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UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA 

PEMBELAJARAN IPA TIPE WEBBED DENGAN PENDEKATAN INKUIRI 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keterampilan proses sains peserta didik masih rendah 

dalam pembelajaran IPA terpadu . Hal ini terlihat dari rata-rata Ujian Nasional IPA di 

sekolah tahun pelajaran 2016/2017 adalah 59,48 (Dinas P&K, 2017) masih rendah, 

kemampuan peserta didik dalam melakukan merangkai alat dan melakukan percobaan secara 

mandiri masih sulit pada ujian praktik kelas IX tahun pelajaran 2016/2017.  Hal lainnya 

adalah minimnya peserta yang mengikuti lomba karya ilmiah menunjukkan bahwa 

ketertarikan peserta didik dalam proses sains masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis upaya meningkatkan  keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran 

IPA tipe webbed tema pemanfaatan sampah dengan menggunakan pendekatan inkuiri.  

Penelitian menggunakan satu kelas VII yang dipilih secara acak di SMP Negeri di Kota  

Sukabumi dengan menggunakan dua siklus belajar. Hasil penelitian menunjukkan telah 

terjadi peningkatan keterampilan proses sains siswa pada mengobservasi, mengklasifikasi, 

memprediksi, merancang, mengukur, dan mengkomunikasikan yang dilihat dari hasil tes dan 

observasi aktivitas pembelajaran. Hasil tes keterampilan proses sains menunjukkan bahwa 

nilai siswa yang telah mencapai KKM pada siklus pertama 67%, dan terjadi peningkatan 

menjadi 77,5% setelah siklus kedua.  

 

Kata kunci : pendekatan inkuiri, pembelajaran IPA tipe webbed ,keterampilan proses 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Ketuntasan belajar yang dituntut pada kurikulum 2013 menimbulkan suatu 

permasalahan dalam proses pembelajaran. Permasalahan tersebut diantaranya adalah 

kurangnya keseriusan siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan 

rata-rata hasil ujian nasional yang masih rendah. Seperti yang terjadi di SMPN 6 Sukabumi 

rata-rata Ujian Nasional IPA tahun pelajaran 2016/2017 adalah 59,48 (Dinas P&K, 2017). 

Permasalahan lainnya adalah minimnya siswa yang mengikuti lomba karya ilmiah 

membuktikan bahwa bahwa proses ilmiah dalam pembelajaran IPA masih kurang diminati. 

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan guru IPA diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa: (1) siswa masih sulit dalam merumuskan masalah,  bertanya, melakukan praktikum 

secara mandiri, merangkai alat; (2) guru kesulitan dalam manajemen waktu dan persiapan 

praktikum; (3) sulitnya menentukan materi praktikum yang mudah diaplikasikan dan dekat 

dengan kehidupan siswa. Artinya keterampilan proses sains peserta didik masih rendah dalam 

pembelajaran IPA terpadu. 

Kesulitan dalam merumuskan masalah, kemampuan bertanya, melakukan praktikum 

secara mandiri, merangkai alat, hal itu semua merupakan bagian dari keterampilan proses 

sains. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan siswa untuk menemukan sendiri 

konsep pembelajaran IPA secara ilmiah. Keterampilan proses sains sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik karena didalamnya memuat banyak pengetahuan dan proses juga menjadi bekal 

peserta didik pada kehidupan nyata. Selain itu juga keterampilan proses sains dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir, meningkatkan kreativitas, dan memecahkan masalah 

sesuai dengan tahap perkembangan usianya. 

Permasalahan sehari-hari yang bisa dipecahkan dengan tingkat kemampuan berfikir 

siswa SMP adalah masalah sampah. Hal ini sangat tepat untuk menjawab permasalahan yang 

ketiga berdasarkan analisis wawancara dengan guru, yaitu sulitnya menentukan materi yang 

mudah diaplikasikan dan dekat dengan kehidupan siswa. Permasalahan sampah ternyata 

sangat dekat dengan kehidupan siswa karena masalah sampah itu terjadi di lingkungan 

masyarakat, sekolah, bahkan rumah tempat siswa tinggal. Sampah merupakan material sisa 

yang sudah tidak digunakan atau diinginkan baik berupa material padat, cair, ataupun gas dan 
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bisa menimbulkan pencemaran bila tidak ditangani (Wikipedia, 2014).  Selain itu juga 

masalah sampah juga terjadi di sungai, danau, atau perairan lainnya oleh limbah industri, 

limbah pertambangan maupun limbah rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi 

(Bustami, 2009). Pada pembelajaran IPA, masalah sampah bukan sebuah materi 

pembelajaran namun harus diangkat menjadi tema yang menjadi solusi dalam kehidupan. 

Tema yang tepat untuk permasalahan sampah yang bisa diintegrasikan ke dalam beberapa 

kompetensi dasar sekaligus adalah tema pemanfaatan sampah. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mempelajari fenomena dan perubahan 

yang terjadi di alam, yang melewati tahapan metode ilmiah, sikap ilmiah, serta terdiri dari 

produk dan proses. Pembelajaran IPA merupakan  satu kesatuan ilmu-ilmu sains (Fisika, 

Biologi, Kimia)  yang dijadikan satu tujuan pada kegiatan pembelajaran yang merupakan 

hasil menyatukan ilmu dengan meminimalkan batas-batas antar disiplin ilmu sains yang pada 

mulanya terpisah (Victor  Sliowalter, 2011). Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran IPA SMP 

yang tadinya masih terpisah-pisah kini sudah menjadi terpadu. Keterpaduan ini tidak lepas 

dari tipe-tipe yang terdapat pada pembelajaran IPA, menurut fogarty (1991) keterpaduan ini 

dibagi menjadi 3: (1) terpadu dalam 1 disiplin yang terbagi menjadi Fragmented, Connected, 

dan Nested; (2) Terpadu antar disiplin yang terbagi menjadi Sequenced, Shared, Webbed, 

Threaded, dan Integrated; (3) Terpadu dalam diri siswa yang terbagi menjadi Immersed, dan 

Network.  

Pada tipe webbed mengambil tema untuk dijadikan fokus pembelajaran.  Tema yang 

diangkat adalah pemanfaatan sampah yang akan dibahas dari sudut pandang bidang studi 

yang berbeda-beda. Bidang studi yang membahas tema pemanfaatan sampah ini adalah 

Biologi, Fisika, Kimia, dan Kesehatan yang diramu dalam satu disiplin ilmu IPA pada 

pembelajaran tipe webbed. Tipe terpadu webbed digunakan karena substansi materi diangkat 

dari konsep-konsep kunci,  dalam hal ini tema pemanfaatan sampah dapat dijelaskan dengan 

beberapa kompetensi dasar  sekaligus diantaranya pencemaran, perubahan materi dan 

pengukuran. Pada pembelajaran IPA terpadu tipe webbed, dapat dilakukan suatu proses 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa dengan 

menggunakan teknik pendekatan yang tepat. Pendekatan yang tepat yang dapat digunakan 

adalah pendekatan inkuiri.  

Menurut Mahmudin (2009) pendekatan inkuiri merupakan rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki, dan 

menemukan sendiri pengetahuannya secara kritis, logis, analistis dan sistematik. Pendekatan 

inkuiri ini sangat tepat sekali digunakan pada kegiatan pembelajaran tema pemanfaatan 
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sampah karena salah satunya siswa melakukan kegiatan untuk penanggulangan sampah. Pada 

pendekatan inkuiri siswa melibatkan semaksimal mungkin inderanya untuk menemukan, dan 

merumuskan penemuannya dengan penuh percaya diri. Pendekatan inkuiri ini bersifat efektif 

dan bertahan lama dalam memori siswa karena melibatkan inderanya secara maksimal. 

Pendekatan inkuiri yang tepat menurut tahapan perkembangan siswa kelas VII adalah inkuiri 

terbimbing. Menurut Jean Piaget dalam Setiono (2009) tahapan perkembangan siswa usia 12-

13 thn (kelas VII) termasuk kedalam formal operational awal, dimana pada tahapan ini siswa 

baru berada pada tahap peralihan dari konkrit opersasional menuju formal operasional. Pada 

tahap perkembangan usia siswa kelas VII masih diperlukan bimbingan guru pada saat 

pembelajarannya walaupun kegiatannya siswa melakukan sendiri. Atas dasar teori 

perkembangan anak tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis pendekatan inkuiri 

terbimbing. 

 Dalam pembelajaran dengan pendekatan inkuri terbimbing ini, keterampilan proses 

siswa dapat kita amati karena kegiatan pembelajaran ini melibatkan seluruh panca inderanya. 

Menurut Dahar (2006), Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah kemampuan siswa untuk 

menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu 

pengetahuan. KPS sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan 

metode ilmiah dalam mengembangkan sains, dan mengembangkan pengetahuan yang telah 

dimilikinya.  

Pembelajaran sains menekankan pengalaman sehingga siswa terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh (holistik), bermakna, 

otentik dan aktif (BPSDMPK Kurikulum 2013, 2014). Dengan demikian, KPS diperoleh 

berdasarkan pada sains inkuiri dan berpikir ilmiah. Kondisi lingkungan belajar yang 

mengunakan keterampilan proses sains, membutuhkan partisipasi aktif dari siswa (Meltem 

Duran, 2011). Dari jurnal diatas terlihat bahwa dalam menilai KPS, peserta didik harus 

terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran.  Keterampilan proses sains terdiri dari KPS 

dasar dan terintegrasi. KPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPS dasar yang 

terdiri dari keterampilan observasi, klasifikasi, prediksi, inferensi (penarikan kesimpulan), 

dan komunikasi.  

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Pendekatan yang berpusat pada siswa 

dalam praktikum yang menggabungkan pembelajaran berbasis inkuiri kepada instruksi IPA 

(Asesmen KPS) telah secara signifikan meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

(Balanay, 2013).  Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pada saat kita melakukan 

penilaian KPS terhadap siswa, maka kita juga harus menggunakan asesmen KPS. Selain itu 
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juga data studi pendahuluan berupa angket terhadap siswa diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 

(1) Hanya sebagian kecil siswa yang berpendapat dapat memahami dengan baik keterampilan 

proses sains, pendekatan inkuiri, dan pembelajaran IPA tipe webbed,  (2) Hanya sebagian kecil 

siswa yang berpendapat pernah melakukan pembelajaran IPA secara inkuiri,  dan kemampuan 

keterampilan prosesnya semakin membaik,   (3) Sebagian besar siswa yang berpendapat 

pernah melakukan pembelajaran yang menggunakan aspek keterampilan proses sains, pernah 

melakukan  pembelajaran pemanfaatan  sampah pada saat duduk di Sekolah Dasar, (4) Hampir 

separuhnya siswa berpendapat pembelajaran IPA perlu diterapkan secara inkuiri, (5) Sebagian 

besar siswa berpendapat bahwa pentingnya peningkatan keterampilan proses sains pada 

pembelajaran IPA dengan pendekatan inkuiri dengan menggunakan keterpaduan tipe webbed. 

Dari paparan diatas, perlu dilakukan penelitian tentang  pembelajaran IPA tipe 

webbed tema pemanfaatan sampah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dengan harapan 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa untuk menjawab permasalahan sampah 

yang ada di lingkungannya dan sebagai wujud implementasi ketuntasan belajar dan 

pembiasaan sikap pada kurikulum 2013.   

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Bagaimana upaya meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran IPA 

terpadu tipe webbed tema pemfaatan sampah dengan pendekatan inkuiri terbimbing ? 

Pertanyaan Penelitian : 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran IPA terpadu tipe webbed tema pemanfaatan 

sampah dengan pendekatan inkuiri terbimbing? 

2. Bagaimana  peningkatan keterampilan proses siswa sesudah penerapan pembelajaran 

IPA tipe terpadu webbed dengan pendekatan inkuiri terbimbing pada siklus 1 dan 2? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe webbed 

dengan pendekatan inkuiri terbimbing? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan pembelajaran IPA terpadu 

tipe webbed dengan pendekatan inkuiri terbimbing sebagai upaya meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa. 



5 
 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe webbed dengan pendekatan 

inkuiri terbimbing pada tema pemanfaatan sampah. 

2. Menganalisis keterampilan proses siswa sesudah penerapan pembelajaran IPA tipe 

webbed dengan pendekatan inkuiri terbimbing pada siklus 1 dan 2 . 

3. Menganalisis tanggapan siswa terhadap penerapan pembelajaran IPA  tipe webbed 

dengan pendekatan inkuiri terbimbing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan proses dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing pada pembelajaran IPA terpadu tipe webbed tema 

pemfaatan sampah. 

2. Bagi guru, secara umum sebagai upaya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, 

secara khusus diharapkan hasil penelitian ini menjadi pedoman pembelajaran dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran IPA terpadu tipe 

webbed tema pemanfaatan sampah dengan pendekatan inkuiri di sekolah masing-

masing. 

3. Bagi sekolah, dapat dijadikan upaya pengembangan kurikulum berbasis sekolah, 

pengembangan profesional, program-program pengembangan sekolah, pengembangan 

kebijakan dan perencanaan sistem. 

4. Bagi SEAMEO qitep in Science, sebagai bahan studi pendahuluan untuk penelitian 

lebih lanjut di masa yang akan datang. 

 

E. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Hasil penelitian keterampilan proses sains menunjukkan bahwa pendekatan yang 

berpusat pada siswa dalam praktikum yang menggabungkan pembelajaran berbasis inkuiri 

kepada instruksi IPA (Asesmen KPS) telah secara signifikan meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa (Balanay, 2013).  Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pada saat kita 

melakukan penilaian KPS terhadap siswa, maka kita juga harus menggunakan asesmen KPS. 

Selain itu juga studi pendahuluan berupa angket terhadap siswa diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa: (1) Hanya sebagian kecil siswa yang berpendapat dapat memahami dengan baik 

keterampilan proses sains, pendekatan inkuiri, dan pembelajaran IPA tipe webbed,  (2) Hanya 
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sebagian kecil siswa yang berpendapat pernah melakukan pembelajaran IPA secara inkuiri,  

dan kemampuan keterampilan prosesnya semakin membaik,   (3) Sebagian besar siswa yang 

berpendapat pernah melakukan pembelajaran yang menggunakan aspek keterampilan proses 

sains, pernah melakukan  pembelajaran pemanfaatan  sampah pada saat duduk di Sekolah 

Dasar, (4) Hampir separuhnya siswa berpendapat pembelajaran IPA perlu diterapkan secara 

inkuiri, (5) Sebagian besar siswa berpendapat bahwa pentingnya peningkatan keterampilan 

proses sains pada pembelajaran IPA dengan pendekatan inkuiri dengan menggunakan 

keterpaduan tipe webbed. 

Dari paparan diatas, perlu dilakukan penelitian tentang  pembelajaran IPA tipe 

webbed tema pemanfaatan sampah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dengan harapan 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa untuk menjawab permasalahan sampah 

yang ada di lingkungannya dan sebagai wujud implementasi ketuntasan belajar dan 

pembiasaan sikap pada kurikulum 2013.   

 

F. Target Temuan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diharapkan memperoleh target temuan 

antara lain: 

a. Menemukan upaya yang tepat dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada 

pembelajaran. 

b. Menemukan pendekatan yang tepat pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Keterampilan Proses Sains 

 Menurut Semiawan (1986), Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah keterampilan 

fisik dan mental dalam wujud potensi atau kemampuan siswa yang memerlukan proses kerja 

ilmiah dan perlu stimulus agar mampu menampilkan diri. KPS sangat penting bagi setiap 

siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains serta 

diharapkan memperoleh pengetahuan baru/ mengembangkan pengetahuan yang telah 

dimiliki. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, dan 

teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Sementara 

menurut Hosnan (2016) Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan dalam proses 

belajar mengajar yang menekankan kepada keterampilan memperoleh pengetahuan dan 

mengkomunikasikan perolehannya itu. Keterampilan proses sains terdiri dari keterampilan 

proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Klasifikasi keterampilan proses tersebut tertera 

pada tabel 2.1 

      Tabel 2.1 Keterampilan Proses Dasar dan Terpadu 

Keterampilan Proses Dasar Keterampilan Proses Terpadu 

Mengamati Mengontrol Variabel 

Mengukur Menginterpretasikan Data 

Menyimpulkan Merumuskan Hipotesa 

Meramalkan Mendefinisikan variabel secara 

operasional Menggolongkan 

Mengkomunikasikan Merancang Eksperimen 

 

 Pada tabel 2.2 berikut ini disajikan jenis-jenis indikator keterampilan proses beserta 

sub indikatornya.  

Tabel 2.2 Indikator Keterampilan Proses Sains 

No Indikator Sub Indikator Keterampilan Proses Sains 

1 Mengamati/ 

Mengobservasi 

Menggunakan sebanyak mungkin alat indera 

Mengumpulkan/ menggunakan fakta yang relevan 
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2 Mengelompok

kan/ 

Klasifikasi 

Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

Mencari perbedaan, persamaan; Mengkontraskan ciri-ciri; 

Membandingkan 

Mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan 

3 Menafsirkan Menghubungkan hasil-hasil pengamatan 

Menemukan pola dalam satu seri pengamatan; Menyimpulkan 

4 Meramalkan/ 

Memprediksi 

Menggunakan pola-pola hasil pengamatan 

Mengungkapkan apa yang mungkin terjadi pada keadaan sebelum 

diamati 

5 Mengajukan 

pertanyaan 

Bertanya apa, mengapa, dan bagaimana 

Bertanya untuk meminta penjelasan; Mengajukan pertanyaan yang 

berlatar belakang hipotesis 

6 Merumuskan 

hipotesis 

Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari 

suatu kejadian 

Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan 

memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara pemecahan 

masalah 

7 Merancang 

percobaan 

Menentukan alat/bahan/sumber yang akan digunakan 

Menentukan variabel/faktor penentu 

Menentukan apa yang akan diukur, diamati, dicatat; Menentukan apa 

yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja 

8 Menggunakan 

alat/Bahan 

Memakai alat/Bahan 

Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat/bahan; Mengetahui 

bagaimana menggunakan alat/bahan  

9 Menerapkan 

konsep 

Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru 

Menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa 

yang sedang terjadi 

10 Berkomunikasi Mengubah bentuk penyajian 

Menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan 

grafik atau tabel atau diagram; Menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis; Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian; 

Membaca grafik atau tabel atau diagram; Mendiskusikan hasil kegiatan 

mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa. 
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Sumber: Kemendikbud, 2014 

Dari indikator di atas, indikator KPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, merancang percobaan,  dan 

mengkomunikasikan. 

a. Mengobservasi 

Menurut Nuryani (1995) dalam materi pelatihan kurikulum  2013, mengamati 

merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya 

secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan, 

menggunakan alat atau bahan sebagai alat untuk mengamati objek dalam rangka 

pengumpulan data atau informasi. Mengamati merupakan proses mengumpulkan data 

tentang fenomena alam, perisiwa atau perubahan yang menyertainya.  

b. Mengklasifikasi 

Keterampilan mengklasifikaisi atau menggolong-golongkan adalah suatu kemampuan 

yang penting dalam kerja ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengenal 

perbedaan dan persamaan antara benda-benda. Menurut Dewi (2008) mengklasifikasi 

merupakan proses memisahkan benda-benda atau kejadian-kejadian berdasarkan 

bentuk-bentuk yang umum.  

c. Memprediksi 

Prediksi dalam sains adalah perkiraan yang didasarkan pada hasil pengamatan yang 

nyata. Memprediksi berarti pula mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada 

keadaan yang belum diamati berdasarkan pengggunaan pola yang ditemukan sebagai 

hasil penemuan.  

Menurut Dewi (2008) Keterampilan memprediksi adalah proses membuat tebakan 

ilmiah tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemampuan 

untuk memprediksi ini harus dilatihkan semenjak dini karena kemampuan 

memprediksi kejadian dimasa datang akan membawa keberhasilan ketika harus 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

d. Merancang Percobaan 

Merancang percobaan adalah kegiatan yang rinci untuk merancang suatu kegiatan 

percobaan yang terdiri dari menentukan alat, bahan, dan sumber yang akan 

digunakan. Pada kegiatan merancang percobaan juga menentukan variabel/faktor 

penentu yang akan berperan pada proses percobaan. Setelah menentukan variabel 

yang berperan dalam percobaan, tahap selanjutnya adalah menentukan apa yang akan 
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diukur, diamati, dicatat, kemudian menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa 

langkah kerja.  

e. Mengomunikasikan  

Menurut semiawan (1986), keterampilan mengomunikasikan adalah kemampuan 

untuk menyampaikan hasil penemuannya kepada orang lain. Untuk bisa 

menyampaikan hasil penemuannya dapat melalui laporan penelitian, paper, menyusun 

karangan bahkan secara lisan. 

 

B. Pembelajaran IPA Terpadu 

 

Pembelajaran Terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, 

menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik 

(Depdikbud, 1996 dalam Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2013)  

 Pembelajaran IPA terpadu memilki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Holistik, yaitu suatu 

peristiwa yang menjadi pusat perhatian, dikaji dari  beberapa bidang studi sekaligus untuk 

memahami suatu fenomena dari segala sisi; (2) Bermakna, yaitu keterkaitan antara konsep 

menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu 

menerapkannya untuk memecahkan masalah nyata di dalam kehidupannya; (3) Aktif, yaitu 

pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery-inquiry dan peserta didik 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (BPSDM Kemendikbud 2013, 2014)  

Dalam arti luas pembelajaran terpadu meliputi pembelajaran yang terpadu dalam satu 

disiplin ilmu, terpadu antar disiplin, serta terpadu dalam dan lintas peserta didik (Fogarty, 

1991).  

a. Keterpaduan dalam satu disiplin terbagi menjadi Fragmented, Connected, Nested.  

b. Keterpaduan antar disiplin diantaranya adalah Sequenced, Shared, Webbed, Threaded, 

dan Integrated.  

c. Keterpaduan dalam diri siswa diantaranya adalah Immersed, Networked. 

Keterpaduan yang digunakan dalam penelitian ini adalah webbed.  

Tema yang kaya dijaring kedalam konten kurikulum dan disiplin, subjek-subjek 

menggunakan tema untuk membentuk konsep, topik, dan ide yang cocok. Pada pembelajaran 

pencemaran ini, tema pemanfaatan sampah bisa kita kaji dari berbagai sudut pandang seperti 

Biologi, Fisika, Kimia, dan Kesehatan. 
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Tipe Webbed (Model Jaring laba-Laba) 

Model jaring laba-laba (webbed) merupakan model pembelajaran terpadu menggunakan 

pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannnya dimulai dengan menentukan tema. 

Tokoh yang mengembangkan model ini adalah Lyndon B. Johnson (Majid, 2014). Menurut 

Fogarty (1991), model webbed memandang kurikulum melalui sebuah teleskop, memotret 

semua kumpulan bidang studi pada saat bersamaan. Model ini biasanya menggunakan tema 

yang besar untuk memadukan bidang studi. Tipe terpadu webbed merupakan pendekatan 

tematik yang mengintegrasikan materi pelajaran. Biasanya, pendekatan tematik ini 

mengembangkan pembelajaran dimulai dengan tema seperti transportasi atau penemuan.  

