pada manusia. 

D. Rumusan Masalah 

Setelah dilakukan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh multimedia interaktif terhadap motivasi belajar biologi 

siswa kelas VIII Semester I di SMP Ali Maksum pada materi sistem pernafasan 

pada manusia? 

2. Apakah terdapat pengaruh multimedia interaktif terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas VIII Semester I di SMP Ali Maksum materi sistem pernafasan pada 

manusia? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif 

terhadap motivasi belajar biologi siswa kelas VIII Semester I di SMP Ali Maksum 

pada materi sistem pernafasan pada manusia. 
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2. Mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII Semester I di SMP Ali Maksum 

pada materi sistem pernafasan pada manusia. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan biologi, khususnya mengenai 

media yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru, diharapkan media pembelajaran multimedia interaktif dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran IPA Biologi di dalam kelas. 

3. Bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan 

pandangan mengenai beberapa istilah utama yang digunakan sebagai judul penelitian. 

Adapun definisi operasional yang dimaksud adalah: 

1. Multimedia Interaktif 

multimedia adalah penggunaan computer untuk menyajiakan dan menggabungkan 

teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi 

(link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi berkarya dan 

berkomunikasi. Multimedia animasi interaktif merupakan hasil pengolahan 

gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak, dengan bantuan 

computer dan grafika computer yang didalamnya terdapat komunikasi dua arah 
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atau mempunyai timbal balik sehingga penggunanya bisa mengatur penggunaanya 

sendiri (Pius A. Partanto dan Dahlan Al Barri. 1994). 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi dalam pembelajaran berarti sesuatu yang menggerakkan atau mendorong 

siswa untuk belajar yang berperan untuk menumbuhkan gairah, memunculkan 

rasa senang, dan semangat untuk belajar (Hamalik, 1990:106). Motivasi yang 

diukur dalam penelitian ini adalah motivasi intrinsik dengan berbagai macam 

indikator, diantaranya adalah tekun dalam menghadapi tugas, tidak mudah putus 

asa, menunjukkan minat yang tinggi, tidak bergantung pada orang lain, dapat 

mempertahankan pendapatnya, tidak mudah terpengaruh orang lain, dan senang 

mencari dan memecahkan masalah-masalah (Sardiman, 2011:83). Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur motivasi siswa dalam penelitian ini adalah lembar 

angket motivasi siswa. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar (Sudjana, 2004:22). Hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah kognitif berdasarkan hasil pretest 

dan posttest. Hasil kognitif yang diukur berdasarkan taksonomi Bloom (dikutip 

dalam Kusaeri dan Suprananto, 2012:57), yaitu C1 (mengingat), C2 (memahami), 

C3 (menerapkan), C4 (menganalisis). Instrumen yang digunakan pada penelitian 

ini adalah lembar soal pretest dan posttest. 

4. Sistem Pernafasan Manusia 
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Sistem pernafasan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengabsorbsi oksigen 

dan mengeluarkan karbondioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk 

mempertahankan homeostasis. Fungsi ini disebut sebagai respirasi. Respirasi 

adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbondioksida 

hingga penggunaan energy di dalam tubuh. Sistem pernafasan dimulai dari rongga 

hidung hingga alveolus, dimana pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan 

karbondioksida dengan pembuluh darah, (Campbell, 2004:57). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan  pembahasan  maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif berpengaruh 

meningkatkan  motivasi belajar biologi siswa kelas VIII Semester I di SMP Ali 

Maksum pada materi sistem pernafasan pada manusia. 

2. Penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif berpengaruh 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII Semester I di SMP Ali 

Maksum pada materi sistem pernafasan pada manusia. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan 

adalah: 

1. Bagi ilmu pendidikan khususnya biologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khazanah sumber pustaka yang dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pendidikan, mengenai media pembelajaran multimedia 

interaktif yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar  siswa. 

2. Bagi guru, multimedia interaktif dapat digunakan sebagai alternatif yang dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi, 

maupun pembelajaran mata pelajaran yang lain. 
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3. Bagi siswa, penelitian ini memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran 

biologi sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan belajarnya melalaui 

penggunaan media yang tepat. 
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LAMPIRAN 1 

 

DATA PRA PENELITIAN 

 

1.1 Hasil uji normalitas dan homogenitas kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A. UJI NORMALITAS KELAS A 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai 

N 19 

Normal Parameters
a
 Mean 60.2632 

Std. Deviation 7.87289 

Most Extreme Differences Absolute .154 

Positive .154 

Negative -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z .669 

Asymp. Sig. (2-tailed) .762 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

B. UJI NORMALITAS KELAS B 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  NILAI 

N 19 

Normal Parameters
a
 Mean 63.3684 

Std. Deviation 6.78405 

Most Extreme Differences Absolute .153 

Positive .153 

Negative -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .668 

Asymp. Sig. (2-tailed) .764 

a. Test distribution is Normal.  
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C. UJI NORMALITAS KELAS C 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  NILAI 

N 18 

Normal Parameters
a
 Mean 56.6667 

Std. Deviation 4.86282 

Most Extreme Differences Absolute .245 

Positive .245 

Negative -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.040 

Asymp. Sig. (2-tailed) .229 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

D. HASIL UJI HOMOGENITAS KELAS A, B, DAN C 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Kelas    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.739 12 39 .095 

 

 

 
ANOVA 

Kelas      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.955 16 .560 .779 .698 

Within Groups 28.027 39 .719   

Total 36.982 55    

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 2 

 

INSTRUMEN PEMBELAJARAN 

 

2.1  Silabus Kelas Eksperimen 

2.2  Silabus Kelas Kontrol 

2.3  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen  

2.4  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol 

2.5  Lembar Kerja Siswa Kelas Eksperimen dan kelas kontrol 

 

 



 

 
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah :   SMP ALI MAKSUM KRAPYAK BANTUL 

Kelas :   VIII A (kelas eksperimen) 

Mata Pelajaran :   IPA Biologi 

Semester :   Genap 

Kompetensi Inti : 

K1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

K2 :Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

K3 :Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K4 :Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

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

dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin tahu; objektif; 

jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; terbuka; kritis;  

kreatif; inovatif dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan 

pengamatan,percobaan, dan 

berdiskusi 

Sistem 

ekskresi 

manusia 

 

 

 

Mengamati : 

 Peragaan menghirup dan menghembuskan 

nafas. 

Menanya : 

 Tanya jawab tentang prinsip bernafas serta zat 

yang dikeluarkan saat menghembuskan nafas.  

Zat apa sajakah yang dikeluarkan pada saat 

menghembuskan nafas ? 

Tes Tulis 

Contoh soal PG 

1. Gambar dibawah ini 

menunjukkan proses… 

6X40 

MENIT 

 

 

 

 Buku 

paket,   

 Buku atau 

sumber 

belajar 

yang 

relevan. 

 Media 

elektronik 
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2.2 Menghargai kerja individu dan 

kelompok dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi 

melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan. 

3.9 Menjelaskan struktur dan fungsi 

sistem eksresi pada manusia dan 

penerapannya dalam menjaga 

kesehatan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimen/explore : 

 Melakukan eksplorasi materi dengan 

multimedia interaktif  

 Asosiasi : 

 Mengolah data percobaan ke dalam tabel. 

 Menyimpulkan proses bernafas dari data yang 

diperoleh dari hasil eksplorasi. 

Komunikasi: 

 Diskusi kelompok untuk membahas hasil 

percobaan. Menyampaikan hasil eksplorasi 

dalam bentuk dipresentasikan di depan kelas. 

 Menginformasikan lebih lanjut tentang sistem 

pernafasan sebagai sistem ekskresi. 

 

 
a. Menghembuskan udara 

b. Menghirup udara 

c. Diafragma naik 

d. Otot antar tulang rusuk 

berkontraksi 

 

Contoh Soal Uraian 

Jelaskan gejala yang terjadi pada 

penderita influenza, dan menyebutkan 

penyebabnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah :   SMP ALI MAKSUM KRAPYAK BANTUL 

Kelas :   VIII A (kelas kontrol) 

Mata Pelajaran :   IPA Biologi 

Semester :   Genap 

Kompetensi Inti : 

K1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

K2 :Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

K3 :Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K4 :Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

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

dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.3 Menunjukkan perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin tahu; objektif; 

jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; terbuka; kritis;  

Sistem 

ekskresi 

manusia 

Mengamati : 

 Peragaan menghirup dan menghembuskan 

nafas. 

