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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 “Apapun urusanmu selalu libatkan Allah di dalamnya karena Allah sebaik-

baiknya penolong” maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan (Q.S Al-Insyirah : 5-6)”. 

 

“Ridhallahu fi ridho walidain, Sakhtullahu fi sakhtul walidin” 

“Keridhoan Allah ada di ridho orang tua, Murka Allah ada di murka orang 

tua. (H.R. Tirmidzi)”. 

 

Persembahan Skripsi ini untuk : 

Ibu, Bapak, Adik, serta keluarga Besar dan teman-teman yang tak pernah 

lelah senantiasa selalu mendukung, berdoa dan membantu dalam banyak 

hal untuk masa depan kelak dengan penuh keikhlasan, perhatian dan kasih 

sayang yang tiada akhir sehingga menjadi suatu teguran dan pengingat 

disaat saya salah dan menjadi suatu penyemangat yang tak henti-hentinya. 
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ABSTRAK 

 

Sartika, 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar Kognitif Biologi Siswa pada Materi Sistem Pernapasan di Kelas XI IPA SMA 

Negeri 3 Gowa. Skripsi. Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Nurul Fadhilah, S.Pd., 

M.Pd dan Pembimbing II  Wira Yustika Rukman, S.Farm., Apt., M.Kes. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis eksperimen semu (Quasi Eksperimental). 

Yang memiliki tujuan untuk : (1) mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran project based learning pada materi sistem pernapasan 

di kelas XI SMA Negeri 3 Gowa; (2) mengetahui pengaruh model pembelajaran project 

based learning terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa pada materi sistem 

pernapasan di kelas XI SMA Negeri 3 Gowa. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh 

kelas XI IPA SMA Negeri 3 Gowa dengan sampel sebanyak 207 siswa. Sampel diambil 

dengan menggunakan teknik random samping yaitu penentuan sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Pada penerapan Model Pembelajaran 

Project Based Learning yang diterapkan di kelas Eksperimen yaitu kelas XI IPA 5 

persentase aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada pertemuan pertama hingga 

pertemuan ketiga berada pada kategori sangat aktif; (2) Pada penerapan model 

Pembelajaran Konvensional di kelas XI IPA 4 persentase aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga berada pada kategori 

aktif 

 

Kata kunci : Hasil belajar Project Based Learning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan karena itu adalah 

sarana yang dengannya orang dapat mengenali dan mengidentifikasi 

bidangnya. Pendidikan adalah usaha membekali manusia dengan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan kemampuan tertentu untuk mengembangkan 

keterampilan dan kepribadiannya. Oleh karena itu manusia berusaha untuk 

berkembang sedemikian rupa sehingga mampu bertahan terhadap segala 

perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Karena pengajaran berfokus pada pemberian pengalaman praktis, 

siswa harus didukung untuk mengembangkan  keterampilan proses multifaset 

untuk mengeksplorasi dan memahami lingkungan alam mereka (Jufri, 2016). 

Pembelajaran adalah hubungan siswa antara bahan belajar dengan 

sumber belajar di lingkungan belajar. Seorang pembelajar berkelanjutan tidak 

mengharapkan pendidikan berkelanjutan, tetapi mengetahui bagaimana 

mencari, menemukan dan memecahkan masalah serta melanjutkan 

pendidikannya dalam kerangka perencanaan dan pengembangan diri. 

Pendidikan merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi untuk 

mencapai kurikulum. Peran pelatih meliputi pembuatan materi pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa  

berpartisipasi aktif dalam  kegiatan  yang diajarkan (Jufri, 2017). 
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Belajar adalah proses dimana manusia berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk mengubah perilaku. Belajar termasuk aktivitas 

mental/psikologis terjadi melalui interaksi positif terhadap lingkungan, 

sehingga dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan 

ini dicapai melalui usaha (bukan pematangan) dan relatif memakan waktu dan 

produktif, Observasi. 

Pengajaran fokus pada guru sebagai salah satu sumber informasi 

penting, dan metode pengajaran tradisional  ceramah dan diskusi masih belum 

digunakan oleh guru. Akibatnya, hasil belajar siswa tidak dapat maksimal 

daengan hasil belajar tidak baik.  

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah pembelajaran yang 

berlangsung kurang efektif, kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber 

utama pengetahuan, kemudian guru masih menggunakan pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah atau diskusi. Hal ini yang 

menyebabkan tingkat ketercapaian hasil belajar peserta didik tidak maksimal 

dan hasil belajar yang rendah. 

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan peneliti pada SMA 

Negeri 3 Gowa, pembelajaran di kelas masih kurang efektif dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode diskusi. 

Sehimgga nilai hasil belajar masih dibawah rata-rata dan banyak yang tidak 

tuntas, sedangkan nilai KKM biologi yang ditetapkan adalah 75. Maka dari 

itu guru harus mampu menggunakan model pembelajaran yang berkaitan 

dengan cara memecahkan permasalahn di kelas. 
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Untuk diperlukan sebuah model baru yang lebih memberdayakan 

siswa. Salah satunya menerapkan model pembelajaran project based learning 

(Nurfitriyani, 2016) Model pembelajaran project based learning dapat 

membutuhkan sikap belajar siswa yang lebih disiplin dan dapat membuat 

siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Model pembelajaran project based 

learning juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman 

belajar yang lebih menarik dan bermakna. 

Menurut Fathurrohman (2016), project based learning adalah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang dicapai peserta didik. 

Menurut Nurannisa (2016),  rata-rata hasil belajar biologi dengan 

model pembelajaran Project Basic Learning ini berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar biologi siswa.  

Berdasarkan uraian diatas diharapkan model pembelajaran project 

based learning mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap 

peningkatan hasil belajar maka dari itu penulis akan melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul penelitian Pengaruh model pembelajaran project 

based learning terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa pada materi 

sistem pernapasan di kelas XI IPA SMA Negeri 3 Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran project based learning pada materi sistem pernapasan di 

kelas XI SMA Negeri 3 Gowa ? 

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran project based learning 

terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa pada materi sistem 

pernapasan di kelas XI SMA Negeri 3 Gowa ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran project based learning pada materi sistem pernapasan 

di kelas XI SMA Negeri 3 Gowa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran project based learning 

terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa pada materi sistem pernapasan 

di kelas XI SMA Negeri 3 Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru bidang studi 

Kami dapat membantu guru menemukan model pembelajaran yang tepat 

dan serbaguna. 

2. Bagi siswa  

a. Meningkatkan tanggung jawab perseorangan dan kelompok 

b. Meningkatkan rasa saling memahami perbedaan individu 

c. Membantu meningkatkan kerja sama kelompok siswa pada 

pembelajaran 
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d. Membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi kepada guru-guru mengenai model yang dapat 

diterapkan di sekolah 

4. Bagi Peneliti 

a. Memperoleh gambaran mengenai penerapan model pembelajaran 

berbasis project terhadap penguasaan konsep dan motivasi siswa. 

b. Memperoleh pengalaman dalam menguji coba sebuah medel 

pembelajaran di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai 

hasil belajar  dalam kaitannya dengan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hasil belajar dapat diartikan sebagai keberhasilan seorang 

siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran di sekolah,  dinyatakan 

sebagai skor yang diperoleh dari skor ulangan yang dikaitkan dengan 

pelajaran tertentu (Susanto, 2013).  

Menurut Susanto (2013) Sederhananya, hasil belajar adalah 

keterampilan yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan  pembelajaran. 

Belajar itu sendiri adalah suatu proses yang mencari bentuk-bentuk 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen.  

Menurut teori Amri S (2013), proses penilaian hasil belajar siswa 

adalah “penilaian adalah  proses penilaian pertumbuhan siswa”. Penilaian 

adalah proses mengevaluasi kemajuan siswa dalam belajar. Keberhasilan 

siswa harus dievaluasi, dan posisi siswa sebagai individu dan posisi dalam 

kegiatan kelompok. Ini harus berbasis guru, karena siswa biasanya terdaftar 

di kelas pada tingkat yang berbeda. Ada siswa yang cepat menangkap 

materi, ada yang dianggap rata-rata, dan ada yang dianggap lambat. Guru 

dapat mengukur kinerja siswa dengan cara mengamati apa yang dilakukan 
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siswa  dari awal sampai akhir (measurement). Kinerja siswa dapat diukur 

dengan dua cara. Artinya perlu diketahui sejauh mana standar yang 

ditetapkan terpenuhi dan pemenuhan  tugas mahasiswa. 

Menurut Rusman (2017) Hasil dari role model adalah kecerdasan 

yang dimiliki siswa setelah menguasai naik turunnya role model. Hasil 

model memainkan peran penting  dalam pekerjaan pendidikan. Proses 

pemodelan crop response dapat memberikan informasi kepada dosen 

tentang perkembangan mahasiswi dalam hal pencapaian tujuan peradaban 

melalui kalender peradaban. 

Menurut teori Gestalt dalam buku Husamah, (2018) ada dua faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu siswa itu sendiri dan 

lingkungannya. Siswa terlebih dahulu. Itu tergantung pada kemampuan 

berpikir atau perilaku intelektual siswa, motivasi, minat, persiapan fisik dan 

mental. Kedua, lingkungan. Sarana dan prasarana, kompetensi guru, 

kreativitas guru, sumber pengajaran, metode dan dukungan masyarakat, 

lingkungan rumah. 

2. Model Project Based Learning (PJBL) 

Menurut Joice & Well dalam buku Kusnada (2014), model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman merencanakan pembelajaran di kelas, atau suatu perencanaan atau 

pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap 

muka di dalam kelas. Dan untuk menentukan material atau perangkat 

pembelajaran. Defenisi lain, adalah kerangka konsepsual yang digunakan 



 

8 
 

sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran, yang disusun secara 

sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut: sintaks, sistem 

social, prinsip reaksi dan sistem pendukung 

Tujuan model pembelajaran adalah sebagai pedoman perencanaan 

(desain) dan pelaksanaan pembelajaran karena itu memilih model sangat 

dipengaruhi oleh sifat dari material yang akan dibelajarkan, tujuan 

(kompetensi) yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat 

kemampuan didik (Kusnadi, 2018). 

Menurut Nurfitriyani (2016) menegaskan bahwa project based 

learning yaitu: “model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip utama (central) dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam 

kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, 

memberikan peluang siswa bekerja secara otonom mengkonstruk belajar 

mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai, 

dan realistic”. Model pembelajaran project based learning dapat 

menumbuhkan sikap belajar siswa yang lebih disiplin dan dapat membuat 

siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Model pembelajaran project 

basid learning juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat 

pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. 

Menurut Baret dan Baron dalam buku Kusnadi (2018) yaitu model 

pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan, yang 

didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau 

permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi, yang dilakukan 

secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. 
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Tabel 2.1 Sintaks atau fase-fase model pembelajaran project based 

learning yaitu; 

No  Fase  Perilaku Guru 

1. Pertanyaan 

Mendasar 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan 

esensial, yaitu pertanyaan yang dapat 

memberikan penugasan. 

2. Menyusun 

perencanaan proyek 

Perencanaan disusun secara kolaboratif 

antara pelajar dan siswa 

3. Menyusun jadwal Guru secara kolaboratif menyusun jadwal 

aktivitas dalam menyelesaikan proyek 

4. Memonitor siswa 

dan kemajuan 

proyek 

Pengajar bertanggung jawab untuk 

melakukan monitor terhadap aktivitas siswa 

selama menyelesaikan proyek 

5. Menguji hasil Penilaian dilakukan untuk membantu 

pengajar dalam mengukur ketercapaian 

standar, dan memberikan umpan balik 

6. Mengevaluasi 

pengalaman 

Pada akhir proses pembelajaran pengajar 

dan siswa melakukan refleksi terhadap 

aktivitas dan hasil proyek yang sudah 

dijalankan 

(Sumber: Akram, 2013) 

a. Langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning, meliputi : 

1. Menentukan pertanyaan dasar; 

2. Membuat desain proyek; 
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3. Menyusun penjadwalan; 

4. Memonitor kemajuan proyek; 

5. Penilaian hasil; 

6. Evaluasi pengalaman (Yulianto, 2017) 

Model pembelajaran project based learning dapat menumbuhkan 

sikap belajar siswa yang lebih disiplin dan dapat membuat siswa lebih 

aktif dan kreatif dalam belajar. Model pembelajaran project based 

learning juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat 

pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Selain itu, project 

based learning juga memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, 

memecahkan masalah, bersifat students centered, dan menghasilkan 

produk nyata berupa hasil proyek (Nurfitriyanti, 2016). 

b. Menurut buck institute for education dalam jurnal Nurfitriyanti (2016) 

dalam belajar project based learning memiliki beberapa karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Siswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja yang telah 

ditentukan sebelumnya; 

2. Siswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang 

tidak memiliki suatu jawaban yang pasti; 

3. Siswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari 

solusi; 

4. Siswa didorong untuk berfikir kritis, memecahkan masalah, 

berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi; 
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5. Siswa bertanggung jawab mencari dan mengelola sendiri informasi 

yang mereka kumpulkan; 

6. Pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan dengan proyek yang 

dijalankan sering diundang menjadi guru tamu dalam sesi-sesi 

tertentu untuk memberikan pencerahan bagi siswa; 

7. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung; 

8. Siswa secara reguler merefleksikan dan merenungi apa yang telah 

mereka lakukan, baik secara proses maupun hasilnya; 

9. Produk dari akhir proyek (belum tentu berupa material, tetapi bisa 

berupa presentasi, drama, dan lain-lain) dipresentasikan di depan 

umum (maksudnya tidak hanya pada gurunya, namun bisa juga pada 

dewan guru, orang tua dan lain-lain) dan dievaluasi kualitasnya 

10. Didalam kelas dikembangkan suasana penuh toleransi terhadap 

kesalahan dan perubahan, serta mendorong bermunculannya umpan 

balik serta revisi; 

c. Keunggulan penerapan model project based learning menurut Kurniasih 

dalam Nursafitriyanti (2016) yaitu : 

1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar 

mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, 

dan mereka perlu dihargai; 

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah; 

3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

problem-problem yang kompleks; 

4. Meningkatkan kolaborasi; 
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5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan 

mempraktikkan keterampilan komunikasi; 

6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber; 

7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan 

praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu 

dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan 

tugas; 

8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik 

secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata; 

9. Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi 

dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian 

diimplementasikan dengan dunia nyata; 

10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta 

didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran; 

d. Disamping keunggulan  project based learning adapula beberapa 

kelemahan project based learning menurut sani dalam jurnal 

Nursafitriyanti (2016) meliputi : 

1. Membuat banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan 

menghasilkan produk; 

2. Membutuhkan biaya yang cukup; 

3. Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar; 

4. Membutuhkan fasilitasi, peralatan, dan bahan yang memadai; 

5. Tidak sesuai siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki 

pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan; 
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6. Kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok; 

2. Materi  

Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen 

dari udara ke paru-paru dan mengeluarkan karbondioksida dari paru-paru 

ke udara. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang 

mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon 

dioksida. 

a. Pengertian pernapasan 

Pernapasan merupakan pertukaran O₂ dan CO₂ antara sel-sel tubuh 

serta lingkungan. Pernapasan juga merupakan peristiwa menghirup 

udara dari luar yang mengandung O₂ dan mengeluarkan CO₂ sebagai 

sisa dari oksidasi dari tubuh. Perhisapan udara ke dalam tubuh disebut 

proses inspirasi dan menghembuskan udara keluar tubuh disebut 

proses ekspirasi. 

b. Funsi pernapasan 

Fungsi pernapasan yang penting adalah mengambil O₂ yang 

kemudian dibawa oleh darah keseluruh tubuh untuk mengadakan 

pembakaran dan mengeluarkan CO₂ yang terjadi sebagai sisa dari 

pembekaran kemudian dibawah oleh darah ke paru-paru untuk 

dibuang. 

Ada dua bagian yang mungkin dapat digambarkan dalam 

pernapasan yaitu : 
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 O₂ - hidung – trachea – alveoli – pembuluh kapiler alveolus – 

ikatan O₂ dengan Hb – jantung – seluruh tubuh sampai ke setiap 

sel. 

 CO₂ - membran alveoli – kapiler – alveoli – bronchroli – bronchus 

– trakea – hidung. 

c. Saluran pernapasan 

Adapun saluran pernapasan meliputi : 

 Rongga hidung 

 Faring (tekak) terdiri dari: nosafaring, orofaring, laring, dan faring. 

 Laring  

 Trakea  

 Percabangan bronkus 

 Bronkiolus  

 Alveolus  

 Paru-paru 

d. Proses terjadinya pernapasan 

Proses pernapasan pada manusia di mulai dari hidung. Udara yang 

dihisap pada waktu menarik nafas (inspirasi) biasanya masuk melalui 

lubang hidung (nares) kiri dan kanan selain melalui mulut. Pada saat 

masuk, udara disaring oleh bulu hidung yang terdapat dibagian dalam 

lubang hidung. 

e. Jenis-jenis pernapasan 

1. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antara 

tulang rusuk dengan mekanisme sebagai berikut :  
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 Fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar 

tulang rusuk sehingga rongga dada membesar, akibatnya 

tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil dari pada 

tekanan diluar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. 

 Fase eksperirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau 

kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang 

diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada 

menjadi kecil. 

2. Pernasapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot 

diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut : 

  Fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma 

sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam 

rongga dada menjadi lebih kecil dari pada tekanan di luar 

sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk 

 Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau 

kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh 

turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. 

B. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Gowa pembelajaran 

biologi terasa tidak menarik dikarenakan guru biologi di sekolah tersebut lebih 

banyak menyampaikan materi dengan model konvensional berupa metode 

ceramah dan diskusi. Siswa merasa jenuh ketika belajar dengan guru yang 

selalu menggunakan model yang sama. Dapat dilihat dari hasil belajar yang 

menurun hal ini mengakibatkan siswa kurang paham dengan materi yang telah 
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dipelajari, maka dari itu guru harus mampu menggunakan model yang dapat 

lebih mudah dimengerti siswa dalam pelajaran. 

Adapaun model pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa yaitu model pembelajaran project basid learning, yang 

dapat menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional, seperti halnya ranakognitif. Model pembelajaran 

project based learning yang digunakan dapat membuat siswa lebih aktif dalam 

belajar dan berpikir kritis sehingga model pembelajaran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar. 

Berdasarkan uraian diatas maka dibuatlah bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 : Kerangka Pikir 

Project Based Learning 

Rendahnya hasil belajar kognitif kelas XI SMA Negeri 3 

Gowa 

Mendorong siswa lebih aktif dalam belajar 

Berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar biologi kognitif 

Peningkatan Kemampuan Hasil Belajar Siswa 
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C. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Antika (2017) 

dalam jurnal pendidikan biologi indonesia yang berjudul pengaruh model 

project based learning pada mata kuliah seminar terhadap keterampilan 

berfikir kreatif mahasiswa mengemukakan bahwa, peningkatan 

keterampilan berfikir kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda 

signifikan selain itu angket tanggapan siswa menunjukkkan hasil yang 

positif terhadap penerapan model project based learning. 

2. Berdasarkan hasil penelitian Setyaningrum (2015) dalam jurnal of biology 

education yang berjudul pembelajaran berbasis proyek pembuatan 

miniature ekosistem untuk mengoptimalkan hasil belajar ekologi pada 

siswa SMA mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis proyek efektif 

dalam mengoptimalkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik karena 

memenuhi kriteria efektifitas; terdapat perbedaan hasil belajar kognitif dan 

psikomotorik siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wajdi (2017) 

dalam jurnal pendidikan bahasa dan sastra yang berjudul implementasi 

project based learning (PJBL) dan penilaian autentik dalam pembelajaran 

drama Indonesia mengemukakan bahwa project based learning dan 

penilain autentiksangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran drama, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa, model pembelajaran project based 

learning dan penilaian autentik dapat dilaksanakan dengan baik dan 

mudah dan hasil implementasi model berupa nilai pembelajaran drama 

menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. 
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D. Hipotesis Penilitian 

Adapun hipotesis dari penilaian ini adalah : 

Ho : Tidak ada pemgaruh model pembelajaran project based learning 

terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa pada materi Sistem 

pernapasan di kelas XI SMA Negeri 3 Gowa. 

Ha : Ada pengaruh model Project based learning terhadap hasil belajar 

kognitif biologi siswa pada materi Sistem pernapasan di kelas XI SMA 

Negeri 3 Gowa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan jenis penelitian 

eksperimen semu (Quasi Eksperimental). Penelitian eksperimen semu adalah 

desain yang mempunyai kelompok control, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2016) 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Gowa. Adapun 

pelaksanaannya dilakukan pada Semester Ganjil tahun ajaran 2022-2023. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPA SMA Negeri 3 

Gowa tahun ajaran 2022-2023 

Tabel 3.1 Distribusi Populasi 

No  Kelas  Jumlah siswa setiap kelas 

1 XI IPA 1 33 

2 XI IPA 2  35 

3 XI IPA 3 32 

4 XI IPA 4 36 

5 XI IPA 5 36 
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6 XI IPA 6 35 

Jumlah  

 

207 

(Sumber : Dokumentasi SMA Negeri 3 Gowa) 

2. Sampel  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive sampling dimana sampel dalam penelitian ini dengan 

mempertimbangkan kondisi tertentu yang mungkin bisa mewakili dari 

populasi. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru mata pelajaran biologi 

kelas XI SMA Negeri 3 Gowa didapatkan dua kelas XI IPA yang akan 

dijadikan sampel penelitian yaitu kelas XI IPA 4 dan XI IPA 5 dengan 

jumlah masing-masing 36 siswa. 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dilakukan adalah Posttest-posstest control 

group design. Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen akan diberi perlakuan menggunakan 

model project based learning sedangkan pada kelas kontol menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

Tabel 3.2 Desain Penelitian 

Kelas  Pretest  Perlakuan  Posstest  

Eksperimen  O₁ X O₂ 

Kontrol  O₃ - O₄ 

(Sugiyono, 2018) 

Keterangan : 

X : Pemberian perlakuan menggunakan model project based learning  
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- : Pemberian perlakuan menggunakan pembelajaran konvensional 

O₁ : Pemberian nilai pretest kelompok eksperimen 

O₂ : Pemberian nilai posstest kelompok eksperimen 

O₃ : Pemberian nilai pretest kelompok kontrol 

O₄ : Pemberian nilai posstest kelompok kontrol 

E. Variabel Penelitian 

Adapun variabel pada penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas 

(independent variable) yaitu model pembelajaran project based learning dan 

variabel terikat (dependent variable) yaitu hasil belajar kognitif biologi. 