 Dalam pembelajaran IPA SMP, tipe webbed ini termasuk intra disiplin dengan satu 

tema untuk dijadikan penghubung beberapa bidang studi. Dalam pembelajaran terpadu tipe 

webbed tergantung bagaimana kita memandang suatu disiplin ilmu. Misalkan kita 

menganggap bahwa IPA merupakan suatu disiplin ilmu, maka Fisika, Biologi, Kimia adalah 

bidang studinya.  Dalam hal ini kita bisa menambahkan bidang studi lain yang relevan 

tergantung pada tema yang akan kita bahas. Pembelajaran terpadu tipe webbed dapat dilihat 

pada gambar 2.1  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pembelajaran Terpadu Tipe Webbed 

(Sumber: Fogarty, 1991) 

C. Pendekatan Inkuiri 

 

Menemukan merupakan bagian inti dari pembelajaran kontekstual. Proses 

menemukan itulah yang paling penting dalam pembelajaran. Dalam memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman belajar, akan terjadi keterpaduan dan keseimbangan  pikiran, 

perasaan, dan gerak motorik dalam merespon sesuatu yang diperoleh dari ikhtiar belajar 

melalui proses menemukan (Hosnan, 2016). Menurut Herdian (2010), inkuiri berasal dari 

kata to inquire yang berarti ikut serta, atau terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Pembelajaran inkuiri bertujuan 

Tema 

Kesehatan 

Fisika 

Kimia 

Biologi 
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untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual 

(kecakapan berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Jika berpikir menjadi 

tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu 

untuk membangun kemampuan itu.  

Ciri-ciri pembelajaran inkuiri menurut sanjaya dalam Herdian (2010) diantaranya: 

a. Siswa sebagai subjek belajar, maksudnya pembelajaran menekankan kepada aktivitas 

siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. 

b. Guru sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa, maksudnya seluruh aktivitas 

yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu 

yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self 

belief). Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara 

guru dan siswa, sehingga kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya 

merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri.  

c. Siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka 

dapat menggunakan potensi yang dimilikinya karena tujuan dari penggunaan strategi 

pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian 

dari proses mental.  

Pendekatan inkuiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan besarnya bimbingan yang 

diberikan oleh guru kepada siswanya. Ketiga jenis pendekatan inkuiri tersebut adalah: Inkuiri 

terbimbing, Inkuiri bebas, Inkuiri bebas yang dimodifikasi. Pada penelitian ini menggunakan 

inkuiri terbimbing karena disesuaikan dengan tahapan perkembangan kemampuan siswa 

kelas VII.  

 

Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry Approach) 

Pendekatan inkuiri terbimbing yaitu pendekatan inkuiri dimana guru membimbing 

siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu 

diskusi. Guru mempunyai peran aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap 

pemecahannya. Pendekatan inkuiri terbimbing ini digunakan bagi siswa yang kurang 

berpengalaman belajar dengan pendekatan inkuiri. Dengan pendekatan ini, siswa belajar lebih 

beorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-

konsep pembelajaran. Pada pendekatan ini siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang 

relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara individual agar 

mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan secara mandiri. 
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Menurut Fitha (2012) tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing terdiri dari penyajian 

fenomena, penyajian masalah untuk kegiatan penyelidikan, mengadakan eksperimen dan 

mengumpulkan data, mengolah dan mengomunikasikan hasil percobaan, dan membuat 

kesimpulan. Dalam penelitian ini, karena akan mengkaji keterampilan proses dengan 

indikatornya merancang, maka tahapan kegiatan inkuiri terbimbing ini disisipkan kegiatan 

merancang yang disajikan dalam tabel 2.3  

Tabel 2.3 Tahapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Langkah Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Penyajian Fenomena Siswa diorientasikan ke dalam suatu fenomena berbentuk 

gambar yang harus dijawab siswa  

Penyajian masalah untuk 

kegiatan penyelidikan 

Penyajian video pencemaran tanah untuk mengidentifikasi 

masalah, menyelidiki penyebab dan dampak. Siswa 

diberikan kesempatan oleh guru untuk menyimak 

tayangan video 

Mengumpulkan Data Diskusi untuk mendapatkan informasi terkait dengan 

permasalahan dengan arahan pertanyaan dari LKS 

Merancang Percobaaan Siswa merancang kegiatan pemanfaatan sampah secara 

daur ulang dengan menafaatkan sampah yang ada 

Melakukan Kegiatan 

Pemanfaatan Sampah 

Siswa melakukan kegiatan pemanfaatan sampah yang 

merupakan salah satu wujud implementasi 

penanggulangan  permasalahan sampah  

Mengolah dan 

mengkomunikasikan 

hasil kegiatan 

pemanfaatan sampah 

Siswa melakukan diskusi terhadap hasil kegiatan 

pemanfaatan sampah yang telah dilakukan. Setiap 

kelompok mengkomunikasikan hasil diskusi untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

Membuat kesimpulan Siswa diarahkan untuk melakukan tanya jawab, dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran yang telah 

mereka alami. Guru melakukan penguatan, mengkoreksi, 

dan menyimpulkan. 
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D. Deskripsi Pembelajaran Klasifikasi Materi, Pencemaran. Dan Pengukuran 

  

 Klasifikasi Materi dan Perubahannya 

 

Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. 

Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh 

zat padat adalah beberapa jenis logam, seperti besi, emas, dan seng. Air, minyak goreng, dan 

bensin merupakan contoh wujud cair. Contoh zat berwujud gas adalah udara, asap, dan uap 

air. Asap rokok merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Perbedaan sifat zat 

padat, cair, dan gas dapat dilihat pada tabel 2.4 

Tabel 2.4 Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas 

Padat Cair Gas 

Mempunyai bentuk dan volume 

tertentu. 

Mempunyai volume tertentu, 

tetapi tidak mempunyai bentuk 

yang tetap, bergantung pada 

media yang digunakan. 

Tidak mempunyai volume dan 

bentuk yang tertentu. 

Jarak antarpartikel zat padat 

sangat rapat. 

Jarak antarpartikel zat 

cair lebih renggang. 

Jarak antarpartikel gas 

sangat renggang. 

Partikel-pertikel zat padat tidak 

dapat bergerak bebas. 

Partikel-pertikel zat cair dapat 

bergerak bebas, namun terbatas. 

Partikel-partikel gas dapat 

bergerak sangat bebas. 

  

 Berdasarkan sifat kimianya materi kelompokkan menjadi tiga yang terdiri dari unsur, 

senyawa, dan campuran. Pengelompokkan ini dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Bagan Klasifikasi Materi 

(Sumber: Widodo, dkk., 2016) 

a. Unsur 

Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih 

sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. 

Contoh: Unsur besi, emas, perak, dll. 

Contoh polutan yang termasuk unsur adalah sampah logam besi, sampah seng, dll 
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b. Senyawa 

Senyawa merupakan zat tunggal/murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat 

yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa.  

Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen (H) dan 

oksigen (O). 

Contoh polutan yang termasuk senyawa adalah sampah garam, sampah gula, gas CO, gas 

PbO2, dll 

c. Campuran 

Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih 

mempunyai sifat zat asalnya. 

Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah 

susu cokelat, air sungai, udara, batuan, garam beryodium, dan paduan logam. 

Contoh polutan campuran adalah sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, industri. 

Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat 

kimia.  

a. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika 

termasuk didalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, 

daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis (densitas).  

b. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat 

tersebut untuk bereaksi secara kimia. 

Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui 2 cara, yaitu perubahan 

fisika dan perubahan kimia.  

a. Perubahan Fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat 

baru disebut perubahan fisika. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah, 

misalnya es yang mencair. 

b. Perubahan Kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat 

baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. 

 

 Pencemaran 

Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup No. 4 Tahun 1982 adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau 

oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya. Sementara menurut UU RI No.23 tahun 1997 dalam Widodo (2016) 
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pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak 

dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Polutan adalah  zat atau bahan yang dapat 

mengakibatkan pencemaran. Syarat polutan: 

1) Kadarnya melebihi ambang batas 

2) Berada pada waktu yang tidak tepat 

3) Berada pada tempat yang tidak semestinya 

Berdasarkan wujud fisiknya pencemaran dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Pencemaran air 

2) Pencemaran udara 

3) Pencemaran tanah 

 

1) Pencemaran Air 

 Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke 

dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air 

tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air adalah limbah 

industri, limbah rumah tangga dan pertanian. Adapun komponen pencemar air 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Bahan buangan padat 

2) Bahan buangan organik 

3) Bahan buangan anorganik 

4) Bahan buangan olahan bahan makanan 

5) Bahan buangan cairan berminyak 

6) Bahan buangan zat kimia 

7) Bahan buangan berupa panas 

Menurut Wardhana (2004), indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar 

adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui: 

1) Adanya perubahan suhu air 

2) Adanya perubahan pH (derajat keasaman) atau konsentrasi ion Hidrogen 

3) Adanya perubahan warna, bau, dan rasa air 

4) Timbulnya endapan, koloid, atau bahan terlarut 

5) Adanya mikroorganisme 

6) Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan 
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7) COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biological Oxygen Demand) rendah 

Air yang tercemar memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan 

diantaranya adalah: 

1) Penurunan kualitas lingkungan 

2) Gangguan kesehatan yang dapat dilihat pada tabel 2.5 

Tabel 2.5 Hasil Pengamatan Lingkungan 

No. Penyebab Penyakit 

1 Virus 

- Rota virus 

- Virus hepatitis A 
- Virus poliomyelitis 

 

Diare pada anak 

Hepatitis A 
Poliomyelitis 

2 Bakteri 

- Vibrio cholerae 

- E. coli 

- Salmonella typhi 

- Salmonella paratyphi 
- Shigella dysenteriae 

 

Kolera 

Diare atau disentri 

Tifus abdominale 

Paratifus 
Disentri 

3 Protozoa 

- Entamoeba histolytica 

- Balantidia coli 

- Giardia Lamblia 

 

Disentri amoeba 

Balantidiasis 

Giardiasis 

4 Metazoa 

- Ascaris lumbricoides 

- Clonorchis sinensis 

- Diphyllobotrhium latum 

- Taenia saginata/Solium 

- Schistosoma 

 

Ascariasis 

Clonorchiasis 

Dyphylobothriasis 

Taeniasis 

Schistosomiasis 

Sumber : Kesehatan Lingkungan dalam Widodo (2016) 

3)  Pemekatan hayati/terakumulasi bahan beracun pada rantai makanan tingkat tinggi 

4) Mengganggu pemandangan 

5) Mempercepat proses kerusakan benda (korosi) 

Penanggulangan pencemaran air adalah sebagai berikut: 

1) Membuat kolam stabilisasi 

2) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 

3) Pengelolaan Excreta (air yang banyak mengandung bakteri pathogen) 

4) 4R (Recycle, Reuse, Reduce, Repair) 

 

2) Pencemaran Udara 

 Menurut Widodo (2016), pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana udara 

mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah 

tertentu yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, 
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serta merusak keindahan alam serta kenyamanan, atau merusak barang-barang perkakas. 

Sementara menurut Wardhana (2004), pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-

bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) 

udara dari keadaan normalnya.  

 Secara umum penyebab pencemaran udara ada 2 macam, yaitu: 

a. Faktor internal (secara alamiah), contoh: 

1) Debu yang berterbangan akibat tiupan angina 

2) Abu (debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik 

3) Proses pembusukan sampah organic 

4) Kebakaran hutan yang terjadi secara alami, dll 

b. Faktor eksternal (ulah manusia), contoh: 

1) Hasil pembakaran bahan bakar fosil 

2) Debu/serbuk dari kegiatan industri 

3) Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara 

4) Asap pabrik 

5) Asap rokok 

6) Penggunaan pendingin yang mengandung CFC 

Adapun pencemaran udara memiliki dampak terhadap: 

a. Kesehatan : ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan), Empisema (Kesulitan 

pengangkutan oksigen). 

b. Tumbuhan    :    Hujan asam / Abu vulkanik dapat mematikan tumbuhan 

c. Efek rumah kaca dengan peningkatan suhu bumi (Global warming) 

d. Rusaknya lapisan ozon oleh gas CFC dari pendingin 

Penanggulangan untuk pencemaran udara ini yaitu: 

a. Mengganti kendaraan yang berpolusi tinggi dengan yang ramah lingkungan 

b. Tidak membakar sampah namun dibuat kompos atau menerapkan 4R (Recycle, 

Reuse, Reduce, Repair) 

c. Pengelolaan limbah asap pabrik 

d. Sanksi yang tegas kepada pelanggar yang menghasilkan limbah asap pabrik, dan 

kendaraan yang berasap tebal 

e. Mencegah erupsi gunung merapi dengan dibangunnya PLTU/Geotermal 

f. Tidak menggunakan pendingin yang mengandung CFC 
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3) Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah adalah perubahan fisik maupun kimiawi tanah yang dapat 

mengakibatkan menurunnya daya guna atau berkurangnya kemampuan daya dukung tanah. 

Pencemaran tanah akan berdampak terhadap : 

a) Kesehatan  

 Dampak bahan pencemar terhadap kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.6 

Tabel 2.6 Dampak Polutan Terhadap Kesehatan 

Sumber Akibat 

Pestisida, Herbisida Kanker 

Timbal, Merkuri Kerusakan otak,Kerusakan Ginjal 

Zat lainnya Sakit kepala, Pusing, Iritasi mata, Ruam Kulit, Pada 

dosis besar menimbulkan kematian 

 

b)  Lingkungan 

Perubahan kimiawi tanah yang radikal, dapat menyebabkan perubahan metabolisme 

dari mikroorganisme endemik yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Selanjutnya 

berkakibat pada predator, atau tingkatan lain dari rantai makanan. Perubahan metabolisme 

tanaman dapat mengakibatkan penurunan hasil pertanian. Akibat kerusakan hutan: 

a. Kondisi kesuburan tanah menurun 

b. Air tanah berkurang 

c. Peningkatan suhu bumi 

d. Flora dan fauna terancam 

e. Longsor dan banjir 

Penumpukan tanah oleh sampah plastik mengkibatkan keefektivan tanah berkurang 

karena sampah plastik butuh waktu yang lama untuk terurai. Selain itu juga penumpukan 

sampah membuat wajah kota tampak kumuh, disertai dengan bau akibat pembusukan yang 

menyengat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa penyebab pencemaran tanah 

adalah: 

a. Sampah yang tidak bisa diuraikan seperti kaleng, plastik, kaca 

b. Sampah yang bisa diuraikan seperti sisa makanan, sisa potongan sayuran, daun-

daun, kulit buah-buahan.  

c. Penebangan kayu secara liar, pembukaan area hutan menjadi area pemukiman, 

industri, dan sebagainya.  
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d. Limbah pertanian : Pestisida, pupuk 

e. Limbah Industri : Sisa industri tekstil, kayu, plastik, dsb 

Penanggulangan Pencemaran tanah adalah sebagai berikut: 

a. Pengawasan penggunaan zat-zat kimia yang membahayakan lingkungan. 

b. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang kelesatarian lingkungan 

hidup. 

c. Melakukan kegiatan pemanfaatan sampah. 

d. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). 

 

 Pengukuran 

Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam 

IPA. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Mengukur merupakan kegiatan 

membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai 

satuan. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. 

Satuan yang disepakati ini disebut satuan baku.  

Dalam satuan SI (Satuan Internasional), setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar, 

contohnya panjang memiliki satuan dasar meter. Alat ukur untuk mengukur panjang adalah 

mistar, sementara untuk mengukur ketebalan menggunakan mikrometer sekrup. Besaran yang 

satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, 

waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat.  

Panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak 

antara titik pada ujung-ujung papan tulis, panjang bayi yang baru lahir adalah jarak dari ujung 

kaki sampai ujung kepala bayi itu. Demikian juga pada saat melakukan suatu percobaan 

mendaur ulang sampah panjang bahan akan diukur terlebih dahulu menggunakan mistar 

dengan satuan baku meter yang bisa dikonversi ke dalam sentimeter agar lebih mudah. 

 

E. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Arikunto (2016), penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

memaparkan terjadinya sebab akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja yang 

terjadi ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian 

perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan tersebut. Sementara menurut Stephen 

Kemmis dalam Huda (2015), penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk penyelidikan 

refleksi diri yang dilaksanakan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial (termasuk 

pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan. 
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Adapun Kelebihan PTK yang dirangkum oleh Huda (2015) yaitu:  

1) Bisa diterapkan dalam kondisi dan cara yang berbeda 

2) Prosesnya sangat fleksibel  

3) Memfasilitasi minat yang sudah ada terhadap pengajaran dan pembelajaran  

4) Membantu pengembangan profesional dan kualitas pengajaran secara terus menerus 

5) Membangun rekam jejak riset yang memungkinkan guru memperoleh dana hibah untuk 

proyek PTKnya atau proyek pembelajaran dan pengajaran yang lain (Cook & McCallum 

dalam Huda, 2015). 

6) Mendorong komitmen guru untuk menginisiasi perubahan dalam praktik pengajarannya 

sendiri 

7) Menjamin kolaborasi dan koperasi 

8) Meningkatkan kerelaan guru untuk meluangkan sebagian waktunya dalam mengamati, 

menganalisis dan mencari penyelesaian atas masalah-masalah ruang kelas/sekolah 

9) Menyediakan media aspirasi yang sistematis bagi guru dalam bentuk penelitian (Hanay, 

dkk dalam Huda 2015). 

Ernest T. Stringer dalam Huda (2015) menyebutkan empat prinsip utama PTK yaitu 

relasi, komunikasi efektif, partisipasi, dan inklusi. Empat prinsip ini menjadi salah satu aspek 

prasyarat keberhasilan PTK. Di bawah ini langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas menurut Kemmis dan McTaggart yang dirangkum oleh Huda (2015) yaitu model 

“Spiral Refleksi Diri” mengembangkan bagan spiral penelitian tindakan sebagai siklus 

tahapan yanag meliputi : perencanaan, tindakan, pengamatan, refkleksi, perencanaan baru, 

tindakan baru, pengamatan refleksi.  

                                              

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

Pembelajaran IPA tipe webbed dengan pendekatan inkuiri terbimbing pada topik 

pencemaran dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa di kelas VII SMP Negeri 6 

Kota Sukabumi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di salah satu kelas VII  SMP 

Negeri 6 Kota Sukabumi yang dilakukan secara acak.  

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan pada tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2017/2018. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender pendidikan sekolah 

karena PTK memerlukan beberapa tindakan yang membutuhkan proses belajar 

mengajar yang efektif di kelas. 

 

B. Subjek Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilakukan terhadap siswa di salah satu kelas VII 

SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Jumlah siswa  sebanyak 38 siswa yang memiliki 

tingkat kemampuan akademik yang beraneka ragam. Penerapan pembelajaran IPA 

tipe webbed dengan pendekatan inkuiri terbimbing pada tema pemanfaatan sampah 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

 Karakteristik siswa kelas VII SMP Negeri 6 Kota Sukabumi pada dasarnya 

memiliki  kemampuan akademik yang cenderung berada pada posisi rata-rata. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian ini, digunakan teknik 

pengumpulan data berupa : 

a. Tes tertulis berupa tes objektif, bertujuan untuk menjaring data keterampilan proses 

pada pembelajaran pencemaran dengan empat alternatif jawaban (a,b,c,d). Soal 

diberikan pada akhir pembelajaran. Tes tertulis diberikan untuk melihat peningkatan 

keterampilan proses siswa pada pembelajaran IPA terpadu tipe webbed pada setiap 

siklus. Hasil tes tertulis setiap siklus akan dibandingkan apakah terjadi peningkatan 

atau tidak. Selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara dinormalisasi gain.  
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b. Lembar observasi, bertujuan untuk mengetahui keterlaksaanan pembelajaran IPA 

terpadu tipe webbed dengan pendekatan inkuiri terbimbing apakah sesuai urutan di 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau tidak. Selain itu juga lembar observasi 

digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung keterampilan proses sains 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung, selain dari data hasil tes objektif.  

Pengamatan dilakukan oleh tim observer dari awal sampai akhir kegiatan yang terdiri 

dari lembar observasi kegiatan pembelajaran dan Lembar observasi kegiatan siswa.   

c. Lembar Kegiatan Siswa (LKS), bertujuan untuk membantu siswa dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran IPA tipe webbed. 

d. Angket,  untuk melihat tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang 

menerapkan pemanfaatan sampah dengan pendekatan inkuiri terbimbing pada 

pembelajaran IPA terpadu tipe webbed. 

 

D. Prosedur Penelitian 

 Menurut Stephen Kemmis dalam Huda (2015), penelitian tindakan merupakan salah 

satu bentuk penyelidikan refleksi diri yang dilaksanakan oleh para partisipan dalam situasi-

situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan. Di bawah 

ini langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan McTaggart 

yang dirangkum oleh Huda (2015) yaitu model “Spiral Refleksi Diri” mengembangkan bagan 

spiral penelitian tindakan sebagai siklus tahapan yanag meliputi : perencanaan, tindakan, 

pengamatan, refkleksi, perencanaan baru, tindakan baru, pengamatan refleksi.  

  

 

   

 

    

 

                                             

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan 

Pengamatan Perencanaan Siklus 1 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Perencanaan 
Pengamatan 

Siklus 2 

Refleksi 
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 Langkah pada penelitian tindakan ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Rincian tahapannya sebagai berikut : 

1. Rencana Tindakan 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

1) Siklus 1 

Penyusunan rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 

akan dilakukan. Pada Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) tahap menyusun 

rancangan dilakukan kesepakatan antara peneliti dengan  observer. 

Rancangan harus dilakukan bersama, hal tersebut untuk mengurangi unsur 

subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan amatan yang dilakukan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam merencanakan PTK adalah sebagai 

berikut : 

(a) Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan disampaikan kepada siswa . 

(b) Peneliti membuat RPP pembelajaran IPA tipe webbed dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing pada topik pencemaran. 

(c) Peneliti membuat Lembar Kerja Siswa ( LKS ) dan membuat 

instrumen yang akan digunakan dalam siklus PTK serta menyusun alat 

evaluasi pembelajaran. 

(d) Membuat rencana setting kelas. Setting kelas merupakan penataan fisik 

ruang kelas, terdiri dari (a) Meja di kelas disusun berbentuk U. (b) 

Pengelompokkan : 1 kelompok terdiri dari 4 siswa yang heterogen baik 

jenis kelamin maupun prestasi belajarnya. Tiap kelompok ditempatkan 

1 orang siswa yang memiliki prestasi bagus, sisanya dikelompokkan 

secara acak.  

(e)  Media :  LCD Projector, Screen, Laptop , Lembar Kerja Siswa (LKS). 

(f) Penentuan waktu. Alokasi waktu yang digunakan adalah 80 menit atau 

2 jam pelajaran dan 120 menit untuk 1 siklus. Setiap siklus terdiri dari 

2 tindakan. 

2) Siklus 2 

  Kegiatan yang dilakukan dalam merencanakan PTK adalah 

sebagai berikut : 

(a) Peneliti dan observer melakukan refleksi siklus 1 
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(b) Bersama-sama dengan tim observer membuat RPP dengan 

pembelajaran IPA tipe webbed dengan pendekatan inkuiri terbimbing 

pada tema pemanfaatan sampah. 

(c) Peneliti membuat lembar kerja siswa (LKS) dan menbuat instrumen 

yang akan digunakan dalam siklus PTK serta menyusun alat evaluasi 

pembelajaran. 

(d) Membuat rencana setting kelas. Setting kelas merupakan penataan fisik 

ruang kelas, terdiri dari (a) Meja di kelas disusun berbentuk U. (b) 

Pengelompokkan : 1 kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa yang heterogen 

baik jenis kelamin maupun prestasi belajarnya. Tiap kelompok 

ditempatkan 1 orang siswa yang memiliki prestasi bagus, sisanya 

dikelompokkan secara acak.  

(e) Media : LCD Projector, Screen, Laptop, Jaringan internet, Lembar 

Kerja Siswa ( LKS ), hardcopy powerpoint, alat dan bahan untuk 

kegiatan percobaan. 