Menanya : 

Tes Tulis 

Contoh soal PG 

6X40 

MENIT 

 Buku 

paket,   

 Buku atau 

sumber 
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kreatif; inovatif dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan 

pengamatan,percobaan, dan 

berdiskusi 

2.4 Menghargai kerja individu dan 

kelompok dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi 

melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan. 

3.10 Menjelaskan struktur dan fungsi 

sistem eksresi pada manusia dan 

penerapannya dalam menjaga 

kesehatan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanya jawab tentang prinsip bernafas serta zat 

yang dikeluarkan saat menghembuskan nafas.  

Zat apa sajakah yang dikeluarkan pada saat 

menghembuskan nafas ? 

Eksperimen/explore : 

 Melakukan percobaan menghembuskan nafas 

menggunakan alat peraga 

 Asosiasi : 

 Mengolah data percobaan ke dalam tabel. 

 Menyimpulkan proses bernafas dari data yang 

diperoleh dari hasil percobaan. 

Komunikasi: 

 Diskusi kelompok untuk membahas hasil 

percobaan. Menyampaikan hasil percobaan 

dalam bentuk dipresentasikan di depan kelas. 

 Menginformasikan lebih lanjut tentang sistem 

pernafasan sebagai sistem ekskresi. 

 

2. Gambar dibawah ini 

menunjukkan proses… 

 
e. Menghembuskan udara 

f. Menghirup udara 

g. Diafragma naik 

h. Otot antar tulang rusuk 

berkontraksi 

 

Contoh Soal Uraian 

Jelaskan gejala yang terjadi pada 

penderita influenza, dan menyebutkan 

penyebabnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belajar 

yang 

relevan. 

 Media 

elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

(kelas eksperimen) 

Jenjang Sekolah :  SMP Ali Maksum  

Mata Pelajaran  :  IPA Biologi 

Kelas / Semester :  VIII / I 

Alokasi waktu  :  6 X 40’ 

A. Komptensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi:  

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Menghargai dan 

menghayati  ajaran agama 

yang dianutnya 

 

 MerasabersyukurterhadapkaruniaTuha

nataskesempatanmempelajarikegunaa

nmatematikadalamkehidupansehari-

hari 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, konsisten, dan teliti, 

bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak 

mudah menyerah  

 Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

dalam menyelesaikan tugas dari guru 

 Menunjukkan sikap gigih (tidak 

mudah menyerah) dalam 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan himpunan 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan matematika 

serta memiliki rasa 

percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar 

 Menunjukkan sikap ingin tahu yang 

ditandai dengan bertanya kepada 

siswa lain dan atau guru 

 Menunjukkan sikap percaya diri 

dalam mengkomunikasikan hasil-hasil 

tugas 

3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

3. 9 Menjelaskan struktur dan 

fungsi sistem eksresi pada 

manusia dan penerapannya 

dalam menjaga kesehatan 

diri 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan 

melakukan pernafasan. 

 Menguraikan macam dan fungsi organ 

penyusun system pernafasan pada 

manusia. 

 Menjelaskan perbedaan antara 

pernafasan dada dan pernafasan perut. 

 Membandingkan fase inspirasi dan fase 

LAMPIRAN 2.3 



 

 

tampak mata  ekspirasi pada proses pernafasan 

 Mengetahui kapasitas paru-paru 

 Menyebutkan contoh kelainan yang 

terjadi pada sistem pernafasan 

 

B. Tujuan Pembelajaran  

Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam penugasan individu dan kelompok, siswa 

dapat: 

1. Merasa  bersyukur terhadap  karunia Tuhan atas kesempatan mempelajari kegunaan biologi 

dalam kehidupan sehari-hari melalui belajar sistem pernafasan. 

2. menunjukkan sikap ingin tahu yang ditandai dengan bertanya kepada siswa lain dan atau guru; 

3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menyelesaiakan tugas dari guru 

4. Menjelaskan konsep sistem sistem pernafasan manusia. 

5. Mendeskripsikan organ-organ pernafasan manusia. 

6. Memahami mekanisme pernafasan pada manusia. 

7. Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan  yang biasa dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya. 

8. Karakter siswa yang diharapkan :  Sopan santun 

Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama 

 

C. MateriPembelajaran 

 Sistem Pernafasan Manusia 

1. Pengertian Bernafas 

2. Alat Pernafasan 

a. Hidung dan rongga hidung 

b. Pangkal tenggorok (laring) 

c. Batang tenggorok (trakea) 

d. Paru-paru 

3. Mekanisme pernafasan 

a. Menarik nafas (inspirasi) 

b. Menghembuskan nafas (ekspirasi) 

4. Kapasitas paru-paru 

5. Kelainan pada sistem pernafasan 

 

D. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Saintifik 



 

 

Model Pembelajaran  : Discovery Learning 

Metode Pembelajaran                   : Ceramah (ekspositori), dengan bantuan multimedia animasi 

interaktif, diskusi dan tanya jawab. 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama  

 

Kegiatan Deskripsi Nilai Karakter Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam dan do’a 

 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

sebelum menyampaikan 

materi 

 Guru membagikan soal 

pre-test 

 Guru memberikan 

apersepsi dan menjelaskan 

materi sistem pernafasan  

 

 Siswa menjawab salam 

dan berdoa bersama guru 

 Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

 Siswa mengerjakan soal 

pre-test 

 

 Siswa menanggapi 

apersepsi dari guru 

 

Sopan santun, 

rasa hormat, 

perhatian, 

tekun dan 

tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati dan mengumpulkan 

informasi 

 Guru meminta siswa 

mengamati dan memahami 

materi sistem pernafasan 

manusia pada multimedia 

animasi interaktif. 

 Guru membagikan lembar 

kerja siswa 

Menanya 

 Siswa didorong untuk 

mengajukan  pertanyaan 

terkait hal-hal yang 

diamati atau dicermati. 

Siswa mengembangkan 

sikap ingin tahu. 

Mengolah informasi 

 Guru meminta siswa untuk 

 

 

 

 Siswa mengamati dan 

memahami materi sistem 

pernafasan manusia pada 

multimedia animasi 

interaktif. 

 

 

 Siswa menerima lembar 

kerja siswa dari guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian,  

disiplin, kerja 

sama, 

perhatian, teliti, 

dan tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

mendiskusikan dan 

menjawab pertanyaan pada 

lembar kerja siswa 

 Guru membantu siswa 

yang mengalami kesulitan 

Mengasosiasikan dan 

Mengkomunikasikan  

 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

teman sebangkunya dan 

menjawab pertanyaan pada 

lembar kerja siswa 

 Siswa yang mengalami 

kesulitan bertanya kepada 

guru 

 

 

 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

5 menit 

3. Kegiatan Penutup 

    Guru bersama siswa 

menyimpulkan pengertian 

bernafas dan alat 

pernafasan 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan do‘a 

dan salam 

 

 

 siswa menyimpulkan 

pengertian bernafas dan alat 

pernafasan 

 Siswa berdoa dan 

menjawab salam dari guru 

Sopan, rasa 

hormat, dan 

disiplin. 

 

5 menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Deskripsi  Nilai karakter Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam dan do’a 

 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

sebelum menyampaikan 

materi 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang 

mekanisme pernafasan 

 

 Siswa menjawab salam 

dan berdoa bersama guru 

 Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

 Siswa menanggapi 

apersepsi dari guru 

Sopan santun, 

rasa hormat, 

perhatian, 

tekun dan 

tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati, mengumpulkan 

informasi 

 Guru meminta siswa untuk 

megamati dan memahami 

materi sistem pernafasan 

 

 

 

 

 Siswa menerima lembar 

kerja siswa dari guru 

 

Perhatian,  

disiplin, kerja 

sama, 

perhatian, 

teliti, dan 

 

50 menit 

 

 

 

 



 

 

pada multimedia animasi 

interaktif  

 Guru membagikan lembar 

kerja siswa 

Menanya 

 Siswa didorong untuk 

mengajukan  pertanyaan 

terkait hal-hal yang 

diamati atau dicermati. 