F. Defenisi Operasional Variabel 

1. Model pembelajaran Project Based Learning 

Model pembelajaran project based learning merupakan model yang 

dapat digunakan guru mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan 

kerja proyek (pembuatan alat peraga). Dalam project based learning yang 

dapat dilakukan yaitu menentukan pertanyaan dasar, membuat desain 

proyek, menyusun penjadwalan proyek, penilaian dan hasil evaluasi 

pengalaman. Pada model ini setiap pertemuan pembelajaran siswa 

diberikan tugas proyek (membuat alat peraga) pada materi sistem 

pernapasan. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dimaksud berupa nilai hasil belajar kognitif siswa 

yang diambil sebelum atau setelah pembelajaran melalui tes yng 

disesuaikan berupa tes objektif yaitu pilihan ganda yang berjumlah 30 

nomor. Tes hasil belajar ini difokuskan pada aspek kognitif C₁ 
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(mengingat), C₂ (memahami), C₃ (menerapkan), C₄ (menganalisis) dan C₅ 

(mengevaluasi). 

G. Prosedur Penelitian 

a. Observasi  

Peneliti ini melakukan observasi awal di sekolah SMA Negeri 3 Gowa 

b. Persiapan  

 Mengajukan surat permohonan izin kepada kepala sekolah SMA 

Negeri 3 Gowa 

 Melakukan pertemuan dengan guru bidang studi biologi kelas XI 

 Menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan silabus 

 Membuat soal tes berupa pilihan ganda yang akan digunakan untuk uji 

pretest dan posstest sesuai dengan materi yang diajarkan. 

c. Pelaksanaan 

 Melakukan proses pembelajaran untuk kelas sampel pada semester 

ganjil, yaitu pembelajaran dengan menggunakan model project based 

learning pada kelas XI IPA 5 sebagai kelompok eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas XI IPA 4 sebagai kelompok 

kontrol. 

Tabel 3.3 Sintaks atau Fase-fase model pembelajaran proyek 

based learning yaitu : 

Fase  Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1. Melakukan 

pengalamaman 

dan mengajukan 

Guru menyajikan 

kejadian fenomena serta 

menjelaskan tujuan 

Siswa melakukan 

pengamatan untuk 

menemukan sebuah 



 

23 
 

pertanyaan  pembelajaran dan 

membimbing 

mengajukan pertanyaan  

masalah yang 

mengacu siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru, guna 

menambah 

wawasan dan 

sebagai penugasan 

aktivitas 

pembelajaran 

berupa; “apa iru 

bernapas?, dengan 

apa manusia 

bernapas?, dalam 

bentuk apa itu 

napas?, dan 

bagaimana cara 

pernapasan 

manusia? 

2. Menyusun 

perencanaan 

proyek 

Guru berkolaborasi 

dengan siswa dalam 

menyusun perencanaan 

pembuatan proyek (alat 

peraga). 

Siswa mengikuti 

arahan guru untuk 

menyusun 

perencanaan 

pembuatan proyek 
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(alat peraga) 

dengan demikian 

siswa diharapkan 

merasa 

bertanggung jawab 

atas proyek tersebut 

dengan cara 

berkolaborasi 

dengan guru. 

Perencanaan berisi 

tentang aturan 

main, mengetahui 

alat dan bahan yang 

akan digunakan 

dalam membantu 

menyelesaikan 

proyek (alat 

peraga). 

3. Menyusun 

jadwal 

Guru membimbing 

siswa dalam menyusun 

aktivitas dalam 

penyelesaian proyek 

(alat peraga) 

Siswa berdiskusi 

dengan temannya 

dan berkolaborasi 

dengan guru 

menyusun/menetap

kan jadwal untuk 
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membuat proyek, 

seperti halnya 

jadwal menentukan 

waktu akhir 

penyelesaian 

proyek (alat 

peraga). 

4. Memonitor 

siswa dan 

kemajuan 

proyek 

Guru bertanggung 

jawab untuk melakukan 

monitor/memantau 

aktivitas siswa. 

Siswa diharapkan 

disiplin dan 

mengikuti aturan 

selama 

mengerjakan 

proyek (alat 

peraga) sesuai 

aturan yang ada 

pada lembar LKPD 

yang telah 

dibagikan untuk 

menjaga 

ketenangan selama 

pembelajaran 

berlangsung. 

5. Membuat 

kesimpulan 

Guru mengarahkan 

siswa untuk 

Salah satu 

perwakilan 
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memaparkan/menyimpu

lkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

kelompok siswa 

memberikan 

kesimpulan dengan 

mempresentasikan 

hasil kerja proyek 

(alat peraga) yang 

telah dibuat. Untuk 

menguji sejauh 

mana pemahaman 

yang diperoleh dari 

tugas pembuatan 

proyek (alat 

peraga) selama 

pembelajaran 

6. Mengevaluasi 

pengalaman 

Pada akhir proses 

pembelajaran guru 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

kegiatan (umpan balik). 

Pada akhir 

pembelajaran siswa 

diberikan refleksi 

dengan menjawab 

pertanyaan guru 

terkait pemahaman 

mengenai tugas 

proyek (alat 

peraga) 

berlangsung, baik 
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secara individu 

maupun kelompok 

(Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019) 

 Melakukan pretest diawal pembelajaran dan posttest diakhir penelitian 

berupa 30 butir soal 

 Memberikan pembelajaran project pada siswa kelas XI IPA 5 sebagai 

kelas eksperimen. 

d. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan pada akhir pertemuan pelajaran untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sebagai 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 

mudah diolah. Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

hipotesis yang telah peneliti buat, instrumen yang peneliti ambil untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes dan non tes. 

1. Tes hasil belajar 

Instrumen hasil belajar yang digunakan dalam tes hasil belajar adalah tes 

objektif. Tes objektif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

pilihan ganda. Tes diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

dilakukan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan (pretest dan posstest) 

sebanyak 30 nomor. Tes (pretest dan posstest) ini terlebih dahulu 
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divalidasi oleh validator ahli dengan nilai validasi 4 (valid) yang berarti 

bahwa instrumen valid/ layak digunakan. 

2. Non Tes 

a. Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi ini berisikan aktivitas terkait proses pembelajaran. 

Lembar aktivitas siswa berisi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dan 

lembar observasi ini sebelumnya telah divalidasi oleh validator ahli 

dengan nilai validasi 4 (valid) yang berarti bahwa instrumen 

valid/layak digunakan. 

b. Pedoman dokumentasi 

Dokumentasi ini berisi petunjuk-petunjuk terkait pelaksanaan yang 

sesuai dengan aktivitas peneliti selama penelitian berlangsung. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes  

Tes diberikan saat awal pembelajaran (pretest) dan akhir pembelajaran 

(posstest). Pretest adalah kegiatan menguji tingkat pengetahuan siswa 

terhadap materi yang akan disampaikan. Posttest adalah bentuk pertanyaan 

yang diberikan setelah proses proses pembelajaran dilakukan. Tujuan 

diberikan posttest adalah untuk melihat kemampuan siswa dan 

pemahaman terhadap materi yang diajar. 

2. Non tes 

a. Observasi  

Observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar 

siswa. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dalam 

penelitian, misalnya mengenai nilai hasil belajar peserta didik, foto 

kelas dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.  

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan dua jenis statistik, yaitu : 

1. Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dimana semua data diolah dengan menggunakan bantuan program 

komputer Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 25.0 for 

windows 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Skor Maksimal
 × 100 

Tabel 3.4 Kriteria Hasil Belajar 

Interval Nilai Predikat Keteranagan 

93-100 A Sangat baik 

84-92 B Baik 

74-83 C Cukup 

≤ 74 D Kurang 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : 2017) 

Tabel 3.5 Kriteria Interprestasi Aktivitas Belajar Siswa 

Rentang Skor Kriteria  

81% - 100% Sangat Aktif 
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61% - 80% Aktif  

41% - 60% Cukup Aktif 

21% -  40% Kurang Aktif 

0% - 20% Tidak Aktif 

(Mashud, 2018) 

2. Statistik inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

dan uji homogenitas dimana semua data diolah dengan program Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) versi 25.0 for windows. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menyatakan apakah data hasil 

belajar biologi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dari sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan 

bantuan aplikasi komputer SPSS 25.0, yakni uji kolmogorof Smirnov 

dengan kriteria penarikan kesimpulan sebagai berikut : 

 Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data normal 

 Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal. 

b. Uji Homogenitas 

Sebelum mengadakan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji homogenitas, karena hal ini merupakan syarat untuk 

melakukan pengujian dalam analisis inferensial. Uji homogenitas 

bertujuan untuk melihat apakah data pada kedua kelompok memiliki 

variasi yang sama (homogen) atau tidak. Uji homogenitas 
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menggunakan bantuan aplikasi komputer SPSS 25.0, yakni uji 

homogeneity of variances dengan dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut : 

 Jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data tersebut adalah 

homogen 

 Jika nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data adalah tidak 

homogen. 

c. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dengan sementara 

yang dirumuskan dalam hipotesis. Untuk pengujian hipotesis pada 

penelitian ini dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 25.0, yakni 

uji t (paired-sampel t test). Dengan pengambilan keputusaan sebagai 

berikut : 

 Jika sig hitung < sig tabel pada (α = 0,05) maka H₀ ditolak dan H₁ 

diterima, berarti terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar kognitif 

biologi siswa pada materi sistem pernapasan di kelas XI SMA 

Negeri 3 Gowa. 

 Jika sig hitung > sig tabel pada (α = 0,05) maka H₀ diterima dan H₁ 

ditolak, berarti tidak ada pengaruh penggunaan model 

pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar kognitif 

biologi siswa pada materi sistem pernapasan di kelas XI SMA 

Negeri 3 Gowa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 3 Gowa yang melibatkan 

dua kelas, yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran 

Project Based Learning. Sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan dengan 

menerapkan model pembelajaran konvensional. 

Materi yang disampaikan atau diajarkan dalam penelitian adalah materi 

sistem pernapasan. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan 

pembelajaran. Data survei dikumpulkan dengan menggunakan metode post-

test. Post-test adalah tes akhir yang diberikan kepada siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dimaksudkan untuk mengetahui hasil 

belajar biologi siswa pada kedua kelas tersebut setelah dilakukan perlakuan 

yang berbeda. 

Data tersebut berupa instrument tes hasil belajar biologi yang sama, 

instrumen tes tersebut terdiri atas 30 butir soal dalam bentuk pilihan ganda 

pada materi Sistem Pernapasan. Instrumen tes yang diberikan kepada kedua 

kelas telah melalui uji kelayakan instrumen yaitu uji validasi oleh validator 

ahli. Setelah instrument tes hasil belajar biologi diberikan, data hasil posstest 

selanjutnya diolah sehingga dapat memberikan gambaran hasil belajar siswa. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Deskriptif Aktivitas Siswa  

Data aktivitas siswa ini diperoleh melalui instrumen observasi 

aktivitas siswa yang telah dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan penerapan model pembelajaran Project Based 

Learning terhadap hasil belajar kognitif biologi. Indikator aktivitas 

siswa terdiri dari tujuh belas aspek observasi, observasi yang dilakukan 

berdasarkan petunjuk pada instrument pengamatan yang dilakukan 

pada setiap pertemuan. Data hasil pengamatan aktivitas siswa 

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dapat di 

lihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Hasil Persentase dan Kriteria Aktivitas Siswa 

Pertemuan 

XI IPA 5 XI IPA 4 

Presentasi Kriteria Persentasi Kriterai 

I 75,81 Aktif  57,77 Cukup Aktif 

II 80,06 Aktif 62,96 Aktif 

III 84,47 Sangat Aktif 70 Aktif 

Rata-rata 80,11 Aktif  63,57 Aktif  

 (Sumber : Data Lampiran F Halaman 160-162) 

Pada Tabel 4.1 hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa di kelas 

XI IPA 5 selama proses pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa 

termasuk dalam kategori Aktif. 
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Persentasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada 

pertemuan pertama adalah 75,81% berada pada kategori aktif ini 

dikarekan pada kegiatan inti pembelajaran ada beberapa siswa yang 

kurang berpartisipasi pada beberapa indicator aktivitas siswa yaitu 

menyampaikan pendapat ketika berdiskusi, bertanya pada saat 

berdiskusi, menjalankan tugas project sesuai dengan tugas yang 

didapatkan, mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi antar 

kelompok. Pertemuan kedua yaitu 80,06% yang berada dalam kategori 

aktif dan persentase aktivitas siswa mengalami peningkatan dimana 

siswa mulai berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan baik. 

Pertemuan ketiga yaitu 84,47% yang berada dalam kategori sangat 

aktif dimana siswa mulai berpartisipasi dalam proses pembelajaran 

dengan baik dimana siswa yang masih belum berpartisipasi selama 

proses pembelajaran sebelumnya sudah mulai aktif pada pertemuan ini. 

Persentase aktivitas siswa dari pertemuan pertama hingga pertemuan 

ketiga adalah 80,11% dan berada pada kategori aktif. 

Pada Tabel 4.1 hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa di kelas 

XI IPA 4 selama proses pembelajaran dengan penerapan model 

konvensional terhadap hasil belajar siswa dikategorikan aktif. 

Persentasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada 

pertemuan pertama adalah 57,77% berada dalam kategori cukup aktif 

ini dikarenakan pada kegiatan inti pembelajaran ada beberapa siswa 

yang kurang berpartisipasi pada beberapa indikator aktivitas siswa 

yaitu menyampaikan pendapat ketika berdiskusi, bertanya pada saat 
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berdiskusi, menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas nomor yang di 

dapatkan, mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi antar 

kelompok. Pertemuan kedua adalah 62,96% yang berada dalam 

kategori aktif  aktif dan persentase aktivitas siswa mengalami 

peningkatan dimana siswa mulai berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran dengan baik dan pada pertemuan ketiga 70% berada 

pada kategori aktif dan persentase aktivitas siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan dimana siswa yang masih belum 

berpartisipasi selama proses pembelajaran sebelumnya sudah mulai 

aktif pada pertemuan ini. Persentase aktivitas siswa dari pertemuan 

pertama hingga ketiga adalah 63,57% dan berada pada kategori aktif. 

b. Deskripsi Data Hasil Pretest Dan Posstest Kelas Eksperimen Dan 

kelas Kontrol dengan Model Pembelajaran Project Based Learning 

dan Model Pembelajaran Konvensional 

Penelitian yang telah dilakukan pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada kelas 

XI IPA 5. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan 

model pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam 

kehidupan, yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan 

menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk 

penguasaan kompetensi, yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya 

memecahkan masalah. 

Penelitian yang telah dilakukan pada kelas kontrol dengan 

menggunakan kelas XI IPA 4. Model pembelajaran konvensional 
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dengan metode diskusi, siswa dilatih untuk mengemukakan pendapat, 

melatih siswa dalam menghargai ide serta jawaban orang lain, dan 

kerjasama yang bagus. 

Data statistik hasil tes belajar kognitif siswa kelas eksperimen 

dan Kelas Kontrol pada materi sistem pernapasan disajikan dalam 

bentuk tabel berikut : 

Tabel 4.2 Statistik Hasil Pretest dan Posstest Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Ukuran Sampel 36 36 36 36 

Rata-rata 62.44 87.44 63.50 78.22 

Nilai Tengah 63.00 87.00 63.00 80.00 

Nilai yang sering muncul 60 70 50 70 

Std. Deviation  8.016 7.016 9.327 8.360 

Nilai Terendah 50 70 50 57 

Nilai Tertinggi 80 100 80 93 

 (Sumber : Data Lampiran E Halaman 153) 

Berdasarkan tabel 4.2 Statistik Hasil Posttest kelas Eksperimen, 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pretest hasil belajar biologi siswa 

sebelum diterapkan model pembelajaran Project Based Learning, 

terlihat pada ukuran sampel terdapat 36 siswa, mean atau rata-rata 

62.44, nilai tengah atau median 63.00, nilai yang sering muncul atau 

modus 60, standar devisiasi 8.016, nilai terendah 50, dan nilai tertinggi 
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80. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa belum 

diterapkannya model pembelajaran Project Based Learning berada 

pada kategori kurang. Sedangkan, nilai rata-rata posttest hasil belajar 

biologi siswa setelah diterapkan model pembelajaran Project Based 

Learning terlihat pada ukuran sampel terdapat 36 siswa, mean atau 

rata-rata 87.44, nilai tengah atau median 87.00, nilai yang sering 

muncul atau modus 87, standar devision 7.016, nilai terendah 70 dan 

nilai tertinggi adalah 100. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar biologi 

siswa meningkat setelah diterapkan model pembelajaran Project Based 

Learning. 

Setelah dilakukan analisis data berdasarkan tabel 4.2 dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata pretest hasil belajar biologi siswa 

sebelum diterapkan model pembelajaran konvensional, terlihat pada 

ukuran sampel terdapat 36 siswa, mean atau rata-rata 63,50, nilai 

tengah atau median 63,00, nilai yang sering muncul atau modus 50, 

standar devisiasi 9,327, nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 80. Ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa sebelum menggunakan 

model pembelajaran konvensional berada pada kategori kurang. 

Sedangkan nilai rata-rata posttest hasil belajar biologi siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran konvensional, terlihat pada ukuran 

sampel 36 siswa, mean atau rata-rata 78,22, nilai tengah atau median 

80,00, nilai yang sering muncul atau modus 70, standar devisiasi 

8,360, nilai terendah 57 dan nilai tertinggi 93. Ini menunjukkan bahwa 
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hasil belajar biologi siswa rendah dengan menerapkan model 

pembelajaran konvensional. 

Jika skor Pretest dan Posttest hasil belajar biologi siswa pada 

kelas XI IPA 5 SMA Negeri 3 Gowa dikategorikan kedalam empat 

skala yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang, maka akan diperoleh 

hasil seperti pada tabel 4.3 dibawah ini : 

Tabel 4.3 Kategori Interval Hasil Belajar Biologi Siswa 

Model Pembelajaran Project Based Learning 

Kategori 

skor 

kualitas 

Pretest Posttest 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

93-100 Sangat baik 0 0 10 27,8 

84-92 Baik  0 0 14 38,9 

74-83 Cukup 2 5.6 11 30.5 

<75 Kurang 34 94.4 1 2.8 

Jumlah 36 100 36 100 

 (Sumber : Data Lampiran E halaman 154) 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa tingkat skor hasil belajar 

biologi siswa kelas XI IPA 5 diperoleh data untuk pretest 94,4% untuk 

kategori kurang, 5,6% siswa berada pada kategori cukup, 0% siswa 

berada pada kategori baik dan 0% berada pada kategori sangat baik. 

Persentase tertinggi untuk perolehan skor saat pretest berada pada 

kategori kurang, sehingga tingkat hasil belajar biologi siswa sebelum 

diterapkan model pembelajaran Project Based Learning berada pada 

kategori kurang. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa 
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tergolong kurang pada kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan 

model pembelajaran. 

Data yang diperoleh untuk posttest terlihat bahwa tingkat skor 

hasil belajar biologi siswa untuk posttest 2,8% untuk kategori kurang, 

30,5% siswa berada pada kategori cukup, 38,9% siswa berada pada 

kategori baik dan 27,8% siswa berada pada kategori sangat baik, 

sehingga tingkat hasil belajar biologi siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran Project Based Learning berada pada kategori sangat 

baik. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa meningkat 

pada kelas eksperimen dengan model pembelajaran Project Based 

Learning pada kelas XI IPA 5 SMA Negeri 3 Gowa. 

Data tes hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan 

model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar 

biologi siswa berdasarkan kriteria ketuntasan hasil belajar biologi 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning 

 

Skor 

 

Kategorisasi 

Pretest Posttest 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

0-74 Tidak tuntas 34 94,4 1 2,8 

75-100 Tuntas  2 5,6 35 97,2 

Jumlah  36 100 36 100 

 (Sumber : Data Lampiran E halaman 154) 
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Berdasarkan tabel 4.4 siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh 

nilai ketuntasan minimum 75. Apabila tabel 4.4 dikaitkan dengan 

indicator nilai kriteria ketuntasan hasil belajar siswa diperoleh hasil 

pretest kelas XI IPA 5 SMA Negeri 3 Gowa dengan jumlah siswa 

sebanyak 36 orang siswa, dengan kriteria ketuntasan 94,4% dengan 

jumlah 34 0rang siswa tidak memenuhi nilai kriteria ketuntasan dan 

5,6% siswa memenuhi nilai ketuntasan yang telah ditentukan. 

Sedangkan hasil posttest yang diperoleh dengan kriteria ketuntasan 

terdapat 2,8% dengan jumlah 1 orang siswa yang tidak memenuhi nilai 

kriteria ketuntasan dan terdapat 97,2% dengan jumlah 35 orang siswa. 

Jika skor Pretest dan Posttest hasil belajar biologi siswa pada 

kelas XI IPA 4 SMA Negeri 3 Gowa dikategorisasikan kedalam skala 

yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang maka akan diperoleh hasil 

seperti pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Kategorisasi Interval Hasil Belajar Biologi Siswa 

Model Pembelajaran Konvensional 

Kategori 

Skor 

 

Kuantitas 

Pretest Posttest 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

93-100 Sangat baik 0 0 1 2,8 

84-92 Baik 0 0 9 25 

75-83 Cukup 4 11,1 14 38,8 

<75 Kurang  32 88,9 12 33,4 

Jumlah  36 100 36 100 

 (Sumber : Data Lampiran E halaman 155) 
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Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa tingkat skor hasil belajar 

biologi siswa kelas XI IPA 4 diperoleh data untuk pretest 88,9% untuk 

kategori kurang, 11,1% siswa berada pada kategori cukup, 0% siswa 

berada pada kategori baik dan 0% siswa berada pada kategori sangat 

baik. Persentase tertinggi untuk perolehan skor saat pretest berada pada 

kategori kurang, sehingga tingkat hasil belajar biologi siswa sebelum 

diterapkan model pembelajaran konvensional berada pada kategori 

kurang. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa tergolong 

kurang pada kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan model 

pembelajaran. Sedangkan data untuk posttest 12 orang siswa berada 

pada kategori kurang dengan persentase 33,4% siswa berada pada 

kategori kurang, 38,8% siswa berada pada kategori cukup dan 2,8% 

siswa berada pada kategori sangat baik. Persentase tertinggi untuk 

perolehan skor saat posttest berada pada kategori cukup, sehingga 

tingkat hasil belajar biologi siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran konvensional berada pada kategori cukup baik. Ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa tidak meningkat pada 

kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional pada kelas XI 

IPA 4 di SMA Negeri 3 Gowa. 