(g) Penentuan waktu. Alokasi waktu yang ditentukan adalah 80 menit atau 

2 jam pelajaran dan 120 menit untuk 1 siklus. Setiap siklus terdiri dari 

2 tindakan. 

b. Tahap  Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan analisis kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar yang terkait dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar  pada tema pemanfaatan 

sampah 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan 

dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam 

lingkungan serta mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 

tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-

hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas 
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dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap 

dalam melakukan pengamatan, percobaan, dan 

berdiskusi 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata 

3.1 Menerapkan konsep pengukuran berbagai 

besaran dengan menggunakan satuan standar 

(baku) 

3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal 

(unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, 

perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan 

sehari-hari  

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan 

dan dampaknya bagi ekosistem  

 

4. Mencoba, mengolah, menyaji 

dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber   sama 

dalam sudut pandang/teori. 

4.1 Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat 

ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk 

hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan 

menggunakan satuan tak baku dan satuan baku  

4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang 

sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan 

kimia, atau pemisahan campuran 

4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian 

masalah pencemaran di lingkungannya 

berdasarkan hasil pengamatan  

 

 

 Tema yang ditentukan dalam penelitian ini berdasarkan analisis KI, KD, dan 

Pembelajaran IPA tipe webbed adalah pemanfaatan sampah. Sedangkan Kompetensi Dasar 

yang terkait dengan tema sampah adalah karakteristik zat serta perubahan fisika dan kimia, 

pencemaran tanah, sifat bahan dan pemanfaatannya. 

 

Adapun materi-materi yang di webbed kan terlihat pada gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Materi-materi yang diwebbedkan 

Adapun indikator  pencapaian yang diharapkan dalam setiap tindakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Indikator Pencapaian 

No Siklus ke Tindakan ke Indikator Pencapaian 

1 1 1  Mengobservasi materi (polutan) berdasarkan 

wujudnya melalui gambar 

 Mengobservasi materi (polutan) berdasarkan 
komposisinya (unsur, senyawa, campuran) melalui 

gambar 

 Mengklasifikasi materi (polutan) berdasarkan 
wujudnya 

 Mengklasifikasi materi (sampah) berdasarkan 

komposisinya (unsur, senyawa, campuran)  

 Mengklasifikasi polutan berdasarkan jenis 
pencemarannya (tanah, air, udara) 

2 2  Menjelaskan konsep asam dan basa 

 Mengobservasi pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan oleh asam basa 

 Mengobservasi perubahan kimia atau fisika pada 
polutan 

 Menjelaskan aktivitas yang menyebabkan 
pencemaran tanah  

 Memprediksi dampak pencemaran tanah  

 Memprediksi faktor penyebab pencemaran tanah 

3 2 1  Menjelaskan pemisahan campuran homogen dan 
heterogen 

Pemanfaatan 

Sampah 

Fisika 

 
KD  3.1 

Pengukuran 

Kimia 

KD 3.3 

Perubahan Fisika 

& Kimia 

 

Biologi 

 
KD  3.8 

Pencemaran 

Tanah 

Kesehatan 

 
Gangguan Kulit 

dan Sistem 

Pencernaan 
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 Mengklasifikasi sampah dengan teknik pemisahan 
campuran homogen dan heterogen 

 Memprediksi pemisahan sampah yang akan 
dilakukan dikaitkan dengan teknik pemisahan 

campuran 

 Merancang pemanfaatan sampah dengan cara recycle 

 Mengukur bahan yang akan digunakan pada kegiatan 

recycle 

 Memprediksi kendala yang akan dihadapi pada 
proses recycle 

 Mengkomunikasikan hasil rancangan pemanfaatan 
sampah dengan cara recycle 

4 2  Mengukur dan menyiapkan  alat dan bahan 

 Melakukan kegiatan pemanfaatan sampah dengan 
cara recycle  

 Mengkomunikasikan produk hasil recycle 

 Mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya 

 

c. Tahap Observasi 

 Tahap observasi ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan saat 

pelaksanaan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahap ini, peneliti dan 3 

orang observer lainnya melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang 

diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format 

observasi/penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara 

cermat pelaksanaan tindakan dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap 

proses dan hasil belajar siswa. 

 Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur 

daya serap siswa terhadap materi pembelajaran. Bentuk instrumennya berupa 

butir-butir soal yang disiapkan. Siswa dikatakan memperoleh peningkatan 

keterampilan proses bila memperoleh skor ≥ 75, kelas dikatakan tuntas belajar 

atau mencapai nilai KKM bila di kelas tersebut 75 % siswanya telah mencapai 

daya serap ≥ 75, apabila kurang dari itu maka perlu diadakan remedial. 

Evaluasi dilaksanakan setelah 1 siklus. 

d. Tahap Refleksi 
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Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan analisis guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

 Refleksi dalam penelitian tindakan mencakup analisis, sintesis, dan 

penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika 

terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang 

melalui siklus berikutnya. 

 

2. Data dan Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari kelas tersebut dilakukan dengan menggunakan 

format observasi/penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara 

cermat pelaksanaan RPP dari waktu ke waktu serta dampaknya pada peningkatan 

keterampilan proses sains siswa. 

Sumber data diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1) Mengobservasi aktivitas siswa untuk mengetahui keterampilan proses siswa 

dan antusiasme selama proses pembelajaran berlangsung. 

2) Mengobservasi kegiatan pembelajaran untuk melihat kegiatan pembelajaran 

apakah sesuai atau tidak dengan langkah-langkah pada RPP (Rencana 

Pelaksaaan Pembelajaran) 

3) Pretes dan Postes, dilakukan untuk mengukur keterampilan proses sains siswa 

sebelum dan setelah tindakan penelitian pada setiap siklus. Selanjutnya 

dilakukan penskoran total untuk masing-masing tes dengan rumus sebagai 

berikut: 

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 

Peningkatan keterampilan proses pada pembelajaran pemanfaatan sampah 

dengan pendekatan inkuiri diperoleh dengan menghitung rata-rata gain: 

Gain = Skor tes akhir-skor tes awal 

Selanjutnya Gain yang diperoleh  dinormalisasi dengan rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑙
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Interpretasi nilai rata-rata N-gain (Normalize Gain) yang dinormalisasi 

ditunjukan oleh Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Rata-Rata N-Gain yang Dinormalisasi 

Nilai (N-Gain) Klasifikasi 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > g ≥ 0,3 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

      (Sumber: Hake, 1999) 

4) Angket, dilakukan pada saat studi pendahuluan dan diakhir siklus 2 untuk 

mendiagnosis penerapan keterampilan proses siswa sebelum dan sesudah  

penerapan pembelajaran IPA tipe webbed dengan pendekatan inkuiri.  

Setelah diberikan pilihan ya dan tidak selanjutnya data dianalisis dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 "𝑦𝑎/𝑡𝑑𝑘"

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100% 

Dengan interpretasi tanggapan siswa ditunjukkan oleh Tabel 3.3 

Tabel 3.4 Interpretasi Tanggapan Siswa 

Persentase (%) Kategori 

0 Tidak Ada 

1-25 Sebagian Kecil 

26-49 Hampir Separuhnya 

50 Separuhnya 

51-75 Sebagian Besar 

76-99 Hampir Seluruhnya 

100 Seluruhnya 

(Koentjaraningrat, 1990; Suhartini, 2007) 

5) Wawancara terhadap guru dilakukan pada saat studi pendahuluan untuk 

mendiagnosis keterampilan proses siswa pada saat pembelajaran dan ujian 

praktek di kelas IX.  

6) Foto kegiatan studi pendahuluan (angket dan wawancara), dan foto kegiatan 

pembelajaran 

7) Mengobservasi aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran 

3. Instrumen Penelitian 

a. Soal Tes 

b. Lembar Observasi 

c. Angket 

d. Wawancara 
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4. Kriteria keberhasilan 

Kriteria keberhasilan yang sesuai dengan tujuan akhir dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah meningkatkan keterampilan proses sains siswa dengan 

pendekatan inkuiri pada pemebelajaran IPA tipe webbed tema pemanfaatan 

sampah. 

 Indikator keberhasilan peningkatan hasil belajar kognitif bila ≥ 75 % siswa 

memperoleh nilai ≥ 75,  kelas dikatakan tuntas belajar bila di kelas tersebut  ≥ 75 

% siswanya telah mencapai nilai ≥ 75 ( nilai KKM ). 

5. Tim Observer 

 Agar diperoleh data yang lebih akurat, terutama dalam pengamatan proses 

pembelajaran, maka pada penelitian ini dibantu oleh observer. Observer ini akan 

sangat membantu tugas peneliti pada saat penelitian berlangsung, untuk 

memberikan masukan hasil observasi, sehingga terkumpul data lapangan yang 

lengkap, utuh dan lebih akurat pada tahap refleksi siklus. 

6. Peneliti dan Tim Observer 

Adapun tugas dan observer terlihat pada table 3.4 

Tabel 3.5 Rincian Tugas dan kedudukan Tim Peneliti 

No. Nama Kedudukan 

dalam 

penelitian 

Tugas/peran dalam penelitian 

1 Nita Novianti, M. Pd Peneliti dan 

Guru Model 

Menyusun : 

1. Proposal penelitian 

2. Semua persiapan 

tindakan 

3. Pelaku tindakan 

4. Pelaku refleksi 

5. Penyusun perencanaan 

tindakan 

2 Euis Susilawati, M. Pd Observer Melakukan: 

1. Observasi 

2. Melakukan refleksi 

3. Memberi masukan 

untuk tindakan 

berikutnya 

3 Indri Maulani, S. Pd 

4 Yusman Benedictus, 

S.Pd 

 

E. Jadwal Penelitian 

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan dengan langkah dan dalam rentang 

waktu 9 bulan dengan jadwal kegiatan seperti tertuang dalam 3.6 
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Tabel 3.6 Jadwal Penelitian 

N

o 
Kegiatan 

Tahun Pelajaran 

2016/2017  

Tahun Pelajaran 2017/2018 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember  Desember 

1 Persiapan                                     

Studi Pendahuluan                                     

Penyusunan konsep 

penelitian 

                                    

Proposal penelitian (Bab 

1-3) 

                                    

Pembuatan Instrumen                                     

Penandatanganan dan 

pengiriman berkas  

                                    

Pencairan hibah penelitian 

termin 1 

                                    

Perbaikan berdasarkan 

masukan reviewer 

                                    

Laporan keuangan termin 

1 dan pengiriman 

perbaikan 

                                    

Uji coba instrumen dan 

validasi 

                                    

Perbaikan instrumen dan 

bab 1-3 

                                    

2 Pelaksanaan Penelitian                                     

Persiapan kelas dan 

perbanyakan istrumen 
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N

o 
Kegiatan 

Tahun Pelajaran 
2016/2017  

Tahun Pelajaran 2017/2018 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember  Desember 

2 Diskusi dan persiapan 

dengan observer 

                                    

Melakukan tindakan siklus 

1 

                                    

Refleksi siklus 1                                     

Perbaikan dan 

perencanaan siklus 2 

                                    

Pelaksanaan siklus 2                                     

Refleksi siklus 2                                     

3 Pembuatan Laporan                                     

Pengolahan Data dan 

Analisis 

                                    

Perbaikan bab 3 dan 

penyusunan bab 4-5  

                                    

Pembuatan laporan 

keuangan 

                                    

Seminar Penelitian                                     

Perbaikan laporan 

keseluruhan 

                                    

Prosiding SEAQIS 

Research Grants 2017 

                                    

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dihasilkan dari penelitian tindakan kelas selanjutnya akan dibahas pada bab 

ini diantaranya temuan-temuan pada siklus pertama dan kedua. Data yang diperoleh meliputi 

aktivitas siswa pada pembelajaran siklus pertama dan kedua, perbedaan keterampilan proses 

sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran, persepsi peserta didik terhadap pembelajaran 

IPA terpadu tipe shared dan webbed pada tema pemanfaatan sampah dengan pendekatan 

inkuiri terbimbing. Data-data tersebut diperoleh melalui instrumen soal tes objektif untuk 

keterampilan proses, lembar observasi kegiatan pembelajaran dan kegiatan siswa pada, dan 

angket persepsi peserta didik terhadap pembelajaran IPA pada siklus 1 dan 2 dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing. 

Hasil penelitian diuraikan dalam tahapan yang berupa siklus-siklus pembelajaran yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini pembelajaran dilakukan dalam 3 (tiga) siklus sebagaimana 

berikut ini: 

1. Siklus Pertama (Dua pertemuan) 

Siklus pertama terdiri dari empat tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi serta replanning seperti berikut ini.  

a. Perencanaan (Planning) 

1) Peneliti melakukan analisis kurikulum pada kompetensi dasar  (KD) yang akan 

disampaikan kepada peserta didik secara terpadu dengan menggunakan 

pembelajaran IPA terpadu tipe Shared, yakni pada KD 3.3 klasifikasi materi, dan 

3.8 pencemaran lingkungan 

2) Menetukan tema yang menghubungkan kedua kompetensi dasar tersebut yaitu 

sampah 

3) Membuat rencana pembelajaran IPA terpadu tipe Shared. 

4) Membuat Lembar Diskusi Siswa. 

5) Membuat media pembelajaran berupa video yang berisi tema sampah yang 

membahas KD 3.3 klasifikasi materi dan 3.8 pencemaran, serta dampak terhadap 

kesehatan.  

6) Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus 1 berupa lembar observasi 

kegiatan pembelajaran dan observasi kegiatan siswa untuk melihat keterampilan 

proses siswa. 
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7) Membuat instrumen berupa lembar tes untuk mengukur keterampilan proses siswa. 

8) Membuat instrumen berupa angket untuk melihat persepsi siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran IPA tipe shared sebagai upaya meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa. 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan dibantu oleh tiga observer yang merupakan rekan guru IPA 

yang ada di sekolah. Tujuan utama dihadirkannya observer guru IPA yaitu: 

1) bisa mengamati proses pembelajaran sesuai dengan urutan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) atau tidak. 

2) bisa mengamati kegiatan siswa selama tahap pembelajaran IPA terpadu  

3) bisa mengamati aspek keterampilan proses sains (KPS) siswa, karena aspek KPS ini 

hanya bisa diamati dengan baik oleh guru sesama mata pelajaran. 

Tahapan yang telah dilakukan oleh peneliti pada tahap pelaksanaan ini yaitu: 

1) guru membagi siswa secara berkelompok yang masing-masing terdiri dari 4 orang 

secara random. 

2) guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuri 

terbimbing. 

3) peserta didik melakukan pembelajaran dengan kegiatan diantaranya mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, memproses data, mengkomunikasikan. 

4) peserta didik dilatih mengembangkan aspek keterampilan proses sains seperti 

mengobservasi, mengklasifikasi, menafsirkan, mengkomunikasi. 

c. Observasi (Observation) 

1) Hasil observasi kegiatan pembelajaran 

Hasil observasi kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan urutan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) pada siklus pertama yang dapat dilihat pada tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Keterlaksanaan Pembelajaran Sesuai RPP 

No Tahapan Pembelajaran Hasil Pengamatan 

Ya Tidak 

1 Penyajian fenomena √  

2 Penyajian masalah untuk kegiatan penyelidikan √  

3 Mengumpulkan data √  

4 Mengasosiasi √  

5 Mengkomunikasikan √  

6 Menyimpulkan √  
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2) Aktivitas Siswa pada kegiatan pembelajaran 

Data mengenai aktivitas peserta didik dihasilkan respon yang berbeda dari mulai tahap 

penyajian fenomena sampai dengan tahap menyimpulkan, data lengkap aktivitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 1.2 

Tabel 1.2 Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

No Tahapan 

Pembelajaran 

Aspek yang diobservasi Respon 

siswa (%) 

1 Penyajian 

fenomena 

Respon siswa terhadap fenomena 70 

(menyimak) 

Mencoba memberikan jawaban 

sementara (hipotesis) 

40 

2 Penyajian 

masalah  

Respon siswa terhadap masalah pada 

tayangan video pencemaran tanah 

60 

(menyimak) 

3 Mengumpulkan 

data 

Berada dalam kelompok 80 

Berpartisipasi aktif dalam diskusi 70 

Menelaah sumber buku/sumber lain 70 

Mengusulkan ide dalam diskusi 52,5 

Bertanya pada guru 27,5 

Mendengarkan pendapat teman 70  

Berperilaku tidak relevan 2,5 

4 Mengasosiasi Berpartisipasi aktif dalam diskusi 70 

Mengusulkan ide dalam diskusi 57,5 

Menelaah sumber buku/sumber lain 70 

Mengambil giliran dan berbagi tugas 70 

Bekerja sama, teliti,  terampil, dan  jujur 

dalam menuliskan data 

57,5 

Berperilaku tidak relevan 2,5 

5 Mengkomunika 

sikan 

Berpartisipasi aktif dalam diskusi 72,5 

Berpartisipasi aktif dalam presentasi di 

depan kelas 

75 

Berperilaku tidak relevan 5 

6 Menyimpulkan Mengajukan ide secara aktif tentang 

manfaat sampah 

15 

Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan 

pengambilan intisari pembelajaran 

57,5 

Mendengarkan penjelasan teman dan 

guru 

80  

Berperilaku tidak relevan 0 

 

Berdasarkan tabel 1.2 aktivitas siswa tersebut, terlihat pada respon paling banyak 

terhadap penyajian fenomena dan penyajian masalah adalah menyimak, hal ini berarti 

bahwa peserta didik sudah cukup antusias pada pelaksanaan pembelajaran siklus pertama. 

Keterampilan proses yang dimunculkan pada kegiatan menyimak adalah keterampilan 

mengobservasi. Karakteristik bidang kajian IPA terdiri dari tiga kemampuan yaitu: (1) 
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kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati (melalui kegiatan menyimak); (2) 

kemampuan untuk memprediksi apa yang belum terjadi (melalui kegiatan diskusi), dan 

kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen;  (3) dikembangkannya sikap 

ilmiah (Puskur, 2013). Pada penyajian fenomena juga terdapat aspek mencoba membuat 

hipotesis, hal ini sejalan dengan keterampilan dasar yang dimuat pada kurikulum 2013 

yaitu membuat hipotesis (Kemdikbud, 2014).  

Kemampuan peserta didik dalam mengusulkan ide masih tergolong sedang, hal ini 

disebabkan peserta didik masih kebingungan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

terpadu yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dasar sekaligus. Sementara 

kemampuan peserta didik untuk bertanya juga masih rendah, hal ini disebabkan peserta 

masih belum terbiasa dengan mengajukan pertanyaan.  

      3) Persepsi Peserta Didik terhadap Kegiatan Pembelajaran 

      Data mengenai persepsi siswa terhadap kegiatan pembelajaran IPA terpadu  tipe shared 

pada siklus pertama dapat dilihat pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 Hasil Angket Peserta Didik terhadap Pembelajaran Siklus 1 

No Pernyataan Jawaban Ya (%) 

Siklus 1 Kategori 

1 Saya memahami dengan baik keterampilan proses sains 

pada pembelajaran IPA. 

30 Hampir 

separuhnya 

2 Saya memahami dengan baik pembelajaran dengan 

pendekatan inkuri. 

40 Hampir 

separuhnya 

3 Saya pernah melakukan pembelajaran yang 

menggunakan aspek keterampilan proses sains 

55 Sebagian 

besar 

4 Saya senang pembelajaran IPA secara praktikum. 97,5 Hampir 

seluruhnya 

5 Saya pernah melakukan pembelajaran IPA secara 

inkuiri. 

40 Hampir 

separuhnya 

6 Pembelajaran IPA perlu menerapkan aspek 

keterampilan proses siswa. 

75 Sebagian 

besar 

7 Saya merasa kemampuan saya untuk mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi,    merancang percobaan, 

dan mengkomunikasikan semakin membaik. 

70 Sebagian 

besar 

8 Pembelajaran IPA perlu diterapkan secara inkuiri. 50 Separuhnya 

9 Pembelajaran IPA perlu disajikan secara terpadu 

misalkan tipe webbed  

60 Sebagian 

besar 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik belum memahami 

proses pembelajaran IPA secara terpadu, belum memahami pendekatan inkuiri yang 

digunakan dalam pembelajaran, serta belum memahami tentang keterampilan proses 

sains. Hal inilah yang harus diperbaiki oleh guru dalm bentuk penyampaian tentang 
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istilah-istilah tersebut terhadap siswa, dan berbentuk motivasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Refleksi (Reflection) 

Hasil refleksi pada siklus 1 menghasilkan data tentang keterampilan proses sains 

siswa belum maksimal. Data keterampilan proses tersebut diperoleh yang diperoleh dari 

hasil tes keterampilan proses yang disajikan pada tabel 1.4  

Tabel 1.4 Hasil Tes Keterampilan Proses Sains (KPS) Siklus 1 

Nilai Tes KPS Predikat Frekuensi > KKM (75) 

93 - 100 A 0 

67% 84 - 92 B 2 

75 – 83 C 14 

< 75 D 24 

  

Adapun keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada siklus pertama adalah sebagai 

berikut: 

1) Guru tidak menyampaikan pengakuan atau penghargaan atas kinerja peserta didik. 

Hal ini sangat berpengaruh atas kinerja peserta didik pada tahapan kegiatan 

berikutnya, karena motivasi peserta didik akan meningkat manakala adanya 

pengakuan atau penghargaan atas kinerjanya.   

2) Guru tidak menyampaikan istilah-istilah seperti pembelajaran IPA terpadu tipe 

shared, pendekatan inkuiri, dan keterampilan proses sains siswa. 

3) Sebagian peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran IPA terpadu. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik pada respon penyajian 

fenomena. Pada penyajian fenomena, respon peserta didik sebagian besar masih pada 

taraf menyimak,  sementara yang sudah sampai pada taraf diskusi dengan teman 

hanya 20%. Selain itu juga hanya sebagian saja peserta didik yang mengajukan ide 

dalam kegiatan pengumpulan data, hal ini disebabkan masih bingungnya peserta didik 

dengan materi yang diajarkan.  

4) Hasil tes keterampilan proses sains pada siklus pertama yang sudah mencapai KKM 

baru mencapai 67% (masih di bawah target 75%). Hal ini berarti masih perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan keterampilan proses sains dengan pembiasan 

dan langkah-langkah yang mudah dipahami oleh peserta didik. Adapun keterampilan 

proses sains yang diujikan dalam tes siklus 1 ini adalah keterampilan proses sains 

dasar, yang terdiri dari mengobservasi, mengklasifikasi, menafsirkan, dan 
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mengkomunikasikan yang semuanya sudah diterapkan dalam siklus pertama pada 

pembelajaran IPA terpadu tipe shared.  

5) Masih ada kelompok yang belum bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang 

ditentukan. Hal ini karena anggota kelompok tersebut kurang serius dalam belajar, hal 

ini terlihat dari data observasi ada 30% siswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan 

pengumpulan data atau diskusi kelompok.  

6) Masih ada kelompok yang kurang mampu dalam mempresentasikan kegiatan. Hal ini 

terlihat dari data observasi yaitu 25% siswa masih ada yang belum aktif dalam 

kegiatan presentasi.  

Untuk memperbaiki kelemahan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai 

pada siklus pertama maka pada pelaksanaan siklus kedua dapat dibuat perencanaan 

sebagai berikut: 

1) Memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran. 

2) Lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

3) Memberikan pengakuan atau penghargaan. 

4) Mengubah tipe pembelajaran IPA terpadu dari shared menjadi webbed. Menurut 

Novianti (2015), dalam pembelajaran IPA terpadu tipe webbed mengawali pembelajaran 

dengan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan siswa.   Selain itu juga dalam 

pembelajaran IPA terpadu tipe webbed mengaitkan suatu tema dengan banyak materi 

yang memudahkan siswa untuk memunculkan ide-ide kreatifnya.  

 

2.   Siklus Kedua (Dua Pertemuan) 

Seperti pada siklus pertama, siklus kedua ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi.  

a. Perencanaan (Planning)  

Planning siklus kedua berdasarkan replanning siklus pertama, yaitu: 

1) Memberikan motivasi kepada anggota kelompok agar lebih aktif lagi dalam 

pembelajaran.  

2) Lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

3) Memberikan pengakuan atau penghargaan. 

4) Membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

pembelajaran IPA terpadu tipe webbed. Pada pembelajaran IPA terpadu tipe webbed, 

kompetensi dasar (KD) yang terlibat lebih banyak, agar peserta didik lebih mudah 

memahami. Selain itu juga menurut Fogarty (1991) pada pembelajaran terpadu tipe 
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webbed mengawali pembelajaran dengan sebuah tema. Tema yang diambil pada 

pembelajaran IPA tipe webbed adalah tema yang berkaitan dengan materi pemisahan 

campuran, pengukuran, pencemaran lingkungan serta dekat dengan kehidupan peserta 

didik yaitu tema “Pemanfaatan Sampah”.  

b. Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan siklus kedua melibatkan tiga observer yang sama dengan 

siklus pertama yaitu guru IPA di sekolah, dengan harapan dapat lebih seksama 

mengamati aktivitas pembelajaran siklus kedua. Tahapan yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada tahap pelaksanaan ini yaitu: 

1) Membagi peserta didik secara berkelompok dengan jenias STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) yaitu berdasarkan gender dan rata-rata kemampuan yang 

disebar secara merata. Masing-masing terdiri dari 4 orang dengan kemampuan dan 

jenis kelamin yang heterogen. Peserta didik yang memiliki nilai tertinggi pada 

penilaian harian KD 3.1 dan 3.2 diurut 1-10 kemudian disebar di masing-masing 

kelompok.  Selanjutnya komposisi laki-laki atau perempuan disidtribusikan secara 

merata dimasing-masing kelompok. Menurut penemu STAD Bob Slavin (1995) 

dalam Eggen (2012), bahwa “empat adalah angka ideal, tapi lima bisa juga 

digunakan”. Pembagian kelompok berdasarkan kemampuan dan gender ini akan 

menciptakan suasana belajar yang kondusif hal ini dapat dilihat pada data observasi 

peserta didik yang tersaji pada tabel 1.5.  Pembagian kelompok secara STAD juga 

sesuai dengan tatacara pengelolaan kelas, dimana dalam pengelolaan tersebut 

menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interkasi belajar yang memotivasi 

siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh (Semiawan, 1986). 

2) Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuri 

terbimbing. Pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan pendekatan yang cocok 

digunakan oleh siswa kelas VII (usia 11-13 tahun), dimana pada masa ini menurut 

Piaget baru melalui fase peralihan dari operasional konkrit menuju formal operasional 

(Setiono, 2009) 

3) Peserta didik melakukan pembelajaran dengan kegiatan diantaranya mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

4) Peserta didik dilatih mengembangkan aspek keterampilan proses sains seperti 

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, merancang, mengukur, dan 

mengkomunikasi. 

c. Observasi (Observation) 
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1) Hasil observasi aktivitas pembelajaran menunjukkan bahwa guru telah melalukan 

langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan urutan pada RPP yakni pembelajaran 

IPA terpadu tipe webbed yang dapat dilihat pada tabel 1.5 

Tabel 1.5 Keterlaksanaan Pembelajaran Sesuai RPP 

No Tahapan Pembelajaran Hasil Pengamatan 

Ya Tidak 

1 Penyajian fenomena √  

2 Penyajian masalah untuk kegiatan penyelidikan √  

3 Mengumpulkan data √  

4 Mengasosiasi √  

5 Mengkomunikasikan √  

6 Menyimpulkan √  

 

2)  Peserta didik melakukan pembelajaran dengan kegiatan diantaranya mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengkomunikasikan, dan 

menyimpulkan. Suasana pembelajaran sudah mengarah kepada pembelajaran IPA 

terpadu tipe Webbed dimana peserta didik telah diberikan pengalaman pembelajaran 

IPA terpadu tipe shared pada siklus pertama.  

3) Sebagian besar peserta didik termotivasi untuk bertanya dan menanggapi suatu 

presentasi dari kelompok lain hal ini terlihat dari data observasi aktivitas peserta 

didik pada tabel 1.6 

Tabel 1.6  Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

No Tahapan Pembelajaran Aspek yang diobservasi Respon 

siswa (%) 

1 Penyajian fenomena Respon siswa terhadap fenomena: 

Berdiskusi dengan teman 

Menyimak 

 

50  

40 

Mencoba memberikan jawaban 

sementara (hipotesis) 

75 

2 Penyajian masalah 

untuk kegiatan 

penyelidikan 

Respon siswa terhadap masalah 

pada tayangan video/gambar 

pencemaran tanah 

75 

(menyimak) 

3 Mengumpulkan data Berada dalam kelompok 90 

Berpartisipasi aktif dalam diskusi 92,5 

Menelaah sumber buku/sumber 

lain 

57,5 

Mengusulkan ide dalam diskusi 72,5 

Bertanya pada guru 32,5 

Mendengarkan pendapat teman 95 

Berperilaku tidak relevan 5 

4 Mengasosiasi Berpartisipasi aktif dalam diskusi 95 

Mengusulkan ide dalam diskusi 80 
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Menelaah sumber buku/sumber 
lain 

82,5 

Mengambil giliran dan berbagi 

tugas 

92,5 

Bekerja sama, teliti,  terampil, dan  

jujur dalam menuliskan data 

62,5 

Berperilaku tidak relevan 0 

5 Mengkomunikasikan Berpartisipasi aktif dalam diskusi 82,5 

Berpartisipasi aktif dalam 

presentasi di depan kelas 

90 

Berperilaku tidak relevan 0 

6 Menyimpulkan Mengajukan ide secara aktif 

tentang manfaat sampah 

20 

Berpartisipasi aktif dalam diskusi 

dan pengambilan intisari 

pembelajaran 

90 

Mendengarkan penjelasan teman 

dan guru 

95 

Berperilaku tidak relevan 0 

 

Berdasarkan data tabel 1.6 di atas, terdapat temuan yang menarik dan menjadi poin 

penting dalam meningkatkan keterampilan proses siswa dalam pembelajaran IPA 

yaitu: 

a) Mengamati (Observasi) 

Tampak bahwa peserta didik sudah mulai muncul rasa ingin tahu (curiosity) terhadap 

fenomena yang disajikan, terlihat 50% peserta didik diskusi dengan teman membahas 

fenomena, dan juga 40% peserta didik menyimak terhadap fenomena yang disajikan. 

Mengamati merupakan salah satu aspek dalam keterampilan proses sains siswa yang 

menggunakan seluruh panca inderanya untuk mencari tahu sesuatu. Kegiatan 

mengobservasi dengan sungguh-sungguh muncul setelah dorongan dari diri peserta 

didik karena rasa ingin tahunya terhadap sesuatu.  

b) Mengklasifikasi 

Mengklasfikasi merupakan salah satu aspek keterampilan proses setelah peserta didik 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran siklus 

2 sudah meningkat dari siklus pertama, yaitu sebanyak 75 % peserta didik telah 

mencoba membuat hipotesis, menyimak terhadap masalah yang disajikan. Keaktifan 

peserta didik juga terlihat pada saat kegiatan diskusi hampir seluruhnya (92,5%) 

terlibat aktif saat diskusi dan berada dikelompoknya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Hosnan (2016) bahwa guru pada pembelajaran abad 21 dituntut untuk 

mengembangkan kreativitasnya guna menimbulkan perilaku aktif peserta didik dalam 
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belajar. Mengklasifikasi juga akan muncul setelah peserta didik memperoleh 

pengetahuannya setelah melalui kegiatan menelaah sumber atau buku, kemudian 

mengelompokkan materi sesuai dengan urutannya.  

c) Memprediksi 

Hal yang menarik lainnya dari kegiatan pembelajaran siklus 2 ini adalah peserta didik 

dituntut untuk menyumbangkan ide kreatifnya untuk pemanfaatan sampah.  

Memberikan ide untuk pemanfaatan sampah merupakan kegiatan melatih 

keterampilan proses prediksi. Ketika peserta didik menuangkan ide pemanfaatan 

sampah secara recycle secara tidak langsung peserta didik juga akan memprediksi 

bagaimana produk tersebut dibuat, dan memprediksi kendala yang akan mereka temui 

pada saat proses pembuatannya.  

d) Merancang 

Keterampilan proses merancang terlatih pada pembelajaran siklus 2 ini, yaitu pada 

tahap mengumpulkan data. Pada tahap pengumpulan data,  peserta didik menelaah 

sumber, menuangkannya dalam bentuk ide kreatif serta mendengarkan teman lain 

dalam diskusi. Pada saat anggota kelompok menimbang, dan bermusyawarah maka 

akan diputuskan produk yang akan dibuat,  kemudian dirancang dalam langkah 

kegiatan recycle.  Menurut dirgantara (2008) dalam wartini (2014) tingginya 

peningkatan kemampuan siswa pada indikator merencanakan percobaan berhubungan 

erat dengan minat peserta didik yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran 

laboratorium berbasis inkuiri yang lebih menekankan pada kemampuan merancang 

dan melakukan eksperimen. Jika dikaitkan dengan pernyataan tersebut sangatlah tepat 

mengingat minat atau antusiasme peserta didik tinggi dalam pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat dari data parsitipasi aktif peserta didik dalam diskusi sudah mencapai 

95%.  

e) Mengukur  

Pada saat mengobservasi aktivitas kegiatan peserta didik, diperoleh data untuk 

tahapan mengasosiasi yaitu 92,5 % telah mengambil giliran dan berbagi tugas,  62,5% 

telah mengasosiasi untuk bekerja sama, teliti,  terampil, dan  jujur dalam menuliskan 

data. Pada saat kedua kegiatan ini dilakukan maka berbarengan juga dengan aspek 

mengukur yang merupakan bagian dari keterampilan proses sains. Untuk dapat 

mengukur bahan sampah yang akan di recycle dengan benar maka peserta didik harus 

bekerja dengan teliti, berbagi tugas, jujur, terampil. Pada tahap ini maka semua 
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kompetensi yang dituntut dalam pembelajaran IPA sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013 yang menuntut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan telah terpenuhi.  

f) Mengkomunikasikan  

Pada tahapan pembelajaran mengkomunikasikan pada siklus kedua, dilakukan dengan 

cara presentasi di depan kelas secara berkelompok. Hasil yang diperoleh berupa 

82,5% peserta didik telah berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan 90% peserta didik 

telah aktif dalam presentasi di depan kelas. Tentunya hal ini telah mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan kegiatan mengkomunikasikan pada siklus pertama. 

Menurut semiawan (1986), bahwa keterampilan mengomunikasikan adalah 

kemampuan untuk menyampaikan hasil penemuannya kepada orang lain. Untuk bisa 

menyampaikan hasil penemuannya dapat melalui laporan penelitian, paper, menyusun 

karangan bahkan secara lisan (presentasi).  

4) Suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sudah mulai tercipta. Hal ini 

terlihat dari data pengolahan angket persepsi peserta didik terhadap kegiatan 

pembelajaran IPA yang dapat dilihat pada tabel 1.7 

Tabel 1.7 Hasil Angket Persepsi Peserta Didik terhadap Pembelajaran 

No Pernyataan Jawaban Ya (%) 

Siklus 2 Kategori 

1 Saya memahami dengan baik keterampilan proses 

sains pada pembelajaran IPA. 

50 Separuhn

ya 

2 Saya memahami dengan baik pembelajaran 

dengan pendekatan inkuri. 

55 Sebagian 

besar 

3 Saya pernah melakukan pembelajaran yang 

menggunakan aspek keterampilan proses sains 

70 Sebagian 

besar 

4 Saya senang pembelajaran IPA secara praktikum. 100 Seluruhny

a 

5 Saya pernah melakukan pembelajaran IPA secara 

inkuiri. 

70 Sebagian 

besar 

6 Pembelajaran IPA perlu menerapkan aspek 

keterampilan proses siswa. 

85 Hampir 

seluruhny

a 

7 Saya merasa kemampuan saya untuk mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi,    merancang 

percobaan, dan mengkomunikasikan semakin 

membaik. 

85 Hampir 

seluruhny

a 

8 Pembelajaran IPA perlu diterapkan secara inkuiri. 70 Sebagian 

besar 

9 Pembelajaran IPA perlu disajikan secara terpadu 

misalkan tipe webbed  

70 Sebagian 

besar 

 

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat  pembelajaran sudah berjalan secara efektif telihat 

dari data berikut: 100% peserta didik merasa senang dengan kegiatan praktikum; 85% 
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peserta didik merasa kemampuan mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, merancang 

percobaan, dan mengkomunikasikan semakin membaik; 85% peserta didik merasa perlu 

diterapkannya aspek keterampilan proses dengan menggunakan pendekatan inkuiri. Hal 

ini berarti upaya yang telah ditempuh guru dalam menjelaskan istilah pembelajaran IPA 

terpadu, pendekatan inkuri, dan keterampilan proses, serta motivasi siswa di awal siklus 

kedua telah berhasil.    

d. Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus kedua menghasilkan data tentang keterampilan proses sains 

siswa telah mengalami peningkatan. Data keterampilan proses tersebut diperoleh dari hasil 

tes keterampilan proses yang disajikan pada tabel 1.8  

Tabel 1.8 Hasil Tes Keterampilan Proses Sains (KPS) Siklus 2 

Nilai Tes KPS Predikat Frekuensi ≥ KKM (75) 

93 - 100 A 2 

77,5% 84 - 92 B 11 

75 – 83 C 18 

< 75 D 9 

  

Berdasarkan tabel 1.8 dapat dilihat bahwa peserta didik dalam pembelajaran siklus 2 telah 

tuntas salam belajar hal ini karena peserta didik memperoleh peningkatan keterampilan 

proses bila memperoleh skor ≥ 75 (KKM), kelas dikatakan tuntas belajar atau mencapai 

nilai KKM bila di kelas tersebut 75 % siswanya telah mencapai daya serap ≥ 75, apabila 

kurang dari itu maka perlu diadakan remedial. Adapun keberhasilan yang terjadi pada 

siklus kedua adalah sebagai berikut:  

1) Aktivitas peserta didik sudah bisa mengeksplor keterampilan prosesnya, yakni 

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, merancang, mengukur, 

mengkomunikasikan lebih baik dari pada siklus pertama. Peserta didik dalam 

pembelajaran siklus kedua sudah mengarah ke pembelajaran IPA terpadu tipe webbed 

secara lebih baik. Peserta didik mampu memadukan materi pembelajaran (KD 3.1 

Pengukuran; KD 3.2 Pemisahan Campuran; KD 3.8 Pencemaran Tanah, dan Dampak 

sampah terhadap lingkungan) yang disajikan dalam tema pemanfaatan sampah. Selain 

itu juga peserta didik mulai mampu berpartisipasi dalam kegiatan recycle dan diskusi. 

Peserta didik mulai mampu mempresentasikan hasil kerja dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari data hasil observasi terhadap aktivitas mengkomunikasikan meningkat dari 

75% pada siklus pertama menjadi 90% pada siklus kedua. 
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2) Meningkatnya aktivitas peserta didik dalam pembelajaran didukung oleh meningkatnya 

aktivitas guru dalam mempertahankan dan meningkatkan suasana pembelajaran yang 

mengarah kepada pembelajaran IPA terpadu tipe webbed. Guru secara intensif 

membimbing peserta didik saat mengalami kesulitan dalam pelaksaan pembelajaran dan 

memberikan motivasi diawal. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas peserta didik 

dalam mengambil giliran dan berbagi tugas sebanyak 70% menjadi 92,5%.  

3) Meningkatnya keterampilan proses sains peserta didik.  

Peningkatan keterampilan proses sains peserta didik dapat dilihat dari kenaikan nilai 

pretes dan postes pada masing-masing siklus yang disajikan pada grafik 1.1  

 

Grafik 1.1 Rata-Rata Hasil Pretes dan Postes Keterampilan Proses Sains 

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat nilai pretes untuk siklus 1 dan 2 tidak berbeda 

jauh. Perbandingan nilai postes keterampilan proses sains pada siklus 2 memiliki selisih 

lebih tinggi dibandingkan dengan siklus 2 yaitu sebesar 8. Hal ini terlihat juga dari 

peningkatan hasil Normal gain (peningkatan pembelajaran) siklus pertama 

dibandingkan dengan siklus kedua yang bisa dilihat pada grafik 1.2 
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Grafik 1.2 N-gain  Keterampilan Proses Siklus 1 dan 2 

Berdasarkan grafik di atas, peningkatan keterampilan proses sains ini tidak terlepas 

dari pendekatan inkuiri yang digunakan guru dalam pembelajaran. Hal ini  sesuai 

dengan yang pernyataan National Research Council (1996) dalam Wartini (2014) 

bahwa pembelajaran sains yang berorientasi inkuiri akan bersifat aktif melibatkan 

siswa, belajar secara hands on dan eksperimen, belajar berdasarkan aktivitas, 

menggabungkan inkuiri dengan pendekatan penyelidikan (discovery), mengembangkan 

keterampilan proses melalui metode ilmiah. Pada pembelajaran ini, guru menggunakan 

inkuiri terbimbing dimana peserta didik menemukan sendiri konsep materi 

pembelajaran, namun guru memberikan scafolding berupa arahan atau bimbingan yang 

secara perlahan akan dilepas untuk menjadi mandiri.  Hal ini mengadaptasi teori belajar 

yang diungkapkan oleh Vigotsky dalam Sunardi (2017) bahwa Scaffolding merupakan 

pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap- tahap awal pembelajaran, 

kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat 

berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah 

pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan peserta 

didik tersebut  belajar mandiri. 

Berdasarkan analisis data pada pembahasan diatas, dapat dilihat perbedaan antara 

siklus pertama dengan siklus kedua yang disajikan pada tabel 1.9 

Tabel 1.9 Perbedaan Mendasar Siklus 1 dan 2 

No Tindakan Siklus 1 Siklus 2 

1 Pembagian kelompok 10 kelompok @ 4 10 kelompok @ 4 

0.47

0.64

0

0.1
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orang secara random orang secra STAD, 

yakni peserta yang 

pintar disebar sisanya 

di bagi secara 

proporsional  antara 

laki-laki dan 

perempuan di setiap 

kelompoknya 

2 Motivasi Tidak diberikan Diberikan 

3 Tipe pembelajaran IPA 

terpadu 

Shared Webbed 

4 Penjelasan istilah:  

keterampilan proses 

sains, pendekatan 

inkuiri, pembelajaran 

IPA terpadu tipe Shared 

dan Webbed 

Tidak ada Ada 

5 Aktivitas siswa Pengamatan terhadap 

masalah yang 

disajikan dalam video 

Diskusi 

Pemilahan sampah 

berdasarkan 3 warna 

tempat sampah 

(merah, jingga, hijau) 

Pemanfaatan sampah 

secara recycle 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian tindakan ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPA terpadu tipe webbed pada tema pemanfaatan sampah 

menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains peserta didik. Keterampilan proses sains peserta didik meningkat dari 

67 %  yang telah mencapai KKM pada siklus 1 menjadi 77,5 % pada siklus 2.  

2. Hasil observasi kegiatan peserta didik menunjukkan telah terjadi peningkatan 

partisipasi aktif dan rasa ingin tahu peserta didik dari siklus pertama ke siklus 

kedua. Peningkatan dalam partisi aktif dan rasa ingin tahu ini berdampak terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains peserta didik, yaitu mengobservasi, 

mengklasifikasi, meprediksi, merancang, mengukur, mengkomunikasikan. 

3. Hasil observasi kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa telah ada upaya guru 

untuk memperbaiki proses pembelajaran seperti pemberian penghargaan, motivasi, 

perubahan komposisi kelompok, perubahan tipe pembelajaran IPA terpadu, dan 

penjelasan istilah. 

4. Persepsi peserta didik pada pembelajaran IPA terpadu dengan pendekatan inkuiri  

adalah secara umum merasa senang dan termotivasi dalam pembelajaran, 

kemampuan dalam keterampilan proses sains meningkat.   

B. Saran 

 Pembelajaran IPA terpadu tipe webbed pada tema pemanfaatan sampah dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan keterampilan 

proses sains peserta didik di SMP. Melalui pembelajaran IPA terpadu tipe webbed tema 

pemanfaatan sampah dengan pendekatan inkuiri terbimbing, guru dapat melatih kepedulian 

siswa terhadap lingkungan dan menanggulangi masalah sampah yang ada di lingkungannya. 

 Guru-guru IPA harus berupaya untuk menerapkan pembelajaran IPA secara terpadu 

dengan menggunakan tipe keterpaduan seperti shared, nested, webbed, integrated, dll. Hal ini 

karena pembelajaran IPA di SMP masih bersifat umum yang menggabungkan Bidang Studi 

Biologi, Fisika, Kimia dalam satu pembelajaran IPA. 
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 Guru harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya baik terkait 

dengan IPA ataupun pengetahuan lain. Karena hakikatnya ilmu tidak bisa berdiri sendiri, 

namun harus ditunjang dengan ilmu lainnya.  

. 
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LAMPIRAN A 

A.1. RPP Siklus 1 Pertemuan 1 dan 2    

A.2 RPP Siklus 2 Pertemuan 1 dan 2     

A.3      Lembar Diskusi Siswa Siklus 1 Pertemuan 1 dan 2 

A.4 Lembar Diskusi Siswa Siklus 2 Pertemuan 1 dan 2 

 

  

 
 



Lampiran A.1 RPP Siklus 1 Pertemuan 1 dan 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA TERPADU TIPE WEBBED 
(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan  Alam  

Kelas/Semester :     VII /  1 

Materi Pokok/Sub materi :     Klasifkasi Materi/ Pencemaran Lingkungan 

Tema :  Pemanfaatan Sampah 

Siklus ke- : 1 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu :     2 X  40 menit 

Pendekatan   :     Scientific approach 

Model    :     Inquiry / Guide Inquiry  

Tipe pembelajaran  :     IPA terpadu tipe Shared 

 

A. Kompetensi  Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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

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

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

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

4. Mencoba, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

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

sumber   sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem, dan peranan 

manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agamayang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
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kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari- hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

percobaan dan berdiskusi 

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih 

penggunaan bahan kimia untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan 

3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam 

kehidupan sehari-hari  

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem  

4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran 

4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan 

 

C. Tabel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kompe 

tensi Dasar 

Indikator 

KPS 

Tujuan 

Pembelajaran 

Analisis Materi 

IPA terpadu tipe 

Webbed 

Syntax 

Inkuiri 

Terbimbing 

Tahapan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pertanyaan 

produktif 

    Penyajian 

Fenomena 

I. Kegiatan Awal 

 Pengkondisian: 
berdoa, mengecek 

kehadiran 

 Peserta didik 
berkelompok  yang 

terdiri dari 4-5 orang 

(heterogen 

kemampuan & jenis 

kelamin) 

Melakukan 

Apersepsi 

 Peserta didik dicek 

materi prasyarat: 

 Peserta didik 
dimotivasi tentang 

10’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Masih 

ingatkah kalian 

dengan 

pengukuran, 

bagaimana cara 

mengukur luas 
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sentantiasa bersyukur 
atas nikmat yang 

Tuhan berikan 

 Peserta didik diajak 

untuk memahami  

tujuan, manfaat, serta 

tema pembelajaran 

sambil membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

(LDS) 

suatu 
benda?alat ukur 

apa yang 

digunakan? 

Satuan apa yang 

digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian 

masalah 

untuk 

kegiatan 

penyelidi 

kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Kegiatan Inti 

Stimulation (Pemberian 

rangsang) 

MENGAMATI 

 Peserta didik 

mengamati fenomena 

berupa gambar-gambar 

sampah berdasarkan 

wujudnya 

Problem Statement 
(Identifikasi Masalah) 

MENANYA 

 Peserta didik diberi 

araha untuk bertanya: 

Pertanyaa yang 

diharapkan: 

 Jenis sampah apa saja 
yang ada pada 

gambar? 