Siswa mengembangkan 

sikap ingin tahu 

Mengolah informasi 

 Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan 

menjawab pertanyaan 

pada lembar kerja siswa 

 Guru membantu siswa 

yang mengalami kesulitan 

     Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya 

 

 

Mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

teman sebangkunya dan 

menjawab pertanyaan pada 

lembar kerja siswa 

 Siswa yang mengalami 

kesulitan bertanya kepada 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mepresentasikan hasil 

diskusi 

tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

mekanisme pernafasan 

dan kapasitas paru-paru 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan do‘a 

dan salam 

 

 

 siswa menyimpulkan 

materi mekanisme 

pernafasan dan 

kapasitas paru-paru 

 Siswa berdoa dan 

menjawab salam dari 

guru 

Sopan, rasa 

hormat, dan 

disiplin. 

 

5 menit 

 

Pertemuan 3 



 

 

Kegiatan Deskripsi  Nilai karakter Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam dan do’a 

 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

sebelum menyampaikan 

materi 

 Guru memberikan 

apersepsi  tentang kelainan 

pada sistem pernafasan. 

 

 Siswa menjawab salam 

dan berdoa bersama guru 

 Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

 Siswa menanggapi 

apersepsi dari guru 

Sopan santun, 

rasa hormat, 

perhatian, 

tekun dan 

tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati,  mengumpulkan 

informasi 

 Guru menjelaskan materi 

tentang kelainan 

pernafasan dengan bantuan 

multimedia animasi 

interaktif 

Menanya 

    Siswa didorong untuk 

mengajukan  pertanyaan 

terkait hal-hal yang diamati 

atau dicermati. Siswa 

mengembangkan sikap 

ingin tahu 

Mengolah informasi 

 Guru membentuk 

kelompok untuk berdiskusi 

dan memberikan LKS 

 Guru membantu siswa 

yang mengalami kesulitan 

Mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa membentuk 

kelompok dan berdiskusi 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

Perhatian,  

disiplin, kerja 

sama, 

perhatian, teliti, 

dan tanggung 

jawab 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya 

 

 Siswa yang belum paham 

bertanya kepada guru 

 Siswa menjawab 

Sopan, rasa 

hormat, dan 

disiplin. 

 

40 menit 



 

 

 Guru membagikan soal 

post test 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

tentang sistem pernafasa 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan do‘a 

dan salam 

pertanyaan pada soal post 

tes 

 Siswa berdoa dan 

menjawab salam dari guru 

F. Media Pembelajaran 

Alat : papan tulis, spidol, penghapus, laptop, multimedia animasi interkatif 

Bahan : lembar kerja siswa 

G. Penilaian 

1. Penilaian Pengetahuan 

Indikator 

PencapaianKompetensi 

TeknikPenilaian 
BentukPenilai

an 
Instrumen 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan 

melakukan pernafasan. 

 Menguraikan macam dan fungsi 

organ penyusun system pernafasan 

pada manusia. 

 Menjelaskan perbedaan antara 

pernafasan dada dan pernafasan 

perut. 

 Membandingkan fase inspirasi dan 

fase ekspirasi pada proses pernafasan 

 Menyebutkan contoh kelainan yang 

terjadi pada sistem pernafasan 

Testertuli SoalUraian 
Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KISI-KISI dan PEDOMAN PENSKORAN 

Pertemuan 1 

Soal 

Nom

or 

Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Kunci Jawaban Rubik Penilaian 

1 mengurutkan proses 

masuknya udara dalam 

system perna 

uraian Hidung-laring-trakea -paru-

paru 

Jika jawaban benar dan jelas, 

maka skor 3 

 jika jawaban kurang jelas maka 

skor 2.  

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

2 menjelaskan fungsi 

bernafas 

Uraian  Bernafas berfungsi untuk 

memeroleh oksigen untuk 

proses oksidasi yang 

diperlukan untuk 

menghasilkan energy. 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 3. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 2. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

3 Menjelaskan fungsi 

alveolus 

uraian Alveolus atau gelembung 

paru-paru berfungsi sebagai 

tepat pertukaran antra karbon 

dioksida dari dalam tubuh 

dan oksigen yang diperoleh 

ketika menghirup udara. 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 4.  

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 3.  

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

 

Pertemuan 2 

Soal 

nomo

r 

Indikator soal Bentuk 

Soal 

Kunci Jawaban Rubik Penilaian 

1. menjelaskan perbedaan 

pernafasan dada dengan 

pernafasan perut 

 

Uraian  Pernafasan menggunakan otot 

antar tulang rusuk luar disebut 

prnafasan dada. 

Pernafasan menggunakan otot 

diafragma disebut pernafasan 

perut. 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 3. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 2. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

2. menjelaskan proses   

Ekspirasi dan Inspirasi 

 

Uraian  Inspirasi: (menarik nafas) 

tulang rusuk terangkat (otot 

antar tulang rusuk 

berkontraksi) diafragma turun, 

udara masuk. 

Ekspirasi: (menghembuskan 

nafas) tulang rusuk turun (otot 

antar tulag rusuk berelaksasi) 

diafragma naik, udara keluar. 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 4.  

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 3.  

Skor 0 bila: tidak dituliskan 



 

 

3. Menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan udara 

tidal 

Uraian  Pada keadaan normal, dengan 

pernafasan biasa, volume 

udara yang keluar masuk paru-

paru kurang lebih 0,5 liter.  

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 3. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 2. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

 

Pertemuan 3 

Soal 

nomo

r 

Indikator soal Bentuk 

Soal 

Kunci Jawaban Rubik Penilaian 

1. Menyebutkan beberapa 

kelainan da penyakit 

pada saluran 

pernafasan. 

Uraian  Salesma, Influenza, 

Bronchitis, Asma, 

Tuberculosis (TBC), 

Pneumonia, Pleuritis. 

Jika jawaban  lengkap maka skor 

5. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 3. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

2. Menjelaskan gejala 

yang terjadi pada 

penderita influenza, dan 

menyebutkan 

penyebabnya. 

Uraian  Influenza ditandai dengan 

hidung beringus, bersin- 

bersin, tenggorokan meradang, 

sakit kepala, demam, otot 

terasa sakit dan lelah. 

Influenza disebabkan oleh 

infeksi virus pada saluran 

pernapasan atas. 

Jika jawaban  lengkap maka skor 

5. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 3. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

(kelas kontrol) 

Jenjang Sekolah :  SMP Ali Maksum  

Mata Pelajaran  :  IPA Biologi 

Kelas / Semester :  VIII / I 

Alokasi waktu  :  6 X 40’ 

A. Komptensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi:  

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

4. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Menghargai dan 

menghayati  ajaran agama 

yang dianutnya 

 

 MerasabersyukurterhadapkaruniaTuha

nataskesempatanmempelajarikegunaa

nmatematikadalamkehidupansehari-

hari 

5. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, konsisten, dan teliti, 

bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak 

mudah menyerah  

 Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

dalam menyelesaikan tugas dari guru 

 Menunjukkan sikap gigih (tidak 

mudah menyerah) dalam 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan himpunan 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan matematika 

serta memiliki rasa 

percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar 

 Menunjukkan sikap ingin tahu yang 

ditandai dengan bertanya kepada 

siswa lain dan atau guru 

 Menunjukkan sikap percaya diri 

dalam mengkomunikasikan hasil-hasil 

tugas 

6. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

3. 9 Menjelaskan struktur dan 

fungsi sistem eksresi pada 

manusia dan penerapannya 

dalam menjaga kesehatan 

diri 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan 

melakukan pernafasan. 

 Menguraikan macam dan fungsi organ 

penyusun system pernafasan pada 

manusia. 

 Menjelaskan perbedaan antara 

pernafasan dada dan pernafasan perut. 

 Membandingkan fase inspirasi dan fase 

LAMPIRAN 2.4 



 

 

tampak mata  ekspirasi pada proses pernafasan 

 Mengetahui kapasitas paru-paru 

 Menyebutkan contoh kelainan yang 

terjadi pada sistem pernafasan 

 

B. Tujuan Pembelajaran  

Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam penugasan individu dan kelompok, siswa 

dapat: 

1. Merasa  bersyukur terhadap  karunia Tuhan atas kesempatan mempelajari kegunaan 

biologi dalam kehidupan sehari-hari melalui belajar sistem pernafasan. 