Data tes hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar biologi siswa 

berdasarkan kriteria ketuntasan hasil belajar biologi dapat dilihat pada 

tabel 4.7. 
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Tabel 4.6 Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 

Kontrol Melalui Model Pembelajaran Konvensional 

Skor Kategori Pretest Posttest 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

0-74 Tidak tuntas 32 88,9 12 33,3 

75-100 Tuntas  4 11,1 24 66,7 

Jumlah  36 100 36 100 

 (Sumber : Lampiran E halaman 155) 

Berdasarkan tabel 4.6 siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh 

nilai ketuntasan minimum 75. Dikaitkan dengan indicator nilai kriteria 

ketuntasan hasil belajar siswa diperoleh hasil pretest dengan jumlah 

siswa sebanyak 36 orang, dengan kriteria ketuntasan 11,1% dengan 

jumlah 32 orang siswa tidak memnuhi nilai kriteria ketuntasan dan 

88,9% siswa memnuhi nilai ketuntasan yang telah ditentukan. 

Sedangkan hasil posttest yang diperoleh dengan kriteria ketidak 

tuntasan terdapat 33,3% dengan jumlah 12 orang siswa tidak 

memenuhi nilai kriteria ketuntasan, sedangkan siswa yang memenuhi 

nilai kriteria ketuntasan terdapat 66,7% dengan jumlah 24 orang siswa 

kelas XI IPA 4 SMA Negeri 3 Gowa. 

c.  Perbedaan Hasil Belajar Siswa antara Kelas Eksperimen dan kelas 

Kontrol 

Hasil belajar siswa antara model pembelajaran Project Based 

Learning dengan model pembelajaran konvensional dengan metode 

diskusi telah dijelaskan pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 tentang 
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kategorisasi interval dan frekuensi pretest dan posttest pada kelas 

eksperimen dan kontrol. Adapun diagram perbedaan hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram kategorisasi Perbandingan Interval dan 

Frekuensi Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa kategori skor hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dliperoleh data untuk pretest 94,4% siswa berada 

pada kategori kurang, 5,6% siswa berada pada kategori cukup, 0% siswa 

berada pada kategori baik, 0% siswa berada pada kategori sangat baik dan 

untuk pretest pada kelas kontrol diperoleh 88,9% siswa berada pada 

kategori kurang, 11,1% siswa berada pada kategori cukup, 0% siswa 

berada pada kategori baik, 0% siswa berada pada kategori sangat baik. 

Persentasi tertinggi untuk perolehan skor pada kelas eksperimen saat 

pretest berada pada kategori kurang dan perolehan skor pretest pada kelas 
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kontrol berada pada kategori kurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar pretest sebelum diterapkan model pembelajaran tidak 

memberikan pengaruh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Kategorisasi Perbandingan Interval dan 

Frekuensi Hasil Belajar Posttest Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa kategori skor hasil belajar 

siswa kelas eksperimen diperoleh data untuk posttest 2,7% siswa berada 

pada kategori kurang, 27,8% siswa berada pada kategori cukup, 50% siswa 

berada pada kategori baik, 27,8% siswa berada pada kategori sangat baik, 

dan untuk posttest kelas kontrol diperoleh 33,4% siswa berada pada 

kategori krang, 38,8% siswa berada pada kategori cukup, 25% siswa 

berada pada kategori baik, 2,8% siswa berada pada kategori sangat baik. 

Persentasi tertinggi untuk perolehan skor saat posttest kelas eksperimen 

berada pada kategori sangat baik dan perolehan skor posttest pada kelas 

kontrol diperoleh cukup baik, sehingga tingkat hasil belajar siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran memiliki perbedaan pengaruh terhadap 
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hasil belajar ini menunjukkan hasil belajar siswa meningkat setelah 

diberikan perlakuan model pembelajaran Project Based Learning. 

Data tes hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa, berdasarkan kriteria 

ketuntasan maksimum (KKM) berada pada kategori tuntas. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Hasil analisis statistika inferensial dimaksudkan untuk menjawab 

hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, sebelum melakukan analisis 

statistika inferensial terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas 

a. Pengujian Prasyarat Analisis 

Adapun pernyataan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Uji Normalitas 

Sebelum pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan 

uji prasyaratan analisi terhadap data penelitian. Uji prasyaratan yang 

pertama adalah uji normalitas. Pengujian normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah populasi berdistribusi normal. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui sebaran data pretest dan posstest pada 

variabel hasil belajar biologi siswa. Uji normalitas yang digunakan 

menggunakan SPSS 25 dengan uji Normality. Test (Kolmogorov-

Sminov). Data dikatakan berdistribusi normal, jika nilai signifikan 

(Sig) > 0,05 atau 5%. Sedangkan rangkuman hasil uji normalitas 

dari data pretest dan posstest masing-masing dapat dilihat pada tabel 

4.7 
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Pretest dan Post-

test Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas  Nilai Signifikan 

Pretest Eksperimen 0,117 

Posstest Eksperimen 0,066 

Pretest kontrol 0,051 

Posstest kontrol 0,061 

(Sumber : Data Lampiran E  Halaman 156) 

Hipotesis yang diuji rekapitulasi hasil belajar pretest dan posstest 

adalah sebagai berikut : 

H₀ : Data berasal dari populasi distribusi normal 

H₁ : Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian : 

Menerima H₀ apabila Pvalue > taraf signifikansi α (0,05) 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil perhitungan kelas eksperimen untuk 

nilai pretest dengan model pembelajaran Project Based 

Learningdioeroleh Pvalue > α (taraf signifikansi α = 0,05) yaitu 

0,117 > 0,05 dan nilai posttest dan yaitu 0,066 > 0,05, sedangkan 

hasil perhitungan kelas kontrol untuk nilai pretest dan posttest 

dengan model pembelajaran konvensional Pvalue > α taraf 

signifikansi α = 0,05) yaitu untuk pretest 0,051 > 0,05 dan posttest 

0,061 > 0,05. Kriteria pengujiannya adalah data berdistribusi normal 

jika Pvalue > α sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan 
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posttest kelas eksperimen dan kontrol termasuk dalam kategori 

normal. 

2) Uji Homogenitas 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas populasi, ternyata kelas 

eksperimen dan kontrol mempunyai data yang berdistribusi normal, 

maka dilanjutkan uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah variasi kedua populasi homogeny (sama). Uji homogenitas 

dua buah variabel dapat diperoleh melalui uji Levene test dengan 

bantuan SPSS 25 for Windows. Adapun hasil analisis uji 

homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Uji Homogenitas Posttest Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

 

Statistik 

Pretest Posstest 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

kontrol 

Sig 0,244 0,204 

Taraf Sig (α) 0,05 0,05 

Kesempulan Kedua Data Homogen Kedua Data Homogen 

(Sumber : Data Lampiran E halaman 156) 

Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut : 

H₀ :  Tidak ada perbedaan varians diantara kedua kelompok 

H₁ : Ada perbedaan varians diantara kedua kelompok 

Kriteria Pengujian : 
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Menerima H₀ apabila Pvalue > taraf signifikansi α (0,05) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji 

Levene’s test diperoleh hasil perhitungan untuk skor pretest hasil 

belajar biologi siswa Pvalue > taraf signifikan α (0,05) yaitu 0,244 > 

0,05 dan posttest hasil belajar biologi siswa Pvalue > taraf 

signifikan α (0,05) yaitu 0,204 > 0,05. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3) Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis yang menghasilkan 

kesimpulan data berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

homogeny, maka uji hipotesis akan dilakukan dengan uji t (paired-

sample t tset) dengan menggunakan bantuan SPSS 25.0. Hasil 

pengujian hipotesis akan disajikan pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis 

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Sig  0,000 0,000 

Tingkat sig (α) 0,05 

(Sumber : Data Lampiran E Halaman 157) 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis data dengan menggunakan 

uji t (paired-sample t test). Taraf signifikansi 0,05 tampak bahwa 

nilai p (sig.(2-tailed)) 0,000 < 0,05 ini berarti bahwa ada perbedaan 

hasil belajar antara model pembelajaran project based learning 

dengan konvensional siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Gowa, 
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bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning lebih 

berpengaruh dibandingkan kelas kontrol dengan model 

pembelajaran konvensional. 

B. Pembahasan  

1. Deskripsi Aktivitas Siswa  

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa aktivitas siswa di kelas XI IPA 

5 selama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning persentase aktivitas siswa dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan ketiga rata-rata 80,11% dan berada dalam kategori aktif. 

Sedangkan aktivitas siswa di kelas XI IPA 4 Selama proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran konvensional persentase aktivitas 

siswa dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga rata-rata 63,57% 

berada dalam kategori aktif.  

2. Perbedaan Statistik Hasil Pretest dan Posttest dan hasil belajar siswa 

antara  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan tabel 4.2 Statistik hasil Posttest kelas Eksperimen, 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pretest hasil belajar biologi siswa 

sebelum diterapkan model pembelajaran Project Based Learning, terlihat 

pada ukuran sampel terdapat 36, sedangkan skor terendah adalah 50, skor 

rata-rata 62,44, dengan median 63,00, dengan standar devisiasi 8.016. 

perbandingan data hasil pretest dan posttest pada kelompok eksperimen 

menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar biologi meningkat setelah 

dilakukan perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis 
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proyek, yakni nilai rata-rata Pretest adalah 62,44, sedangkan nilai rata-rata 

Posttest adalah 87,44  dengan selisih sebanyak 25.  

Hasil pretest kelas XI IPA 5 atau kelas eksperimen dengan jumlah 

siswa sebanyak 36 orang, dengan kriteria ketuntasan 94,4 % dengan 

jumlah siswa 34 orang dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan dan 5,6% 

siswa memenuhi nilai ketuntasan yang telah ditentukan. Sedangkan hasil 

posttest yang diperoleh dengan kriteria ketuntasan terdapat 2,8 dengan 

jumlah 1 orang siswa tidak memenuhi nilai kriteria ketuntasan dan 

terdapat 97,2% dengan jumlah 35 orang siswa.  

Bedasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pretest 

hasil belajar biologi siswa sebelum diterapkan model pembelajaran 

konvensional pada kelas Kontrol terlihat ukuran sampel 36, sedangkan 

skor terendah adalah 50, skor rata-rata 63,50, dengan median 63,00, 

dengan standar devisiasi 8.016. perbandingan data hasil pretest dan 

posttest pada kelompok Kontrol menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar 

biologi meningkat setelah dilakukan perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran konvensional, yakni nilai rata-rata Pretest adalah 63,50 

sedangkan nilai rata-rata Posttest adalah 78,22 dengan selisih sebanyak 

14,72.  

Hasil pretest kelas XI IPA 4 atau kelas kontrol dengan jumlah 

siswa sebanyak 36 orang, dengan kriteria ketuntasan 11,1 % dengan 

jumlah siswa 32 orang dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan dan 88,9% 

siswa memenuhi nilai ketuntasan yang telah ditentukan. Sedangkan hasil 

posttest yang diperoleh dengan kriteria ketidak tuntasan terdapat 33,3% 
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dengan jumlah 12 orang siswa tidak memenuhi nilai kriteria ketuntasan, 

sedangkan siswa yang memenuhi nilai kriteria ketuntasan terdapat 66,7 

dengan jumlah 24 orang siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS versi 

25 data posttest dari hasil belajar biologi pada kelas eksperimen yaitu 

model pembelajaran Project Based Learning dan kelas kontrol yaitu 

model pembelajaran konvensional Pvalue lebih besar dari taraf 

signifikansinya. Kriteria pengujiannya adalah data berdistribusi normal 

jika Pvalue > α sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai posttest kelas 

eksperimen dan kontrol termaksud dalam kategori normal. 

Kemudian uji homogenitas data posttest analisis data dengan 

menggunakan Uji Levenen’s test diperoleh hasil perhitungan untuk skor 

posttest hasil belajar biologi siswa yaitu Pvalue lebih besar dari taraf 

signifikansinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol atau biasa dikatakan homogen. 

Selanjutnya uji hipotesis dianalisis dengan menggunakan uji t 

(paired-sample t test) hasil perhitungan untuk skor posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan didapatkan taraf 

Pvalue lebih kecil dari taraf signifikansinya. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan terhadap hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran Project Based 

Learning dan kelas kontrol di beri perlakuan model pembelajaran 

konvensional siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Gowa. Model 

pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan keaktifan dan 
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motivasi siswa, kreativitas siswa dapat tersalurkan. Hasil penelitian yang 

diperoleh pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nurannisa (2016) menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar biologi menggunakan model pembelajaran berbasis proyek 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dari penerapan 

model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) terhadap 

hasil belajar biologi siswa. 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait model pembelajaran 

berbasis proyek seperti penelitian Mohamadi (2018) yang dilakukan di 

Iran menemukan bahwa model pembelajaran berbasis proyek efektif 

dalam meningkatkan keaktifan dan partisipasi mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

Kesimpulan dari analisis statistik hasil belajar siswa kelas XI IPA 5 

sesudah di beri perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol bahwa 

nilai pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran 

Project Based Learning lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang 

diberi perlakuan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran Project Based Learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi, 

katelitian/kecermatan dan siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri 

yang tinggi tanpa harus timbul rada malu. Model ini mengharuskan siswa 

bekerjasama dan lebih cepat menyimak pembelajaran dan meningkatkan 

daya ingat siswa. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk 
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belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan 

penting dan mereka perlu dihargai. Selain dari itu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih 

aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, 

meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk 

mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan, memberikan 

pengalaman kepada siswa. Pembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasi proyek serta menyelesaikan tugas, melibatkan para 

peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan 

pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia 

nyata, membuat suasa belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta 

didik maupun pendidik menikmati proses belajar. 

Pada hakikatnya model pembelajaran Project Based Learning 

meningkatkan hasil belajar siswa dan menambah pemahaman siswa akan 

materi pembelajaran. Pada siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning terlihat antusias siswa untuk 

mengikuti pelajaran selama proses pembelajaran berlangsung, pada 

model pembelajaran ini setiap kelompok akan diberikan materi pelajaran 

yang kemudian dibuat project dan dipaparkan serta memasukkan ide dan 

gagasannya, model pembelajaran ini juga dapat menciptakan suasan yang 

menyenangkan, sehingga siswa tidak tegang dan dapat belajar dengan 

baik. Sedangkan siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional ini terlihat siswa dari masing-masing 

kelompok kurang bekerjasama dalam berdiskusi serta dalam 
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menyelesaikan tugas yang diberikan, setiap kelompok akan diberikan 

materi pembelajaran yang kemudian diringkas dan dipaparkan. 

Model pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing, 

sehingga menjadikan model pembelajaran yang bisa digunakan pada 

semua mata pelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Walaupun masih masih terdapat hasil kompetensi pengetahuan 

siswa yang belum mencapai batas KKM yang diharapkan, akan tetapi 

hasil tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

anwar (2019), menjelaskan bahwa proses belajar yang menghasilkan hasil 

belajar yang optimal dipengaruhi oleh aktivitas belajar siswa. Jika 

aktivitas belajar siswa kurang mendukung dalam kegiatan pembelajaran, 

maka hasil belajar yang diperoleh juga rendah. Sebaiknya aktivitas siswa 

bagus maka hasil belajar yang diperoleh siswa juga bagus. Dengan 

penggunaan model pembelajaran mempengaruhi aktivitas belajar siswa, 

sehingga terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen untuk pretest didaptkan nilai 

rata-rata yaitu sebesar 62,44 dan untuk posttest didaptkan nilai rata-rata 

sebesar 87,44. Sedangkan hasil belajar siswa pada kelas kontrol untuk 

pretest didaptkan nilai rata-rata yaitu 63,50 dan untuk posttest didapatkan 

nilai rata-rata sebesar 78,22. 

2. Terdapat perbandingan hasil belajar siswa antara model pembelajaran 

project based learning dengan konvensional kelas XI IPA SMA Negeri 3 

Gowa, terlihat dari analisis statistic inferensial dengan uji hipotesis dimana 

nilai probabilitasnya signifikan 0,000 < 0,05 artinya terdapat pengaruh 

hasil belajar siswa model pembelajaran project based learning kelas XI 

IPA SMA Negeri 3 Gowa. 

B. Saran  

Setelah meneliti, berikut beberapa saran yang penulis kemukakan saran 

sebagai berikut adalah: 

1. Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai Solusi Peningkatan Hasil Belajar 

Substansi Pernapasan Model pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk 

penugasan atau proyek dimana kreativitas dapat dieksplorasi secara 

mandiri dan dengan cara yang menarik. 
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2. Yang Terhormat Guru Biologi SMA Negeri 3 Gowa Dalam pembelajaran 

biologi, pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan menciptakan lingkungan 

belajar yang aktif dan menyenangkan. .Untuk menjaga agar siswa tidak 

bosan setelah pelajaran biologi. 

3. Hasil karya siswa harus dikembangkan lebih lanjut agar proyek yang 

sudah selesai dapat dimanfaatkan lebih lanjut. 

4. Kepada pembuat kebijakan pendidikan. Izinkan hasil penelitian ini 

dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya di 

sekolah menengah. SMA Negeri 3 Gowa. 

5. Peneliti lain yang ingin mempelajari variabel-variabel yang relevan yang 

dijadikan acuan dalam situasi dan kondisi yang berbeda akan menemukan 

hasil penelitian lainnya. 
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Silabus, RPP, Kisi-kisi dan Rubrik Soal 

 

A.1 Siabus 

A.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

A.3 Kisi-kisi Soal Instrumen 

A.4 Rubrik Soal Instrumen 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/1 

Materi   : Sistem Pernapasan 

Kompetensi Inti : 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta 

damai, responsive dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secra 

efektif dengan lingkungan sosial dana lam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

beradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah 

keilmuan. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelaja
ran 

Indikator Kegiatan 
Pembelajaran 

Alok
asi 
Wak
tu 

Sumber  Penilaia
n  

4.2 Menjelaskan 
keterkaitan 
antara struktur, 
fungsi dan 
proses serta 
kelainan/penyaki
t yang dapat 

 Saluran 
pernapa
san 
pada 
manusia  

 Mekanis
me 

4.2.1 
Mengidentifik
asi struktur 
dan fungsi 
sistem 
pernapasan. 
4.2.2 

 Tatap muka 
- Mengidentif

ikasi 
struktur dan 
fungsi 
sistem 
pernapasan 

 
 
 
 
 
 
 

 Buku 
mata 
pelaj
aran 
biolo
gi 
kelas 

 Lisan 

 Tertul
is  

 Penug
asan 
proye
k 
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terjadi pada 
sistem 
pernapasan 
manusia dan 
hewan (misalnya 
burung). 

pernapa
san 

 Volume 
udara 
pernapa
san 

 Frekuen
si 
pernapa
san 

 Energi 
pernapa
san 

 Pengaru
h rokok 
terhada
p 
kesehat
an 
pernapa
san 

 Sistem 
pernapa
san 
pada 
hewan. 

Menjelaskan 
proses 
pernapasan 
pada manusia 
4.2.3 
Membanding
kan kapasitas 
dan volume 
paru-paru 
4.2.4 
Menjelaskan 
proses 
pertukaran 
gas. 
4.2.5 
Mengumpulk
an informasi 
dari berbagai 
sumber 
tentang 
gangguan/ 
penyakit yang 
terdapat 
dalam sistem 
pernapasan 
manusia 
4.2.6 
Mengamati 
sistem 
pernapasan 
pada hewan 
vertebrata 
4.2.7 
Menghubung
kan antara 
struktur dan 
fungsi sistem 
pernapasan 
pada hewan 
vertebrata. 

pada 
manusia 

 Memberika
n tugas 
proyek 
pembuatan 
alat peraga 

- Menjelaskan 
proses 
pernapasan 
pada 
manusia 
dan hewan 
vertebrata 

 Kegiatan 
mandiri 
mempelajari 
tentang 

- Perbanding
an 
kapasitas 
dan volume 
paru-paru 

- Menjelaska
n proses 
pertukaran 
gas 

- Mengumpu
lkan 
informasi 
dari 
berbagai 
sumber 
tentang 
gangguan/ 
penyakit 
pernapasan 
manusia  

 Mempresen
tasikan hasil 
kegiatan 
proyek 

- Memberik
an 
kesimpula

 
 
 
 
 
16 jp 

XI  

 inter
net 
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n 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/1 

Topik   : Sistem Pernapasan Manusia 

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI  1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta 

damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa daalam pergaulan 

dunia. 

KI 3   : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi  

4.2 Menjelaskan keterkaitan 
antara struktur, fungsi, dan 
proses serta kelainan/penyakit 
yang dapat terjadi pada sistem 

4.2.1 Mengidentifikasi struktur dan 
fungsi sistem pernapasan manusia. 
 
4.2.2 Menjelaskan proses pernapasan 
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pernapasan pada manusia dan 
hewan (misalnya burung). 

pada manusia. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat : 

1. Mengetahui struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. 

2. Mejelaskan proses pernapasan pada manusia. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Saluran pernapasan manusia 

a. Hidung 

b. Faring 

c. Laring 

d. Trakea 

e. Bronkus 

f. Alveoli  

2. Mekanisme pernapasan 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan   : Saintific 

2. Model Pembelajaran  : Project Based Learning 

3. Metode pembelajaran : Ceramah, Praktikum dan Diskusi 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Media : 

- Lembar Kerja peserta didik (LKPD) 

2. Alat/Bahan 

a. Spidol, papan tulis, dan kertas 

b. Laptop dan LCD proyektor 

3. Sumber Belajar 

a. Buku Biologi Kelas XI Kurikulum 2013 

b. Sumber lainnya yang relevan (internet dan buku literatur) 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 2×45 menit 

Tahapan 
pembelajaran 

Kegiatan waktu 

Guru Peserta didik 

 
 
 
 

1. Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi siswa 
 Guru membuka 

 Siswa 
menjawab 
salam dan 
ketua kelas 
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Pendahuluan 

pertemuan 
dengan 
mengucapkan 
salam dan berdoa 

 Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang ingin dicapai 

 Memberikan 
motivasi dengan 
mengajukan 
pertanyaan “apa 
yang digunakan 
bernapas?” 

memimpin doa 
 Siswa 

memperhatika
n tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan 
oleh guru. 