60’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apa yang 

ingin kalian 

tanyakan 

terkait masalah 

tersebut?” 

 

3.3 

Menjelaskan 

konsep 

Menjelaska

n pengertian 

materi dan 

1. Menjelaskan 

pengertian 

materi dan 

a. Pengertian 

Materi dan 

Polutan 

Mengum 

pulkan data 

 

Data Collection 

MENGUMPULKAN 

INFORMASI 

 

 

 

Apa yang 

dimaksud dengn 

materi? 
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campuran 
dan zat 

tunggal 

(unsur dan 

senyawa), 

sifat fisika 

dan kimia, 

perubahan 

fisika dan 

kimia dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

Menganalisi

s terjadinya 

polutan 
 

Mengobserv

asi jenis 

materi 

berdasarkan 

wujudnya  

 

Mengklasifi

kasi Materi 

berdasarkan 

wujudnya 

(Padat, Cair, 

Gas) 

melalaui 

kegiatan 

lembar 

diskusi 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polutan  
2. Mengamati 

jenis materi 

(polutan) 

berdasarkan 

wujudnya 

melalui 

gambar 

3. Mengklasifika

sikan materi 

khususnya 

polutan  

berdasarkan 

wujudnya 

 

 

4. Mengklasifika

sikan materi 

khususnya 

polutan 

berdasarkan 

komposisinya 

 

 

 

 

5. Menjelaskan 

contoh unsur 

logam, non 

logam, dan  

metaloid 

 

b. 

Pengelompokkan 

materi 

 Gas 

 Cair 

 Padat 

c. 

Pengelompokkan 

materi  khususnya 

polutan 

berdasarkan 
komposisinya: 

1. Zat Tunggal: 

Unsur 

Senyawa 

2. Campuran: 

Homogen 

Heterogen 

Memberikan contoh 

unsur berdasarkan 

penggolongan pada 

tabel periodik unsur 

 

 

d. 

Pengelompokkan 

materi (polutan) 

berdasarkan 

perubahan kimia 

atau fisik  

e. Contoh 

pencemaran tanah 

  
Peserta didik mengamati 

gambar materi (polutan) 

untuk dikaitkan dalam 

kegiatan diskusi siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processing Data 

Disajikan tabel periodik 

unsur, kemudian peserta 

didik memberikan contoh  

Secara berkelompok siswa 

berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan di LDS tentang 

klasifikasi materi (polutan) 

 

Peserta didik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materi 

dikelompokkan 

berdasarkan 

wujudnya 

terdiri dari.... 

 

Materi 

dikelompokkan 

berdasarkan 

komposisinya 

terdiri dari.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan 

tabel periodik, 

berikan 

contohnya 

unsur logam, 

non logam, dan 

semi logam 

 

Berdasarkan 

kemapuan 
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pencemaran 
lingkungan 

dan 

dampaknya 

bagi 

ekosistem  

 

 

 
Mengklasifi

kasi materi 

(sampah) 

berdasarkan 

perubahan  

kimia dan 

fisika 

 

  

 

4. Menentukan 
contoh 

pencemaran tanah 

berdasarkan sifat 

perubahan fisika 

dan kimia melalui 

diskusi menjawab 

pertanyaan LDS 

 

 

 

 

Berdasarkan sifat 

perubahan fisika 

dan kimia dalam 

kemampuan terurai 

oleh 

mikroorganisme: 

 Pencemaran 

tanah oleh 

sampah organik 

: sampah daun 

 Pencemaran 
tanah oleh 

sampah 

anorganik: 

sampah plastik, 

kertas, kaca, dll. 

mengelompkkan materi 
berdasarkan perubahan 

fisika dan kimia. 

 

Peserta didik memberikan 

contoh materi berdasarkan 

perubahan fisika dan 

kimia. 

 

 

 

bahan diuraikan 
oleh 

mikroorganis 

me, diskusikan 

dan 

kelompokkan 

materi (polutan) 

beserta 

contohnya 

 

 

 

 

 

4.3 

Menyajikan 

hasil 

penyelidikan 

atau karya 

tentang sifat 

larutan, 

perubahan 

fisika dan 

perubahan 

kimia, atau 

pemisahan 

campuran 

Mengkomu
nikasikan 
hasil 
diskusi 
kelompok 

Melalui kegiatan 

diskusi, siswa 

dapat 
mempresentasika

n hasil diskusi 

kelompoknya di 

depan kelas 

 Pengertian 

materi dan 

polutan 
 Klasifikasi 

materi 

berdasarkan 

wujudnya 

 Klasifikasi 

materi 

berdasarkan 

komposisinya  

 

Mengkomuni

kasikan 
Verification 

 

Peserta didik menyajikan 
hasil diskusi kelompok di 

depan kelas. 

 

Generalization 

 

Peserta didik bersama 

dengan guru membuat 

kesimpulan kegiatan 

diskusi pemanfaatan 

sampah 

 Jelaskan hasil 

diskusi 

kelompokmu di 
depan kelas. 

 

Tuliskan 

kesimpulanmu 
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     I. Kegitan 

Penutup 

Peserta didik terbaik 

diberikan penghargaan 

oleh guru 

 

Guru memberikan tugas 

untuk di rumah. 

 

5’ Identifikasi 
jenis sampah 

apa saja yang 

ada di 

lingkungan 

rumahmu! 

 

D. Media, alat, dan sumber belajar 

 

1. Media pembelajaran :   Lembar Diskusi Siswa (terlampir), LCD, laptop 

2. Sumber belajar : 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs  Kelas VII. Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.  

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru lmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII. Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan.  

 Internet 
 

E. Penilaian  

Teknik dan Bentuk Penilaian 

Aspek kompetensi Teknik Penilaian Bentuk instrumen 

Keterampilan Proses Observasi Lembar Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA TERPADU TIPE WEBBED 
(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan  Alam  

Kelas/Semester :     VII /  1 

Materi Pokok/Sub materi :     Klasifkasi Materi / Pencemaran Lingkungan 

Tema :  Pemanfaatan Sampah 

Siklus ke- : 1 

Pertemuan ke- : 2 

Alokasi Waktu :     3 X  40 menit 

Pendekatan   :     Scientific approach 

Model    :     Inquiry / Guide Inquiry  

Tipe pembelajaran  :     IPA terpadu tipe Shared 

 

F. Kompetensi  Inti (KI) 

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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

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

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

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

8. Mencoba, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

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

sumber   sama dalam sudut pandang/teori. 

 

G. Kompetensi Dasar (KD) 

1.2 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem, dan peranan 

manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agamayang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari- hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

percobaan dan berdiskusi 
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2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih 

penggunaan bahan kimia untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan 

3.2 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku) 

3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam 

kehidupan sehari-hari  

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem  

4.1 Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar 

dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku  

4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran 

4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan  

 

 

H. Tabel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kompe 

tensi Dasar 

Indikator 

KPS 

Tujuan 

Pembelajaran 

Analisis Materi 

IPA terpadu tipe 

Webbed 

Syntax 

Inkuiri 

Terbimbing 

Tahapan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pertanyaan 

produktif 

    Penyajian 

Fenomena 

Kegiatan Awal 

 Pengkondisian: Berdoa 
dan mengecek 

kehadiran  

 Peserta didik dibagi 
secara berkelompok 

seperti pertemuan 

sebelumnya 

Apersepsi & Motivasi 

 Peserta didik dicek 

materi prasyarat  

 Peserta didik 
dimotivasi tentang 

sentantiasa bersyukur 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Masih 

ingatkah kalian 

materi 

dikelompokkan 

menjadi 2, 

yaitu...?” 
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atas nikmat yang 
Tuhan berikan  

 Peserta didik diajak 

untuk memahami  

tujuan, manfaat, serta 

tema pembelajaran 

sambil membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

(LDS) 

 
 

 

  

    Penyajian 

Masalah 

untuk 

kegiatan 

penyelidikan 

Kegiatan Inti 

Stimulation 

MENGAMATI 

 Peserta didik 

mengamati fenomena 

berupa gambar-gambar 

pencemaran tanah 

Problem Statement 
(Identifikasi Masalah) 

MENANYA 

 Peserta didik diberi 
arahan untuk bertanya: 

Pertanyaa yang 

diharapkan: 

 Mengapa bisa terjadi 
pencemaran tanah? 

85 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang ingin 

kalian tanyakan 

terkait masalah 

diatas? 

3.3 

Menjelaskan 

konsep 

campuran dan 

zat tunggal 

(unsur dan 

senyawa), 

Mengobser 

vasi video 

tayangan 

pencemaran 

Mengamati 

pencemaran tanah 

melalui tayangan 

video 

 

Menjelaskan 

tentang konsep 

Klasifikasi 

larutan: 

Asam: larutan yang 

bersifat masam dan 

menghasilkan ion 

H+ 

Basa: larutan yang 

Mengumpuk

an Data 

Data Collection 

Peserta didik mengamati 

dan mencatat hal-hal 

penting dari tayangan 

video pencemaran  

 

Processing Data 

 Baca terlebih 

dahulu secara 

lengkap 

LDSnya, 

kemudian catat 

informasi dari 

tayangan 
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sifat fisika 

dan kimia, 

perubahan 

fisika dan 

kimia dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

3.8 

Menganalisis 

terjadinya 

pencemaran 

lingkungan 

dan 

dampaknya 

bagi 

ekosistem  

 

 

 

 

 

asam basa 
 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan 

pengertian 

pencemaran tanah 

 

Melalui kegiatan 

diskusi menjawab 

pertanyaan di 

LDS menjelaskan 

pengertian 

sampah berkaitan 

dengan klasifikasi 

materi.  

 

 

 

 

berasa pahit dan 
licin menghasilkan 

ion OH- 

 

Menyebutkan 

contoh pencemaran 

yang bersifat asam 

 

Pengertian 

Pencemaran 

Tanah 

Suatu keadaan 

dimana bahan kimia 

buatan manusia 

masuk dan 

mengubah 

lingkungan tanah 

alami 

Pengertian 

sampah 

Menurut UU no.18 

tahun 2008 tentang 

pengelolaan 

sampah, sampah 

adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia 

dan/atau proses 

alam yang 

berbentuk padat. 

Peserta didik mengerjakan 
LDS untuk memahami 

larutan asam basa dan 

pencemaran tanah 

 

Peserta didik mengerjakan 

LDS untuk memahami 

contoh pencemaran tanah 

oleh asam basa  

 

Peserta didik mengerjakan 

LDS untuk memahami 

pencemaran tanah  

 

 

 

 

tersebut. 
 

Pertanyaan di 

LDS 

Ap yang 

dimaksud 

dengan asam? 

Apa yang 

dimaksud 

dengan basa? 

Berikan contoh 

pencemaran 

yang 

diakibatkan 

oleh larutan 

asaam? 

Apa yang 

dimaksud 

dengan 

pencemaran 

tanah? 

Apa yang 

dimaksud 

dengan sampah 

 

3.8 

Menganalisis 

terjadinya 

Mempredik

si 

Mengamati 

aktivitas manusia 
Faktor penyebab 

pencemaran 

 MENGASOSIASI 

 

 Kejadian apa 

yang tampak 
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pencemaran 

lingkungan 

dan 

dampaknya 

bagi 

ekosistem  

 

penyebab 
pencema 

ran tanah 

yang 

teramati 

pada 

gambar 

 

 

yang 
menyebabkan 

pencemaran tanah 

setelah diskusi 

tayangan video 

 

Alami: gunung 
meletus, kebakaran 

hutan 

Ulah manusia: 

1. Penyemprotan 

pestisida :  

2. Penggunaan 

pupuk yang 

terus menerus 

3. Pembuangan 

sampah 

anorganik 

secara 

sembarangan 

4. Galian tambang 

5. Radiasi Nulir 

Secara berkelompok 
peserta didik membahas 

penyebab pencemaran 

tanah 

 

 

pada  tayangan 
video? 

 

Apakah 

penyebab 

kejadian 

tersebut?  

 

 

 

 Mengobser

vasi 

dampak 

pencema 

ran tanah 

terhadap 

lingkungan 

sekitarnya  

 

 

Mempredik 

si kemungki 

nan 

dampak 

yang akan 

terjadi 

Menjelaskan 

dampak 

pencemaran tanah  

terhadap 

lingkungan 

sekitar dan 

kesehatan setelah 

mengamati 

gambar di LKS 

 

Dampak 

Pencemaran tanah 
terhadap: 

Kesehatan 

Ekosistem 

Pertanian 

Air tanah 

 MENGASOSIASI 

Secara berkelompok 

peserta didik berdiskusi 

untuk menjawab LDS 

tentang aktivitas manusia 

yang menimbulkan  

dampak terhadap 

lingkungan dan kesehatan 

manusia 

 Jelaskan 

dampak 

pencemaran 

tanah yang 

disebabkan oleh 

aktivitas 

manusia 

terhadap 

lingkungan 

sekitar 

 

Dampak apa 

yang 

ditimbulkan 

dari 

pencemaran 
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pada 
pencemara

n tanah  

tanah terhadap 
kesehatan 

manusia? 

3.3  

Menjelaskan 

konsep 

campuran 

dan zat 

tunggal 

(unsur dan 

senyawa), 

sifat fisika 

dan kimia, 

perubahan 

fisika dan 

kimia dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

 
 

Mengobser 

vasi 

perubahan 

fisika atau 

perubahan 

kimia pada 

proses 

kegiatan 

pemanfaa 

tan sampah 

 

Mengklasifi

kasi 

perubahan 

fisika atau 

kimia pada 

proses 

kegiatan 

pemanfaa 

tan sampah 

 

 

Melalui LDS, 

siswa mengamati 

dan menentukan  

perubahan fisika 

dan kima pada 

proses  

pencemaran tanah 

oleh sampah 

organik dan 

anorganik 

 

 

 

 

Melalui LDS, 

siswa 

menentukan 

perubahan fisika 

dan kimia pada 

produk 

pemanfaatan 

sampah (kompos 

dan daur ulang 

sampah)  

Perubahan materi 
terdiri dari dua: 

 Perubahan 

secara fisika: 

contoh pada 

sampah 

anorganik 

 Perubahan 

secara kimia: 

contoh pada 

sampah 

organik terurai 

oleh 

mikroorganis

me 

 

Produk 

pemanfaatan 

sampah 

diantaranya 

 Kompos: 

perubahan 

kimia 

 Produk daur 

ulang 

kemasan 

plastik 

menjadi tas: 

Mengum 

pulkan data 

 

MENGASOSIASI 

 

Secara berkelompok 

peserta didik berdiskusi 

untuk menyelidiki 

perubahan fisika dan kimia 

pada proses pencemaran 

tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara berkelompok siswa 

berdiskusi untuk 

menyelidiki perubahan 

fisika dan kimia pada 

produk pemanfaatan 

sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan 

perubahan apa 

yang terjadi 

pada sampah 

organik dan 

anorganik jika 

sampah tersebut 

diletakkan di 

wadah terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan 

perubahan apa 

yang terjadi 

pada produk 

pemanfaatan 

sampah: 

a. Kompos 

b. Daur Ulang  

(Recycle) 

plastik 
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perubahan 
fisika 

 Mengkomu
nikasikan 
hasil 
diskusi 
kelompok 

Melalui kegiatan 

diskusi 

pemanfaatan 

sampah, siswa 

dapat 

mempresentasika

n hasil diskusi 

kelompoknya di 

depan kelas 

 Pengertian 

pencemaran 

 Pengertian 

sampah 

 Faktor 

penyebab 

pencemaran 

tanah 

 Dampak 

pencemaran 

tanah 

 Perubahan 

fisika atau kimia 

pada sampah 

Mengkomuni

kasikan 
Mengkomunikasikan 

 

Peserta didik menyajikan 

hasil diskusi kelompok di 

depan kelas. 

 

Peserta didik bersama 

dengan guru membuat 

kesimpulan kegiatan 

diskusi pemanfaatan 

sampah 

 

 

 Jelaskan hasil 

diskusi 

kelompokmu di 

depan kelas. 

 

Tuliskan 

kesimpulanmu 

     II. Kegitan 

Penutup 

Peserta didik terbaik 

diberikan penghargaan atas 

kinerjanya 

 

Peserta didik diberikan 

tugas untuk di rumah 

 

 

Siswa melakukan postes 

siklus 1 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

Carilah dari 

buku/internet 

metode 

pemisahan 

campuran 

 

Carilah model 

rancangan 

pemisahan 

sampah yang 

akan kamu 

terapkan 
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I. Media, alat, dan sumber belajar 

 

3. Media pembelajaran :   Lembar Kerja Siswa (terlampir), LCD, laptop 

4. Alat dan Bahan : 

Sampah, Tempat sampah 3 warna, tisu, sapu tangan 

5. Sumber belajar : 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs  Kelas VII. Jakarta: Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan.  

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru lmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII. Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan.  

 Internet 
 

J. Penilaian  

Teknik dan Bentuk Penilaian 

Aspek kompetensi Teknik Penilaian Bentuk instrumen 

Keterampilan Proses Tes dan Penilaian 

Observasi 

Tes Pilihan Ganda dan 

Lembar Observasi 
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Lampiran A.2 RPP Siklus 2 Pertemuan 1 dan 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA TERPADU TIPE WEBBED 
(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan  Alam 

Kelas/Semester :     VII /  1 

Materi Pokok/Sub materi :     Pemisahan campuran / Pencemaran Tanah/ Pengukuran 

Tema : Pemanfaatan Sampah 

Siklus ke- : 2 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu :     2 X  40 menit 

Pendekatan   :     Scientific approach 

Model    :     Inquiry / Guide Inquiry  

Tipe pembelajaran  :     IPA terpadu tipe Webbed 

 

A. Kompetensi  Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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

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

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

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

4. Mencoba, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

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

sumber   sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

2.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem, dan peranan 

manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agamayang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
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kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari- hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

percobaan dan berdiskusi 

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih 

penggunaan bahan kimia untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan 

3.3 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku) 

3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam 

kehidupan sehari-hari  

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem  

4.1 Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar 

dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku  

4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran 

4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan  

 

C. Tabel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Kompe 

tensi Dasar 

Indikator 

KPS 

Tujuan 

Pembelajaran 

Analisis Materi Syntax 

Inkuri 

Terbimbing 

Tahapan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pertanyaan 

produktif 

     Kegiatan Awal 

 Pengkondisian: Berdoa 
dan mengecek 

kehadiran  

 Peserta didik dibagi 
secara berkelompok 

seperti pertemuan 

sebelumnya 

Apersepsi & Motivasi 

 Peserta didik dicek 

materi prasyarat  

 Peserta didik 

10 menit  

 

 

 

 

 

 

 

“Masih ingatkah 

kalian materi 

yang 

menyebabkan 
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dimotivasi tentang 
sentantiasa bersyukur 

atas nikmat yang 

Tuhan berikan  

 Peserta didik diajak 

untuk memahami  

tujuan, manfaat, serta 

tema pembelajaran 

sambil membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

(LDS) 

pencemaran 
tanah yaitu... 

 

 

 

  

    Penyajian 

Masalah 

untuk 

kegiatan 

penyelidika

n 

Kegiatan Inti 

Stimulation 

MENGAMATI 

 Peserta didik 

mengamati fenomena 

berupa gambar-gambar 

sampah 

Problem Statement 
(Identifikasi Masalah) 

MENANYA 

 Peserta didik diberi 

arahan untuk bertanya: 

Pertanyaa yang 

diharapkan: 

 Bagaimana cara 
menanggulangi 

pencemaran tanah? 

65 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang ingin 

kalian tanyakan 

terkait masalah 

diatas? 

3.8 

Menganalisis 

terjadinya 

pencemaran 

Mengklasifikasi 

pencemar tanah  

berdasarkan 

pemilahan 

Mengelom 

pokkan 

sampah di 

kelas 

Pemilahan 

sampah 
berdasarkan sifat 

bahan pemilahan 

Mengumpu

kan Data 

Data Collection 

Guru memperlihatkan 

tempat sampah yang terdiri 

dari tiga warna berbeda 

 Jelaskan sampah 

apa yang bisa 

masuk pada 

tempat sampah 
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lingkungan 

dan 

dampaknya 

bagi ekosistem 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Menjelaskan 

konsep 

campuran dan 

zat tunggal 

(unsur dan 

senyawa), 

sifat fisika dan 

kimia, 

perubahan 

sampah  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menerapkan 3R 

(Reduce, Reuse, 

Recycle) 

 

 

berdasarkan 
sifat pemilahan 

sampah 

demonstrasi 

pemilahan 

sampah pada 

tiga tempat 

sampah yang 

berbeda warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sampah yang ada 
di sekolah, 

dikelompokkan 

pada 3 tempat 

sampah yang 

berbeda warna 

 Hijau : 

sampah 

organik 

(sisa 

sayuran 

makanan) 

 Orange : 
Sampah 

anorganik 

(sampah 

kertas, 

plastik, 

kaleng, 

kaca) 

 Merah : B3 
(suntikan, 

catridge, 

batu baterai) 

3R: 

Reduce: 

mengurangi 

jumlah sampah 

Reuse: 

menggunakan 

kembali sampah 

untuk alih 

untuk mendemostrasikan  
pemilahan dan pengelolaan 

sampah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processing Data 

 

Peserta didik menjawab 

pertanyaan di LDS tentang 

3R dan pemisahan 

campuran 

 

warna orange, 
merah, dan 

hijau? 

 

Jelaskan 

pengelolaan 

sampah apa yang 

bisa dilakukan 

untuk 

mengurangi 

jumlah sampah 

di sekolahmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baca terlebih 

dahulu secara 

lengkap 

LDSnya, Apa 

yang dimaksud 

dengan 3R? 
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fisika dan 

kimia dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

Pemisahan 

campuran: 

 

fungsikan 
Recycle: 

Mengolah sampah 

anorganik  

menjadi benda 

yang bermanfaat 

Pemisahan 

campuran 

a. Filtasi 

b. Sublimasi 

c. Sentrifugasi 

d. Kromatografi 

e. Destilasi 

f. Evaporasi 

 

  
 

 

 

 

 

 

Sebutkan dan 

jelaskan metode 

pemisahan 

campuran? 

 

! 

 

 

 

4.8 Membuat 

tulisan 

tentang 

gagasan 

penyelesaian 

masalah 

pencemaran 

di 

lingkungann

ya 

berdasarkan 

hasil 

pengamatan 
 

Memprediksi 

produk recycle 

 

 

 

 

Memprediksi 

kendala pada 

kegiatan 

pemanfaa 

tan sampah 

secara daur 

ulang (recycle). 
 

Melalui 

kegiatan 

diskusi 

kelompok, 

memperkiraka

n produk 

recycle yang 

akan dibuat 

 

 

Melalui diskusi 

kelompok 

memprediksi 

kendala yang 

akan dihadapi 

pada kegiatan 

Produk 

Pemanfaatan 

Sampah 

Recycle kertas, 

Recycle kayu, 

Recycle kain 

perca, dll 

 

 

Prediksi yang 

akan dihadapi 
pada kegiatan daur 

ulang diantaranya: 

 Kesulitan 

menjahit 

 Secara berkelompok 

peserta didik berdiskusi 

hasil rancangan masing-

masing kemudian 

menentukan rancangan 

mana yang akan digunakan 

 

 

 

 

 

Secara berkelompok 

berdiskusi dalam 

memprediksi kendala pada 

kegiatan daur ulang 

(recycle) 

 Produk (recycle) 

apa yang akan 

dibuat sebagai 

upaya 

pencegahan dan 

penanggulangan 

pencemaran 

tanah! 

 

 

Jelaskan kendala 

apa yang akan 

kamu temui pada 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 
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pemanfaatan 
sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

 

 Kesulitan 
melipat/meran

g 

kai produk 

Kesulitan 

mengelem 

 daur ulang 
(recycle)! 