2. menunjukkan sikap ingin tahu yang ditandai dengan bertanya kepada siswa lain dan atau 

guru; 

3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menyelesaiakan tugas dari guru 

4. Menjelaskan konsep sistem sistem pernafasan manusia. 

5. Mendeskripsikan organ-organ pernafasan manusia. 

6. Memahami mekanisme pernafasan pada manusia. 

7. Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan  yang biasa dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya. 

Karakter siswa yang diharapkan : Sopan santun 

Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Sistem Pernafasan Manusia 

2. Pengertian Bernafas 

3. Alat Pernafasan 

a. Hidung dan rongga hidung 

b. Pangkal tenggorok (laring) 

c. Batang tenggorok (trakea) 

d. Paru-paru 



 

 

4.  Mekanisme pernafasan 

a. Menarik nafas (inspirasi) 

b. Menghembuskan nafas (ekspirasi) 

5. Kapasitas paru-paru 

6. Kelainan pada sistem pernafasan 

 

D. Model Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik 

Model Pembelajaran : Discovery Learning 

      Metode Pembelajaran       : Ceramah (ekspositori), demonstrasi, diskusi dan tanya jawab 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Deskripsi  Nilai karakter Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan do’a 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran sebelum 

menyampaikan materi 

 Guru membagikan soal pre-test 

 Guru memberikan apersepsi 

dan menjelaskan tentang sistem 

pernafasan serta organ 

pernafasan 

 

 Siswa menjawab salam dan 

berdoa bersama guru 

 Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

 Siswa mengerjakan soal 

pre-test 

 

 Siswa menanggapi apersepsi 

dari guru 

Sopan santun, rasa 

hormat, perhatian, 

tekun dan tanggung 

jawab. 

 

 

 

41 e

n

i

t 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati, mengumpulkan 

informasi 

 Guru memberikan sebuah 

gambar organ pernafasan 

Menanya 

 

 

 

 Siswa mengamati gambar 

yang diberikan 

 

 

 

Perhatian,  

disiplin, kerja sama, 

perhatian, teliti, dan 

tanggung jawab 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 



 

 

 Siswa didorong untuk 

mengajukan  pertanyaan 

terkait hal-hal yang diamati 

atau dicermati. Siswa 

mengembangkan sikap ingin 

tahu. 

Mengolah informasi 

 Guru membagikan lembar kerja 

siswa 

 Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja 

siswa 

 Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

Mengasosiasikan dan 

Mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menerima lembar 

kerja siswa dari guru 

 Siswa berdiskusi dengan 

teman sebangkunya dan 

menjawab pertanyaan pada 

lembar kerja siswa 

 Siswa yang mengalami 

kesulitan bertanya kepada 

guru 

 

 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 menit 

3. Kegiatan Penutup 

 guru bersama siswa 

menyimpulkan pengertian 

bernafas dan alat pernafasan 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan do‘a dan salam 

 

 

 Siswa berdoa dan menjawab 

salam dari guru 

Sopan, rasa hormat, 

dan disiplin. 

 

5 menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Deskripsi  Nilai karakter Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan  Sopan santun, rasa  



 

 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan do’a 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran sebelum 

menyampaikan materi 

 Guru memberikan apersepsi 

tentang mekanisme pernafasan 

 Siswa menjawab salam dan 

berdoa bersama guru 

 Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

 Siswa menanggapi apersepsi 

dari guru 

hormat, perhatian, 

tekun dan tanggung 

jawab. 

 

 

10 e

n

i

t 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati, Mengumpulkan 

informasi 

 Guru menjelaskan materi dan 

mendemonstrasikan mekanisme 

pernafasan  dan kapasitas paru-

paru 

Menanya 

 Siswa didorong untuk 

mengajukan  pertanyaan 

terkait hal-hal yang diamati 

atau dicermati. Siswa 

mengembangkan sikap ingin 

tahu. 

 

Mengolah informasi 

 Guru membagikan lembar kerja 

siswa 

 Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja 

siswa 

 Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

Mengasosiasikan dan 

Mengkomunikasikan 

 

 

 

 

 Siswa mengamati alat 

peraga yang di gunakan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menerima lembar 

kerja siswa dari guru 

 Siswa berdiskusi dengan 

teman sebangkunya dan 

menjawab pertanyaan pada 

lembar kerja siswa 

 Siswa yang mengalami 

kesulitan bertanya kepada 

guru 

 

 

 

Perhatian,  

disiplin, kerja sama, 

perhatian, teliti, dan 

tanggung jawab 

 

 

60 e

n

i

t 

 

 

 



 

 

 Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

 Siswa mempresentasikan 

hasil penelitian 

 

3.Kegiatan Penutup 

 Guru dan siswaiswa 

menyimpulkan materi 

mekanisme pernafasan dan 

kapasitas paru-paru bersama 

guru 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan do‘a dan salam 

 

 

 Siswa berdoa dan menjawab 

salam dari guru 

Sopan, rasa hormat, 

dan disiplin. 

 

10 menit 

 

Pertemuan 3 

Kegiatan Deskripsi  Nilai karakter Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan do’a 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran sebelum 

menyampaikan materi 

 Guru memberikan apersepsi 

tentang mekanisme pernafasan 

 

 Siswa menjawab salam dan 

berdoa bersama guru 

 Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

 Siswa menanggapi apersepsi 

dari guru 

Sopan santun, rasa 

hormat, perhatian, 

tekun dan tanggung 

jawab. 

 

 

 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati, mengumpulkan 

informasi 

 Guru menjelaskan materi 

dengan menampilkan video dan 

gambar kelainan sistem 

pernafasan 

Menanya 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru dan  

mengamati 

 

 

 

Perhatian,  

disiplin, kerja sama, 

perhatian, teliti, dan 

tanggung jawab 

 

 

30 menit 



 

 

 Siswa didorong untuk 

mengajukan  pertanyaan 

terkait hal-hal yang diamati 

atau dicermati. Siswa 

mengembangkan sikap ingin 

tahu. 

Mengolah informasi 

 Guru membagikan lembar kerja 

siswa 

 Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja 

siswa 

 Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

 

Mengasosiasikan dan 

Mengkomunikasikan 

 Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menerima lembar 

kerja siswa dari guru 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

teman sebangkunya dan 

menjawab pertanyaan pada 

lembar kerja siswa 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

 Guru membagikan soal post 

test 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi tentang 

sistem pernafasan 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan do‘a dan salam 

 

 Siswa yang belum paham 

bertanya kepada guru 

 Siswa menjawab pertanyaan 

pada soal post tes 

 Siswa berdoa dan menjawab 

salam dari guru 

 

Sopan, rasa hormat, 

dan disiplin. 

 

40 menit 

 



 

 

F. Media Pembelajaran 

 Alat : papan tulis, spidol, penghapus, alat peraga mekanisme pernafasan, LCD. 

 Bahan : lembar kerja siswa, power point 

G. Penilaian 

1. Penilaian Pengetahuan 

Indikator 

PencapaianKompetensi 

TeknikPenilaian 
BentukPenilai

an 
Instrumen 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan 

melakukan pernafasan. 

 Menguraikan macam dan fungsi 

organ penyusun system pernafasan 

pada manusia. 

 Menjelaskan perbedaan antara 

pernafasan dada dan pernafasan 

perut. 

 Membandingkan fase inspirasi dan 

fase ekspirasi pada proses pernafasan 

 Menyebutkan contoh kelainan yang 

terjadi pada sistem pernafasan 

Testertulis SoalUraian 
Terlampir 

 

 

KISI-KISI dan PEDOMAN PENSKORAN 

Pertemuan 1 

Soal 

Nom

or 

Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Kunci Jawaban Rubik Penilaian 

1 mengurutkan proses 

masuknya udara dalam 

system perna 

uraian Hidung-laring-trakea -paru-

paru 

Jika jawaban benar dan jelas, 

maka skor 3 

 jika jawaban kurang jelas maka 

skor 2.  