 Siswa memulai 
pembelajaran 
dengan 
menjawab 
pertanyaan 
yang diajukan 
oleh guru 

 
 
 
15 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan inti 

2. Menyajikan informasi 
Guru menyajikan 
informasi dengan 
memberikan 
apersepsi kepada 
siswa terkait materi 
pembelajaran yaitu 
“memberikan 
gambaran penjelasan 
mengenai struktur 
dan fungsi sistem 
pernapasan serta 
proses pernapasan 
manusia” 

Siswa 
memperhatikan 
dan menyimak 
apersepsi 
mengenai 
penjelasan 
struktur dan fungsi 
pernapasan 
manusia yang di 
sampaikan guru, 
serta mencatat 
hal-hal penting 
yang disampaikan 
guru, serta 
mencatat hal-hal 
penting yang 
disampaikan oleh 
guru terkait materi 
pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 

3. Mengorganiasasikan 
siswa kedalam 
kelompok-kelompok 
belajar 
Gruru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok 

Siswa membentuk 
kelompok dalam 
beberapa 
kelompok sesuai 
arahan guru untuk 
melakukan 
pengerjaan proyek 
pada pertemuan 
selanjutnya. 

4. Membimbing 
kelompok belajar dan 

 Setiap kelompok 
mengikuti 
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bekerja 
 Guru menyajikan 

suatu masalah 
dengan meminta 
setiap kelompok 
untuk mengamati 
gambar alat 
pernapasan pada 
manusia pada buku 
pelajaran. 

 Guru membagikan 
LKPD pada masing-
masing kelompok 
dan menjelaskan 
cara 
pelaksanaannya. 

 Guru mengarahkan 
setiap kelompok 
untuk memulai 
pembuatan project 
dan menuliskan 
hasil kegiatan 
dengan membuat 
laporan hasil 
kegiatan pada LKPD 

 Memberikan 
kesempatan 
kepada siswa 
bertanya mengenai 
ketidak jelasan 
pada LKPD 

arahan guru 
untuk 
memperhatikan 
gambar alat 
pernapasan 
manusia pada 
buku 
pembelajaran 

 Setiap kelompok 
memperhatikan 
penjelasan guru 
mengenai 
petunjuk 
penggunaan 
LKPD 

 Setiap kelompok 
menjalankan 
kegiatan 
pembuatan 
project sesuai 
dengan arahan 
yang telah 
dituliskan dalam 
LKPD 

 Setiap kelompok 
menuliskan hasil 
kegiatan dengan 
membuat 
laporan hasil 
kegiatan 
pembuatan 
project pada 
LKPD 
(mengumpulkan 
data) 

 Siswa yang 
kurang paham 
mengenai 
petunjuk 
pelaksanaan 
LKPD diberikan 
kesempatan 
untuk bertanya 
kepada guru. 

 5. Evaluasi  Setiap kelompok  
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Penutup 

Guru meminta setiap 
kelompok untuk 
mengemukakan 
pendapatnya 
mengenai materi yang 
telah dipelajari 

mengemukakan 
masing-masing 
pendapatnya 
mengenai struktur 
dan fungsi serta 
proses sistem 
pernapasan pada 
manusia 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 6. Guru membimbing 

siswa menyimpulkan 
pelajaran yang telah 
dilakukan dan 
memberikan 
penguatan mengenai 
materi pembelajaran 

Setiap siswa 
menyimpulkan 
materi yang telah 
dipelajari untuk 
menguji sejauh 
mana pemahaman 
siswa terkait 
materi dan siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru 

7. Guru memberikan 
penghargaan kepada 
siswa yang telah 
memberikan 
kesimpulan 

Siswa yang lain 
memberikan 
apresiasi (tepuk 
tangan) kepada 
temannya ataupun 
diri sendiri sebagai 
bentuk 
penghargaan 

8. Guru menutup 
kegiatan 
pembelajaran dengan 
berdoa dan 
mengucapkan salam 

Siswa berdoa 
sesuai dengan 
keyakinan masing-
masing dan 
membalas salam 
guru 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik Penilaian 

Jenis  Bentuk Instrument 

 Sikap 

 Tes untuk kerja 

 Tes tertulis 

 Lembar pengamatan sikap dan 
rubric 

 Tes penilaian kinerja dalam 
diskusi 

 Pretest-postest 

 

2. Instrument Penilaian 

a. Penilaian kompetensi sikap 



 

68 
 

1. Lembar pengamatan sikap/perilaku pada saat mendiskusikan dan 

mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang sistem pernapasan 

manusia dan hewan 

 
No  

 
Aspek yang diobservasi (yang 

dinilai) 

Hasil Pengamata 

    

1 2 3 4 

1 Interaksi siswa dalam konteks 
pembelajaran kelompok 

    

2 Kesungguhan dalam mengerjakan 
tugas kelompok 

    

3 Kerjasama antar siswa dalam 
belajar kelompok 

    

4 Menghargai pendapat teman 
dalam satu kelompok 

    

5 Menghargai pendapat teman 
dalam kelompok lain 

    

 Jumlah 
 Total 

    

 Nilai akhir (total/5)     
Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran  

(tugas kelompok) 

Aspek Kriteria Skor 

Interaksi siswa dalam konteks 
pembelajaran kelompok 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Kesungguhan dalam 
mengerjakan tugas kelompok 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Kerjasama antar siswa dalam 
belajar kelompok  

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Menghargai pendapat teman 
dalam satu kelompo 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Menghargai pendapat teman 
dalam kelompok lain 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 
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NA : 
𝛴 𝑆𝐾𝑂𝑅

5
  

 
2. Daftar nilai siswa aspek sikap dalam pembelajaran teknik non tes 

bentuk pengamatan 

 
N
o 

 
Nama 
siswa 

Skor aktivitas siswa 

interak
si 

kerjasa
ma 

Kesungguh
an 

Mengharg
ai dalam 

kelompok 

Mengharg
ai 

kelompok 
lain 

jumla
h 

1 ………       

2 ………       

3 ………       

4 ………       

5 ……..       

6 ………       

7 ……….       

        
 

b. Penilaian kompetensi pengetahuan 

 

Nama 
peserta 

didik 

Pernyataan   

Pengungkapan 
gagasan yang 

orisinal 

Kebenaran 
konsep 

Ketepatan 
penggunaan 

istilah 

Jumlah 

Ya Tidak Ya Tidak Ya tidak Ya Tidak 

         

         

         
Keterangan : diisi dengan ceklis (√) 

 

 

Skor : Ya = 1, Tidak = 0 

 

 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

c. Penilaian kompetensi keterampilan 

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi 

Aspek Skor Maksimal 

Mempresentasikan hasil diskusi dengan 10 
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jelas 

Kemampuan menghargai pendapat 
orang lain 

10 

Skor total  
 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100 

 

 

Mengetahui      Gowa agustus 2021 

 

Guru mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Ria Hasyim, S.Pd     sartika 

 

Kepala sekolah 

 

 

Dra. Fauziah, M.M 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/1 

Topik   : Sistem Pernapasan Manusia 

 

A. Kompetensi Inti 

KI  1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta 

damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa daalam pergaulan 

dunia. 

KI 3   : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Kompetensi Dasar 

4.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada 

manusia dan hewan (misalnya burung). 

2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

4.2.1 Membandingkan kapasitas dan volume paru-paru. 



 

72 
 

4.2.2 Menjelaskan proses pertukaran gas. 

4.2.3 Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang 

gangguan/penyakit yang terdapat dalam sistem pernapasan 

manusia. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat : 

1. Mengetahui kapasitas dan volume paru-paru 

2. Mejelaskan proses pertukarab gas 

3. Mengetahui gangguan/penyakit yang terdapat dalam sistem pernapasan 

manusia. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Volume udara pernapasan 

2. Pertukaran gas 

3. Pengaruh rokok terhadap kesehatan pernapasan 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan   : Saintific 

2. Model Pembelajaran  : Project Based Learning 

3. Metode pembelajaran : Ceramah, Praktikum dan Diskusi 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Media : 

- Lembar Kerja peserta didik (LKPD) 

2. Alat/Bahan 

a. Spidol, papan tulis, dan kertas 

b. Laptop dan LCD proyektor 

3. Sumber Belajar 

a. Buku Biologi Kelas XI Kurikulum 2013 

b. Sumber lainnya yang relevan (internet dan buku literatur) 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 2×45 menit 

Tahapan 
pembelajaran 

Kegiatan waktu 

Guru Peserta didik 

 
 
 
 
 

1. Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi siswa 
 Guru membuka 

pertemuan 

 Siswa menjawab 
salam dan ketua 
kelas memimpin 
doa 

 Siswa 
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Pendahuluan 

dengan 
mengucapkan 
salam dan berdoa 

 Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang ingin dicapai 

 Memberikan 
motivasi dengan 
mengajukan 
pertanyaan  

memperhatikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan 
oleh guru. 

 Siswa memulai 
pembelajaran 
dengan 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan oleh 
guru 

 
 
15 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan inti 

2. Menyajikan informasi 
Guru menyajikan 
informasi dengan 
memberikan 
apersepsi kepada 
siswa terkait materi 
pembelajaran yaitu 
“memberikan 
gambaran penjelasan 
mengenai kapasitas 
volume paru-paru, 
pertukaran gas dan 
penyakit dalam 
sistem pernapasan.” 

Siswa 
memperhatikan dan 
menyimak 
apersepsi mengenai 
penjelasan 
kapasitas volume 
paru-paru, 
pertukaran gas dan 
penyakit dalam 
sistem pernapasan 
yang di sampaikan 
guru, serta 
mencatat hal-hal 
penting yang 
disampaikan oleh 
guru, terkait materi 
pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 

3. Mengorganiasasikan 
siswa kedalam 
kelompok-kelompok 
belajar 
Gruru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok 

Siswa membentuk 
kelompok dalam 
beberapa kelompok 
sesuai arahan guru 
untuk melakukan 
pengerjaan proyek. 

4. Membimbing 
kelompok belajar dan 
bekerja (presentasi 
hasil project) 
 Melakukan 

penilaian dan 
mengarahkan 
setiap kelompok 

 Setiap kelompok 
mempresentasik
an hasil project 
didepan kelas 
dan teman yang 
lain 
memperhatikan 
kelompok yang 
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mempresentasikan 
hasil project  

 Guru membagikan 
LKPD mengenai 
kapasitas volume 
paru-paru, 
pertukaran gas dan 
penyakit pada 
sistem pernapasan 
pelaksanaannya. 

 Memberikan 
penghargaan 

tampil presentasi 
 Mengerjakan 

LKPD yang telah 
dibagikan guru 
mengenai 
kapasitas volume 
paru-paru, 
pertukaran gas 
dan penyakit 
pada sistem 
pernapasan 

 Mengapresiasi 
teman dan diri 
sendiri dengan 
memberikan 
aplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penutup 

5. Evaluasi  
Guru membimbing 
siswa melakukan 
diskusi tentang hasil 
project yang telah 
dipresentasikan oleh 
masing-masing 
kelompok dan 
berbagai ide untuk 
perkembangan hasil 
project 

Setiap kelompok 
yang tampil 
melakukan diskusi 
mengenai hasil 
project yang telah 
dipresentasikan dan 
kelompok lain 
dapat berbagi ide 
dengan 
mengemukakan 
pendapatnya 
mengenai hasil 
project yang 
dipresentasikan 
oleh kelompok yang 
tampil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 

6. Guru membimbing 
siswa menyimpulkan 
pelajaran yang telah 
dilakukan dan 
memberikan 
penguatan mengenai 
materi pembelajaran 

Setiap siswa 
menyimpulkan 
materi yang telah 
dipelajari untuk 
menguji sejauh 
mana pemahaman 
siswa terkait materi 
dan siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru 

7. Guru memberikan 
penghargaan kepada 
siswa yang telah 

Siswa yang lain 
memberikan 
apresiasi (tepuk 
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memberikan 
kesimpulan 

tangan) kepada 
temannya ataupun 
diri sendiri sebagai 
bentuk 
penghargaan 

8. Guru menutup 
kegiatan 
pembelajaran dengan 
berdoa dan 
mengucapkan salam 

Siswa berdoa sesuai 
dengan keyakinan 
masing-masing dan 
membalas salam 
guru 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik Penilaian 

Jenis  Bentuk Instrument 

 Sikap 

 Tes untuk kerja 

 Tes tertulis 

 Lembar pengamatan sikap dan 
rubric 

 Tes penilaian kinerja dalam 
diskusi 

 Pretest-postest 

 

2. Instrument Penilaian 

a. Penilaian kompetensi sikap 

1. Lembar pengamatan sikap/perilaku pada saat mendiskusikan dan 

mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang sistem 

pernapasan manusia dan hewan 

 
No  

 
Aspek yang diobservasi (yang 

dinilai) 

Hasil Pengamata 

    

1 2 3 4 

1 Interaksi siswa dalam konteks 
pembelajaran kelompok 

    

2 Kesungguhan dalam mengerjakan 
tugas kelompok 

    

3 Kerjasama antar siswa dalam 
belajar kelompok 

    

4 Menghargai pendapat teman 
dalam satu kelompok 

    

5 Menghargai pendapat teman 
dalam kelompok lain 

    

 Jumlah 
 Total 

    

 Nilai akhir (total/5)     
Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran  

(tugas kelompok) 
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Aspek Kriteria Skor 

Interaksi siswa dalam konteks 
pembelajaran kelompok 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Kesungguhan dalam 
mengerjakan tugas kelompok 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Kerjasama antar siswa dalam 
belajar kelompok  

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Menghargai pendapat teman 
dalam satu kelompo 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Menghargai pendapat teman 
dalam kelompok lain 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

 

NA : 
𝛴 𝑆𝐾𝑂𝑅

5
  

 
2. Daftar nilai siswa aspek sikap dalam pembelajaran teknik non tes 

bentuk pengamatan 

 
N
o 

 
Nama 
siswa 

Skor aktivitas siswa 

Interak
si 

kerjasa
ma 

Kesungguh
an 

Mengharg
ai dalam 

kelompok 

Mengharg
ai 

kelompok 
lain 

jumla
h 

1 ………       

2 ………       

3 ………       

4 ………       

5 ……..       

6 ………       

7 ……….       

        
 

b. Penilaian kompetensi pengetahuan 
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Nama 
peserta 

didik 

Pernyataan   

Pengungkapan 
gagasan yang 

orisinal 

Kebenaran 
konsep 

Ketepatan 
penggunaan 

istilah 

Jumlah 

Ya Tidak Ya Tidak Ya tidak Ya Tidak 

         

         

         
Keterangan : diisi dengan ceklis (√) 

 

 

Skor : Ya = 1, Tidak = 0 

 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

c. Penilaian kompetensi keterampilan 

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi 

Aspek Skor Maksimal 

Mempresentasikan hasil diskusi dengan 
jelas 

10 

Kemampuan menghargai pendapat 
orang lain 

10 

Skor total  
 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100 

 

Mengetahui     Gowa agustus 2020 

 

Guru mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Ria Hasyim, S.Pd      sartika 

 

Kepala sekolah 

 

 

Dra. Fauziah M. M 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

Sekolah  : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/1 

Topik   : Sistem Pernapasan Manusia 

 

A. Kompetensi Inti 

KI  1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta 

damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa daalam pergaulan 

dunia. 

KI 3   : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Kompetensi Dasar 

4.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada 

manusia dan hewan (misalnya burung). 

2. Indicator Pencapaian Kompetensi 

4.2.1 Mengamati sistem pernapasan pada hewan vertebrata. 

4.2.2 Menghubungkan antara struktur dan fungsi sistem pernapasan 

pada hewan vertebrata. 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat : 

4. Mengetahui sistem pernapasan pada hewan vertebrata 

5. Mejelaskan struktur dan fungsi sistem pernapasan pada hewan 

vertebrata 

 

D. Materi Pembelajaran 

4. Sistem pernapasan pada hewan vertebrata 

E. Metode Pembelajaran 

4. Pendekatan   : Saintific 

5. Model Pembelajaran  : Project Based Learning 

6. Metode pembelajaran : Ceramah, Praktikum dan Diskusi 

 

F. Media Pembelajaran 

4. Media : 

- Lembar Kerja peserta didik (LKPD) 

5. Alat/Bahan 

c. Spidol, papan tulis, dan kertas 

d. Laptop dan LCD proyektor 

6. Sumber Belajar 

c. Buku Biologi Kelas XI Kurikulum 2013 

d. Sumber lainnya yang relevan (internet dan buku literatur) 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 2×45 menit 

Tahapan 
pembelajaran 

Kegiatan waktu 

Guru Peserta didik 

 
 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 

9. Menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa 
 Guru membuka 

pertemuan dengan 
mengucapkan salam 
dan berdoa 

 Menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai 

 Memberikan 
motivasi dengan 
mengajukan 
pertanyaan “apa 
organ pernapasan 

 Siswa 
menjawab 
salam dan 
ketua kelas 
memimpin doa 

 Siswa 
memperhatikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan 
oleh guru. 

 Siswa memulai 
pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 

15 
menit 
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hewan vertebrata?” dengan 
menjawab 
pertanyaan 
yang diajukan 
oleh guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan inti 

10. Menyajikan 
informasi 
Guru menyajikan 
informasi dengan 
memberikan apersepsi 
kepada siswa terkait 
materi pembelajaran 
yaitu “memberikan 
gambaran penjelasan 
mengenai struktur dan 
fungsi sistem 
pernapasan pada hewan 
vertebrata” 

Siswa 
memperhatikan 
dan menyimak 
apersepsi 
mengenai 
penjelasan struktur 
dan fungsi sistem 
pernapasan pada 
hewan 
vertebrata.” yang 
di sampaikan guru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
menit 11. Mengorganiasasikan 

siswa kedalam 
kelompok-kelompok 
belajar 
Gruru mengarahkan 
siswa duduk sesuai 
kelompok 

Siswa mengikuti 
arahan guru untuk 
duduk sesuai 
kelompok yang 
telah dibentuk 
dalam beberapa 
kelompok untuk 
melakukan diskusi 
mengenai hasil 
pengerjaan project 

12. Membimbing 
kelompok belajar dan 
bekerja (presentasi hasil 
project) 
 Melakukan penilaian 

dan mengarahkan 
setiap kelompok 
mempresentasikan 
hasil project pada 
kelompok selanjutnya 

 Memberikan 
penghargaan 
 

 Siswa mengikuti 
arahan guru 
untuk 
mempresentasik
an hasil kerja 
project pada 
kelompok yang 
belum tampil. 
Kelompok yang 
lain mengikuti 
arahan guru 
untuk 
memperhatikan 
temannya yang 
tampil didepan 

 Mengapresiasi 
teman dan diri 
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sendiri dengan 
memberikan 
aplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penutup 

13. Evaluasi  
Guru meminta setiap 
kelompok untuk 
mengemukakan 
pendapatnya mengenai 
materi yang telah 
dipelajari 

Setiap kelompok 
mengemukakan 
masing-masing 
pendapatnya 
mengenai struktur 
dan fungsi sistem 
pernapasan pada 
hewan vertebrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
menit 

14. Guru membimbing 
siswa menyimpulkan 
pelajaran yang telah 
dilakukan dan 
memberikan penguatan 
mengenai materi 
pembelajaran 

Setiap siswa 
menyimpulkan 
materi yang telah 
dipelajari untuk 
menguji sejauh 
mana pemahaman 
siswa terkait 
materi dan siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru 

15. Guru memberikan 
penghargaan kepada 
siswa yang telah 
memberikan kesimpulan 

Siswa yang lain 
memberikan 
apresiasi (tepuk 
tangan) kepada 
temannya ataupun 
diri sendiri sebagai 
bentuk 
penghargaan 

16. Guru menutup 
kegiatan pembelajaran 
dengan berdoa dan 
mengucapkan salam 

Siswa berdoa 
sesuai dengan 
keyakinan masing-
masing dan 
membalas salam 
guru 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran 

I. Teknik Penilaian 

Jenis  Bentuk Instrument 

 Sikap 

 Tes untuk kerja 

 Tes tertulis 

 Lembar pengamatan sikap dan 
rubric 

 Tes penilaian kinerja dalam 
diskusi 

 Pretest-postest 
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J. Instrument Penilaian 

d. Penilaian kompetensi sikap 

3. Lembar pengamatan sikap/perilaku pada saat mendiskusikan dan 

mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang sistem pernapasan 

manusia dan hewan 

 
No  

 
Aspek yang diobservasi (yang 

dinilai) 

Hasil Pengamata 

    

1 2 3 4 

1 Interaksi siswa dalam konteks 
pembelajaran kelompok 

    

2 Kesungguhan dalam mengerjakan 
tugas kelompok 

    

3 Kerjasama antar siswa dalam 
belajar kelompok 

    

4 Menghargai pendapat teman 
dalam satu kelompok 

    

5 Menghargai pendapat teman 
dalam kelompok lain 

    

 Jumlah 
 Total 

    

 Nilai akhir (total/5)     
Rubrik penilaian pengamatan sikap dalam proses pembelajaran  

(tugas kelompok) 

Aspek Kriteria Skor 

Interaksi siswa dalam konteks 
pembelajaran kelompok 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Kesungguhan dalam 
mengerjakan tugas kelompok 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Kerjasama antar siswa dalam 
belajar kelompok  

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Menghargai pendapat teman 
dalam satu kelompo 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 

Belum tampak 1 

Menghargai pendapat teman 
dalam kelompok lain 

Selalu tampak 4 

Sering tampak 3 

Mulai tampak 2 
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Belum tampak 1 

 

NA : 
𝛴 𝑆𝐾𝑂𝑅

5
  

 
4. Daftar nilai siswa aspek sikap dalam pembelajaran teknik non tes 

bentuk pengamatan 

 
N
o 

 
Nama 
siswa 

Skor aktivitas siswa 

interak
si 

kerjasa
ma 

Kesungguh
an 

Mengharg
ai dalam 

kelompok 

Mengharg
ai 

kelompok 
lain 

jumla
h 

1 ………       

2 ………       

3 ………       

4 ………       

5 ……..       

6 ………       

7 ……….       