 

 

3.1 

Menerapkan 

konsep 

pengukuran 

berbagai 

besaran 

dengan 

menggunaka

n satuan 

standar 

(baku) 

 

Mengukur 

rencana bahan 

yang akan 

digunakan 

Melalui 

kegiatan 

diskusi , 

mengukur 

banyaknya 

bahan yang 

akan 

digunakan 

pada kegiatan 

recycle 

Pengukuran 

dengan satuan 

baku 

Mengumpu

kan Data 

Menentukan ukuran bahan 

yang akan dipakai  

 

 Jelaskan ukuran 

bahan yang akan 

digunakan 

4.8 Membuat 

tulisan 

tentang 

gagasan 

penyelesaian 

masalah 

pencemaran 

di 

lingkungann

ya 

berdasarkan 

hasil 

pengamatan 

 

Merancang alat 

bahan, dan 

langkah kerja 

pada kegiatan 

pemanfaa 

tan sampah 

  

 

Melakukan 

prediksi produk 

apa yang akan 

terjadi pada  

kegiatan 

pemanfaa 

Melalui 

kegiatan 

diskusi 

kelompok, 

mnentukan 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

yang terdiri 

dari: judul, 

tujuan, alat dan 

bahan, 

langkah 

Menentukan 

rancangan 

kegiatan 
pemanfaatan 

sampah yang 

terdiri dari: 

 Judul 

 Tujuan 

 Alat dan 
Bahan 

 Langkah Kerja 

 Pengamatan 
 

 

Meran 

cang 

kegiatan 

pemanfaa 

tan sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGASOSIASI 

 

Secara berkelompok siswa 

menentukan prosedur, alat 

dan bahan pada 

pemanfaatan  sampah 

secara daur ulang (recycle) 

yang akan dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 Buatlah prosedur 

kerja serta 

tentukan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan! 
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tan sampah kegiatan 
pemanfaatan 

sampah secara 

recycle.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mengomunikasik

an rancangan 

kegiatan  

pemanfaa 

tan sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

Mempresenta 

sikan hasil 

diskusi 

rancangan 

kegiatan daur 

ulang 

Rancangan 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

dipresentasika

n oleh 

perwakilan 

kelompok 

Mengomuni

kasikan 

MENGOMUNIKASI 

KAN 

Peserta didik menyajikan 

hasil diskusi di depan kelas 

berupa laporan rancangan 

kegiatan pemanfaatan 

sampah secara daur ulang 

(recycle) serta kesimpulan. 

 Jelaskan hasil 

diskusi 

rancangan 

kegitan daur 

ulang sampah 

kelompokmu di 

depan kelas! 

Kumpulkan LDS 

setiap kelompok 

     III. Kegitan 

Penutup 

Peserta didik yang 

menampilkan terbaik diberi 

penghargaan oleh guru 

 

Guru memberikan tugas 

untuk di rumah 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah uji coba 

di rumah 

terhadap 

kegiatan daur 

ulang  yang akan 

dilakukan,kemu

dian persiapkan 

bahan yang akan 

dibuat! 

 

 

D. Media, alat, dan sumber belajar 
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1. Media pembelajaran :   Lembar Diskusi Siswa (terlampir), LCD, laptop 

2. Alat dan Bahan : 

Diserahkan kepada siswa  

3. Sumber belajar : 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs  Kelas VII. Jakarta: Kementerian  Pendidikan 
dan Kebudayaan.  

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru lmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII. Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan.  

 Internet 
 

E. Penilaian  

 

Teknik dan Bentuk Penilaian 

 

Aspek kompetensi Teknik Penilaian Bentuk instrumen 

Keterampilan Proses Tes dan Penilaian Observasi Tes Pilihan Ganda dan 

Lembar Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA TERPADU TIPE WEBBED 
(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan  Alam 

Kelas/Semester :     VII /  1 

Materi Pokok/Sub materi :     Pemisahan campuran / Pencemaran Tanah/ Pengukuran 

Tema : Pemanfaatan Sampah 

Siklus ke- : 2 

Pertemuan ke- : 2 

Alokasi Waktu :     3 X  40 menit 

Pendekatan   :     Scientific approach 

Model    :     Inquiry / Guide Inquiry  

Tipe pembelajaran  :     IPA terpadu tipe Webbed 

 

F. Kompetensi  Inti (KI) 

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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

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

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

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

8. Mencoba, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

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

sumber   sama dalam sudut pandang/teori. 

 

G. Kompetensi Dasar (KD) 

3.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem, dan peranan 

manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agamayang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari- hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

percobaan dan berdiskusi 
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2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih 

penggunaan bahan kimia untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan 

3.4 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku) 

3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam 

kehidupan sehari-hari  

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem  

4.1 Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar 

dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku  

4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran 

4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan  

 

H. Tabel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Kompe 

tensi Dasar 

Indikator 

KPS 

Tujuan 

Pembelajaran 

Analisis Materi Syntax 

Inkuri 

Terbimbing 

Tahapan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pertanyaan 

produktif 

     Kegiatan Awal 

 Pengkondisian: Berdoa 
dan mengecek 

kehadiran  

 Peserta didik dibagi 
secara berkelompok 

seperti pertemuan 

sebelumnya 

Apersepsi & Motivasi 

 Peserta didik dicek 

materi prasyarat  

 Peserta didik 
dimotivasi tentang 

sentantiasa bersyukur 

10 menit  

 

 

 

 

 

 

 

“Sudahkah 

kalian 

melakukan uji 

coba recycle di 

rumah?. 
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atas nikmat yang 
Tuhan berikan  

 Peserta didik diajak 

untuk memahami  

tujuan, manfaat, serta 

tema pembelajaran 

sambil membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

(LDS) 

 
 

  

    Mengumpul

kan data 

Kegiatan Inti 

 

Stimulation 

Peserta didik meyiapkan 

alat dan bahan 

Problem Statement 

Menanya 
Peserta didik diberi arahan 

untuk bertanya: 

Pertanyaan yang 

diharapkan: 

Apa manfaat dari kegiatan 

recycle ini? 

80 menit  

 

 

 

 

Adakah yang 

mau ditanyakan 

terkait kegiatan 

yang akan 

dilakukan? 

3.1 

Menerapkan 

konsep 

pengukuran 

berbagai 

besaran 

dengan 

menggunaka

n satuan 

standar 

 

 

 

 

 

Mengukur bahan 

yang akan 

Menyiapkan 

alat dan bahan 

recycle sesuai 

dengan 

perencanaan 

kelompok. 

 

Mengukur 

besaran 

panjang 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran 

besaran panjang 

dengan satuan 

Melaku 

kan 

kegiatan 

pemanfaata

n sampah 

Data Collection 

Siswa menyiapkan alat dan 

bahan yang telah 

ditentukan 

 

 

 

Peserta didik  mengukur 

bahan menggunakan 

mistar. 

 Siapkanlah alat 

dab bahan yang 

akan digunakan ! 

 

 

 

 

Ukurlah bahan 

sesuai dengan 

rancanganmu? 
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(baku) 
3.8  

Menganalisis 

terjadinya 

pencemaran 

lingkungan 

dan 

dampaknya 

bagi 

ekosistem 

digunakan  

 

 

Menjelaskan alat 

dan bahan 

 

 

 

 

Menjelaskan sifat, 

manfaat dan 

dampak bahan 

yang akan di 

recycle 

 

Menjelaskan 

perubahan materi 

 

 

Memprediksi 

produk lain 

 

 

 

dengan satuan 
baku 

menggunakan 

mistar. 

Menjelaskan 

alat dan bahan 

yang 

digunakan 

melalui 

kegiatan 

recycle 

 

Menjelaskan 

sifat, manfaat 

dan dampak 

bahan yang 

akan di recycle 

 

Menjelaskan 

perubahan 

fisika atau 

kimia pad 

produk recycle 

 

Memprediksi 

produk recycle 

lain yang bisa 

dibuat melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

baku 

 

 

 

Menuliskan alat 

dan bahan di LDS 

 

Kegiatan yang 

dilakukan siswa 

adalah daur ulang 

(recycle) sampah 

 

Sifat bahan yang 

akan di recycle 

 

 

 

 

 

Perubahan fisika 

atau kimia pada 

proses recycle 

 

 

 

Produk lain dari 

kegiatan recycle 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Data Processing 

Peserta didik menyebutkan 

alat dan bahan 

 

 

 

 

Peserta didik menjelaskan 

sifat bahan yang akan di 

recycle 

 

 

 

 

Peserta didik menjelaskan 

perubahan materi 

 

 

 

 

Peserta didik memprediksi 

produk recycle lain yang 

dapat dibuat 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sebutkan alat 

dan bahan yang 

digunakan pada 

kegiatan recycle 

ini! 

 

 

Jelaskan sifat, 

kegunaan bahan 

(serta dampak  

terhadap 

lingkungan? 

 

 

Jelaskan 

perubahan fisika 

atau kimia pada 

proses dan 

produk recyce! 
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Melakukan 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

 

Melakukan 
kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

sebagai upaya 

mengatasi 

pencemaran 

tanah 

Recycle  MENCOBA/ 

MENGUMPULKAN 

INFORMASI 

 

Siswa melakukan kegiatan 

pemanfaatan sampah 

secara daur ulang  (recycle) 

sesuai dengan perencanaan 

yang telah tentukan pada 

pertemuan pertama 

 Apakah ada 
masalah dalam 

melakukan 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) di 

kelompokmu? 

4.3 

Menyajikan 

hasil 

penyelidikan 

atau karya 

tentang sifat 

larutan, 

perubahan 

fisika dan 

perubahan 

kimia, atau 

pemisahan 

campuran 

Mengomunikasi

kan produk  

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

 

 

 

 

 

 

Mempresen 

tasika produk 

hasil daur 

ulang (recycle) 

 

 

 

 

 

 

 

Menampilkan 

produk 

pemanfaatan 

sampah di depan 

kelas 

 

 

 

 

 

 

Mengolah 

dan 

mengomuni

kasikan 

hasil 

kegiatan 

pemanfaata

n sampah  

MENGOMUNIKASI 

KAN 

Peserta didik  

mempresentasikan roduk 

hasil daur ulang (recycle) 

di depan kelas 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasikan 

hasil 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) dari 

setiap kelompok 

di depan kelas! 

 

    Membuat 

Kesimpu 

lan 

I. Kegiatan Penutup 

 Guru memberikan 
penghargaan kepada 

kelompok terbaik 

 Bersama-sama dengan 

guru, siswa 

menyimpulkan dan 

menjelaskan manfaat 

kegiatan pemanfaatan 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang dapat 

kita simpulkan 

dari 

pembelajaran 

pemanfaatan 

sampah ini, dan 

apa saja 
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sampah 

 Siswa melakukan 

postes siklus 2 

 
30’ 

manfaatnya? 

 

 

I. Media, alat, dan sumber belajar 

 

4. Media pembelajaran :   Lembar Diskusi Siswa (terlampir), LCD, laptop 

5. Alat dan Bahan : 

Diserahkan kepada siswa  

6. Sumber belajar : 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs  Kelas VII. Jakarta: Kementerian  Pendidikan 

dan Kebudayaan.  

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru lmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII. Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan.  

 Internet 
 

J. Penilaian  

 

Teknik dan Bentuk Penilaian 

 

Aspek kompetensi Teknik Penilaian Bentuk instrumen 

Keterampilan Proses Tes dan Penilaian Observasi Tes Pilihan Ganda dan 

Lembar Observasi 
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Lampiran A.3 LDS 1 pertemuan 1 

Lembar Diskusi Siswa 

 

Materi Pokok : Klasifikasi Materi; Pengukuran;Pencemaran 

A. Tujuan 

Peserta didik dapat mengklasifikasi materi 

B. Permasalahan 

Untuk menemukan tempat yang bebas dari sampah  saat ini begitu sulit. Permasalahan ini 

disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang minim tentang penyebab dan dampak 

pencemaran,  kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan juga berkurang.Mari 

kita perbaiki kebiasaan masyarakat yang buruk, lalu apa yang harus kita lakukan? 

 

C. Diskusi Klasifikasi Materi dan Pencemaran Tanah 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud: 

a. materi  

b. polutam 

Jawab: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Kelompokkanlah polutan berdasarkan wujudnya dengan cara menempelkan gambar 

pada kolom polutan! 

Petunjuk pengisian:  

a. Berilah keterangan gambar yang ada di halaman terakhir LDS, kemudian gunting 

gambar tersebut dan temple pada tabel berikut. 

No Klasifikasi 

Materi 

Berdasarkan 

Wujudnya 

Polutan Keterangan 

1 ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok : 
Anggota :  1.  3.  
     2.  4.  
      
 
 
 
 
 
 

Bacalah buku sumber tentang: Klasifikasi materi, Pencemaran Lingkungan.  
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2 ..........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ............................  
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3. Berdasarkan sifatnya,  materi dibagi menjadi 3, yaitu: 

 

Karakteristik (1)……………… (2)……………………

. 

(3)………………… 

Bentuk    

Volume    

Jarak antar 

partikel 

   

Pergerakan 

partikel 

   

 

4. Berdasarkan pengelompokkan nomor 1, kelompokkan ulang berdasarkan komposisi 

materi t! (Tabel diisi dengan keterangan gambar saja) 

 

Unsur Senyawa Campuran 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Perhatikan tabel periodik berikut, kemudian isilah! 
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6. Berdasarkan klasifikasi materi no. 2, manakah yang meyebabkan pencemaran udara 

Jenis 

Pencemaran 

Sumber Akibat Penanggulangan 

co2 hasil 

pembakaran 

bahan bakar 

minyak (bbm) 

dan kayu  

 

pemanasan global 

(permukaan air 

laut naik dan  

suhu bumi naik ) 

penghijauan, menggunakan 

sepeda, jalan kaki, mengurangi 

penngunaan bbm, 

menggunakan bahan bakar 

ramah lingkungan, hemat listrik  
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7. Berdasarkan klasifikasi materi no,2, manakah yang menyebabkan pencemaran air? 

Jenis 

Pencemaran 

Sumber Akibat Penanggulangan 

sabun, 

detergen, 

pembersih 

lantai  

limbah rumah 

tangga 

 

blooming alga, 

eutrofikasi  

 

diencerkan sebelum di buang 

menggunakan sabun, detergen 

yang ramah lingkungan  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

8. Berdasarkan klasifikasi materi no.2, makanah yang menyebabkan pencemaran tanah 

Jenis 

Pencemaran 

Sumber Akibat Penanggulangan 

sampah 

plastik  

 

limbah  rumah 

tangga, industri  

 

 

tanah tidak bisa 

ditanami, 

mengurangi 

keindahan  

di buat hiasan, tas, dompet, 

payung, pakaian  
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(1) ……………… (2) ………… (3) ………… (4) ………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(5)………………… (6)  ………………… (7) ………… (8)……………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(9 ) ……………… (10) ………………  (11) ……………… (12)………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (13) ………….  (14) ………  (15)  …………….. (16)………….. 
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 (17) ……………  (18) ……………… (19) ……………… (20)…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21) …………………  (22) ………………  (23) ……………… (24)…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25) ………………  (26)  ………………..  (27) …………… (28)………….. 

 

 

 

   

 (29) …………….  (30) ………………  (31) …………… (32) 

 

 
 

 

 
  

(34)…………… (35)…………….. (36)…………… (37)………… 

 

Gas 

CO 

Gas 

H2O 

Gas H2S 

Gas 

SO2 

Gas 

CO 

Gas 

Pb 

Gas 

NO2 

Gas 

SO2 

Gas 

CO2 
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Lampiran A.3 LDS 1 pertemuan 2 

Lembar Diskusi Siswa 

 

Materi Pokok : Klasifikasi Materi; Pengukuran; Pencemaran 

D. Tujuan 

Peserta didik dapat menjelaskan material sampah dan dampaknya terhadap lingkungan 

E. Permasalahan 

Peristiwa hujan asam sangat meresahkan masyarakat, karena pager rumah yang terbuat 

dari besi akan mudah sekali mengalami korosif. Hujan asam terjadi pada daerah yang 

dekat dengan kawasan pabrik.  

9. Apa yang dimaksud dengan asam, berikan contohnya? 

Jawab:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………  

     2 Apa yang dimaksud dengan basa berikan contohnya? 

        Jawab: 

……………………………………………………………………………………….. 

        

………………………………………………………………………………………………. 

        

……………………………………………………………………………………………….. 

    3. Berikan contoh pencemaran yang diakibatkan oleh zat asama? 

        Jawab: 

……………………………………………………………………………………….. 

        

……………………………………………………………………………………………… 

   4. Apa yang dimaksud dengan: 

 a. pencemaran 

tanah……………………………………………………………………….. 

Kelompok : 
Anggota :  1.  3.  
     2.  4.  
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 b. 

sampah………………………………………………………………………………….. 

Pertanyaan Arahan Jawaban 

5. Berikut ini adalah sejumlah aktivitas 

manusia, jelaskan akibat yang terjadi 

terhadap lingkungan/ kesehatan / 

lingkungan dan kesehatan.  

a.  

b.  

c.  

 

6. Perubahan materi terdiri dari 

perubahan perubahan fisika dan 

perubahan kimia. Jelaskan perubahan 

apa yang terjadi pada pada sampah 

organik dan sampah anorganik jika 

sampah tersebut diletakkan di wadah 

terbuka. 
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7. Jelaskan perubahan materi apa 
(Perubahan Fisika atau Kimia) yang 

terjadi pada produk penanggulangan 

sampah berikut ini: 

     a. Kompos 

     b.Daur ulang (Recycle) plastik 

 

 

 

 

Tuliskan Kesimpulanmu: 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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Lampiran A.4 LDS 2  pertemuan 1 

Lembar Diskusi Siswa 

 

Materi Pokok : Klasifikasi Materi; Pengukuran; Pencemaran 

F. Tujuan 

Setelah kegiatan pemanfaatan sampah, siswa dapat memilah sampah serta mencegah dan 

menanggulangi pencemaran tanah di sekitarnya. 

G. Permasalahan 

Untuk menemukan tempat yang bebas dari sampah  saat ini begitu sulit. Permasalahan ini 

disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang minim tentang penyebab dan dampak 

pencemaran,  kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan juga berkurang.Mari 

kita perbaiki kebiasaan masyarakat yang buruk, lalu apa yang harus kita lakukan? 

H. Kegiatan diskusi perencanaan praktikum 

Pertanyaan Arahan Jawaban 

1. Pada jenis tempat sampah 

berikut, diskusikan sampah-sampah 

apa saja yang bisa dimasukkan 

 

Orange (Anorganik): 

…………………………………………………………

…... 

…………………………………………………………

….. 

Hijau (Organik): 

………………………………………….. 

…………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………

…. 

Merah (Bahan Beracun 

Berbahaya):……………………… 

…………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………

….. 

Kelompok : 
Anggota :  1.  3.  
     2.  4.  
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2. Apa yang dimaksud dengan 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) 

Reduce adalah………………………………………… 

Contoh: 

Reuse adalah…………………………………………. 

Contoh:  

Recycle adalah………………………………………. 

Contoh: 

3. Pemisahan campuran terdiri dari:  

a. Filtasi 

b. Sublimasi 

c. Sentrifugasi 

d. Kromatografi 

e. Destilasi 

f. Evaporasi 

Jelaskan masing-masing berikan 

contohnya 

 

 

4. Jelaskan produk pemanfaatan 

sampah secara daur ulang (recycle) 

apa yang akan dibuat sebagai upaya 

pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran tanah! 

 

5. Sebutkan ukuran bahan yang 

akan digunakan untuk kegiatan 

recycle. 

 

6. Jelaskan kendala apa yang akan 

kamu temui pada kegiatan 

penanggulangan sampah secara 

daur ulang yang akan dilakukan! 

 

7. Tujuan apa yang ingin kalian 

capai dari kegiatan pemanfaatan 

sampah tersebut? 

 

8. Untuk melaksanakan kegiatan ini, 

alat dan bahan apa saja yang harus 

dipersiapkan (Tuliskan alat dan 

bahan yang digunakan) 

Alat:                                  Bahan:  

1.                                        1.  

2.                                        2. 

3.                                        3.    

4.                                        4.                                
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9.  Bagaimana langkah kerja yang 

harus disusun untuk melakukan 

kegiatan pemanfaatan sampah 

tersebut 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Tuliskan Kesimpulanmu: 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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Lampiran  A.4 LDS 2 Pertemuan 2 

Lembar Diskusi Siswa 2 Pembelajaran IPA Terpadu Tipe Webbed 

 

 

 

A. Ukurlah bahan sesuai dengan percobaanmu! 

Tabel Hasil Pengamatan 

Besaran Ukuran  Satuan Alat Ukur 

    

    

 

B.     Kegiatan Diskusi Pasca Percobaan 

Pertanyaan Arahan Jawaban 

1. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan 

pada kegiatan recycle ini! 

 

2.  Jelaskan sifat, kegunaan bahan (sampah) 

yang kamu gunakan untuk proses daur 

ulang (recycle) serta dampak bahan 

(sampah) tersebut terhadap lingkungan 

jika tidak dimanfaatkan!  

 

3.  Jelaskan perubahan fisika atau kimia 

pada proses dan produk pemanfaatan 

sampah yang telah kamu lakukan! 

 

4. Jelaskan produk lainnya yang dapat 

dibuat dari sampah yang telah kamu buat 

secara daur ulang (recycle) 

 

5. Buatlah kesimpulan dari kegiatan 

pemanfaatan  sampah: 
 

 

 

Nama Kelompok: 
Kelas  : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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LAMPIRAN b 

B.1 Kisi-kisi Angket Studi Pendahuluan 

B.2 Soal Angket Studi Pendahuluan 

B.3 Rekapitulasi Angket Studi Pendahuluan 

B.4 Kisi-kisi Wawancara Studi Pendahuluan  

B.5 Soal Wawancara Studi Pendahuluan  

B.6 Analisis Wawancara Studi Pendahuluan 
B.7 Kisi-kisi Soal KPS Siklus 1 dan 2 

B.8 Soal KPS Siklus 1 dan 2 

B.9 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

B.10 Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran 

B.11 Lembar Angket Siswa 

B.12  Hasil RekapAngket Siswa Suklus 1 dan 2 

B. 13 Hasil Rekap Observasi Kegitan Siklus 1 dan 2 

B. 14 Hasil Rekap Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 dan 2 
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Lampiran B.1 Kisi-Kisi Angket Studi Pendahuluan 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA 

SIKAP DAN TANGGAPAN SISWA TERHADAP RENCANA KEGIATAN MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA 

PEMBELAJARAN IPA TIPE WEBBED DENGAN PENDEKATAN INKUIRI  

 

ASPEK PERNYATAAN DALAM ANGKET JENIS PERNYATAAN NOMOR 

SOAL 
POSITIF NEGATIF 

Sikap siswa terhadap istilah keterampilan proses Saya memahami dengan baik keterampilan proses sains 

pada pembelajaran IPA. 

√  1 

Sikap siswa terhadap istilah pembelajaran inkuiri Saya tidak memahami dengan baik pembelajaran dengan 

pendekatan inkuri. 

 √ 2 

Sikap siswa terhadap istilah pembelajaran IPA 

terpadu tipe webbed 

Saya memahami dengan baik pembelajaran IPA terpadu 

tipe webbed (tipe jaring laba-laba). 

√  3 

Pengalaman siswa terhadap pembelajaran 

keterampilan proses sain 

Saya tidak pernah melakukan pembelajaran yang 

menggunakan aspek keterampilan proses sains. 