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

2 menjelaskan fungsi 

bernafas 

Uraian  Bernafas berfungsi untuk 

memeroleh oksigen untuk 

proses oksidasi yang 

diperlukan untuk 

menghasilkan energy. 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 3. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 2. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

3 Menjelaskan fungsi 

alveolus 

uraian Alveolus atau gelembung 

paru-paru berfungsi sebagai 

tepat pertukaran antra karbon 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 4.  

 jika jawaban kurang lengkap 



 

 

dioksida dari dalam tubuh 

dan oksigen yang diperoleh 

ketika menghirup udara. 

maka sekor 3.  

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

 

Pertemuan 2 

Soal 

nomo

r 

Indikator soal Bentuk 

Soal 

Kunci Jawaban Rubik Penilaian 

1. menjelaskan perbedaan 

pernafasan dada dengan 

pernafasan perut 

 

Uraian  Pernafasan menggunakan otot 

antar tulang rusuk luar disebut 

prnafasan dada. 

Pernafasan menggunakan otot 

diafragma disebut pernafasan 

perut. 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 3. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 2. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

2. menjelaskan proses   

Ekspirasi dan Inspirasi 

 

Uraian  Inspirasi: (menarik nafas) tulang 

rusuk terangkat (otot antar 

tulang rusuk berkontraksi) 

diafragma turun, udara masuk. 

Ekspirasi: (menghembuskan 

nafas) tulang rusuk turun (otot 

antar tulag rusuk berelaksasi) 

diafragma naik, udara keluar. 

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 4.  

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 3.  

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

3. Menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan udara 

tidal 

Uraian  Pada keadaan normal, dengan 

pernafasan biasa, volume udara 

yang keluar masuk paru-paru 

kurang lebih 0,5 liter.  

Jika jawaban  lengkap maka 

skor 3. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 2. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

 

 

Pertemuan 3 

Soal 

nomo

r 

Indikator soal Bentuk 

Soal 

Kunci Jawaban Rubik Penilaian 

1. Menyebutkan beberapa 

kelainan da penyakit 

pada saluran 

pernafasan. 

Uraian  Salesma, Influenza, Bronchitis, 

Asma, Tuberculosis (TBC), 

Pneumonia, Pleuritis. 

Jika jawaban  lengkap maka skor 

5. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 3. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

2. Menjelaskan gejala 

yang terjadi pada 

Uraian  Influenza ditandai dengan 

hidung beringus, bersin- bersin, 

Jika jawaban  lengkap maka skor 

5. 



 

 

penderita influenza, dan 

menyebutkan 

penyebabnya. 

tenggorokan meradang, sakit 

kepala, demam, otot terasa sakit 

dan lelah. Influenza disebabkan 

oleh infeksi virus pada saluran 

pernapasan atas. 

 jika jawaban kurang lengkap 

maka sekor 3. 

Skor 0 bila: tidak dituliskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

(pertemuan 1) 

Setelah mendengarkan penjelasan dari guru 

A. Diskusikan dengan teman sebangku anda tentang pengertian sistem pernafasan, dan organ-organ 

pernafasan. 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini 

1. Berikut ini adalah alat-alat pernafasan: 

a. Trakea 

b. Laring 

c. Bronkus 

d. Paru-paru 

e. Hidung 

Urutan proses masuknya udara dalam system pernafasan adalah… 

1. Jelaskan fungsi bernafas 

2. Jelaskan fungsi alveolus 

LEMBAR KERJA SISWA 

(pertemuan 2) 

Setelah mendengarkan penjelasan dari guru 

A. Diskusikan dengan teman sebangku anda tentang mekanisme pernafasan dan kapasitas paru-

paru. 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Jelaskan perbedaan pernafasan dada dengan pernafasan perut 

2. Jelaskan proses  Ekspirasi dan Inspirasi 

3. jelaskan apa yang dimaksud dengan udara tidal 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

(pertemuan 3) 

Setelah mendengarkan penjelasan dari guru 

A. Diskusikan dengan teman sebangku anda tentang kelainan pada sistem pernafasan 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Sebutkan beberapa kelainan da penyakit pada saluran pernafasan. 

2. Jelaskan gejala yang terjadi pada penderita influenza, dan menyebutkan penyebabnya. 

 

 

LAMPIRAN 2.5 



 
 

 

LAMPIRAN 3 

 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

3.1 Kisi-Kisi Uji Coba Pre-test dan Post-test 

3.2 Soal Uji Coba Pre-test dan Post-test 

3.3 Hasil Uji Coba Pre-test dan Post-test 

3.4 Kisi-Kisi Soal Pre-test dan Post-test 

3.5 Soal Pre-test dan Post-test 

3.6 Kisi-Kisi Angket Motivasi 

3.7 Angket Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

KISI-KISI SOAL SISTEM PERNAFASAN MANUSIA 

Indikator C1 (Mengingat) C2 (Memahami) C3 (Mengaplikasikan) 

Membandingkan macam 

organ penyusun system 

pernafasan manusia 

2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 1  

Membandingkan proses 

inspirasi dan proses ekspirasi 

pada proses pernafasan  

9, 11, 12, 18, 22, 28 7, 8, 15, 16, 27 10, 13, 14, 21, 26 

Mendata kelainan atau 

penyakit pada system 

pernafasan yang biasa 

dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari dan upaya 

mengatasinya 

17, 19, 23 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3.1 



 
 

 

 

 

SOAL UJI COBA 

Pilihlah satu jawaban di bawah ini yang paling tepat ! 

1. Menghirup udara lebih baik 

melalui hidung. Peristiwa apa 

yang tidak dialami udara yang 

melewati hidung? 

a. Diatur kelembabannya 

b. Disesuaikan suhunya 

c. Disaring oleh rambut hidung 

d. Diatur volumenya 

2. Berikut ini merupakan alat-alat 

pernafasan: 

a. Trakea 

b. Laring 

c. Bronkus 

d. Paru-paru 

e. Hidung 

Urutan proses masuknya 

udara dalam system 

pernafasan adalah… 

a. a-b-c-e-d 

b. b-a-c-e-d 

c. e-b-a-c-d 

d. e-a-b-c-d 

untuk menjawab soal nomor 3-6 

perhatikan gambar di bawah ini, 

 
3. alveolus ditunjukkan oleh nomor.. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

4. Bronkus terdapat pada bagan yang 

ditunjukkan oleh nomor… 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

5. Organ yang ditunjukka oleh nomor 

1 adalah… 

a. Laring 

b. Trakea 

c. Bronkus 

d. Bronkiolus 

6. Pertukaran antara gas oksigen dan 

gas karbon dioksida terjadi di 

nomor… 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

7. Keluar masuknya udara dari dan 

ke paru-paru disebabkan oleh… 

a. Mengembang dan 

mengempisnya paru-paru 

b. Isapan rongga hidung 

c. Membesar dan mengecilnya 

rongga dada 

d. Desakan udara luar 

8. Hakikat pernafasan yang 

sesungguhnya adalah… 

a. Mengeluarkan uap air dari 

dalam paru-paru 

b. Mengoksidasi makanan untuk 

mendapatkan energi 

c. Memasukkan oksigen 

kedalam paru-paru 

d. Mengeluarkan karbon 

dioksida dari dalam paru-

paru. 