        
 

e. Penilaian kompetensi pengetahuan 

 

Nama 
peserta 

didik 

Pernyataan   

Pengungkapan 
gagasan yang 

orisinal 

Kebenaran 
konsep 

Ketepatan 
penggunaan 

istilah 

Jumlah 

Ya Tidak Ya Tidak Ya tidak Ya Tidak 

         

         

         
Keterangan : diisi dengan ceklis (√) 

 

 

Skor : Ya = 1, Tidak = 0 

 

 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

f. Penilaian kompetensi keterampilan 

Rubrik penilaian kinerja (psikomotorik) dalam presentasi dan diskusi 
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Aspek Skor Maksimal 

Mempresentasikan hasil diskusi dengan 
jelas 

10 

Kemampuan menghargai pendapat 
orang lain 

10 

Skor total  
 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100 

 

Mengetahui      Gowa agustus 

2020 

 

Guru mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Ria Hasyim, S.Pd      sartika 

 

Kepala sekolah 

 

 

Dra. Fauziah M. M 
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   X  

 

KISI-KISI SOAL INSTRUMEN 

TINGKAT KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Gowa  

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas/Semester : XI/1 

Materi   : : Sistem Pernapasan 

Materi   : : Sistem Pernapasan 

 
Indikator soal 

Jenjang kognitif  
Soal 

Kunci 
jawaban 

 
Skor C 

1 
C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

4.2.1 
Mengidentifikas
i struktur dan 
fungsi sistem 
pernapasan 
manusia 

 √     1. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 
Organ yang ditunjukkan dengan 
tanda X pada gambar diatas 
merupakan salah satu organ 
pernapasan yang berfungsi 
untuk… 
a. Memproduksi lender 

sewaktu menelan 
b.  Membantu laring menutup 

sewaktu menelan  
c. Membantu esophagus 

menutup sewaktu menelan 
d. Pertukaran udara atmosfer 

ke kapiler tenggorokan. 
e.  Tempat pita susara dan 

menghasilkan suara sehingga 
bisa berbicara. 

 
B 

 
1 

 √     2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

 
C 

 
1 
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Organ sistem pernapasan 
manusia berturut-turut adalah…. 
a. Hidung – faring – trakea – 

laring - bronkus – bronkiolus 
– alveoli 

b. Hidung – laring - faring – 
trakea – bronkiolus – 
bronkus – alveoli 

c. Hidung – faring – laring - 
trakea – alveoli – bronkus – 
bronkiolus 

d. Hidung – trakea – faring – 
laring – bronkus – bronkiolus 
– alveoli 

e. Hidung – trakea - laring –  

 √     3. Berikut ini adalah organ 
pernapasan pada manusia: 
1) Bronkiolus 
2) Laring 
3) Bronkus 
4) Alveolus 
5) Trakea 
6) Hidung 
7) faring 
 Udara masuk ke dalam 
paru-paru secara berurutan 
melewati…. 
a. 6-2-7-1-3-4-5 
b. 6-7-2-5-3-1-4    
c. 6-7-2-5-1-3-5 
d. 6-2-7-3-1-4-5 
e.  6-7-2-3-5-1-4 

 
B 

 
1 

    √   4. Proses melembabkan, 
menyaring dan menghangatkan 
udara yang dihirup saat 
pernapasan, terjadi dibagian…. 
a. trakea  

 
D 

 
1 
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b.  Laring 
c. Faring  
d.  Hidung  
e.  Paru-paru 

4.2.2  
Menjelaskan 
proses 
pernapasan 
pada manusia 

  √    5. Disaat menghirup napas, otot-
otot antar tulang rusuk 
berkontraksi, tulang dada naik 
sehingga… 
a. Rongga dada mengecil, 

berarti tekanan udara 
membesar di dalam paru-
paru dan udara keluar dari 
paru-paru 

b. Rongga dada membesar, 
berarti tekanan udara 
membesar di dalam paru-
paru dan udara keluar dari 
paru-paru 

c. Rongga dada mengecil, 
berarti tekanan udara 
mengecil di dalam paru-paru 
dan udara masuk ke paru-
paru 

d. Rongga dada membesar, 
berarti tekanan udara di 
dalam paru-parumembesar 
dan udara masuk ke paru-
paru 

e. Rongga dada membesar, 
berarti tekanan udara di 
dalam paru-parumengecil 
dan udara masuk ke paru-
paru 

 
E 

 
1 

 √     6. Pada proses masuknya O2 pada 
pernapasan dada diakibatkan 
otot antar tulangrusuk…. 
a. Relaksasi, tekanan udara 

rongga dada rendah 
b. Relaksasi tekanan udara 

rongga dada tinggi 
c. Berkontraksi, tekanan udara 

rongga dada rendah. 
d. Berkontraksi, tekanan udara 

rongga dada seimbang 
e. Berkontraksi, tekanan udara 

 
C 

 
1 
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P 

Q 

rongga dada lebih tinggi 

  √    7. Orang yang menghirup gas CO 
masuk ke dalam sistem 
pernapasan 
manusiamengakibatkan 
kematian karena….. 
a. Otot diafragma melemah  
b. Proses ekspirasi terhambat  
c.  Paru-paru gagal 

berkontraksi 
d. Afinitas Hb terhadap CO 

lebih rendah daripada 
afinitas O2 

e. Afinitas Hb terhadap CO 
lebih tinggi daripada afinitas 
O2 

 
E 

 
1 

  √    8. Amati gambar sistem 
pernapasan manusia di bawah 
ini. 

 
Proses inspirasi akan terjadi 
jika…… 
a. P berkontraksi          
b. P berelaksasi 
c. Q berkontraksi 
d. Q berelaksasi 
e. P dan Q berkontraksi 

 
B 

 
1 

   √   9. Pada organ paru-paru terdapat 
semacam gelembung yang 
disebut…….. 
a. Bronkiolu  
b. Sinus  
c. Bronkus  
d. Virus  
e. Alveolus  

 
C 

 
1 

 √     10. Mekanisme pernapasan manusia 
2 tahap, tahap inspirasi terjadi 
bila…… 
a. Orot-otot antar tulang rusuk 

 
C 

 
1 
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menegang (kontraksi) dan 
pada saat yang bersamaan 
otot diafragma juga 
menegang, rongga dada 
mengecil,paru-paru 
mengembang, tekanan 
udara dalam kantung-
kantung paru-paru turun 
menjadi lebih rendah 
daripada tekanan udara 
atmosfer sehingga udara 
mengalir masuk ke paru-paru 

b. Otot-otot antar tulang rusuk 
mengendor (relaksasi) dan 
pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga 
mengendor, rongga dada 
menyempit, paru-
paruterdesak mengecil 
sehingga tekanan udara 
dalam paru-paru turun133 
menjadi lebih naik lebih 
tinggi dari tekanan udara 
atmosfer,udara mengalir 
keluar dari paru-paru. 

c. Otot-otot antar tulang rusuk 
menegang(kontraksi) dan 
pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga 
menegang, rongga dada 
membesar, paru-paru 
mengembang, tekanan 
udara dalam 
kantungkantung paru-paru 
turun menjadi lebih rendah 
daripada tekanan udara 
atmosfer sehingga udara 
mengalir masuk ke paru-paru 

d. Otot-otot antar tulang rusuk 
mengendor (relaksasi) dan 
pada saat yang bersamaan 
otot diafragma 
mengembang, rongga dada 
menyempit, paru-paru 
terdesak mengecil sehingga 
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tekanan udara dalam paru-
paru naik lebih tinggi dari 
tekanan udara atmosfer, 
udara mengalir keluar dari 
paru-paru 

e. Otot-otot antar tulang rusuk 
mengendor (relaksasi) dan 
pada saat yang bersamaan 
otot diafragma 
mengembang, rongga dada 
menyempit, paru-paru 
terdesak mengecil sehingga 
tekanan udara dalam paru-
paru naik lebih tinggi dari 
tekanan udara atmosfer, 
udara mengalir keluar dari 
paru-paru. 

 √     11. Proses keluarnya O2 pada 
pernapasan dada disebakan otot 
antar tulang rusuk…. 
a. Relaksasi, tekanan udara 

rongga dada tinggi 
b. Relaksasi, tekanan udara 

rongga dada rendah 
c. Berkontraksi, tekanan udara 

rongga dada rendah 
d. Berkontraksi, tekanan udara 

rongga dada seimbang 
e. Berkontraksi, tekanan udara 

rongga dada lebih tinggi 

 
A 

 
1 

 √     12. Mekanisme pernapasan manusia 
ada 2 tahap, tahap ekspirasi 
terjadi bila….. 
a. otot-otot antar tulang rusuk 

menengang (kontraksi) dan 
pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga 
menegang, rongga dada 
mebesar,paru-
parumengembang, tekanan 
udara dalam kantung-
kantung paruparuturun(lebih 
rendah daripada tekanan 
udara atmosfer) sehingga 
udara mengalir masuk ke 

 
E 

 
1 
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paru-paru 
b. otot-otot antar tulang rusuk 

mengendor (relaksasi) dan 
pada saat yang bersamaan 
otot diafragma 
mengembang, rongga dada 
menyempit, paru-
paruterdesak mengecil 
sehingga tekanan udara 
dalam paru-paru naiklebih 
tinggi dari tekanan udara 
atmosfer, udara mengalir 
keluar dari paru-paru 

c. otot-otot tulang rusuk 
menegang (kontraksi) dan 
pada saat yan bersamaan 
otot diafragma juga 
menegang, rongga mengecil, 
paru-paru mengembang, 
tekanan udara dalam 
kantungkantung paru-paru 
mengembang, tekanan 
udara dalam kantung-
kantung paru-paru turun 
menjadi lebih rendah 
daripada tekanan udara 
atmosfer sehingga udara 
mengalir masuk ke paru-paru 

d. otot-otot antar tulang rusuk 
mengendor (relaksasi) dan 
pada saat yang bersamaan 
otot diafragma juga 
mengembang, rongga dada 
menyempit,paru-paru 
terdesak mengecil sehingga 
tekanan udara dalam paru-
paru naiklebih tinggi dari 
tekanan udara atmosfer, 
udara mengalir keluar dari 
paru-paru 

e. otot-otot antar tulang rusuk 
mengendor (relaksasi) dan 
pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga 
mengendor, rongga dada 
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menyempit, paru-paru 
terdesak mengecil sehingga 
tekanan udara dalam paru-
paru naiklebih tinggi dari 
tekanan udara atmosfer, 
udara mengalir keluar paru-
paru 

 √     13. Proses pernapasan inspirasi 
dengan hubungan kerja otot 
paling tepatadalah…. 
a. Otot diafragma relaksasi, 

maka terjadi inspirasi yang 
kuat 

b. Otot diafragma berkontraksi, 
maka udara keluar dari paru-
paru 

c. Otot diafragma berkontraksi, 
maka paru-paru akan 
mengembang 

d. Otot diafragma relaksasi, 
maka udara masuk ke dalam 
paru-paru 

e. Otot diafragma relaksasi, 
maka tekanan udara dalam 
paru-paru mengecil 

 
C 

 
1 

    √   14. Orang yang makan sambil 
berbicara dapat menyebabkan 
tersedak, haltersebut terjadi 
karena…... 
a. Saat makan sambil 

berbicara, katup pada 
esophagus dan trakea sama-
samatertutup, sehingga 
makanan dapat masuk ke 
dalam trakea. 

b. Saat makan sambil 
berbicara, katup pada 
esophagus dan trakea 
salahsatunya terbuka, 
sehingga makanan dapat 
masuk ke dalam esophagus 

c. Saat makan sambil 
berbicara, katup 
padaesophagus dan trakea 
samasamaterbuka, sehingga 

 
C 

 
1 
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makanan dapat masuk dalam 
trakea. 

d. Saat makan sambil 
berbicara, katup pada 
esophagus dan trakea 
samaterbuka, sehingga 
makanan tidak dapat masuk 
ke dalam trakea. 

e. Saat makanan sambil 
berbicara, katup pada 
esophagus dan trakea sama-
sama menutup, sehingga 
makanan dapat masuk ke 
dalam trakea 

   √   15. Amatilah gambar di bawah ini: 
 

 
Berdasarkan dari gambar 
tersebut, perbedaan antara 
pernapasan internal dengan 
eksternal adalah…. 
a. Pernapasan eksternal 

adalah rangkaian proses 
pertukaran oksigen 
dengankarbondioksida 
antara sel-sel tubuh dengan 
lingkungan eksternal,s 
edangkan pernapasan 
internal adalah pertukaran 
udara yang terjadi antara 
darah dan tubuh. 

b. Pernapasan eksternal 
adalah rangkaian proses 
pertukaran oksigen dengan 
karbondioksida antara 
tubuh dengan lingkungan 

 
B 

 
1 
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eksternal, sedangkan 
pernapasan internal adalah 
pertukaran udara yang 
terjadi antara darah dansel-
sel tubuh 

c. Pernapasan ekstenal adalah 
pertukaran O2 dengan CO2 
di arteri, sedangkan 
pernapasan internal adalah 
pertukaran O2 dengan CO2 
di pembuluh vena. 

d. Pernapasan ekstenal adalah 
pertukaran O2 dengan CO2 
di hidung dengan paru-
paru, sedangkan 
pernapasan internal adalah 
pertukaran O2 denganCO2 
di jaringanjaringan tubuh. 

e. Pernapasan eksternal 
terjadi pertukaran udara 
pada hidung dan mulut,p 
ernapasan internal terjadi 
pertukaran O2 dengan CO2 
di paru-paru.  

4.2.3  
Membandingka
n kapasitas dan 
volume paru-
paru.   
 

   √   16. Berikut ini yang bukan tergolong 
alat pernapasan ialah……. 
a. Rongga hidung 
b. Kerongkongan  
c. Tenggorokan  
d. Bronkus  
e. Saluran hidung  

 
B 

 
1 

 √     17. Kapiler darah banyak 
terdapat di dalam rongga 
hidung yang berfungsi 
untuk…… 
 
 
 
 

 
a. menyaring debu. 
b. memproduksi lender 
c. menghangatkan udara  
d. alat indera penciuman  
e. menyaring dan memilah 

 
C 

 
1 
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udara 

 √     18. Karbon dioksida yang diangkut 
oleh darah yang terbanyak 
dalam bentuk….. 
a. Karbonat anhudrase 
b. Ion bikarbonat (HCO3-)  
c. Asam karbonat (H2CO3) 
d. Terlarut di dalam plasma 

darah 
e. Terikat oleh hemoglobin 

(HbCO2) 

 
B 

 
1 

 √     19. Udara sisa yang masih berada di 
dalam paru-paru manusia 
setelah menghembuskan udara 
sekuatkuatnya, disebut udara…… 
a. Residu  
b. Pernapasan  
c. Cadangan 
d. kapasitas vital 
e.  komplementer 

 
A 

 
1 

   √   20. Orang yang dapat mempunyai 
volume dan kapasitas paru-paru 
cenderung besar adalah…. 
a. Penyanyi.   
b. Atlet lari                 
c. Atlet renang 
d.  Atlet Gulat  
e. Pendaki Gunung 

 
C 

 
1 

    √  21. Jika dibandingkan antara 
seorang yang berlari dalam 
kondisi sakit denganseorang 
yang dalam keadaan normal, 
maka bagaimana keadaan 
frekuensi pernapasan mereka…. 
a. Frekuensi bernapas mereka 

sama 
b. Rongga dada orang lari lebih 

besar   sehingga 
frekuensinya lebih cepat 

c. Rongga dada orang normal 
lebih besar sehingga 
frekuensinya lebih cepat 

d. Orang dalam keadaan 
normal frekuensi 
bernapasnya lebih banyak 

 
B 

 
1 
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dibandingkan yang berlari 
e. Orang yangberlari frekuensi 

bernapasnya lebih banyak 
dibandingkan yang normal 

4.2.4 
Menjelaskan 
proses 
pertukaran gas 

  √    22. Cermtilah gambar sistem 
pernapasan manusia dibawah 
ini. 
 

 
 
 

Berdasarkan gambar, pertukaran 
oksigen dan karbondioksida 
berlangsung pada organ 
nomor…. 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. 1 

 
A 

 
1 

√      23. Pertukaran CO2 dengan O2 pada 
alveoli paruparu terjadi secara… 
a. difusi    
b. osmosis 
c.  Hipotonis  
d. Hipertonis  
e. transport pasif 

 
A 

 
1 

4.2.5 
Mengumpulkan 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
gangguan/peny
akit yang 
terdapat dalam 

   √   24. Permasalahan polusi udara, 
seseorang dapat dinyatakan 
keracunan zat tertentu yang 
mengakibatkan hemoglobin di 
dalam darah tidak mampu 
mengikatoksigen. Zat apakah 
yang dapat menyebabkan 
kondisi tersebut? 

 
E 

 
1 

1 

2 

3 

4 

5 
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sistem 
penapasan 
manusia 

a. Sulfur.  
b. Belerang  
c. Nitrogen   
d. Karbon dioksida 
e. Karbon monoksida 

 √     25. Adanya virus yang menimbulkan 
radang selaput mukosa saluran 
pernapasan menimbulkan 
penyakit…. 
a. asfiksia 
b. faringitis 
c. apnea tidur  
d. Influenza 
e. Tuberculosis 

 
D 

 
1 

 √     26. Gangguan pernapasan yang 
mengakibatkan berkurangnya 
daerah pertukar O2 dengan CO2 
disebut emfisema. Gangguan ini 
muncul disebabkan ada 
kerusakan berupa radang 
pada…. 
a. trakea  
b. tenggorokan  
c. rongga faring  
d. dinding alveolus 
e. membran mukosa 

 
D 

 
1 

4.2.6 
Mengamati 
sistem 
pernapasan 
pada hewan 
vertebrata.  
  
 

√      27. Katak dapat bernapas 
menggunakan kulitnya karena 
kulit katak tipis,lembab, dan 
mengandung banyak kapiler 
darah. Oksigen yang masuk 
melalui kulit akan diangkut 
menuju… 
a. Esofagus 
b. Geniohioideus  
c. Sternohiodeus 
d.  vena pulmo kutanea  
e. Arteri pulmo kutanea 

 
D 

 
1 

√      28. Beberapa jenis ikan mampu 
hidup di tempattempat yang 
kadar oksigennya rendah, 
misalnya di rawa. Pada jenis ikan 
seperti ini rongga insangnya 

 
A 

 
1 
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mengalami perluasan yang 
disebut….. 
a. Lamela     
b. Labirin                       
c. Operkulum 
d. Rigi-rigi insang 
e. Lengkung insang 

4.2.7  
Menghubungka
n antara 
struktur dan 
fungsi sistem 
pernapasan 
hewan 
vertebrata. 

√      29. Fungsi kantung udara pada 
burung sebagai berikut, 
kecuali….. 
a. Mencegah kedinginan 
b. Mengurangi hilangnya 

panas.  
c. Membantu memperkeras 

suara 
d. Mengatur pernapasan saat 

bertengger 
e. Mengatur berat jenis tubuh 

saat terbang 

 
D 

 
1 
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   X  

RUBRIK SOAL 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Gowa  

Mata Pelajaran : Biologi   

Kelas/Semester : XI/1 

Materi   : Sistem Pernapasan 

No Jenjang 
Kognitif 

Soal Skor 

1. C2 1. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 

 
Organ yang ditunjukkan dengan tanda X pada 
gambar diatas merupakan salah satu organ 
pernapasan yang berfungsi untuk… 
a. Memproduksi lender sewaktu menelan 
b. Membantu laring menutup sewaktu 

menelan 
c. Membantu esophagus menutup sewaktu 

menelan  
d. Pertukaran udara atmosfer ke kapiler 

tenggorokan.  
e. Tempat pita susara dan menghasilkan suara 

sehingga bisa berbicara. 

1 

2.  C2 2. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
 

  Organ sistem pernapasan manusia berturut-

1 



 

100 
 

turut adalah…. 
a. Hidung – faring – trakea – laring - bronkus – 

bronkiolus – alveoli 
b. Hidung – laring - faring – trakea – bronkiolus 

– bronkus – alveoli 
c. Hidung – faring – laring - trakea – alveoli – 

bronkus – bronkiolus 
d. Hidung – trakea – faring – laring – bronkus – 

bronkiolus – alveoli 
e. Hidung – trakea - laring – faring – bronkiolus 

– bronkus – alveoli 

3.  C2 3. Berikut ini adalah organ pernapasan pada 
manusia: 
1) Bronkiolus         5) trakea 
2) Laring                 6) hidung 
3) Bronkus            7) faring 
4) Alveolus 
Udara masuk ke dalam paru-paru secara 
berurutan melewati…. 
a. 6-2-7-1-3-4-5 
b. 6-7-2-5-3-1-4 
c. 6-7-2-5-1-3-5  
d. 6-2-7-3-1-4-5  
e. 6-7-2-3-5-1-4  

1 

4. C4 4. Proses melembabkan, menyaring dan 
menghangatkan udara yang dihirup saat 
pernapasan, terjadi dibagian…. 
a. trakea            
b.  Laring          
c.  Faring  
d. Hidung       
e. paru-paru. 

1 

5. C3 5. Disaat menghirup napas, otot-otot antar tulang 
rusuk berkontraksi, tulang dada naik sehingga… 
a. Rongga dada mengecil, berarti tekanan 

udara membesar di dalam paru-paru dan 
udara keluar dari paru-paru 

b. Rongga dada membesar, berarti tekanan 
udara membesar di dalam paru-paru dan 
udara keluar dari paru-paru 

c. Rongga dada mengecil, berarti tekanan 
udara mengecil di dalam paru-parudan 
udara masuk ke paru-paru 

d. Rongga dada membesar, berarti tekanan 
udara di dalam paru-parumembesar dan 

1 
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P 

Q 

udara masuk ke paru-paru 
e. Rongga dada membesar, berarti tekanan 

udara di dalam paru-parumengecil dan 
udara masuk ke paru-paru. 