 √ 4 

Sikap siswa tentang pembelajaran secara praktikum Saya senang pembelajaran IPA secara praktikum. √  5 

Pengalaman siswa terhadap pembelajaran inkuiri Saya tidak pernah melakukan pembelajaran IPA secara 

inkuiri 

 √ 6 

Pengalaman siswa terhadap pembelajaran 

pemanfaatan sampah 

Saya pernah melakukan  pembelajaran pemanfaatan  

sampah pada saat duduk di Sekolah Dasar 

√  7 

Perlunya penerapan keterampilan proses dalam 

pembelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA tidak perlu menerapkan aspek 

keterampilan proses siswa. 

 √ 8 

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

Keterampilan proses (Mengamati, memprediksi, 

merancang percobaan, dan mengkomunikasikan). 

Saya merasa kemampuan saya untuk mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi,    merancang percobaan, 

dan mengkomunikasikan semakin membaik. 

√  9 

Perlunya penerapan pembelajaran inkuiri pada 

pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA tidak perlu diterapkan secara inkuiri.  √ 10 

Perlunya penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe 

webbed 

Pembelajaran IPA perlu disajikan secara terpadu misalkan 

tipe webbed.  

√  11 

Perlunya peningkatan keterampilan proses sains 

pada pembelajaran IPA dengan cara pendekatan 

inkuiri dengan menggunakan keterpaduan tipe 

webbed 

Peningkatan keterampilan proses sains pada pembelajaran 

IPA dengan pendekatan inkuiri dengan menggunakan 

keterpaduan tipe webbed tidak penting. 

 √ 12 
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Lampiran B.2 Lembar Angket Studi Pendahuluan 

ANGKET TANGGAPAN SISWA STUDI PENDAHULUAN 

Isilah angket di bawah ini dengan jawaban “ya” atau “tidak” sesuai dengan apa yang kalian rasakan 

dan pikirkan! 

No Pernyataan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Saya memahami dengan baik keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA.   

2 Saya tidak memahami dengan baik pembelajaran dengan pendekatan inkuri.   

3 Saya memahami dengan baik pembelajaran IPA terpadu tipe webbed (tipe jaring 

laba-laba). 

  

4 Saya tidak pernah melakukan pembelajaran yang menggunakan aspek 

keterampilan proses sains 

  

5 Saya senang pembelajaran IPA secara praktikum.   

6 Saya tidak pernah melakukan pembelajaran IPA secara inkuiri.   

7 Saya pernah melakukan  pembelajaran pemanfaatan  sampah pada saat duduk di 

Sekolah Dasar. 

  

8 Pembelajaran IPA tidak perlu menerapkan aspek keterampilan proses siswa.   

9 Saya merasa kemampuan saya untuk mengamati, mengklasifikasi, memprediksi,    

merancang percobaan, dan mengkomunikasikan semakin membaik. 

  

10 Pembelajaran IPA tidak perlu diterapkan secara inkuiri.   

11 Pembelajaran IPA perlu disajikan secara terpadu misalkan tipe webbed    

12 Peningkatan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA dengan 

pendekatan inkuiri dengan menggunakan keterpaduan tipe webbed tidak penting 
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Lampiran B.3 Reakpitulasi Angket Studi Pendahuluan 

REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA STUDI PENDAHULUAN 

No Pernyataan Jawaban 

(%) 

Kategori 

Ya Tdk 

1 Saya memahami dengan baik keterampilan proses sains pada 

pembelajaran IPA. 

21,55  Sebagian 

kecil 

2 Saya tidak memahami dengan baik pembelajaran dengan 

pendekatan inkuri. 

 19,83 Sebagian 

kecil 

3 Saya memahami dengan baik pembelajaran IPA terpadu tipe 

webbed (tipe jaring laba-laba). 

3,4  Sebagian 

kecil 

4 Saya tidak pernah melakukan pembelajaran yang menggunakan 

aspek keterampilan proses sains 

 51,72 Sebagian 

besar 

5 Saya senang pembelajaran IPA secara praktikum. 98,27  Hampir 

seluruhnya 

6 Saya tidak pernah melakukan pembelajaran IPA secara inkuiri.  16,38 Sebagian 

kecil 

7 Saya pernah melakukan  pembelajaran pemanfaatan  sampah 

pada saat duduk di Sekolah Dasar. 

62,93  Sebagian 

besar 

8 Pembelajaran IPA tidak perlu menerapkan aspek keterampilan 

proses siswa. 

 75,00 Sebagian 

besar 

9 Saya merasa kemampuan saya untuk mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi,    merancang percobaan, dan 

mengkomunikasikan semakin membaik. 

25,00  Sebagian 

kecil 

10 Pembelajaran IPA tidak perlu diterapkan secara inkuiri.  27,58 Hampir 

separuhnya 

11 Pembelajaran IPA perlu disajikan secara terpadu misalkan tipe 

webbed  

56,03  Sebagian 

besar 

12 Peningkatan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA 

dengan pendekatan inkuiri dengan menggunakan keterpaduan 

tipe webbed tidak penting 

 57,75 Sebagian 

besar 

 

Analisis hasil rekapitulasi wawancara studi pendahuluan tentang tanggapan siswa terhadap upaya 

meningkatkan  keterampilan proses siswa pada pembelajaran IPA tipe webbed dengan pendekatan 

inkuiri, yaitu: 

1. Hanya sebagian kecil siswa yang berpendapat dapat memahami dengan baik keterampilan 

proses sains, pendekatan inkuiri, dan pembelajaran IPA tipe webbed. 

2. Hanya sebagian kecil siswa yang berpendapat pernah melakukan pembelajaran IPA secara 

inkuiri,  dan kemampuan keterampilan proses (mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, 

merancang percobaan, dan mengkomunikasikan) semakin membaik.  

3. Sebagian besar siswa yang berpendapat pernah melakukan pembelajaran yang menggunakan 

aspek keterampilan proses sains, pernah melakukan  pembelajaran pemanfaatan  sampah pada 

saat duduk di Sekolah Dasar. 

4. Hampir separuhnya siswa berpendapat pembelajaran IPA perlu diterapkan secara inkuiri. 

5. Sebagian besar siswa berpendapat bahwa pentingnya peningkatan keterampilan proses sains 

pada pembelajaran IPA dengan pendekatan inkuiri dengan menggunakan keterpaduan tipe 

webbed. 
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Lampiran B.4 Kisi-kisi Wawancara Studi Pendahuluan 

KISI-KISI WAWANCARA GURU 

TANGGAPAN GURU TERHADAP RENCANA KEGIATAN MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN PROSES PADA PEMBELAJARAN IPA TIPE WEBBED DENGAN 

PENDEKATAN INKUIRI 

ASPEK PERTANYAAN DALAM WAWANCARA NOMOR 

SOAL 

Metode pembelajaran yang 

digunakan guru saat 

pembelajaran IPA 

Metode pembelajaran apa yang sering digunakan 

dalam pembelajaran IPA? 

1 

Penerapan keterampilan 

proses sains pada 

pembelajaran 

Apakah selama melaksanakan metode tersebut aspek 

keterampilan proses sains diterapkan? 

2 

Jenis keterampilan proses 

yang sering digunakan 

Pada saat menggunakan keterampilan proses, jenis 

keterampilan apa yang sering diterapkan?  

3 

Kesulitan pada saat 

menerapkan keterampilan 

proses sains 

Kesulitan apa yang sering dihadapi pada saat 

menerapkan keterampilan proses sains? 

4 

Sikap siswa pada saat 

penerapan keterampilan 

proses sains 

Bagaiman sikap siswa pada saat penerapan 

keterampilan proses sains di kelas? 

5 

Hasil keterampilan proses 

sains pada ujian praktek 

kelas IX 

Bagaimanakah hasil keterampilan proses yang sudah 

diterapkan jika dilihat dari hasil ujian praktek kelas 

IX? 

6 

Harapan untuk pembelajaran 

IPA terkait dengan 

penerapan keterampilan 

proses sains 

Harapan apa yang ingin disampaikan terkait 

penerapan keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran IPA? 

7 
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Lampiran B.5 Lembar Wawancara Studi Pendahuluan 

WAWANCARA GURU STUDI PENDAHULUAN 

UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA PEMBELAJARAN IPA 

TIPE WEBBED DENGAN PENDEKATAN INKUIRI 

 

 

No Pernyataan 

1 Metode pembelajaran apa yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA? 

2 Apakah selama melaksanakan metode tersebut aspek keterampilan proses sains diterapkan? 

3 Pada saat menggunakan keterampilan proses, jenis keterampilan apa yang sering diterapkan?  

4 Kesulitan apa yang sering dihadapi pada saat menerapkan keterampilan proses sains? 

5 Bagaimana sikap siswa pada saat penerapan keterampilan proses sains di kelas? 

6 Bagaimanakah hasil keterampilan proses yang sudah diterapkan jika dilihat dari hasil ujian 

praktek kelas IX? 

7 Harapan apa yang ingin disampaikan terkait penerapan keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran IPA? 
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Lampiran B.6 Analisis Jawaban Wawancara Studi Pendahuluan 

ANALISIS HASIL WAWANCARA GURU STUDI PENDAHULUAN 

UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA PEMBELAJARAN IPA 

TIPE WEBBED DENGAN PENDEKATAN INKUIRI 

 

 

No Pertanyaan Jawaban ANALISIS HASIL JAWABAN 

WAWANCARA GURU 

1 Metode pembelajaran 

apa yang sering 

digunakan dalam 

pembelajaran IPA? 

Guru A: Bervariasi diantaranya : 

Praktikum, demontrasi, ceramah, 

diskusi 

Guru B : Ceramah bermakna, 

diskusi, demontrasi dan 

praktikum 

Guru C : Diskusi, praktikum 

laboratorium, praktikum di luar, 

multimedia interaktif, cermah 

bermakna, demonstrasi. 

Metode pembelajaran IPA yang sudah 

diterapkan sudah cukup bervariasi 

diantaranya: ceramah bermakna, 

penugasan, praktikum (laboratorium 

ataupun di luar), demonstrasi, diskusi 

dan penggunaaan multi media interaktif. 

2 Apakah selama 

melaksanakan 

metode tersebut 

aspek keterampilan 

proses sains 

diterapkan? 

Guru A : Ya, kadang-kadang 

Guru B : Sering 

Guru C : Sering, paling saat 

tertentu seperti penugasan dan 

ceramah aspek keterampilan 

proses kurang tergali 

Aspek keterampilan proses sering digali 

pada saat pembelajaran IPA. 

3 Pada saat 

menggunakan 

keterampilan proses, 

jenis keterampilan 

apa yang sering 

diterapkan?  

Guru A : Mengamati, mengolah 

data, menyimpulkan 

Guru B : Membuat hipotesis, 

mengukur, mengkomunikasikan 

Guru C : Mengamati, 

mengelompokkan, mengolah 

data, menyimpulkan 

Keterampilan proses yang sering 

diterapkan adalah keterampilan proses 

dasar (mengamati, mengukur, 

mengelompokkan, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan). 

4 Kesulitan apa yang 

sering dihadapi pada 

saat menerapkan 

keterampilan proses 

sains? 

Guru A : Siswa sulit untuk 

merumuskan masalah, dan 

mengajukan pertanyaan 

Guru B : Menyiapkan alat dan 

bahan untuk praktikum 

Guru C : Waktu pelaksanaan 

yang terkadang mepet karena 

materi masih banyak sementara 

jumlah jam efektif sangat terbatas 

Kendala yang dihadapi pada saat 

menerapkan keterampilan proses 

diantaranya: kesulitan siswa 

merumuskan maslah, bertanya, 

kesulitan guru dalam menajemen waktu 

dan persiapan praktikum. 

5 Bagaimana sikap 

siswa pada saat 

penerapan 

keterampilan proses 

sains di kelas? 

Guru A : Cukup antusias 

Guru B : Sangat senang karena 

siswa lebih mudah menerima 

materi pada saat mereka 

melakukan secara langsung 

Guru C : Sangat senang walaupun 

kendalanya agak lama pada saat 

siswa melakukan secara langsung  

Sikap siswa pada saat penerpan 

keterampilan proses sangat antusias 

6 Bagaimanakah hasil 

keterampilan proses 

yang sudah 

diterapkan jika 

Guru A : Hasil keterampilan 

proses pada ujian praktek yang 

sulit adalah merangkai alat 

Guru B : Keterampilan proses 

Hasil keterampilan proses yang terlihat 

pada kelas IX terutama pada saat ujian 

praktek adalah siswa masih sulit 

melakukan praktikum secara mandiri, 
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dilihat dari hasil ujian 

praktek kelas IX? 

yang siswa dapat selama duduk di 

kelas VII sampai IX mereka 

aplikasikan di ujian praktek, 

namun terlihat bahwa 

kemampuan siswa untuk 

melakukan praktek secara mandiri 

masih sulit 

Guru C : Terlihat sekali siswa 

yang serius pada saat 

pembelajaran di kelas dengan 

yang sering main-main, 

kemampuan dalam ujian praktek 

aspek keterampilan prosesnya 

sangat berbeda. 

sulit dalam merangkai alat. 

7 Harapan apa yang 

ingin disampaikan 

terkait penerapan 

keterampilan proses 

sains dalam 

pembelajaran IPA? 

Guru A : Ada suatu  

pendekatan/metode/model 

pembelajaran yang bisa menggali 

keterampilan proses siswa secara 

mendalam dan mudah diterima 

oleh siswa. 

Guru B : Ada suatu model baru 

yang bisa mengembangkan 

pembelajaran yang bisa 

menerapkan kompetensi dasar 

secara sekaligus karena 

mengingat waktu efektif kegiatan 

belajar mengajar sangat terbatas. 

Guru C : Seringnya dilakukan 

praktikum yang lebih mudah dan 

dekat dengan kehidupan siswa 

supaya bisa mereka aplikasikan di 

lingkungannnya. 

Harapan untuk penerapan pembelajaran 

IPA yang menerapkan keterampilan 

proses yaitu ada model yang bisa 

mengajarkan KD atau materi secara 

sekaligus untuk mengefektifkan waktu, 

dan praktikum yang mudah 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Lampiran B.7 KISI-KISI SOAL SIKLUS 1 

KISI-KISI SOAL KETERAMPILAN PROSES SAINS PEMANFAATAN SAMPAH 

 

 

 

N

O 

JENIS KPS INDIKATOR  JUMLAH 

SOAL 

NOMOR 

SOAL 

1 Mengobservasi 

(15%) 

Mengobservasi jenis materi berdasarkan komposisinya 2 4, 5 

Mengobservasi perubahan materi (fisika atau perubahan kimia) pada pemanfaatan sampah 1 6 

Mengobservasi jenis materi (polutan) berdasarkan wujudnya 1 3 

2 Mengklasifikasi 

(15%) 

Mengklasifikasi materi (sampah)  berdasarkan perubahan kimia 1 1 

Mengklasifikasi materi (polutan) berdasarkan komposisi materi (unsur, senyawa, campuran) 1 2 

Mengklasifikasi perubahan fisika atau kimia pada proses kegiatan pemanfaatan sampah 1 7 

3 Memprediksi 

(15%) 
Melakukan prediksi dampak yang ditimbulkan dari pencemaran 1 12 

Memprediksi faktor penyebab pencemaran dari suatu peristiwa 1 15 

Memprediksi kemungkinan dampak yang akan terjadi pada pencemaran tanah  1 16 

4 Menafsirkan 

(20%) 

Menafsirkan unsur logam atau non logam yang berperan dalam pencemaran air 1 20 

Menafsirkan unsur, senyawa, atau campuran yang berperan dalam suatu pencemaran  1 9 

Menafsirkan pencemaran tanah, dan sampah   2 10, 11 

Menafsirkan konsep asam basa yang terjadi pada suatu pencemaran lingkungan 1 8 

5 Mengomunikasi

kan 

(20%) 

Mengomunikasikan hasil kegiatan pemanfaatan sampah 1 13 

Mengomunikasikan perubahan fisika dan perubahan kimia pada produk pemanfaatan sampah 1 14 

Mengomunikasikan hasil kegiatan percobaan pengujian pencemaran tanah 2 17,18 

Mengomunikasikan rancangan kegiatan pemanfaatan sampah secara daur ulang (recycle) yang 

akan dilakukan 

1 19 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VII/1 

Tipe Soal/Jumlah : Pilihan Ganda/ 20 

s 
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Alat Ukur Asesmen Keterampilan Proses 

No Indikator  Tujuan Jenis 

Keterampilan 

Proses 

Soal Kunci 

Jawaban 

1 Mengklasifikasi 

materi (sampah)  

berdasarkan 

perubahan kimia 

Melalui 

kegiatan 

pemilahan 

sampah, siswa 

dapat 

mengelompokk

an pencemaran 

tanah 

berdasarkan 

perubahan 

kimia. 

Klasifikasi 1. Pada sebuah tempat sampah terdapat sampah berikut ini: 

1) Sisa makanan 

2) Plastik  

3) Pecahan Keramik 

4) Ranting 

5) Kain polyester (sintesis) 

6) Botol kemasan 

7) Daun kering 

8) Dedak 

Jika kamu diminta untuk melakukan pemilahan materi (sampah) 

berdasarkan perubahan kimianya, manakah  yang harus dimasukkan ke 

dalam tong sampah  berwarna orange (Anorganik)? 

a. 1, 4, 7, dan 8            c. 2,3,5, dan 6 

b. 1, 4, 5, dan 7            d. 5,6,7, dan 8 

C 

 Melalui 

kegiatan 

pemilahan 

sampah, siswa 

Klasifikasi 2. Perhatikan gambar berikut! B 
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dapat 

mengelompokk

an pencemaran 

tanah 

berdasarkan 

komposisi 

materi 

1)            3)   

2)           4)   

Manakah dari gambar diatas yang termasuk ke dalam kelompok 

polutan unsur, senyawa, dan campuran? 

a. 3, 1, 4          c. 1, 2, 3 

b.   2, 1, 4          d. 2, 3, 4 

 Melalui  

kegiatan 

pengamatan, 

siswa dapat 

mengbservasi 

jenis 

pencemaran  

Observasi 3. Hasil pengamatan terhadap ikan yang dimasukkan  pada air bersih yang 

mengandung berbagai kondisi tanah  

N

o 

Perlakuan Pengamatan 

5’ 10’ 15’ 

1 Ikan dalam air 

bersih + tanah 

subur 

sehat sehat sehat 

2 Ikan dalam air Sehat mati mati 

D 
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bersih + tanah 

mengandung 

sampah 

3 Ikan dalam air 

bersih+ tanah 

mengandung 

bahan kimia 

berbahaya 

1-2’ ikan kejang , 

3’ ikan mati 

mati mati 

 

Pada percobaan di atas merupakan  identifikasi untuk…. 

a. Pencemaran air oleh polutan  

b. Pencemaran tanah oleh polutan padat 

c. Pencemaran tanah oleh polutan air 

d. Pencemaran air oleh polutan padat         

2 Mengobservasi 

jenis materi 

berdasarkan 

komposisinya 

Melalui kegitan 

pengamatan 

gambar, peserta 

dididk dapat 

mengamati jenis 

materi  

 

Observasi 

4.  

Sumber: www.google.com 

A 
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Seandainya beberapa meter dari rumah kita terdapat kondisi seperti gambar 

diatas. Jelaskan jenis materi apa yang terdapat pada gambar dilihat dari 

komposisinya…. 

a. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah zat kimia campuran 

b. Pencemaran udara yang disebabkan oleh zat kimia senyawa 

c. Pencemaran air yang disebabkan tumpahan unsur 

d. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh zat kimia senyawa 

 

  Melalui 

gambar, peserta 

didik dapat 

mengamati jenis 

materi 

pencemar 

 

Observasi 

 sumber: www.google.com 

5. Bahan penyebab pencemaran air  yang paling banyak terlihat pada 

saluran air di atas adalah…. 

a. Sampah stereofoam           c. Sampah kertas 

b. Sampah  plastik                  d. Sampah daun 

B 
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3 Mengobservasi 

perubahan fisika 

atau perubahan 

kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

sampah  

Melalui 

kegiatan 

pengamatan, 

siswa 

mengamati 

perubahan 

kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

Observasi 6. Berikut ini adalah langkah kegiatan pemanfaatan sampah 

 

 

No Produk Awal Hasil  

1 

  

2 

 
 

D 
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3 

  

4 

  

Dari data proses kegiatan pemanfaatan sampah di atas manakah yang 

termasuk ke dalam perubahan kimia…. 

a. Percobaan 1            c. Percobaan 3 

b. Percobaan 2            d. Percobaan 4 

4 Mengklasifikasi 

perubahan fisika 

atau kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

Melalui 

kegiatan 

pengamatan  

langkah kerja, 

siswa dapat 

Klasifikasi 7. Berikut ini adalah langkah kegiatan percobaan pembuatan kompos B 
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sampah mengklasifikasi 

perubahan 

fisika atau 

kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

sampah  

                                                       Sumber:www.google.com 

Pada langkah manakah perubahan fisika dan kimia berlangsung…. 

a. Fisika ( 2, 3, 4); kimia (5, 6)      c. Fisika (2, 6, 7);  Kimia (5,6) 

b. Fisika (3, 4, 6);  kimia (2, 5)       d. Fisika (1, 6, 9); Kimia (2,5) 

5 Menafsirkan 

konsep asam 

basa pada 

kegiatan 

pencemaran 

lingkungan 

Melalui 

kegiatan 

diskusi, peserta 

didik dapat 

menafsirkan 

konsep asam 

basa dari 

pencemaran 

Menafsirkan 

konsep asam 

basa pada 

pencemaran 

8. Perhatikan gambar berikut ini! 

  

B 
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sumber: OECD, 2009 

Gambar di atas merupakan replika dari patung aslinya yang telah 

mengalami korosif, penyebab dari persitiwa tersebut adalah…. 

a. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahnya minyak 

b. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh hujan asam 

c. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh basa 

d. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah 

6 Menafsirkan 

unsur, senyawa, 

atau campuran 

yang berperan 

dalam suatu 

pencemaran 

Melalaui 

kegiatan 

diskusi, peserta 

didik dapat 

menafsirkan 

unsur, senyawa, 

atau campuran 

yang berperan 

dalam suatu 

pencemaran  

Menafsirkan 

unsur, 

senyawa, atau 

campuran 

9. Perhatikan gambar berikut ini! 

 sumber: www.google.com 

Berdasarkan gambar di atas, penyebab utama terjadinya pemanasan global 

adalah…. 

a. Radiasi matahari 

b. Aktivitas mahluk hidup 

c. Unsur karbon yang melimpah 

d. Gas-gas rumah kaca (CO2, CH4, SOx) 

D 

http://www.google.com/
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7 Menafsirkan 

pengertian 

sampah 

 

Melalui 

kegiatan 

diskusi, peserta 

didik dapat 

menafsirkan 

pengertian 

sampah 

Menafsirkan 10. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang termasuk kedalam 

pengertian sampah adalah…. 

a. sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat. 

b. sisa aktivitas sehari-hari yang dihasilkan oleh manusia. 

c. sisa kegiatan rumah dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. 

d. limbah yang dihasilkan oleh seluruh mahluk hidup 

A 

Menafsirkan 

pengertian 

pencemaran 

tanah 

Melalui 

kegiatan 

diskusi, peserta 

didik dapat 

menafsirkan 

pengertian 

pencemaran 

lingkungan  

Menafsirkan 11.  Dari pernyataan berikut, manakah yang termasuk ke dalam pencemaran 

tanah…. 

a. Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah organik 

b. Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh penyemprotan 

pestisida secara berlebihan 

c. Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh asap kendaraan 

bermotor 

d. Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh banjir bandang 

B 

8 Melakukan 

prediksi apa 

yang akan 

terjadi pada  

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, siswa 

Memprediksi 

 

 

12. Berikut ini adalah data  yang diperoleh dari hasil pengamatan  

No Hari Ke- (Waktu) Suhu (0C) Warna Kompos 

1 Pertama 24 Hijau 

2 Kedua 24 Hijau tua 

3 Ketiga 24,5 Hijau tua ada lapisan putih 

C 
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kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

dapat 

memprediksi 

apa yang akan 

terjadi pada 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

(membuat 

kompos)  

 

 

 

 

 

4 Keempat 25 Hijau kecoklatan lapisan putih 

5 Kelima 26 Coklat  

6 Keenam 27 Coklat tua 

7  Ketujuh   

Apa yang terjadi pada hari ke tujuh? 

a. Warna kompos coklat tua, suhu 26º C 

b. Warna kompos coklat kehitaman, suhu, 24º C 

c. Warna coklat kehitaman, suhu, 28ºC 

d. Warna abu-abu, suhu 28º C 

9 Mengomunikasi

kan hasil 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, siswa 

dapat membuat 

grafik dari data 

percobaan 

pembuatan 

kompos 

Mengomunikas

ikan 

 

 

 

 

 

13. Bentuk grafik perubahan suhu terhadap waktu yang tepat dari data 

pengamatan nomor  12 di atas adalah…. 

a.  