LAMPIRAN 3.2 

1 

4 

3 

2 



 
 

 

9. Udara sebanyak-banyaknya 

(maksimum) yang dapat keluar 

masuk paru-paru disebut… 

a. udara pernafasan  

b. udara residu 

c. daya tamping paru-paru 

d. kapasitas vital paru-paru 

10. pada pernafasan dada, otot antar 

tulang rusuk berkontraksi sehingga 

tulang rusuk … 

a. terangkat dan rongga dada 

membesar 

b. mengecil dan rongga dada 

memngecil 

c. terangkat dan rongga dada 

mengecil 

d. mengecil dan rongga dada 

membesar 

11. jika kita menghembuskan nafas 

sekuat-kuatnya, didalam paru-paru 

kita masih tersisa udara yang 

banyaknya kira-kira… liter 

a. 0,5 

b. 1,5 

c. 3,5 

d. 5,0 

12. Paru-paru dibungkus oleh selaput 

tipis yang disebut… 

a. Alveolus 

b. Pleura 

c. Bronkiolus 

d. Diafragma 

13. Hal yang terjadi ketika kita 

menarik nafas ialah… 

a. Diafragma mendatar, tulang 

rusuk menurun 

b. Diafragma mendatar, tulang 

rusuk menurun 

c. Diafragma mendatar, tulang 

rusuk terangkat 

d. Diafragma melengkung ke 

atas, tulang rusuk terangkat 

e. Diafragma melengkung 

keatas, tulang rusuk menurun 

14. Jika kita menghembuskan nafas ke 

dalam air kapur, maka air kapur 

tersebut menjadi keruh. Hal ini 

disebabkan… 

a. Gas nitrogen bereaksi dengan 

air kapur 

b. Gas H2O bereaksi dengan air 

kapur 

c. Gas CO2, bereaksi dengan air 

kapur 

d. Gas oksigen bereaksi dengan 

air 

15. Reaksi respirasi yang benar 

dibawah ini adalah… 

a. Sari makanan + O2       energi 

+ CO2 + uap air 

b. CO2 + H2O       energi + O2+ 

sari makanan 

c. Sari makanan + CO2       

energi + O2 + uap air 

d. H2O + O2       energi + sari 

makanan + CO2 

16. Udara masuk ke paru-paru pada 

saat… 

a. Diafragma naik 

b. Diafragma turun 

c. Tulang rusuk turun 

d. Rongga dada mengecil 

17. Peradangan pada paru-paru, 

khususnya pada bagian alveolus, 

yang disebabkan oleh virus atau 

bakteri disebut… 

a. Tuberculosis 

b. Pleuritis 

c. Pneumonia 

d. Bronchitis 

18. Jumlah maksimum udara yang 

dapat ditampung paru-paru 

tersebut… 

a. Kapasitas vital paru-paru 

b. Udara pernafasan 

c. Volume paru-paru 

d. Udara residu 

19. Keadaan hidung tersumbat, 

beringus, dan bersin-bersin 

merupakan cirri-ciri orang yang 

terserang… 

a. Bronchitis 

b. Salesma  

c. Influenza 

d. Asma 



 
 

 

20. Gas karbon monoksida dapat 

membahayakan tubuh karena… 

a. Merusak dinding alveolus 

b. Gas tersebut dapat 

menimbulkan batuk-batuk  

c. Gas tersebut dapat 

menggantikan oksigen di sel-

sel  darah  

d. Menimbulkan berbagai 

gamngguan pada saluran 

pernafasan 

21. Jika volume paru-paru 5 liter dan 

volume sisa 1 liter, maka udara 

yang dapat keluar masuk paru-

paru jumlahnya sebanyak… 

a. 4 liter 

b. 5 liter 

c. 6 liter  

d. 3 liter 

22.  Pernafasan yang menggunakan 

diafragma disebut dengan … 

a. Pernafasan dada 

b. Pernafasan perut 

c. Pernafasan diafragma 

d. Pernafasan paru-paru 

23. Berikut ini adalah beberapa 

penyakit yang mengganggu 

system pernafasan, kecuali… 

a. Influenza 

b. Bronchitis 

c. Asma 

d. Anemia 

24. Sekat antara rongga dada dan 

rongga perut yang memiliki 

struktur membran dan otot 

disebur… 

a. Pleura 

b. Laring 

c. Diafragma 

d. Bronkiolus 

25. Bronkiolus merupakan … 

a. Percabangan dari bronkus 

b. Percabangan dari alveolus 

c. Percabangan dari trakea 

d. Percabangan dari laring 

26.  Gambar dibawah ini 

menunjukkan proses… 

 
a. Menghembuskan udara 

b. Menghirup udara 

c. Diafragma naik 

d. Otot antar tulang rusuk 

berkontraksi 

27. Di dalam sel-sel tubuh, zat-zat 

makanan digunakan untuk proses 

… 

a. Oksidasi 

b. Kerja otot 

c. Memanaskan tubuh 

d. Melepaskan energi 

28. Ketika kita menarik nafas, udara 

akan masuk kedalam alat 

pernafasan. Udara ini disebut 

udara… 

a. Ekspirasi 

b. Residu 

c. Inspirasi 

d. Tidal 



 
 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

1. D   15. A 

2. C   16. B 

3. D   17. C 

4. B   18. C 

5. B   19. B 

6. D   20. D 

7. A   21. A 

8. C    22. A 

9. D   23. D 

10. A   24. C 

11. B   25. A 

12. B   26. B 

13. C   27. A 

14. C   28. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Uji Validitas  

 

Tahap I  

  Total 

b1 Pearson Correlation .661
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 16 

b2 Pearson Correlation .824
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b3 Pearson Correlation .650
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 16 

b4 Pearson Correlation .790
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b5 Pearson Correlation .637
**

 

Sig. (1-tailed) .004 

N 16 

b6 Pearson Correlation .754
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b7 Pearson Correlation .007 

Sig. (1-tailed) .489 

N 16 

b8 Pearson Correlation .625
**

 

Sig. (1-tailed) .005 

N 16 

b9 Pearson Correlation .824
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b10 Pearson Correlation .790
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

 

  Total 

b11 Pearson Correlation .610
**

 

Sig. (1-tailed) .006 

N 16 

b12 Pearson Correlation .008 

Sig. (1-tailed) .488 

N 16 

b13 Pearson Correlation .014 

Sig. (1-tailed) .479 

N 16 

b14 Pearson Correlation .830
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b15 Pearson Correlation .700
**

 

Sig. (1-tailed) .001 

N 16 

b16 Pearson Correlation .804
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b17 Pearson Correlation .004 

Sig. (1-tailed) .495 

N 16 

b18 Pearson Correlation .833
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b19 Pearson Correlation .715
**

 

Sig. (1-tailed) .001 

LAMPIRAN 3.3 



 
 

 

N 16 

b20 Pearson Correlation .518
*
 

Sig. (1-tailed) .020 

N 16 

b21 Pearson Correlation .659
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 16 

b22 Pearson Correlation .833
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b23 Pearson Correlation .650
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 16 

b24 Pearson Correlation .733
**

 

Sig. (1-tailed) .001 

N 16 

b25 Pearson Correlation .354 

Sig. (1-tailed) .089 

N 16 

b26 Pearson Correlation -.158 

Sig. (1-tailed) .279 

N 16 

b27 Pearson Correlation -.565
*
 

Sig. (1-tailed) .011 

N 16 

b28 Pearson Correlation .754
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 



 
 

 

 

Tahap II 

 

  Total 

b1 Pearson Correlation .679
**

 

Sig. (1-tailed) .002 

N 16 

b2 Pearson Correlation .802
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b3 Pearson Correlation .650
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 16 

b4 Pearson Correlation .835
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b5 Pearson Correlation .662
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 16 

b6 Pearson Correlation .717
**

 

Sig. (1-tailed) .001 

N 16 

b8 Pearson Correlation .566
*
 

Sig. (1-tailed) .011 

N 16 

b9 Pearson Correlation .802
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b10 Pearson Correlation .817
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total 

  Total 

b11 Pearson Correlation .605
**

 

Sig. (1-tailed) .007 

N 16 

b14 Pearson Correlation .853
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b15 Pearson Correlation .759
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b16 Pearson Correlation .837
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b18 Pearson Correlation .828
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b19 Pearson Correlation .699
**

 

Sig. (1-tailed) .001 

N 16 

b20 Pearson Correlation .512
*
 

Sig. (1-tailed) .021 

N 16 



 
 

 

b21 Pearson Correlation .655
**

 

Sig. (1-tailed) .003 

N 16 

b22 Pearson Correlation .828
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b23 Pearson Correlation .638
**

 

Sig. (1-tailed) .004 

N 16 

b24 Pearson Correlation .781
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

b28 Pearson Correlation .773
**

 

Sig. (1-tailed) .000 

N 16 

 

 

Uji Reliabilitas  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .917 

N of Items 11
a
 

Part 2 Value .911 

N of Items 10
b
 

Total N of Items 21 

Correlation Between Forms  .952 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .975 

Unequal Length .975 

Guttman Split-Half Coefficient .975 

a. The items are: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b8, b9, b10, b11, b14. 

b. The items are: b14, b15, b16, b18, b19, b20, b21, b22, b23, b24, b28. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 