6. C2 6. Pada proses masuknya O2 pada pernapasan 
dada diakibatkan otot antar tulangrusuk…. 
a. Relaksasi, tekanan udara rongga dada 

rendah 
b. Relaksasi tekanan udara rongga dada tinggi 
c. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada 

rendah. 
d. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada 

seimbang 
e. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada 

lebih tinggi  

1 

7. C3 7. Orang yang menghirup gas CO masuk ke dalam 
sistem pernapasan manusiamengakibatkan 
kematian karena….. 
a. Otot diafragma melemah 
b. Proses ekspirasi terhambat  
c. Paru-paru gagal berkontraksi  
d. Afinitas Hb terhadap CO lebih rendah 

daripada afinitas O2  
e. Afinitas Hb terhadap CO lebih tinggi 

daripada afinitas O2 

1 

8. C3 8. Amati gambar sistem pernapasan manusia di 
bawah ini 
 

 
Proses inspirasi akan terjadi jika…… 
a. P berkontraksi          
b. P berelaksasi     
c. Q berelaksasi  
d. Q berkontraksi  
e. P dan Q berkontraksi 

1 

9. C3 9. Pada organ paru-paru terdapat semacam 
gelembung yang disebut……… 
a. Bronkiolus  

1 
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b. Sinus  
c. Bronkus  
d. Virus  
e. Alveolus  

10. C2 10. Mekanisme pernapasan manusia 2 tahap, 
tahap inspirasi terjadi bila…… 
a. Otot-otot antar tulang rusuk menegang 

(kontraksi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga menegang, rongga 
dada mengecil,paruparumengembang, 
tekanan udara dalam kantungkantung 
paru-paru turunmenjadi lebih rendah 
daripada tekanan udara atmosfer sehingga 
udaramengalir masuk ke paru-paru 

b. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor 
(relaksasi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga mengendor, rongga 
dada menyempit, paruparuterdesak 
mengecil sehingga tekanan udara dalam 
paru-paru turun133 menjadi lebih naik 
lebih tinggi dari tekanan udara 
atmosfer,udaramengalir keluar dari paru-
paru. 

c. Otot-otot antar tulang rusuk menegang 
(kontraksi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga menegang, rongga 
dada membesar, paru-paru mengembang, 
tekanan udara dalam kantungkantung 
paru-paru turun menjadi lebih rendah 
daripada tekanan udara atmosfer sehingga 
udara mengalir masuk ke paru-paru 

d. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor 
(relaksasi) dan pada saat yang bersamaan 
otot diafragma mengembang, rongga dada 
menyempit, paru-paru terdesak mengecil 
sehingga tekanan udara dalam paru-paru 
naik lebih tinggi dari tekanan udara 
atmosfer, udara mengalir keluar dari paru-
paru 

e. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor 
(relaksasi) dan pada saat yang bersamaan 
otot diafragma mengembang, rongga dada 
menyempit, paru-paru terdesak mengecil 
sehingga tekanan udara dalam paru-paru 
naik lebih tinggi dari tekanan udara 

1 
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atmosfer, udara mengalir keluar dari paru-
paru. 

11. C2 11. Proses keluarnya O2 pada pernapasan dada 
disebakan otot antar tulang rusuk…. 
a. Relaksasi, tekanan udara rongga dada 

tinggi 
b. Relaksasi, tekanan udara rongga dada 

rendah 
c. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada 

rendah 
d. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada 

seimbang 
e. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada 

lebih tinggi 

1 

12. C2 12. Mekanisme pernapasan manusia ada 2 tahap, 
tahap ekspirasi terjadi bila….. 
a. otot-otot antar tulang rusuk menengang 

(kontraksi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga menegang, rongga 
dada mebesar,paruparumengembang, 
tekanan udara dalam kantungkantung 
paru-paruturun(lebih rendah daripada 
tekanan udara atmosfer) sehingga 
udaramengalirmasuk ke paru-paru 

b. otot-otot antar tulang rusuk mengendor 
(relaksasi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma mengembang, rongga dada 
menyempit, paruparuterdesak mengecil 
sehingga tekanan udara dalam paru-paru 
naiklebih tinggi dari tekanan udara 
atmosfer, udara mengalir keluar dari paru-
paru 

c. otot-otot tulang rusuk menegang 
(kontraksi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga menegang, rongga 
mengecil, paruparumengembang, tekanan 
udara dalam kantungkantung paru-
parumengembang, tekanan udara dalam 
kantung-kantung paru-paru turunmenjadi 
lebih rendah daripada tekanan udara 
atmosfer sehingga udaramengalir masuk ke 
paru-paru 

d. otot-otot antar tulang rusuk mengendor 
(relaksasi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga mengembang, rongga 

1 
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dada menyempit,paru-paru terdesak 
mengecil sehingga tekanan udara dalam 
paru-paru naiklebih tinggi dari tekanan 
udara atmosfer, udara mengalir keluar dari 
paru-paru 

e. otot-otot antar tulang rusuk mengendor 
(relaksasi) dan pada saat yangbersamaan 
otot diafragma juga mengendor, rongga 
dada menyempit, paruparuterdesak 
mengecil sehingga tekanan udara dalam 
paru-paru naiklebih tinggi dari tekanan 
udara atmosfer, udara mengalir keluar 
paru-paru 

13. C2 13. Proses pernapasan inspirasi dengan hubungan 
kerja otot paling tepatadalah…. 
a. Otot diafragma relaksasi, maka terjadi 

inspirasi yang kuat 
b. Otot diafragma berkontraksi, maka udara 

keluar dari paru-paru 
c. Otot diafragma berkontraksi, maka paru-

paru akan mengembang 
d. Otot diafragma relaksasi, maka udara 

masuk ke dalam paru-paru 
e. Otot diafragma relaksasi, maka tekanan 

udara dalam paru-paru mengecil 

1 

14. C4 14. Orang yang makan sambil berbicara dapat 
menyebabkan tersedak, haltersebut terjadi 
karena…... 
a. Saat makan sambil berbicara, katup pada 

esophagus dan trakea sama-samatertutup, 
sehingga makanan dapat masuk ke dalam 
trakea. 

b. Saat makan sambil berbicara, katup pada 
esophagus dan trakea salahsatunya 
terbuka, sehingga makanan dapat masuk 
ke dalam esophagus. 

c. Saat makan sambil berbicara, katup pada 
esophagus dan trakea sama-sama terbuka, 
sehingga makanan dapat masuk dalam 
trakea. 

d. Saat makan sambil berbicara, katup pada 
esophagus dan trakea sama terbuka, 
sehingga makanan tidak dapat masuk ke 
dalam trakea. 

e. Saat makanan sambil berbicara, katup pada 

1 
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esophagus dan trakea sama-sama 
menutup, sehingga makanan dapat masuk 
ke dalam trakea. 

15. C4 15. Amati gambar di bawah ini! 

 
Berdasarkan dari gambar tersebut, perbedaan 
antara pernapasan internaldengan eksternal 
adalah…. 
a. Pernapasan eksternal adalah rangkaian 

proses pertukaran oksigen dengan 
karbondioksida antara sel-sel tubuh dengan 
lingkungan eksternal, sedangkan 
pernapasan internal adalah pertukaran 
udara yang terjadi antara darah dan tubuh. 

b. Pernapasan eksternal adalah rangkaian 
proses pertukaran oksigen dengan 
karbondioksida antara tubuh dengan 
lingkungan eksternal, sedangkan 
pernapasan internal adalah pertukaran 
udara yang terjadi antara darah dansel-sel 
tubuh. 

c. Pernapasan ekstenal adalah pertukaran O2 
dengan CO2 di arteri, sedangkan 
pernapasan internal adalah pertukaran O2 
dengan CO2 di pembuluh vena. 

d. Pernapasan ekstenal adalah pertukaran O2 
dengan CO2 di hidung dengan paru-paru, 
sedangkan pernapasan internal adalah 
pertukaran O2 denganCO2 di 
jaringanjaringan tubuh. 

e. Pernapasan eksternal terjadi pertukaran 
udara pada hidung dan mulut, pernapasan 
internal terjadi pertukaran O2 dengan CO2 
di paruparu. 

1 

16. C2 16. Berikut ini yang bukan tergolong alat 
pernapasan ialah……… 

1 
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a. Rongga Hidung 
b. Kerongkongan  
c. Tenggorokan  
d. Bronkus  
e. Saluran hidung  

17. C2 17. Kapiler darah banyak terdapat di dalam rongga 
hidung yang berfungsi untuk……. 
 
 
 
 

 
 

a. menyaring debu. 
b. memproduksi lendir  
c. menghangatkan udara   
d. alat indera penciuman 
e. menyaring dan memilah udara 

1 

18. C2 18. Karbon dioksida yang diangkut oleh darah yang 
terbanyak dalam bentuk….. 
a. Karbonat anhudrase 
b. Ion bikarbonat (HCO3-)  
c. Asam karbonat (H2CO3) 
d. Terlarut di dalam plasma darah 
e. Terikat oleh hemoglobin (HbCO2) 

1 

19. C2 19. Udara sisa yang masih berada di dalam paru-
paru manusia setelah menghembuskan udara 
sekuatkuatnya, disebut udara…… 
a. Residu            
b. Pernapasan      
c. Cadangan  
d. kapasitas vitasl 
e. komplementner 

1 

20. C4 20. Orang yang dapat mempunyai volume dan 
kapasitas paru-paru cenderungbesar adalah…. 
a. Penyanyi.   
b. Atlet lari                
c. Atlet renang  
d. Atlet Gulat  
e. Pendaki Gunung 

1 

21. C5 21. Jika dibandingkan antara seorang yang berlari 
dalam kondisi sakit denganseorang yang dalam 
keadaan normal, maka bagaimana keadaan 
frekuensi pernapasan mereka…. 
a. Frekuensi bernapas mereka sama 

1 
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b. Rongga dada orang lari lebih besar 
sehingga frekuensinya lebih cepat 

c. Rongga dada orang normal lebih besar 
sehingga frekuensinya lebih cepat  

d. Orang dalam keadaan normal frekuensi 
bernapasnya lebih banyakdibandingkan 
yang berlari  

e. Orang yangberlari frekuensi bernapasnya 
lebih banyak disbanding yang normal. 

22. C3 22. Cermatilah gambar sistem pernapasan 
manusia dibawah ini. 
 

 
 
 

Berdasarkan gambar, pertukaran oksigen dan 
karbondioksida berlangsung pada organ 
nomor…. 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. 1 

1 

23. C1 23. Pertukaran CO2 dengan O2 pada alveoli paru-
paru terjadi secara… 
a. Difusi  
b. Osmosis     
c. Hipotonis 
d. Hipertonis  
e. Transport pasif 

1 

24. C4 24. Permasalahan polusi udara, seseorang dapat 
dinyatakan keracunan zat tertentu yang 
mengakibatkan hemoglobin di dalam darah 
tidak mampu mengikat oksigen.  
Zat apakah yang dapat menyebabkan kondisi 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
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tersebut? 
a. Sulfur. 
b. Belerang  
c. Nitrogen  
d. Karbon dioksida 
e. Karbon monoksida 

25. C2 25. Adanya virus yang menimbulkan radang 
selaput mukosa saluran pernapasan 
menimbulkan penyakit…. 
a. Asfiksia  
b. Faringitis  
c. Apnea tidur  
d. Influenza 
e. Tuberkulosis 

1 

26. C2 26. Gangguan pernapasan yang mengakibatkan 
berkurangnya daerah pertukaranO2 dengan 
CO2 disebut emfisema. Gangguan ini muncul 
disebabkan adakerusakan berupa radang 
pada…. 
a. Trakea  
b. Tenggorokan   
c. Rongga faring     
d. Dinding alveolus     
e. Membran mukosa 

1 

27. C1 27. Katak dapat bernapas menggunakan kulitnya 
karena kulit katak tipis,lembab, dan 
mengandung banyak kapiler darah. Oksigen 
yang masuk melalui kulit akan diangkut 
menuju… 
a. Esofagus 
b. Geniohioideus 
c. Sternohiodeus 
d. vena pulmo kutanea  
e. Arteri pulmo kutanea 

1 

28. C1 28.  Beberapa jenis ikan mampu hidup di tempat-
tempat yang kadar oksigennya rendah, 
misalnya di rawa. Pada jenis ikan seperti ini 
rongga insangnya mengalami perluasan yang 
disebut….. 
a. Lamela          
b. Labirin          
c. Operkulum  
d. Rigi-rigi insang 
e. Lengkung insang 

1 

29. C1 29. Fungsi kantung udara pada burung sebagai 1 
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berikut, kecuali….. 
a. Mencegah kedinginan 
b. Mengurangi hilangnya panas. 
c. Membantu memperkeras suara 
d. Mengatur pernapasan saat bertengger  
e. Mengatur berat jenis tubuh saat terbang 
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Soal dan Kunci Jawaban Pretest dan Posttest 

 

B.1 Soal Pilihan Ganda Pretest 

B.2 Lembar Jawaban Pretest 

B.3 Soal Pilihan Ganda Posttest 

B.4 Lembar Jawaban Posttest 

B.5 Kunci Jawaban 
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   X  

SOAL PRE-TEST  

Petunjuk : berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar ! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Organ yang ditunjukkan dengan tanda X pada gambar diatas merupakan 

salah satu organ pernapasan yang berfungsi untuk… 

a. Memproduksi lender sewaktu menelan  

b. Membantu laring menutup sewaktu menelan  

c. Membantu esophagus menutup sewaktu menelan  

d. Pertukaran udara atmosfer ke kapiler tenggorokan.  

e. Tempat pita susara dan menghasilkan suara sehingga bisa berbicara. 

2. Disaat menghirup napas, otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, 

tulang dada naik sehingga……. 

a. Rongga dada mengecil, berarti tekanan udara membesar di dalam 

paru-paru dan udara keluar dari paru-paru 

b. Rongga dada membesar, berarti tekanan udara membesar di dalam 

paru-paru dan udara keluar dari paru-paru 

c. Rongga dada mengecil, berarti tekanan udara mengecil di dalam paru-

paru dan udara masuk ke paru-paru 

d. Rongga dada membesar, berarti tekanan udara di dalam paru-paru 

membesar dan udara masuk ke paru-paru 

e. Rongga dada membesar, berarti tekanan udara di dalam paru-paru 

mengecil dan udara masuk ke paru-paru 

3. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Organ sistem pernapasan manusia berturut-turut adalah…. 

a. Hidung – faring – trakea – laring - bronkus – bronkiolus – alveoli 

b. Hidung – laring - faring – trakea – bronkiolus – bronkus – alveoli 

c. Hidung – faring – laring - trakea – alveoli – bronkus – bronkiolus  

d. Hidung – trakea – faring – laring – bronkus – bronkiolus – alveoli  
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e. Hidung – trakea - laring – faring – bronkiolus – bronkus – alveoli 

4. Berikut ini yang bukan tergolong alat pernapasan ialah……. 

a. Rongga hidung 

b. Kerongkongan 

c. Tenggorokan  

d. Bronkus  

e. Saluran hidung 

5. Proses melembabkan, menyaring dan menghangatkan udara yang dihirup 

saat pernapasan, terjadi dibagian…. 

a. Trakea      

b. Laring 

c. Faring 

d. Hidung 

e. Paru-paru 

6. Kapiler darah banyak terdapat di dalam rongga hidung yang berfungsi 

untuk….. 

 

 

 

a. Menyaring debu. 

b. Memproduksi lender 

c. Menghangatkan udara 

d. Alat indera penciuman 

e. Menyaring dan memilah udara 

7. Pada proses masuknya O2 pada pernapasan dada diakibatkan otot antar 

tulang rusuk…. 

a. Relaksasi, tekanan udara rongga dada rendah  

b. Relaksasi tekanan udara rongga dada tinggi  

c. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada rendah.  

d. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada seimbang  

e. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada lebih tinggi 

8. Karbon dioksida yang diangkut oleh darah yang terbanyak dalam 

bentuk….. 

a. Karbonat anhudrase  

b. Ion bikarbonat (HCO3-)  

c. Asam karbonat (H2CO3)  

d. Terlarut di dalam plasma darah  

e. Terikat oleh hemoglobin (HbCO2) 
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P 

Q 

9. Orang yang menghirup gas CO masuk ke dalam sistem pernapasan 

manusia mengakibatkan kematian karena….. 

a. Otot diafragma melemah  

b. Proses ekspirasi terhambat  

c. Paru-paru gagal berkontraksi 

d. Afinitas Hb terhadap CO lebih rendah daripada afinitas O2  

e. Afinitas Hb terhadap CO lebih tinggi daripada afinitas O2 

10. Amati gambar sistem pernapasan manusia di bawah ini. 

 

Pada gambar diatas pada Proses inspirasi akan terjadi jika…… 

a. P berkontraksi   

b. P berelaksasi    

c. Q berkontraksi  

d. Q berelaksasi  

e. P dan Q berkontraksi. 

11. Cermatilah gambar system pernapasan manusia dibawah ini. 

 

 

 

Berdasarkan gambar, pertukaran oksigen dan karbondioksida 

berlangsung pada organ nomor…. 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

1 

2 

3 

5 

4 
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e. 1 

12. Pada organ paru-paru terdapat semacam gelembung yang disebut……. 

a. Bronkiolus 

b. Sinus  

c. Bronkus  

d. Virus  

e. Alveolus  

13. Mekanisme pernapasan manusia 2 tahap, tahap inspirasi terjadi bila…… 

a. Otot-otot antar tulang rusuk menegang (kontraksi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga dada 

mengecil, paruparu mengembang, tekanan udara dalam kantung-

kantung paruparu turun menjadi lebih rendah daripada tekanan 

udara atmosfer sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. 

b. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga mengendor, rongga dada 

menyempit, paruparu terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru turun 133 menjadi lebih naik lebih tinggi dari 

tekanan udara atmosfer, udara mengalir keluar dari paru-paru. 

c. Otot-otot antar tulang rusuk menegang (kontraksi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga dada 

membesar, paruparu mengembang, tekanan udara dalam kantung-

kantung paru-paru turun menjadi lebih rendah daripada tekanan 

udara atmosfer sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru 

d. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma mengembang, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paruparu 

e. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma mengembang, rongga dada 

menyempit, paruparu terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paruparu. 

14. Udara sisa yang masih berada di dalam paru-paru manusia setelah 

menghembuskan udara sekuat-kuatnya, disebut udara…… 

a. Residu             

b. Pernapasan             

c. Cadangan  

d. kapasitas vital 

e. komplementer 
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15. Berikut ini adalah organ pernapasan pada manusia: 

1) Bronkiolus   4) alveolus  (7) faring 

2) laring            5) trakea  

3) bronkus   6) hidung 

Udara masuk ke dalam paru-paru secara berurutan melewati…. 

a. 6-2-7-1-3-4-5    

b. 6-7-2-5-3-1-4    

c. 6-7-2-5-1-3-5  

d. 6-2-7-3-1-4-5  

e. 6-7-2-3-5-1-4 

16. Gangguan pernapasan yang mengakibatkan berkurangnya daerah 

pertukaran O2 dengan CO2 disebut emfisema. Gangguan ini muncul 

disebabkan ada kerusakan berupa radang pada…. 

a. Trakea     

b.  Tenggorokan    

c. Rongga faring 

d. Dinding alveolus  

e. Membran mukosa 

17. Proses keluarnya O2 pada pernapasan dada disebakan otot antar tulang 

rusuk…. 

a. Relaksasi, tekanan udara rongga dada tinggi  

b. Relaksasi, tekanan udara rongga dada rendah  

c. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada rendah  

d.  Berkontraksi, tekanan udara rongga dada seimbang  

e. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada lebih tinggi 

18. Adanya virus yang menimbulkan radang selaput mukosa saluran 

pernapasan menimbulkan penyakit…. 

a. Asfiksia   

b. Faringitis     

c. Apnea tidur  

d. Influenza  

e. Tuberkulosis 

19. Mekanisme pernapasan manusia ada 2 tahap, tahap ekspirasi terjadi 

bila….. 

a. otot-otot antar tulang rusuk menengang (kontraksi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga dada 

mebesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam kantung-

kantung paru-paru turun (lebih rendah daripada tekanan udara 

atmosfer) sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru 
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b. otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma mengembang, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paru-paru. 

c. otot-otot tulang rusuk menegang (kontraksi) dan pada saat yang 

bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga mengecil, paru-

paru mengembang, tekanan udara dalam kantung-kantung paru-paru 

mengembang, tekanan udara dalam kantung-kantung paru-paru 

turun menjadi lebih rendah daripada tekanan udara atmosfer 

sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru 

d. otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga mengembang, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paru-paru 

e. otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga mengendor, rongga dada 

menyempit, paruparu terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar paru-paru 

20. Pertukaran CO2 dengan O2 pada alveoli paru-paru terjadi secara… 

a. Difusi    

b. Osmosis    

c. Hipotonis   

d. Hipertonis  

e. Transport pasif 

21. Proses pernapasan inspirasi dengan hubungan kerja otot paling tepat 

adalah…. 

a. Otot diafragma relaksasi, maka terjadi inspirasi yang kuat  

b. Otot diafragma berkontraksi, maka udara keluar dari paru-paru  

c. Otot diafragma berkontraksi, maka paru-paru akan mengembang  

d. Otot diafragma relaksasi, maka udara masuk ke dalam paru-paru  

e. Otot diafragma relaksasi, maka tekanan udara dalam paru-paru 

mengecil 

22. Orang yang makan sambil berbicara dapat menyebabkan tersedak, hal 

tersebut terjadi karena…... 

a. Saat makan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea sama-

sama tertutup, sehingga makanan dapat masuk ke dalam trakea. 
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b. Saat makan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea salah 

satunya terbuka, sehingga makanan dapat masuk ke dalam 

esophagus. 

c. Saat makan sambil berbicara, katup padaesophagus dan trakea sama-

sama terbuka, sehingga makanan dapat masuk dalam trakea. 

d. Saat makan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea 

samaterbuka, sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam trakea. 

e. Saat makanan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea 

sama-sama menutup, sehingga makanan dapat masuk ke dalam 

trakea. 

23. Orang yang dapat mempunyai volume dan kapasitas paru-paru 

cenderung besar adalah…. 

a. Penyanyi.    

b. Atlet lari 

c. Atlet renang  

d. Atlet Gulat  

e. Pendaki Gunung 

24. Jika dibandingkan antara seorang yang berlari dalam kondisi sakit dengan 

seorang yang dalam keadaan normal, maka bagaimana keadaan frekuensi 

pernapasan mereka…. 

a. Frekuensi bernapas mereka sama  

b. Rongga dada orang lari lebih besar sehingga frekuensinya lebih cepat  

c. Rongga dada orang normal lebih besar sehingga frekuensinya lebih 

cepat 

d. Orang dalam keadaan normal frekuensi bernapasnya lebih 

banyakdibandingkan yang berlari 

e. Orang yangberlari frekuensi bernapasnya lebih banyak disbanding 

yang normal. 

25. Amatilah gambar di bawah ini. 
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Berdasarkan dari gambar tersebut, perbedaan antara pernapasan 

internal dengan eksternal adalah…. 

a. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen 

dengan karbondioksida antara sel-sel tubuh dengan lingkungan 

eksternal, sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran udara 

yang terjadi antara darah dan tubuh. 

b. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen 

dengan karbondioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal, 

sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran udara yang terjadi 

antara darah dan sel-sel tubuh. 

c. Pernapasan ekstenal adalah pertukaran O2 dengan CO2 di arteri, 

sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran O2 dengan CO2 di 

pembuluh vena. 

d. Pernapasan ekstenal adalah pertukaran O2 dengan CO2 di hidung 

dengan paru-paru, sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran 

O2 dengan CO2 di jaringan-jaringan tubuh. 

e. Pernapasan eksternal terjadi pertukaran udara pada hidung dan 

mulut, pernapasan internal terjadi pertukaran O2 dengan CO2 di 

paru-paru. 