 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.957 21 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 8.75 48.333 .643 .955 

b2 9.25 47.533 .778 .954 

b3 9.31 48.896 .616 .956 

b4 8.94 46.596 .811 .953 

b5 9.12 47.983 .621 .956 

b6 9.12 47.583 .681 .955 

b8 9.38 49.850 .532 .957 

b9 9.25 47.533 .778 .954 

b10 8.94 46.729 .791 .953 

b11 8.69 49.162 .568 .956 

b14 9.06 46.462 .832 .953 

b15 8.81 47.496 .729 .954 

b16 9.00 46.533 .814 .953 

b18 9.12 46.783 .804 .953 

b19 9.12 47.717 .661 .955 

b20 8.62 50.117 .476 .957 

b21 9.06 47.929 .612 .956 

b22 9.12 46.783 .804 .953 

b23 9.25 48.600 .599 .956 

b24 8.94 46.996 .751 .954 

b28 9.12 47.183 .742 .954 

     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

MATERI GERAK PADA TUMBUHAN 

Indikator C1 (Mengingat) C2 (Memahami) C3 (Mengaplikasikan) 

Membandingkan macam 

organ penyusun system 

pernafasan manusia 

2, 3, 4, 5 1  

Membandingkan proses 

inspirasi dan proses 

ekspirasi pada proses 

pernafasan  

8, 12, 16, 20 6, 10, 19 7, 9, 15, 18 

Mendata kelainan atau 

penyakit pada system 

pernafasan yang biasa 

dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari dan upaya 

mengatasinya 

11, 13, 17 14  
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SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

1. Menghirup udara lebih baik melalui 

hidung. Peristiwa apa yang tidak 

dialami udara yang melewati hidung? 

a. Diatur kelembabannya 

b. Disesuaikan suhunya 

c. Disaring oleh rambut hidung 

d. Diatur volumenya 

2. Berikut ini merupakan alat-alat 

pernafasan: 

a. Trakea 

b. Laring 

c. Bronkus 

d. Paru-paru 

e. Hidung 

3. Urutan proses masuknya udara dalam 

system pernafasan adalah… 

a. a-b-c-e-d 

b. b-a-c-e-d 

c. e-b-a-c-d 

d. e-a-b-c-d 

untuk menjawab soal nomor 3-6 

perhatikan gambar di bawah ini, 

 
4. Bronkus terdapat pada bagan yang 

ditunjukkan oleh nomor… 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

5. Organ yang ditunjukka oleh nomor 1 

adalah… 

a. Laring 

b. Trakea 

c. Bronkus 

d. Bronkiolus 

6. Hakikat pernafasan yang 

sesungguhnya adalah… 

a. Mengeluarkan uap air dari 

dalam paru-paru 

b. Mengoksidasi makanan untuk 

mendapatkan energi 

c. Memasukkan oksigen kedalam 

paru-paru 

d. Mengeluarkan karbon dioksida 

dari dalam paru-paru. 

7. pada pernafasan dada, otot antar 

tulang rusuk berkontraksi sehingga 

tulang rusuk … 

a. terangkat dan rongga dada 

membesar 

b. mengecil dan rongga dada 

memngecil 

c. terangkat dan rongga dada 

mengecil 

d. mengecil dan rongga dada 

membesar 

8. jika kita menghembuskan nafas 

sekuat-kuatnya, didalam paru-paru 

kita masih tersisa udara yang 

banyaknya kira-kira… liter 

a. 0,5 

b. 1,5 

c. 3,5 

d. 5,0 
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9. Hal yang terjadi ketika kita menarik 

nafas ialah… 

a. Diafragma mendatar, tulang 

rusuk menurun 

b. Diafragma mendatar, tulang 

rusuk menurun 

c. Diafragma mendatar, tulang 

rusuk terangkat 

d. Diafragma melengkung ke atas, 

tulang rusuk terangkat 

e. Diafragma melengkung keatas, 

tulang rusuk menurun 

10. Reaksi respirasi yang benar dibawah 

ini adalah… 

a. Sari makanan + O2       energi + 

CO2 + uap air 

b. CO2 + H2O       energi + O2+ 

sari makanan 

c. Sari makanan + CO2       energi 

+ O2 + uap air 

d. H2O + O2       energi + sari 

makanan + CO2 

11. Peradangan pada paru-paru, 

khususnya pada bagian alveolus, yang 

disebabkan oleh virus atau bakteri 

disebut… 

a. Tuberculosis 

b. Pleuritis 

c. Pneumonia 

d. Bronchitis 

12. Jumlah maksimum udara yang dapat 

ditampung paru-paru tersebut… 

a. Kapasitas vital paru-paru 

b. Udara pernafasan 

c. Volume paru-paru 

d. Udara residu 

13. Keadaan hidung tersumbat, beringus, 

dan bersin-bersin merupakan cirri-ciri 

orang yang terserang… 

a. Bronchitis 

b. Salesma  

c. Influenza 

d. Asma 

14. Gas karbon monoksida dapat 

membahayakan tubuh karena… 

a. Merusak dinding alveolus 

b. Gas tersebut dapat 

menimbulkan batuk-batuk  

c. Gas tersebut dapat 

menggantikan oksigen di sel-sel  

darah  

d. Menimbulkan berbagai 

gamngguan pada saluran 

pernafasan 

15. Jika volume paru-paru 5 liter dan 

volume sisa 1 liter, maka udara yang 

dapat keluar masuk paru-paru 

jumlahnya sebanyak… 

a. 4 liter 

b. 5 liter 

c. 6 liter  

d. 3 liter 

16.  Pernafasan yang menggunakan 

diafragma disebut dengan … 

a. Pernafasan dada 

b. Pernafasan perut 

c. Pernafasan diafragma 

d. Pernafasan paru-paru 

17. Berikut ini adalah beberapa penyakit 

yang mengganggu system pernafasan, 

kecuali… 

a. Influenza 

b. Bronchitis 

c. Asma 

d. Anemia 

18. Gambar dibawah ini menunjukkan 

proses… 

 



 
 

 

a. Menghembuskan udara 

b. Menghirup udara 

c. Diafragma naik 

d. Otot antar tulang rusuk 

berkontraksi 

19. Di dalam sel-sel tubuh, zat-zat 

makanan digunakan untuk proses … 

a. Oksidasi 

b. Kerja otot 

c. Memanaskan tubuh 

d. Melepaskan energi 

20. Ketika kita menarik nafas, udara akan 

masuk kedalam alat pernafasan. 

Udara ini disebut udara… 

a. Ekspirasi 

b. Residu 

c. Inspirasi 

d. Tidal 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

1. D 11. C  

2. C 12. C  

3. D 13. B  

4. B 14. D  

5. B 15. A   

6. C 16. A  

7. A 17. D  

8. B 18. B  

9. C 19. A 

10. A 20. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KISI-KISI ANGKET MOTIVASI SISWA 

TERHADAP PEMBELAJARAN 

No Aspek Indikator 

 

. 

Nomor Pernyataan Jml 

Pernyataan 

positif 

Pernyaaan 

negatif 

1 Intrinsic 

a. Perasaan 

senang 

 

Senang terhadap pelajaran 

biologi. 