26. Permasalahan polusi udara, seseorang dapat dinyatakan keracunan zat 

tertentu yang mengakibatkan hemoglobin di dalam darah tidak mampu 

mengikat oksigen. 

Zat apakah yang dapat menyebabkan kondisi tersebut? 

a. Sulfur  

b. Belerang 

c. Nitrogen   

d. Karbon dioksida  

e. Karbon monoksida 

27. Katak dapat bernapas menggunakan kulitnya karena kulit katak 

tipis,lembab, dan mengandung banyak kapiler darah. Oksigen yang masuk 

melalui kulit akan diangkut menuju… 

a. Esofagus                                

b. Geniohioideus                       

c. Sternohiodeus  

d. vena pulmo kutanea  

e. Arteri pulmo kutanea. 

28. Fungsi kantung udara pada burung sebagai berikut, kecuali….. 

a. Mencegah kedinginan   

b. Mengurangi hilangnya panas.  
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c. Membantu memperkeras suara  

d. Mengatur pernapasan saat bertengger  

e. Mengatur berat jenis tubuh saat terbang 

29. Beberapa jenis ikan mampu hidup di tempat-tempat yang kadar 

oksigennya rendah, misalnya di rawa. Pada jenis ikan seperti ini rongga 

insangnya mengalami perluasan yang disebut….. 

a. Lamela                        

b. Labirin                        

c. Operkulum   

d. Rigi-rigi insang  

e. Lengkung insang 

30. Dari hasil proyek yang telah dilakukan dengan membuat dan menyusun 

alat peraga sistem pernapasan pada manusia dan hewan dapat di tarik 

kesimpulan berupa…. 

a. Setiap pernapasan dilakukan dengan hidung.   

b. Setiap mahluk hidup bernapas dengan paru-paru  

c. Pada manusia dan hewan memiliki organ pernapasan yang sama  

d. Setiap mahluk hidup bernapas dengan oksigen dan organ pernapasan 

yang berbeda-beda 

e. Organ pernapasan pada manusia memiliki bentuk dan fungsi yang 

sama dengan hewan 
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LEMBAR JAWABAN PRE-TEST 

Nama :  

Nis  :  

Kelas :  

Petunjuk : Berilah tanda silang pada jawaban (X)  yang benar! 

 

No  A  B  C  D  E  

1.  A  B  C  D  E  

2. A  B  C  D  E  

3. A  B  C  D  E  

4. A  B C D E 

5. A  B C D E 

6. A  B C D E 

7. A  B C D E 

8. A  B C D E 

9. A  B C D E 

10. A B C D E 

11. A B C D E 

12.  A B C D E 

13. A B C D E 

14. A B C D E 

15. A B C D E 

16. A B C D E 

17. A B C D E 

18. A B C D E 

19. A B C D E 

20. A B C D E 

21. A B C D E 

22. A B C D E 

23. A B C D E 

24. A B C D E 

25. A B C D E 

26. A B C D E 

27. A B C D E 

28. A B C D E 

29. A B C D E 

30. A B C D E 
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SOAL POS-TEST 

Petunjuk : berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar ! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Organ sistem pernapasan manusia berturut-turut adalah…. 

a. Hidung – faring – trakea – laring - bronkus – bronkiolus – alveoli  

b. Hidung – laring - faring – trakea – bronkiolus – bronkus – alveoli  

c. Hidung – faring – laring - trakea – alveoli – bronkus – bronkiolus 

d. Hidung – trakea – faring – laring – bronkus – bronkiolus – alveoli 

e. Hidung – trakea - laring – faring – bronkiolus – bronkus – alveoli 

2. Amatilah gambar di bawah ini: 

 

Berdasarkan dari gambar tersebut, perbedaan antara pernapasan internal 

dengan eksternal adalah…. 

a. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen 

dengan karbondioksida antara sel-sel tubuh dengan lingkungan 

eksternal, sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran udara 

yang terjadi antara darah dan tubuh 

b. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen 

dengan karbondioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal, 

Pernapasan sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran udara 

yang terjadi antara darah dan sel-sel tubuh. 

c. Pernapasan ekstenal adalah pertukaran O2 dengan CO2 di arteri, 

sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran O2 dengan CO2 di 

pembuluh vena. 
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   X  

d. Pernapasan ekstenal adalah pertukaran O2 dengan CO2 di hidung 

dengan paru-paru, sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran 

O2 dengan CO2 di jaringan-jaringan tubuh. 

e. Pernapasan eksternal terjadi pertukaran udara pada hidung dan 

mulut, pernapasan internal terjadi pertukaran O2 dengan CO2 di 

paru-paru. 

3. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

Organ yang ditunjukkan dengan tanda X pada gambar diatas merupakan 

salah satu organ pernapasan yang berfungsi untuk… 

a. Memproduksi lender sewaktu menelan  

b. Membantu laring menutup sewaktu menelan  

c. Membantu esophagus menutup sewaktu menelan  

d. Pertukaran udara atmosfer ke kapiler tenggorokan.  

e. Tempat pita susara dan menghasilkan suara sehingga bisa berbicara. 

4. Disaat menghirup napas, otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, 

tulang dada naik sehingga… 

a. Rongga dada mengecil, berarti tekanan udara membesar di dalam 

paru-paru dan udara keluar dari paru-paru  

b. Rongga dada membesar, berarti tekanan udara membesar di dalam 

paru-paru dan udara keluar dari paru-paru 

c. Rongga dada mengecil, berarti tekanan udara mengecil di dalam paru-

paru dan udara masuk ke paru-paru  

d. Rongga dada membesar, berarti tekanan udara di dalam paru-paru 

membesar dan udara masuk ke paru-paru  

e. Rongga dada membesar, berarti tekanan udara di dalam paru-paru 

mengecil dan udara masuk ke paru-paru 

5. Berikut ini yang bukan tergolong alat pernapasan ialah……… 

a. Rongga hidung 

b. Kerongkongan  

c. Tenggorokan  

d. Bronkus  

e. Saluran hidung 
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6. Proses melembabkan, menyaring dan menghangatkan udara yang dihirup 

saat pernapasan, terjadi dibagian… 

a. Trakea             

b. Laring    

c. Faring  

d. Hidung  

e. Paru-paru.      

7. Kapiler darah banyak terdapat di dalam rongga hidung yang berfungsi 

untuk….. 

 

 

 

 

a. Menyaring debu. 

b. Memproduksi lendir  

c. Menghangatkan udara   

d. Alat indera penciuman 

e. Menyaring dan memilah udara 

8. Pada proses masuknya O2 pada pernapasan dada diakibatkan otot antar 

tulang rusuk…. 

a. Relaksasi, tekanan udara rongga dada rendah  

b. Relaksasi tekanan udara rongga dada tinggi  

c. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada rendah.  

d. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada seimbang  

e. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada lebih tinggi 

9. Karbon dioksida yang diangkut oleh darah yang terbanyak dalam 

bentuk….. 

a. Karbonat anhudrase               

b. Ion bikarbonat (HCO3-)                   

c. Asam karbonat (H2CO3)  

d. Terlarut di dalam plasma darah  

e. Terikat oleh hemoglobin (HbCO2) 

10. Orang yang menghirup gas CO masuk ke dalam sistem pernapasan 

manusia mengakibatkan kematian karena….. 

a. Otot diafragma melemah  

b. Proses ekspirasi terhambat 

c. Paru-paru gagal berkontraksi  

d. Afinitas Hb terhadap CO lebih rendah daripada afinitas O2  
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P 

Q 

e. Afinitas Hb terhadap CO lebih tinggi daripada afinitas O2 

11. Amati gambar sistem pernapasan manusia di bawah ini. 

 

Pada gambar diatas pada Proses inspirasi akan terjadi jika…… 

a. P berkontraksi               

b. P berelaksasi    

c. Q berkontraksi  

d. Q berelaksasi  

e. P dan Q berkontraksi. 

12. Cermatilah gambar system pernapasan manusia dibawah ini. 

 

 

Berdasarkan gambar, pertukaran oksigen dan karbondioksida 

berlangsung pada organ nomor…. 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

e. 1 

13. Pada organ paru-paru terdapat semacam gelembung yang disebut 

dengan….. 

a. Bronkiolus  

b. Sinus  

c. Bronkus  

d. Virus  

e. Alveolus  

1 

2 

3 

4 

5 
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14. Mekanisme pernapasan manusia 2 tahap, tahap inspirasi terjadi bila…… 

a. Otot-otot antar tulang rusuk menegang (kontraksi) dan pada saat 

yang  bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga dada 

mengecil, paruparu mengembang, tekanan udara dalam kantung-

kantung paru-paru turun menjadi lebih rendah daripada tekanan 

udara atmosfer sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru 

b. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga mengendor, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru turun 133 menjadi lebih naik lebih tinggi dari 

tekanan udara atmosfer, udara mengalir keluar dari paru-paru. 

c. Otot-otot antar tulang rusuk menegang (kontraksi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga dada 

membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam kantung-

kantung paru-paru turun menjadi lebih rendah dari pada tekanan 

udara atmosfer sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru 

d. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma mengembang, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paru-paru  

e. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma mengembang, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paru-paru. 

15. Udara sisa yang masih berada di dalam paru-paru manusia setelah 

menghembuskan udara sekuat-kuatnya, disebut udara…… 

a. Residu                       

b. Pernapasan                 

c. Cadangan   

d. kapasitas vital  

e. komplementer 

16. Gangguan pernapasan yang mengakibatkan berkurangnya daerah 

pertukaran O2 dengan CO2 disebut emfisema. Gangguan ini muncul 

disebabkan ada kerusakan berupa radang pada…. 

a. Trakea 

b. Tenggorokan     

c. Rongga faring     

d. Dinding alveolus   
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e. Membran mukosa    

17. Proses keluarnya O2 pada pernapasan dada disebakan otot antar tulang 

rusuk…. 

a. Relaksasi, tekanan udara rongga dada tinggi  

b. Relaksasi, tekanan udara rongga dada rendah  

c. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada rendah  

d. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada seimbang  

e. Berkontraksi, tekanan udara rongga dada lebih tinggi 

18. Berikut ini adalah organ pernapasan pada manusia: 

1) Bronkiolus   4) alveolus  (7) faring 

2) laring            5) trakea  

3) bronkus       6) hidung 

Udara masuk ke dalam paru-paru secara berurutan melewati…. 

a. 6-2-7-1-3-4-5    

b. 6-7-2-5-3-1-4    

c. 6-7-2-5-1-3-5  

d. 6-2-7-3-1-4-5  

e. 6-7-2-3-5-1-4 

19. Adanya virus yang menimbulkan radang selaput mukosa saluran 

pernapasan menimbulkan penyakit…. 

a. Asfiksia                

b. Faringitis      

c. Apnea tidur  

d. Influenza  

e. Tuberkulosis 

20. Pertukaran CO2 dengan O2 pada alveoli paru-paru terjadi secara… 

a. Difusi              

b. Osmosis    

c. Hipotonis   

d. Hipertonis  

e. Transport pasif 

21. Proses pernapasan inspirasi dengan hubungan kerja otot paling tepat 

adalah…. 

a. Otot diafragma relaksasi, maka terjadi inspirasi yang kuat  

b. Otot diafragma berkontraksi, maka udara keluar dari paru-paru  

c. Otot diafragma berkontraksi, maka paru-paru akan mengembang  

d. Otot diafragma relaksasi, maka udara masuk ke dalam paru-paru  

e. Otot diafragma relaksasi, maka tekanan udara dalam paru-paru 

mengecil 
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22. Orang yang makan sambil berbicara dapat menyebabkan tersedak, hal 

tersebut terjadi karena…... 

a. Saat makan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea 

samasama tertutup, sehingga makanan dapat masuk ke dalam trakea.  

b. Saat makan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea salah 

satunya terbuka, sehingga makanan dapat masuk ke dalam 

esophagus.  

c. Saat makan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea sama-

sama terbuka, sehingga makanan dapat masuk dalam trakea.  

d. Saat makan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea sama 

terbuka, sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam trakea.  

e. Saat makanan sambil berbicara, katup pada esophagus dan trakea 

sama-sama menutup, sehingga makanan dapat masuk ke dalam 

trakea. 

23. Orang yang dapat mempunyai volume dan kapasitas paru-paru 

cenderung besar adalah…. 

a. Penyanyi.       

b. Atlet lari   

c. Atlet renang   

d. Atlet Gulat  

e. Pendaki Gunung   

24. Jika dibandingkan antara seorang yang berlari dalam kondisi sakit dengan 

seorang yang dalam keadaan normal, maka bagaimana keadaan frekuensi 

pernapasan mereka…. 

a. Rongga dada orang normal lebih besar sehingga frekuensinya lebih 

cepat  

b. Rongga dada orang lari lebih besar sehingga frekuensinya lebih cepat  

c. Frekuensi bernapas mereka sama  

d. Orang dalam keadaan normal frekuensi bernapasnya lebih banyak 

dibandingkan yang berlari  

e. Orang yang berlari frekuensi bernapasnya lebih banyak disbanding 

yang normal. 

25. Mekanisme pernapasan manusia ada 2 tahap, tahap ekspirasi terjadi 

bila….. 

a. Otot-otot antar tulang rusuk menengang (kontraksi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga dada 

mebesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam kantung-

kantung paru-paru turun (lebih rendah daripada tekanan udara 

atmosfer) sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru  
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b. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma mengembang, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paru-paru  

c. Otot-otot tulang rusuk menegang (kontraksi) dan pada saat yang 

bersamaan otot diafragma juga menegang, rongga mengecil, paru-

paru mengembang, tekanan udara dalam kantung-kantung paru-paru 

mengembang, tekanan udara dalam kantung-kantung paru-paru 

turun menjadi lebih rendah daripada tekanan udara atmosfer 

sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru  

d. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga mengembang, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar dari paru-paru  

e. Otot-otot antar tulang rusuk mengendor (relaksasi) dan pada saat 

yang bersamaan otot diafragma juga mengendor, rongga dada 

menyempit, paru-paru terdesak mengecil sehingga tekanan udara 

dalam paru-paru naik lebih tinggi dari tekanan udara atmosfer, udara 

mengalir keluar paru-paru 

26. Permasalahan polusi udara, seseorang dapat dinyatakan keracunan zat 

tertentu yang mengakibatkan hemoglobin di dalam darah tidak mampu 

mengikat oksigen.   

Zat apakah yang dapat menyebabkan kondisi tersebut?  

a. Sulfur.  

b. Belerang                 

c. Nitrogen   

d. Karbon dioksida  

e. Karbon monoksida    

27. Dari hasil proyek yang telah dilakukan dengan membuat dan menyusun 

alat peraga sistem pernapasan pada manusia dan hewan dapat di tarik 

kesimpulan berupa….    

a. Setiap pernapasan dilakukan dengan hidung.   

b. Setiap mahluk hidup bernapas dengan paru-paru  

c. Pada manusia dan hewan memiliki organ pernapasan yang sama  

d. Setiap mahluk hidup bernapas dengan oksigen dan organ pernapasan 

yang berbeda-beda  

e. Organ pernapasan pada manusia memiliki bentuk dan fungsi yang 

sama dengan hewan 
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28. Beberapa jenis ikan mampu hidup di tempat-tempat yang kadar 

oksigennya rendah, misalnya di rawa. Pada jenis ikan seperti ini rongga 

insangnya mengalami perluasan yang disebut….. 

a. Lamela                        

b. Labirin                        

c. Operkulum   

d. Rigi-rigi insang  

e. Lengkung insang 

29. Fungsi kantung udara pada burung sebagai berikut, kecuali….. 

a. Mencegah kedinginan   

b. Mengurangi hilangnya panas.  

c. Membantu memperkeras suara  

d. Mengatur pernapasan saat bertengger  

e. Mengatur berat jenis tubuh saat terbang 

30. Katak dapat bernapas menggunakan kulitnya karena kulit katak 

tipis,lembab, dan mengandung banyak kapiler darah. Oksigen yang masuk 

melalui kulit akan diangkut menuju… 

a. Esofagus                              

b. Geniohioideus                       

c. Sternohiodeus  

d. vena pulmo kutanea  

e. Arteri pulmo kutanea. 
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LEMBAR JAWABAN POST-TEST 

Nama  :  

Nis   :  

Kelas  :  

Petunjuk : Berilah tanda silang pada jawaban (X)  yang benar! 

No  A  B  C  D  E  

1.  A  B  C  D  E  

2. A  B  C  D  E  

3. A  B  C  D  E  

4. A  B C D E 

5. A  B C D E 

6. A  B C D E 

7. A  B C D E 

8. A  B C D E 

9. A  B C D E 

10. A B C D E 

11. A B C D E 

12.  A B C D E 

13. A B C D E 

14. A B C D E 

15. A B C D E 

16. A B C D E 

17. A B C D E 

18. A B C D E 

19. A B C D E 

20. A B C D E 

21. A B C D E 

22. A B C D E 

23. A B C D E 

24. A B C D E 

25. A B C D E 

26. A B C D E 

27. A B C D E 

28. A B C D E 

29. A B C D E 

30. A B C D E 

 

 

 



 

131 
 

KUNCI JAWABAN PRE-TEST 

 

1. B 11. A 21. C 

2. E 12. C 22. C 

3. C 13. C 23. C 

4. B 14. A 24. B 

5. D 15. B 25. B 

6. C 16. D 26. E 

7. C 17. A 27. D 

8. B 18. D 28. D 

9. E 19. E 29. A 

10. B 20. A 30. D 

 

 

KUNCI JAWABAN POS-TEST 

 

1. C 11. B 21. B 

2. B 12. A 22. B 

3. B 13. C 23. D 

4. E 14. C 24. D 

5. B 15. A 25. A 

6. D 16. D 26. E 

7. C 17. A 27. D 

8. C 18. B 28. A 

9. B 19. D 29. D 

10. E 20. A 30. D 
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L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

C 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

C.1 Soal Lembar Kerja Siswa 1 

C.2 Soal Lembar Kerja Siswa 2 

C.3 Soal Lembar Kerja Siswa 3 
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LEMBAR KERJA SISWA 1 

SISTEM PERNAPASAN 

MANUSI  

Nama sekolah :SMA Negeri 3 Gowa 

Mata 
pelajaran 

:Biologi 

Kelas/semeste
r 

: 

Hari/tanggal : 

Kelompok : 

Anggota : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Kompetensi Dasar : 

4.2 Menjelaskan   keterkaitan   antara   
struktur, 

fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit 

yang dapat  terjadi  pada  sistem 

pernapasan 

 

Indikator : 

4.2.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi 

sistem pernapasan manusia. 

4.2.2 Menjelaskan proses pernapasan 

pada manusia 

 

Tujuan pembelajaran : 

1. Menjelaskan struktur dan 

fungsi sistem pernapasan 

manusia

dengan menggunakan alat 

peraga yang telah dibuat 

2.  Membuat laporan hasil 

kegiatan mengenai 

struktur dan fungsi sistem 

pernapasan pada manusia. 
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AlatdanBahan 

1. BotolPlastik 

2. Balon 

5.Latban 

4. Penyumbat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA KERJA : 

 

 Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
 Rakitlah model seperti gambar di bawah : 
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       Pertanyaan  

 

1. Jelaskan proses pernapasan berdasarkan alat peraga yang anda buat? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

2. Tuliskan organ pernapasan manusia dan jelaskan fungsinya masing-

masing! 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

3. Jelaskan proses pernapasan manusia sesuai apa yang telah 

dipaparkan!!! 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Apa organ yang digunakan dalam proses pernapasan? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

5. Jelaskan fungsi pernapasan? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KESIMPULAN 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

SISTEM PERNAP  

 

NamaSekolah : SMA Negeri 3 GOWA  

Mata Pelajaran : 

Kelas / semester 

: Hari / Tanggal : 

Kelompok         : 

Anggota : 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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KompetensiDasar : 

4.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, 

dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem pernapasan pada manusia 

dan hewan. 

Indikator : 

4.2.3 
Membandingkan 

kapasita
s 

dan volume 

4.2.4 Menjelaskan proses pertukaran gas. 
4.2.5 Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber tentang gangguan/penyakit yang 
terdapat dalam sistem penapasan 
manusia. 

TujuanPembelajaran : 

1. Mengetahui kapasitas dan volume paru-paru 
2. Menjelaskan proses pertukaran gas 
3. Mengetahui gangguan / penyakit yang 

terdapat dalam sistem pernapasan manusia. 
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Pertanyaan: 

 

 

1. Bagaimana mekanisme pernapasan, jelaskan secara rinci! 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

2. Jelaskan kapasitas volume yang dibutuhkan! 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
3. Jelaskan berapa frekuensi dan energi yang dibutuhkan dalam pernapasan? 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Tuliskan nama anggota kelompok pada kertas 
yang telah disediakan! 

2. Lakukan kegiatan diskusi sesuai dengan langkah-
langkah kegiatan, bila ada yang kurang jelas 
mintalah penjelasan dari guru. 

3. Bekerjasama dengan teman kelompokmu 
untuk menjawab soal-soal berikut 

4. Setelah kamu menemukan pemecahan masalah 
tersebut diskusikanlah jawabanmu dengan 
teman-teman kelompokmu 

5. Tulislah hasil diskusi di kertas yang telah 
disediakan! 
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…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

4. Bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan pernapasan? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

5. Selain pengaruh rokok, apakah ada penyakit lain yang terjadi pada sistem 
pernapasan? Jelaskan! 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
Kesimpulan Kegiatan 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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LEMBAR KERJA 

SISWA 3 

„SISTEM 

PERNAPASAN 

HEWAN” 

NamaSekolah : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran : 

Kelas / semester : 

Hari / Tanggal : 
Kelompok : 

Anggota : 1 

 

2 

 

3 

 
6 
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KompetensiDasar : 

4.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, 

fungsi, dan proses serta kelainan / 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem 

pernapasan pada manusia dan hewan. 

 

 

Indikator : 

4.2.6 Mengamati sistem pernapasan 

pada hewan vertebrata 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Menjelaskan struktur dan 

fungsi sistem 

pernapasan hewan 

vertebrata dengan 

menggunakan  alat 

peraga yang telah dibuat 2. Membuat 

kegiatan 

struktur 

laporan  hasil 

mengenai 
dan fungsi 

sistem pernapasan pada 

hewan vertebrata. 
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Alat dan Bahan : 

1.Gunting    2. Cutter  

3. Cutter     4. Penggaris  

5.Spidol hitam dan pensil 

6. Doubel stip   7. Kertas karton 

8. Kardus     9. Styrofoam 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara kerja 

 Membuat pola badan kelinci di kertas karton 

 Membuat pola alat organ gerak badan kelinci atau kerangka organ badan 
kelinci 

 Gunting alat organ gerak badan kelinci atau kerangka organ badan kelinci 

 Tempel alat organ gerak badan kelinci pada kardus menggunakan doubel stip 
kemudian gunting kardus mengikuti pola alat gerak kelinci atau kerangka organ 
badan kelinci 

 Tempel pola badan kelinci di Styrofoam menggunakan doubel stip. 

 Setelah selesai membuat alat gerak badan kelinci atau kerangka organ badan 
kelinci aplikasikan atau tempel pada badan kelinci sesuai dengan letaknya 
masing-masing. 
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1. Tuliskan organ-organ pernapasan pada hewan vertebrata! 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

2. Jelaskan fungsi pada setiap organ sistem pernapasan 

hewan vertebrata! 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

3. Jelaskan proses pernapasan pada hewan vertebrata! 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

4. Jelaskan struktur organ pada pernapasan hewan vertebrata! 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

5. Apa perbedaan pernapasan manusia dengan hewan? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 

  

PERTANYAAN 
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…….................................................................... 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

 

KESIMPULAN 
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L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

D 

Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

D.1 Rekapitulasi Nilai Kelas Eksperimen Posttest 

D.2 Rekapitulasi Nilai Kelas Kontrol Posttest 

D.3 Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

D.4 Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 
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Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Posttest Siswa Pada Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa Nomor Soal Jumlah  Nilai  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

1 Abd. Rahim  1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 25 83 

2 Adrian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100 

3 Aldi Firhansyah 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 77 

4 Andi Nurbiasari 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 90 

5 Ariani Ayupuspita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 90 

6 Dania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27 90 

7 Gema Bagja Nugraha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 97 

8 Haeruddin  1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 77 

9 Hasra Delia Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 93 

10 Israwati 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 77 

11 Muh Arya Zaky A Burhan 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 25 83 

12 Muh Nur Alam Ns 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 80 

13 Muh. Agus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 28 93 

14 Muh. Fakhri Hanif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 90 

15 Muh. Fiqri Hanif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 97 

16 Muh. Ridwan saputra 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 24 80 

17 Nur Aini H 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 87 

18 Nur Ayudillah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 90 

19 Nuradha Suciati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 93 

20 Nurfadilah Novrianti 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 80 

21 Nurfadilah Alica Fiantika 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 77 

22 Nurul Adha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 93 

23 Nurul Faisah 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 87 

24 Nurul Inayah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100 

25 Rahmadhani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 93 

26 Rahmatia 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 25 83 

27 Resky Nur Amelia 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 20 67 

28 Sasi syahira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 27 90 

29 Sri Amelia Asrah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 26 87 

30 Sri Indah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 97 

31 Suci Rahmadani 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 87 

32 Sudirman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 87 

33 Indri Puspitasari 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 90 

34 Syahrul Ramadhan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 83 

35 Syamsinar 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 80 

36 Muh Rijal 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 80 

Jumlah 34 35 3
0 

3
0 

3
0 

2
9 

31 32 32 31 32 31 30 29 26 26 30 34 32 32 30 34 32 34 30 32 29 31 35 34 56,472 86,9 

Keterangan : Nilai Perolehan = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐞𝐧𝐚𝐫 ×𝟏𝟎𝟎

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
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Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Posttest Siswa Pada Kelas Kontrol 

no Nama Siswa Nomor Soal Jumlah  Nilai  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

1 Agung Pratama 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 22 70 

2 Aisyah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 25 83 

3 Antisari 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 21 70 

4 Darul Aqsa 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 23 77 

5 Dwitri Nur Atifa 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 26 87 

6 Imam Merdeka 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 25 83 

7 Inayah Fitri Rahmadani 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 21 70 

8 Indah Khumairah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 26 87 

9 Irham Nuwanda 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 22 72 

10 Lutfiah Najwah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 24 80 

11 M. Farel Fahreza. S 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 22 70 

12 Muhammad Fajar Saputra 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 80 

13 Muh Ilham Jamal 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 21 70 

14 Muh Jabal Nur 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 22 70 

15 Muhammad Azhar Syarif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 80 

16 Muhammad Rasul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 25 83 

17 Muhammad Takbir 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 23 77 

18 Nadia Pratiwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 26 87 

19 Nur Aldiansyah Arfah 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 21 70 

20 Nur Hidayah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 24 80 

21 Nur Hildah 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 20 67 

22 Nur Indah Hayani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 26 87 

23 Nur Resky Astuti 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 21 70 

24 Nur Salsafira Irfan 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 23 77 

25 Nurul Afifah Limbantasi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 90 

26 Putri Ayu Anjani Rusdi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 28 93 

27 Regita Cahyani 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 87 

28 Resky Amelia Yusman 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 24 80 

29 Salmiah 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 24 80 

30 Shifani Liontina 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 26 87 

31 Sitti Naurah Nazhifah Akbar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 26 87 

32 St. Sarah Amelia 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 17 57 

33 Winona Vasti Vania 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 87 

34 Cyndy Audina 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 24 80 

35 Lely Agustin 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 19 63 

36 Muh. Daif Syafiq 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 23 77 

Jumlah  3
2 

3
3 

3
0 

2
9 

2
6 

3
2 

2
8 

3
0 

28 23 32 29 28 29 25 28 32 28 31 20 30 19 27 32 25 31 27 31 28 27 23,527
78 

78,1
944
44 

Keterangan : Nilai Perolehan = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐞𝐧𝐚𝐫 ×𝟏𝟎𝟎

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
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Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No Nis Nama Nilai 

Pretest Posstest 

1 212757 Abd. Rahim  57 83 

2 212758 Adrian 70 100 

3 212759 Aldi Firansyah 60 80 

4 212760 Andi Nurbiasari 63 90 

5 212761 Arini Ayupuspita 60 90 

6 212762 Dania 70 90 

7 212763 Gema Bagja Nugraha 67 97 

8 212764 Haeruddin 53 77 

9 212765 Hasra Delia Putri 60 93 

10 212766 Israwati 70 77 

11 212767 Muh Arya Zaky A Burhan 50 87 

12 212768 Muh Nur Alam Ns 50 83 

13 212769 Muh. Agus 63 93 

14 212770 Muh. Fakhri Hanif 50 90 

15 212771 Muh. Fiqri Hanif 67 97 

16 212772 Muh. Ridwan Saputra 73 80 

17 212773 Nur Aini H 67 87 

18 212774 Nur Ayudillah 57 90 

19 212775 Nuradha Suciati 60 93 

20 212776 Nurfadhilah Novrianti 70 80 

21 212777 Nurfadhilah Alica Fiantika 67 77 

22 212778 Nurul Adha 70 93 

23 212779 Nurul Faisah 50 87 

24 212780 Nurul Inayah 70 100 

25 212781 Rahmadhani  77 93 

26 212782 Rahmatia   67 83 

27 212783 Resky Nur Amelia 67 70 

28 212784 Sasi Syahira 60 90 

29 212785 Sri Amelia Asrah 60 87 

30 212786 Sri Indah 80 97 

31 212787 Suci Rahmadani 60 87 

32 212789 Sudirman 50 87 

33 212790 Indri Puspita Sari 63 90 

34 212791 Syahrul Ramadhan 63 83 

35 212792 Syamsinar 57 87 

36 212793 Muh Rijal 50 80 
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Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No Nis Nama Nilai 

Pretest Posstest 

1 212720 Agung Pratama 50 70 

2 212721 Aisyah 70 83 

3 212722 Antisari 60 70 

4 212723 Darul Aqsa 63 77 

5 212724 Dwitri Nur Atifa 73 87 

6 212725 Imam Merdeka 70 83 

7 212726 Inayah Fitri Rahmadani 50 70 

8 212727 Indah Khumairah 73 87 

9 212728 Irham Nuwanda 60 73 

10 212729 Lutfiah Najwah 70 80 

11 212730 M. Farel Fahreza. S. 70 70 

12 212731 Muhammad Fajar Saputra 50 80 

13 212732 Muh Ilham Jamal 63 70 

14 212733 Muh Jabal Nur 50 70 

15 212734 Muhammad Azhar Syarif 57 80 

16 212735 Muhammad Rasul 73 83 

17 212736 Muhammad Takbir 67 77 

18 212737 Nadia Pratiwi 50 87 

19 212738 Nur Aldiansyah Arfah 60 70 

20 212739 Nur Hidayah 70 80 

21 212740 Nur Hildah 53 67 

22 212741 Nur Indah Hayati 70 87 

23 212742 Nur Resky Astuti 50 70 

24 212743 Nur Salsafira Irfan 60 77 

25 212744 Nurul Afifah Limbantasi 77 90 

26 212745 Putri Ayu Anjani Rusdi 80 93 

27 212746 Regita Cahyani 67 87 

28 212747 Resky Amelia Yusman 60 80 

29 212748 Salmiah 70 80 

30 212749 Shifani Liontina 80 87 

31 212750 Sitti Nauwrah Nazhifah Akbar 60 87 

32 212751 St. Sarah Amelia 57 57 

33 212752 Winona Vasti Vania 63 87 

34 212753 Cyndy Audina 77 80 

35 212754 Lely Agustin 63 63 

36 212755 Muh. Daif Syafiq 50 77 
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L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

E 

Analisis Deskriptif dan Inferensial Hasil Belajar Siswa 

E.1 Analisis Deskriptif 

E.2 Analisis Inferensial 
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1. Analisis deskriptif 

 

Statistics 

 

Pre Test 

Eksperimen 

Post Test 

Eksperimen Pre Test Kontrol Post test Kontrol 

N Valid 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 

Mean 62.44 87.44 63.50 78.22 

Median 63.00 87.00 63.00 80.00 

Mode 60 87
a
 50

a
 70

a
 

Std. Deviation 8.016 7.016 9.327 8.360 

Variance 64.254 49.225 87.000 69.892 

Skewness -.010 -.278 -.026 -.438 

Std. Error of Skewness .393 .393 .393 .393 

Minimum 50 70 50 57 

Maximum 80 100 80 93 

Sum 2248 3148 2286 2816 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Pretest eksperimen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50 6 16.7 16.7 16.7 

53 1 2.8 2.8 19.4 

57 3 8.3 8.3 27.8 

60 7 19.4 19.4 47.2 

63 4 11.1 11.1 58.3 

67 6 16.7 16.7 75.0 

70 6 16.7 16.7 91.7 

73 1 2.8 2.8 94.4 

77 1 2.8 2.8 97.2 

80 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Posttest eksperimen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70 1 2.8 2.8 2.8 

77 3 8.3 8.3 11.1 

80 4 11.1 11.1 22.2 

83 4 11.1 11.1 33.3 

87 7 19.4 19.4 52.8 

90 7 19.4 19.4 72.2 

93 5 13.9 13.9 86.1 

97 3 8.3 8.3 94.4 

100 2 5.6 5.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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Pretest kontrol 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50 7 19.4 19.4 19.4 

53 1 2.8 2.8 22.2 

57 2 5.6 5.6 27.8 

60 6 16.7 16.7 44.4 

63 4 11.1 11.1 55.6 

67 2 5.6 5.6 61.1 

70 7 19.4 19.4 80.6 

73 3 8.3 8.3 88.9 

77 2 5.6 5.6 94.4 

80 2 5.6 5.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Posttest kontrol 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 57 1 2.8 2.8 2.8 

63 1 2.8 2.8 5.6 

67 1 2.8 2.8 8.3 

70 8 22.2 22.2 30.6 

73 1 2.8 2.8 33.3 

77 4 11.1 11.1 44.4 

80 7 19.4 19.4 63.9 

83 3 8.3 8.3 72.2 

87 8 22.2 22.2 94.4 
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90 1 2.8 2.8 97.2 

93 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

A. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar Siswa Pre Test Eksperimen .132 36 .117 .945 36 .075 

Post Test Eksperimen .141 36 .066 .969 36 .388 

Pre Test kontrol .146 36 .051 .931 36 .027 

Post Test Kontrol .143 36 .061 .944 36 .066 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

B. Uji Homogenitas 

1. Pre-Test 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil belajar Based on Mean 1.380 1 70 .244 

Based on Median 1.274 1 70 .263 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.274 1 69.498 .263 

Based on trimmed mean 1.310 1 70 .256 

 

2. Post-Test 

Test of Homogenity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil belajar Based on Mean 1.645 1 70 .204 

Based on Median 1.071 1 70 .304 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.071 1 67.327 .304 

Based on trimmed mean 1.537 1 70 .219 
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C. Uji Hipotesis uji t (paired-sample t test) 

1. Eksperimen dan kontrol 

 

Paired Samples Statistics 

 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test Eksperimen 62.44 36 8.016 1.336 

Post Test Eksperimen 87.44 36 7.016 1.169 

Pair 2 Pre Test Kontrol 63.50 36 9.327 1.555 

Post test Kontrol 78.22 36 8.360 1.393 

 

Paired Samples Correlations 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test Eksperimen 62.44 36 8.016 1.336 

Post Test Eksperimen 87.44 36 7.016 1.169 

Pair 2 Pre Test Kontrol 63.50 36 9.327 1.555 

Post test Kontrol 78.22 36 8.360 1.393 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre Test Eksperimen - 

Post Test Eksperimen 

-25.000 9.363 1.560 -28.168 -21.832 -16.021 35 .000 

Pair 2 Pre Test Kontrol - Post 

test Kontrol 

-14.722 8.355 1.393 -17.549 -11.895 -10.572 35 .000 
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa 

F.1 Lembar Observasi Aktifitas Siswa Kelas Eksperimen 

F.2 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

F.3 Rubrik Penilaian Project 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 3 GOWA 

Kelas   : XI IPA 5 (Eksperimen) 

Materi   : Sistem pernapasan 

Petunjuk Pengisian : 

1. Duduk di dalam kelas sehingga dapat mengamati kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas tersebut tanpa mengganggu jalannya 

pembelajaran. 

2. Perhatikan aktifitas belajar peserta didik di dalam kelas saat 

pembelajaran berlangsung. 

3. Dengan melihat ju lah peserta didik yang aktif maka dilihat persentase 

keaktifan peserta didik. 

4. Skala penilaian ada di bawah lembar pengamatan ini. 

No Aktivitas Peserta Didik Yang Diamati Pertemuan  

1 2 3 

1 Kehadiran peserta didik 36 36 36 

2 Peserta didik yang menanggapi salam dari 
guru dan berdoa bersama 

36 36 36 

3 Peserta didik yang memperhatikan apersepsi 
dan termotivasi untuk mulai belajar 

36 36 36 

4 Peserta didik yang menanggapi pertanyaan 
guru 

36 36 36 

5 Peserta didik yang memperhatikan guru 
dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

36 36 36 

6 Peserta didik yang mengikuti perintah guru 
saat pembagian kelompok dengan teratur 

36 36 36 

7 Peserta didik yang memeperhatikan 
penjelasan guru saat membagikan LKPD 

36 36 36 

8 Peserta didik yang memperhatikan 
penjelasan guru terhadap tugas project yang 
diberikan 

36 36 36 

9 Peserta didik yang mengemukakan 
pertanyaan mengenai pengerjaan project 
yang telah dijelaskan guru 

36 36 36 

10 Peserta didik yang menanggapi pendapat 
teman ketika berdiskusi dalam kelompok 
maupun pada saat mempresentasikan hasil 
kerja project kelompok 

26 36 36 
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11 Peserta didik yang menulis hasil diskusi 
kelompok 

5 10 30 

12 Peserta didik yang maju sebagai perwakilan 
kelompoknya dalam mempresentasikan hasil 
project 

2 3 4 

13 Peserta didik yang bertanya pada saat 
diskusi / pembelajaran berlangsung 

15 20 21 

14 Peserta didik yang menanggapi pertanyaan 
kelompok lain 

15 17 21 

15 Peserta didik yang menyimpulkan hasil 
pembelajaran hari ini 

5 8 15 

16 Peserta didik yang memperhatikan 
penyampaian guru untuk pertemuan 
selanjutnya 

36 36 36 

17 Peserta didik yang berdoa dan menjawab 
salam 

36 36 36 

 Rata-rata 464 490 517 

 Presentasi  75,81 80,06 84,47 

 

Keterangan skala penilaian : 

0 – 20 % = Tidak Aktif 

21 – 40 % = Kurang Aktif 

41 – 60 % = Cukup Aktif 

61 – 80 % = Aktif 

81 – 100 % = Sangat Aktif 

 

Gowa, November 2022 

Observer, 

 

Ria hasyim 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 3 GOWA 

Kelas   : XI IPA 4 (Kontrol) 

Materi   : Sistem pernapasan 

Petunjuk Pengisian :  

1. Duduk di dalam kelas sehingga dapat mengamati kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas tersebut tanpa mengganggu jalannya 

pembelajaran. 

2. Perhatikan aktifitas belajar peserta didik di dalam kelas saat 

pembelajaran berlangsung. 

3. Dengan melihat jumah peserta didik yang aktif maka dilihat persentasi 

keaktifan peserta didik. 

4. Skala penilaian ada di bawah lembar pengamatan ini. 

 

No Aktivitas Peserta Didik Yang Diamati Pertemuan 

1 2 3 

1 Kehadiran peserta didik 36 36 36 

2 Peserta didik yang menanggapi salam dari guru dan 
berdoa bersama 

36 36 36 

3 Peserta didik yang memperhatikan apersepsi dan 
termotivasi untuk mulai belajar 

36 36 36 

4 Peserta didik yang menanggapi pertanyaan guru 10 15 20 

5 Peserta didik yang memperhatikan guru dalam 
menyampaikan tujuan pembelajaran 

36 36 36 

6 Peserta didik yang mengikuti perintah guru saat 
pembagian kelompok dengan teratur 

36 36 36 

7 Peserta didik yang menyampaikan pendapat ketika 
berdiskusi dalam kelompok sendiri 

20 25 28 

8 Peserta didik yang bertanya pada saat diskusi / 
pembelajaran berlangsung 

3 6 10 

9 Peserta didik yang mengemukakan pendapatnya saat 
berdiskusi antar kelompok 

3 4 5 

10 Peserta didik yang menanggapi pendapat teman ketika 
berdiskusi dalam kelompok maupun pada saat 
penyampaian hasil diskusi 

2 3 7 

11 Peserta didik yang mengemukakan pendapatnya saat 17 20 34 
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kelompok lain menyampaikan hasil diskusinya 

12 Peserta didik yang menyimpulkan hasil pembelajaran 
hari ini 

5 15 22 

13 Peserta didik yang memperhatikan penyampaian guru 
untuk pertemuan selanjutnya 

36 36 36 

14 Peserta didik yang berdoa dan menjawab salam 36 36 36 

 Rata-rata 312 340 378 

 Presentasi  57,77 62,96 70 

 

Keterangan skala penilaian : 

0 – 20 % = Tidak Aktif 

21 – 40 % = Kurang Aktif 

41 – 60 % = Cukup Aktif 

61 – 80 % = Aktif 

81 – 100 % = Sangat Aktif 

 

Gowa, November 2022 

Observer  

 

Ria hasyim S.P.d 
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RUBRIK PENILAIAN PROYEK 

Nama Proyek  : Sistem Pernapasan 

Kelompok : 1 

Kelas  : XI IPA 5 

 

No  
 

Aspek  
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Perencanaan 
a. Desain 
b. Tahapan Pembuatan 

   
√ 

 

2 Proses Pembuatan 

a. Persiapan Alat dan Bahan 
b. Teknik Pembutan 
c. K3 (Keselamatan, Keamanan, Kebersihan) 

    √ 

3 Hasil/Produk 
a. Bentuk fisik 
b. Keberfungsian 
c. Estetika  

   
√ 

 

4 Presentasi Hasil 
a. Penguasaan materi 
b. Penggunaan bahasa 
c. Kerja sama kelompok 
d. Tampilan proyek 

   
√ 

 

Skor  17 

 

Keterangan Skala Penilaian : 

1 = Tidak Aktif 

2 = Kurang Aktif 

3 = Cukup Aktif 

4 = Aktif 

5 = Sangat Aktif 
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RUBRIK PENILAIAN PROYEK 

Nama Proyek  : Sistem Pernapasan Hewan 

Kelompok : II (Dua) 

Kelas  : XI IPA 5 

 

No  
 

Aspek  Skor 

1 2 3 4 5 

1 Perencanaan 
c. Desain 
d. Tahapan Pembuatan 

  
√ 

  

2 Proses Pembuatan 
d. Persiapan Alat dan Bahan 
e. Teknik Pembutan 
f. K3 (Keselamatan, Keamanan, Kebersihan) 

   
√ 

 

3 Hasil/Produk 
d. Bentuk fisik 
e. Keberfungsian 
f. Estetika  

  
√ 

  

4 Presentasi Hasil 
a. Penguasaan materi 
b. Penggunaan bahasa 
c. Kerja sama kelompok 
d. Tampilan proyek 

   
√ 

 

Skor  14 

 

Keterangan Skala Penilaian : 

1 = Tidak Aktif 

2 = Kurang Aktif 

3 = Cukup Aktif 

4 = Aktif 

5 = Sangat Aktif 
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Lembar Validasi Instrumen 

G.1 Lembar Validasi Rencana Pembelajaran 

G.2 Lembar Validasi Tes Hasil Belajar Siswa 

G.3 Lembar Validasi LKS 
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PERSURATAN 

H.1 Keterangan Validasi 

H.2 Surat Izin Penelitian LP3M Unismuh Makassar 

H.3 Surat Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) 

H.4 Surat Izin Penelitian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

H.5 Surat Izin Penelitian Kepala SMAN 3 Gowa 

H.6  Keterangan Penelitian (UPT SMA Negeri 3 Gowa) 

H.7 Kartu Kontrol Pelaksanaan Penelitian 

H.8 Persetujuan Pembimbing 

H.9 Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi 

H.10  Kartu Kontrol Bimbingan Validasi 

H.11 Hasil Uji Turnitin 
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DOKUMENTASI 

I.1 Dokumentasi Kelas Eksperimen 

I.2 Dokumentasi Kelas Kontrol 
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DOKUMENTASI 

KELAS EKSPERIMEN XI IPA 5 

Pembagian kelompok dan pengerjaan LKPD 

 

 

 

 



 

212 
 

Pembuatan Tugas Project 
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Persentase Hasil Kerja Project 
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Pretest dan Posttest 
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KELAS KONTROL XI IPA 4 

Diskusi Kelompok 
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Pretest dan Posttest 
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Power Point (PPT) 
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