 

1,6,7,8,13 

 

2,10,12 

 

8 

 Senang terhadap guru biologi. 20,22  2 

 Senang mengerjakan biologi. 3  1 

b. kemauan Kemauan siswa mengerjakan 

soal-soal biologi. 
19 17 2 

 Kemauan siswa mengerjakan 

PR 
25  1 

 Kemauan siswa memperoleh 

nilai baik  
 

11,18,21,2

3 
4 

c. kecerdasan Kesadaran siswa untuk belajar 

biologi. 
5,16,29 4,15,26 6 

 Kesadaran siswa untuk 

mendalami bahan 
9,14,27  3 

d. kemandirian Kesadaran siswa untuk tidak 

mencontek. 
 28 1 

2. Ekstrinsik 

a. Dorongan  

 

Dorongan dari orang tua siswa 
30  1 

 Dorongan untuk berprestasi 24  1 

 Jumlah  18 12 30 

 

Sumber: Diadaptasi Risa Evitasari (2012) 
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ANGKET MOTIVASI PESERTA DIDIK TERHADAP PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester : 

Hari/Tanggal : 

Peneliti  : Tusfiyatul Aimmah 

Petunjuk: 

1. Awali dengan membaca basmalah; 

2. Angket ini berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pembelajaran biologi yang 

telah berlangsung; 

3. Beri tanda centang (√) pada alternative jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda; 

4. Angket ini tidak berpengaaruh terhadap nilai anda; 

5. Jawab dengan sejujur-jujurnya; 

6. Akhiri dengan bacaan tahmid. 

Untuk pernyataan 1-15 

SS : Jika anda sangat setuju terhadap isi pernyataan 

S : Jika anda setuju terhadap isi pernyataan 

K : Jika anda Kurang setuju terhadap isi pernyataan 

TS : Jika anda tidak setuju terhadap isi pernyataan 

No Pernyataan Alternative jawaban 

SS S K TS 

1 Saya merasa pembelajaran biologi menarik untuk dipelajari     

2 saya merasa biologi tidak berguna bagi kehidupan sehar-hari     

3 Pembelajaran biologi yang telah dilalui membuat saya semakin rajin belajar     

4 Saya belajar biologi hanya saat ulangan     

5 Biologi dapat bermanfaat bagi masa depan saya     

6 Pembelajaran biologi yang telah dilalui menambah kecintaan saya terhadap 

biologi 

    

7 Media pembelajaran yang ada membuat pembelajaran biologi lebih menarik     

8 Pembelajaran biologi yang telah dilalui membuat saya semakin bersemangat 

dalam belajar biologi 

    

9 Saya ingin belajar biologi dengan lebih mendalam     
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10 Pelajaran biologi membuat saya bingung     

11 Saya tidak peduli bila tugas biologi yang saya kerjakan tidak sempurna, yang 

penting sudah selesai 

    

12 Belajar biologi dengan menggunakan multimedia animasi interaktif pada materi 

sistem pernafasan tidak menyenangkan 

    

13 Belajar biologi sangat cocok dengan menggunakan multimedia animasi interaktif     

14 Belajar biologi pada materi sistem pernafasan dengan menggunakan metode 

ceramah membuat saya lebih antusias 

    

15 Saya senang apabila jam pelajaran biologi kososng     

Berilah tanda centang (√) pada kolom alternative jawaban yang tersedia, dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

Untuk pernyataan 16-30 

S  : jika anda selalu terhadap isi pernyataan 

SR : jika anda sering terhadap isi pernyataan 

J : jika anda jarang terhadap isi pernyataan 

TP : jika anda tidak pernah terhadap isi pernyataan 

No Pernyataan Alternative jawaban 

S SR J TP 

16 Saya mengikuti pembelajaran biologi dengan perasaan senang     

17 Saya merasa malas ketika mengerjakan soal biologi     

18 Saya merasa tidak kecewa jika mendapat nilai jelek     

19 Saya merasa puas jika berhasil mengerjakan soal biologi     

20 Saya bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan     

21 Saya merasa tidak peduli jika tidak bisa mengerjkan soal biologi     

22 Saat guru menerangkan saya tidak memperhatikan     

23 Saya berusaha mendapat nilai biologi lebih dari 8     

24 Saya berusaha menjadi siswa yang berprestasi dalam pembelajaran biologi di 

kelas 

    

25 saya meluangkan waktu di rumah untuk belajar biologi     

26 Saya mengobrol dengan teman ketika guru menerangkan      

27 Saya mencari sumber-sumber terbaru menambah ilmu pengetahuan saya tentang 

mata pelajaran biologi 

    

28 Saya mencontek dengan teman untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru saya 

    

29 Mengikuti belajar kelompok di luar jam pelajaran biologi di sekolah dapat 

menambah pengetahuan 

    

30 Orang tua saya selalu mengingatkan untuk rajin belajar     
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DATA HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Uji Normalitas Hasil Belajar 

4.2 Uji Mann Whitney U 

4.3 Uji Homogenitas Variansi dan Uji t Dua Sampel Independen 
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Pretest - Hasil Belajar 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest 

Eksperimen Pretest Kontrol 

N 19 18 

Normal Parameters
a
 Mean 39.21 36.67 

Std. Deviation 10.835 8.044 

Most Extreme Differences Absolute .230 .196 

Positive .230 .117 

Negative -.145 -.196 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.003 .830 

Asymp. Sig. (2-tailed) .267 .496 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

Posttest – Hasil Belajar 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Posttest 

Eksperimen Posttest Kontrol 

N 19 18 

Normal Parameters
a
 Mean 71.74 57.22 

Std. Deviation 10.159 16.290 

Most Extreme Differences Absolute .152 .123 

Positive .115 .107 

Negative -.152 -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z .664 .523 

Asymp. Sig. (2-tailed) .770 .947 

a. Test distribution is Normal.   
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Gain Skor 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Gain Skore 

Eksperimen 

Gain Skore 

Kontrol 

N 19 18 

Normal Parameters
a
 Mean 30.16 15.83 

Std. Deviation 18.035 16.019 

Most Extreme Differences Absolute .185 .214 

Positive .184 .172 

Negative -.185 -.214 

Kolmogorov-Smirnov Z .805 .907 

Asymp. Sig. (2-tailed) .535 .384 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

 

Motivasi Belajar  

 

Ranks 

 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

motivasi_belajar Eksperimen (VIIIA) 19 17.31 225.00 

Kontrol (VIIIC) 18 9.69 126.00 

Total 37   

 

 

Test Statisticsb 

 motivasi_post 

Mann-Whitney U 35.000 

Wilcoxon W 126.000 

Z -2.543 

Asymp. Sig. (2-tailed) .011 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .010a 
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Pre-test 

 

ANOVA 

abspre      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.971 1 2.971 .092 .763 

Within Groups 1128.669 35 32.248   

Total 1131.640 36    

 

Group Statistics 

 clas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest ekperimen VIIIA 19 39.21 10.835 2.486 

kontrol VIII C 18 36.67 8.044 1.896 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pretest Equal variances assumed 2.944 .095 .807 35 .425 2.544 3.152 -3.854 8.942 

Equal variances not 

assumed 

  
.814 33.155 .422 2.544 3.126 -3.815 8.903 
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Post-test 

ANOVA 

abspost      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 151.126 1 151.126 2.433 .128 

Within Groups 2173.716 35 62.106   

Total 2324.842 36    

 

 

Group Statistics 

 clas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Posttest ekperimen VIIIA 19 71.74 10.159 2.331 

kontrol VIII C 18 57.22 16.290 3.840 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Posttest Equal variances 

assumed 
2.433 .128 3.271 35 .002 14.515 4.437 5.507 23.522 

Equal variances 

not assumed 

  
3.232 28.217 .003 14.515 4.492 5.317 23.712 
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Gain skor 

 

ANOVA 

Absgain      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18.644 1 18.644 .230 .634 

Within Groups 2831.922 35 80.912   

Total 2850.566 36    

 

 

Group Statistics 

 clas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Gain Skor ekperimen VIIIA 19 32.53 15.382 3.529 

kontrol VIII C 18 15.83 16.019 3.776 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Gain Skor Equal 

variances 

assumed 

.231 .634 3.234 35 .003 16.693 5.162 6.213 27.173 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.230 34.679 .003 16.693 5.168 6.198 27.188 
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Sampel Media Pembelajaran Biologi Video Animasi Sistem 

Pernafasan Dikembangkan dengan Adobe Flash Cs5 
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Sampel media pembelajaran biologi multimedia interaktif sistem pernafasan 

dikembangkan dengan Adobe Flash Cs5 berisi layer-layer: 

No

. 

Keterangan dan gambar 

1. Tombol identitas mapel : berisi tentang identitas mata pelajaran. 

 

 

2. Tombol petunjuk : berisi tentang petunjuk penggunaan media pembelajaran. 
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3.  Kompetensi : berisi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran. 

 

 

4.  Materi : sistem pernafasan 
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5. Simulasi : berisi tentang simulasi dari materi sistem pernafasan berupa video. 

 

 

6. Latihan : berisi tentang latihan soal beserta pembahasan. 
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7. Evaluasi : berisi tes formatif berupa soal pilihan ganda dan penilaian hasil langsung 

setelah dikerjakanoleh siswa. 

 

 

8. Profil : beisi biodata singkat creator. 
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