  

b.  

A 

y = 0.6964x + 22.714
R² = 0.9366

Suhu 

Waktu 
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c.  

 

d.  

y = -0.6964x + 28.286
R² = 0.9366

y = -0.5179x + 27.286
R² = 0.9471

Suhu 

Suhu 

Waktu 

Waktu 
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10 Mengomunikasi

kan perubahan 

fisika dan 

perubahan kimia 

pada produk 

pemanfaatan 

sampah 

Melalui 

pengamatan 

gambar,siswa  

dapat 

mengomunikasi

kan perubahan  

fisika dan 

perubahan  

kimia pada 

produk 

pemanfaatan 

sampah 

Mengomunika 

sikan 

14. Berikut ini adalah gambar kegiatan pembuatan kompos 

 

Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? 

a. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan 

kompos, pada kegiatan tersebut terjadi perubahan fisika saja  dari 

sampah organik menjadi kompos 

B 

y = 0.5x + 23.286
R² = 0.9423

Waktu 

Suhu 

 

http://photobucket.com/
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b. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan 

kompos, pada kegiatan tersebut terjadi perubahan fisika  dan 

perubahan kimia dari sampah organik menjadi kompos 

c. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan 

kompos, pada kegiatan tersebut terjadi perubahan kimia saja dari 

sampah organik menjadi kompos  

d. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan 

kompos, pada kegiatan tersebut terjadi perubahan sampah organik 

menjadi kompos 

11 Memprediksi 

faktor penyebab 

pencemaran 

tanah dari suatu 

peristiwa 

Melalui sajian 

artikel, peserta 

didik dapat 

melakukan 

prediksi 

penyebab 

pencemaran 

tanah 

Memprediksi 15. Bacalah artikel berikut: 

Pada tahun 1945 bertepatan dengan menjelangnya kemerdekaan Indonesia 

telah terjadi peristiwa besar yang menimpa Kota Hiroshima dan Nagasaki 

Jepang. Dampak dari peristiwa itu telah meluluh lantahkan Jepang. 

Dampak jangka pendek yang terlihat  jelas adalah hancurnya kota,  

sementara dampak jangka panjang adalah banyaknya mutasi gen dari 

peristiwa tersebut.  

Berdasarkan artikel di atas, prediksi penyebab pencemaran diatas 

adalah…. 

a. gunung meletus              c. bom nuklir 

b. kebakaran hutan             d. meteor jatuh 

C 

12 Memprediksi Melalui Memprediksi 16. Perhatikan gambar berikut ini! B 
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dampak yang 

akan terjadi 

pada 

pencemaran 

tanah 

pengamatan  

gambar, peserta 

didik dapat 

memprediksi 

dampak yang 

akan terjadi 

pada 

pencemaran 

tanah  

 sumber: www.google.com 

Berdasarkan gambar diatas, prediksilah apa yang akan terjadi padatanah di  

lingkungan sekitar? 

a. Tanah akan tercemar untuk jangka pendek, namun jangka panjang 

tanah menjadi tandus 

b. Tanah akan tercemar untuk jangka pendek, namun jangka panjang 

tanah menjadi subur  

c. Sungai disekitar akan kering dan panas 

d. Udara di lingkungan sekitar menjadi tercemar oleh partikulat debu  

13 Mengomunikasi

kan hasil 

kegiatan 

percobaan 

pengujian 

pencemaran 

Melalui 

kegiatan  

pengamatan, 

siswa dapat 

menyimpulkan 

kegiatan 

percobaan 

Mengomunika 

sikan 

17. Pada suatu percobaan pencemaran tanah diperoleh data pengamatan 

sebagai berikut: 

No Jenis tanah Pengamatan  

1 Tanah daerah pegunungan Banyak mengandung cacing 

2 Air hujan daerah 

pemukiman 

Banyak mengandung plastik 

3 Tanah daerah industri Mengandung cairan limbah 

Pernyataan di bawah ini manakah yang paling tepat sesuai dengan  

C 

http://www.google.com/


68 
 

tanah pengujian 

pencemaran 

tanah 

 

kegiatan pencemaran di atas… 

a. Tanah yang paling tercemar adalah di daerah pegunungan 

b. Tanah yang paling tercemar di daerah pemukiman 

c. Tanah di daerah di industri memiliki tingkat pencemaran yang tinggi 

dibandingkan daerah pemukiman  

d. Tanah di daerah pegunungan memilki tingkat pencemaran yang 

tinggi dibandingkan daerah pemukiman 

Melalui 

kegiatan 

pengamatan, 

siswa dapat 

menyimpulkan 

percobaan 

pengujian 

pencemaran 

tanah  

Mengomunika 

sikan 

18. Pada suatu percobaan pengujian pencemaran tanah diperoleh data 

pengamatan sebagai berikut: 

N

o 

Perlakuan Pengamatan 

5’ 10’ 15’ 

1 Ikan dalam air 

bersih + tanah 

subur 

sehat sehat sehat 

2 Ikan dalam air 

bersih + tanah 

mengandung 

sampah 

Sehat mati mati 

3 Ikan dalam air 

bersih+ tanah 

mengandung 

bahan kimia 

berbahaya 

1-2’ ikan kejang , 

3’ ikan mati 

mati mati 

Pada percobaan diatas, kesimpulan yang paling tepat adalah…. 

a. Ikan mati disebabkan adanya pencemaran tanah 

B 
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b. Kandungan zat kimia berbahaya pada tanah membuat tingkat 

pencemarannya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah 

mengandung sampah terbukti dari ikan matinya lebih cepat 

c. Tanah subur tidak memiliki kandungan pencemar terlihat ikannya 

sehat dari menit ke-5 sampai ke-15 

d. Pencemaran tanah hanya dimilki oleh tanah mengandung sampah 

dan bahan kimia berbahaya 

14 Mengomunikasi

kan rancangan 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) yang 

akan dilakukan 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, dapat 

mengomunikasi

kan judul dan 

tujuan yang 

telah dirancang 

untuk kegiatan 

daur ulang 

(recycle) 

Mengomunika 

sikan 

19. Dalam suatu kegiatan pemanfaatan sampah anorganik, terdapat bahan-

bahan diantaranya plastik kemasan kopi, resleting, benang, jarum, gunting, 

penggaris. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan judul 

dan tujuan yang tepat? 

a. Membuat tas, tujuannya memanfaatkan sampah plastik kopi 

melalui kegiatan daur ulang (Recycle) 

b. Membuat tempat sampah, tujuannya memanfatakan plastik kopi 

dalam rangka mengurangi sampah (Reuse) 

c. Membuat baju cantik, tujuannya memanfaatkan sampah organik 

melalui kegiatan daur ulang (Recycle) 

d. Membuat payung, tujuannya mengurangi sampah plastik kopi 

(Reduce) 

A 

15 Menafsirkan 

unsur logam 

Melalui 

kegiatan 

Menafsirkam 20. Perhatikan pernyataan berikut! 

Pada suatu daerah X terdapat tambang pengolahan emas. Limbah yang 

A 
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atau non logam 

yang berperan 

dalam 

pencemaran air  

pemanfaatan 

sampah , dapat 

menafsirkan 

polutan yang 

berdampak 

merusak 

lingkungan  

dihasilkan dari tambang tersebut mencemari sungai yang ada di sekitar 

lokasi tambang. Dampak yang ditimbulkan memang tidak  terasa dalam 

sehari atau dua hari, namun dalam kurun waktu panjang akan 

mengakibatkan kerusakan pada organ seperti otak, hati, dan ginjal.  

Limbah yang dimaksud dalam teks tersebut termasuk ke dalam kelompok.... 

a. Logam 

b. Semilogam 

c. Non-logam 

d. Belum logam 
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Lampiran B.7 KISI-KISI SOAL SIKLUS 2 

KISI-KISI SOAL KETERAMPILAN PROSES SAINS PEMANFAATAN SAMPAH 

 

 

 

N

O 

JENIS KPS INDIKATOR  JUMLA

H SOAL 

NOMOR 

SOAL 

1 Mengobservasi  

(15%) 

Mengobservasi penyebab pencemaran tanah yang teramati pada gambar 2 4, 5 

Mengobservasi perubahan fisika atau perubahan kimia pada proses kegiatan pemanfaatan sampah 1 6 

Mengobservasi jenis pencemaran berdasarkan data 1 3 

2 Mengklasifikasi 

(20%) 

Mengklasifikasi pencemaran tanah  berdasarkan perubahan kimia 1 1 

Mengklasifikasi polutan berdasarkan penggolongan materi 1 2 

Mengklasifikasi perubahan fisika atau kimia pada proses kegiatan pemanfaatan sampah 1 7 

3 Memprediksi  

(25%) 
Melakukan prediksi kendala pada kegiatan pemanfaatan sampah secara daur ulang (recycle) 2 10,11 

Melakukan prediksi proses yang akan terjadi pada  kegiatan pemanfaatan sampah 1 12 

Memprediksi produk dari kegiatan pemanfaatan sampah secara daur ulang (recycle) 1 15 

Memprediksi alat dan bahan dari kegiatan pemanfaatan sampah secara daur ulang (recycle) 1 16 

4 Merancang 

(10%) 

Merancang langkah kerja pada kegiatan pemanfaatan sampah 1 8 

Merancang alat dan bahan pada kegiatan pemanfaatan sampah 1 9 

5 Mengukur (5%) Mengukur besaran panjang dengan satuan baku  1 20 

6 Mengomunikasi 

kan 

(25%)  

Mengomunikasikan hasil kegiatan pemanfaatan sampah 1 13 

Mengomunikasikan perubahan fisika dan perubahan kimia pada produk pemanfaatan sampah 1 14 

Mengomunikasikan hasil kegiatan percobaan pengujian pencemaran tanah 2 17,18 

Mengomunikasikan rancangan kegiatan pemanfaatan sampah secara daur ulang (recycle) yang 

akan dilakukan 

1 19 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VII/1 

Tipe Soal/Jumlah : Pilihan Ganda/ 20 

s 
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Alat Ukur Asesmen Keterampilan Proses 

No Indikator  Tujuan Jenis 

Keterampilan 

Proses 

Soal Kunci 

Jawaban 

1 Mengklasifikasi 

pencemaran 

tanah  

berdasarkan 

perubahan kimia 

Melalui 

kegiatan 

pemilahan 

sampah, siswa 

dapat 

mengelompokk

an pencemaran 

tanah 

berdasarkan 

perubahan 

kimia. 

Klasifikasi 3. Perhatikan gambar berikut ini! 

 sumber: dok pribadi 

Kelompokkanlah sampah berikut ini sesuai dengan warna tempat 

sampah diatas (berdasarkan perubahan kimianya) 

9) Sisa makanan 

10) Plastik  

11) Suntikan 

12) Ranting 

13) Tinta printer 

14) Botol kemasan 

15) Daun kering 

16) Kertas 

C 
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Opsi 

Jawaban 

Orange Hijau Merah 

A 3,5 1,4,7 2,6,8 

B 1,4,7 2,3,5 6,8 

C 2,6,8 1,4,7 3,5 

D 1,4 2,3,5,6 7,8 
 

 Melalui 

kegiatan 

pemilahan 

sampah, siswa 

dapat 

mengelompokk

an pencemaran 

tanah 

berdasarkan 

penggolongan 

materi 

Klasifikasi 4. Perhatikan gambar berikut! 

1.          3.   

2.           4.  

Manakah dari gambar diatas yang termasuk ke dalam kelompok 

polutan unsur, senyawa, dan campuran? 

b. 1, 3, 2         c. 4, 3,2 

A 

Gas CO 

Gas Pb 

Gas NO2 

Gas SO2 

Gas CO2 
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c. 1, 2,4          d. 3, 2, 4 

 Melalui  

kegiatan 

pengamatan, 

siswa dapat 

mengbservasi 

jenis 

pencemaran  

Observasi 5. Hasil pengamatan terhadap pengambilan sampel tanah paling atas pada 

beberapa lokasi diperoleh data kondisi tanah sebagai berikut:  

N

o 

Sampel 

Tanah 

Paling 

Atas 

Pengamatan 

Warna Tekstur Binatang 

kecil 

Ukuran 

Partikel 

1 Lokasi 1 Coklat 

kehitaman 

Halus agak 

kasar 

Ada Kecil 

dan 

padat 

2 Lokasi 2 Coklat  Berpori. 

Mudah 

ditembus air 

Tidak ada Besar 

3 Lokasi 3 Coklat dan 

mengandu

ng minyak 

bau khas 

Lengket dan 

basah 

Tidak ada Kecil 

4 Lokasi 4 Coklat 

terang 

Halus, dapat 

dibentuk pita 

Tidak ada Kecil 

sangat 

padat 

 

Berdasarkan percobaan diatas, jenis tanah yang bercemar terdapat pada 

lokasi tanah…. 

e. 1        c. 3 

f. 2         d. 4 

C 
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2 Mengobservasi 

penyebab 

pencemaran 

tanah yang 

teramati pada 

gambar 

Melalui kegitan 

pengamatan 

gambar, siswa 

dapat 

mengamati 

penyebab 

pencemaran 

tanah  

 

Observasi 

6.  

Sumber: www.google.com 

Seandainya beberapa meter dari rumah kita terdapat kondisi seperti gambar 

diatas. Jelaskan kondisi apa yang kamu lihat pada gambar…. 

e. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah zat kimia industri 

f. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh tumpahan minyak 

g. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh pestisida  

h. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh musim kering 

A 

 

 

 

 

 

 

  Melalui 

gambar, siswa 

dapat 

mengamati 

penyebab 

pencemaran 

tanah  

 

Observasi 

sumber: www.google.com 

7. Bahan penyebab pencemaran tanah  yang paling banyak terlihat pada 

gambar di atas adalah…. 

B 
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c. Sampah stereofoam           c. Sampah kertas 

d. Sampah  plastik                  d. Sampah daun 

3 Mengobservasi 

perubahan fisika 

atau perubahan 

kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

sampah  

Melalui 

kegiatan 

pengamatan, 

siswa 

mengamati 

perubahan 

kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

Observasi 8. Berikut ini adalah langkah kegiatan pemanfaatan sampah 

No Proses Pemanfaatan 

sampah 

Produk 

1 

  

2 

  

B   
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3 

  

4 

  

Dari data proses kegiatan pemanfaatan sampah di atas manakah yang 

termasuk ke dalam perubahan kimia…. 

c. Percobaan 1            c. Percobaan 3 

d. Percobaan 2            d. Percobaan 4 

4 Mengklasifikasi 

perubahan fisika 

atau kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

Melalui 

kegiatan 

pengamatan  

langkah kerja, 

siswa dapat 

Klasifikasi 9. Berikut ini adalah langkah kegiatan percobaan pembuatan kompos C 
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sampah mengklasifikasi 

perubahan 

fisika atau 

kimia pada 

proses kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

 

                                                                             Sumber:www.google.com 

Pada langkah manakah perubahan fisika dan kimia berlangsung…. 

c. Fisika (2, 3); kimia (5, 6)      c. Fisika (1, 6);  Kimia (3,4) 

d. Fisika (3, 6);  kimia (2, 5)     d. Fisika (1, 4); Kimia (2,3) 

5 Merancang 

langkah kerja 

pada kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, siswa 

dapat 

Merancang 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

10. Berikut ini adalah gambar tas dari limbah plastik kemasan  B 
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merancang 

langkah kerja 

pada kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

sumber: www.google.com 

Langkah kerja yang tepat untuk  pembuatan tas di atas adalah…. 

e. 1) Guntinglah kemasan refill pelembut pakaian 

2) Sambungkan potongan kemasan refill pelembut pakaian dengan 

lem 

3) Tambahkan pita 

4) Jahit dengan rapih 

f. 1)  Buatlah pola pada kemasan refil pelembut pakaian  sesuai 

ukuran tas yang diinginkan 

2) Guntinglah kemasan refil pelembut pakaian sesuai pola 

3) Jahit kemasan refill pelembut pakaian dengan cara 

disambungkan satu dengan lainnya 

4) Tambahkan kain puring di dalamnya jahit dengan rapih 

5) Lakukan finishing seperti menambahkan aksen pita pada 

http://www.google.com/
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pinggiran tas 

g. 1)  Buatlah pola kain sesuai keinginan 

2) Guntinglah kemasan refil pelembut pakaian sesuai pola 

3) Jahit kemasan refill pelembut pakaian pada tas bekas  

4)  Beri pita dibagian luar 

h. 1) Buka refill kemasan pelembut pakaian lalu buat pola 

2) Lipat menjadi lima bagian 

3) Jahit pola yang di buat terhadap tas bekas 

4) Beri pita dibagian luar 

6 Merancang alat 

dan bahan pada 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

Melalaui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, Siswa 

dapat 

merancang alat 

dan bahan pada 

percobaan 

membuat 

payung 

Merancang 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

11. Pada sebuah percobaan membuat payung diperlukan alat dan bahan 

berikut ini…. 

e. Kemasan sampo, gunting, benang, kancing, besi rangka bekas 

payung, cutter, lem.  

f. Plastik mika besar, gunting, penggaris, benang, kancing, besi rangka 

bekas payung, lem. 

g. Kain bekas, gunting, penggaris, benang, kancing, besi rangka bekas 

payung, cutter. 

h. Kemasan pembersih lantai, gunting, benang, jarum, besi rangka 

bekas payung, penggaris, kancing. 

 

D 
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7 Melakukan 

prediksi kendala 

pada kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, siswa 

dapat 

memprediksi 

kendala pada 

saat melakukan 

kegiatan  

pemanfaatan  

sampah 

Memprediksi 12. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Sumber: www.google.com 

Manakah yang termasuk kedalam prediksi kendala pada saat 

melakukanpercobaan membuat taplak meja dari kain perca…. 

e. Kesulitan pada saat menjahit menggunakan jarum 

f. Kesulitan pada saat menjahit menggunakan mesin 

g. Kesulitan pada saat membuat pola 

h. Kesulitan pada saat menggunting 

A 

 Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

Memprediksi 13.  Perhatikan gambar berikut! B 
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sampah, siswa 

dapat 

memprediksi 

kendala pada 

saat melakukan 

kegiatan  

pemanfaatan  

sampah 
 

Sumber: www.google.com 

Berdasarkan skema pengelolaan sampah di atas, prediksi kendala apa 

yang akan ditemui pada penerapan kegiatan tersebut? 

e. Jumlah tempat sampah yang terbatas 

f. Kebiasaan masyarakat yang menyimpan sampah dalam satu wadah 

g. Petugas yang minim 

h. Hukum yang kurang tegas  

8 Melakukan 

prediksi apa 

yang akan 

terjadi pada  

kegiatan 

pemanfaatan 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, siswa 

dapat 

memprediksi 

Memprediksi 

 

 

 

14. Berikut ini adalah data  yang diperoleh dari hasil pengamatan  

No Hari   Suhu (0C) Karakteristik Kompos 

1 Pertama 60 Warna masih segar, tekstrur kasar 

2 Kedua 58 Warna masih segar, kasar, agak basah 

3 Ketiga 55 Warna mulai berubah, agak lembut, agak 

basah 

4 Keempat 50 Warna mulai berubah, agak lembut, agak 

basah 

B  
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sampah apa yang akan 

terjadi pada 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

(membuat 

kompos)  

 

 

 

 

5 Kelima 48 Tekstur lebih lembut, agak kering 

6 Keenam 45 Tekstur  lembut, agak kering 

7 Ketujuh   

Apa yang terjadi pada hari ke tujuh? 

e. Suhu 400C, tekstur lembut kering 

f. Suhu 400C, tekstur lembut, agak kering, warna mulai berubah 

menjadi coklat kehitaman 

g. Suhu 350C,  tekstur lembut, lembab, warna menjadi coklat 

kehitaman 

h. Suhu 350C,  tekstur lembut, lembab, warna menjadi kehitaman 

9 Mengomunikasi

kan hasil 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, siswa 

dapat membuat 

grafik dari data 

percobaan 

pembuatan 

kompos 

Mengomunikas

ikan 

 

 

 

 

 

15. Bentuk grafik perubahan suhu terhadap waktu yang tepat dari data 

pengamatan nomor  12 di atas adalah…. 

e.  

  

b.   

A 

0

20

40

60

80

0 2 4 6 8
Su

h
u

Waktu
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    c.  

 

    d.  
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10 Mengomunikasi

kan perubahan 

fisika dan 

perubahan kimia 

pada produk 

pemanfaatan 

sampah 

Melalui 

pengamatan 

gambar,siswa  

dapat 

mengomunikasi

kan perubahan  

fisika dan 

perubahan  

kimia pada 

produk 

pemanfaatan 

sampah 

Mengomunika 

sikan 

16. Berikut ini adalah gambar kegiatan pembuatan kompos 

 

Sumber: www.google.com 

Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? 

e. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan fisika saja  dari sampah 

organik menjadi kompos 

C 

0

2

4

6

8

0 20 40 60 80

W
ak

tu

Suhu
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f. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan kimia saja dari sampah 

organik menjadi kompos 

g. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan fisika  dan perubahan kimia 

dari sampah organik menjadi kompos  

h. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan sampah organik menjadi 

kompos 

11 Memprediksi 

produk dari 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

Melalui data 

lembar kerja 

siswa, siswa 

dapat 

melakukan 

prediksi produk 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

Memprediksi 17. Berikut ini adalah alat dan bahan pada sebuah Lembar kerja siswa: 

1) Gunting 

2) Plastik kemasan sacheet kopi  

3) Penggaris 

4) Resleting 

5) Benang 

6) Jarum 

Produk manakah yang dapat dibuat dari alat dan bahan di atas…. 

A 
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a.  

b.  

c.  
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d.  

sumber: www.google.com 

12 Memprediksi 

alat dan bahan 

dari kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

Melalui 

pengamatan  

gambar produk, 

siswa dapat 

memprediksi 

alat dan bahan 

yang diperlukan 

untuk kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

Memprediksi 18. Untuk membuat produk seperti gambar berikut,  pernyataan manakah 

yang tepat untuk alat dan bahan yang diperlukan? 

sumber: www.google.com 

e. Gunting, cutter, dus bekas, pensil,  botol minuman bersoda,  spidol 

warna, cat,  tali 

f. Cutter,   kertas, pensil, lem, botol minum,  spidol hitam, cat.  

g. Penggaris, dus bekas, lem, cat, spidol, tali 

h. Penggaris,gunting,  dus bekas, lem, cat, tali, spidol, benang, jarum, 

gambar jadi.  

A 

http://www.google.com/
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13 Mengomunikasi

kan hasil 

kegiatan 

percobaan 

pengujian 

pencemaran 

tanah 

Melalui 

kegiatan  

pengamatan, 

siswa dapat 

menyimpulkan 

kegiatan 

percobaan 

pengujian 

pencemaran 

tanah 

 

Mengomunika 

sikan 

19. Pada suatu percobaan pencemaran tanah diperoleh data pengamatan 

sebagai berikut: 

No Lokasi tanah  Pengamatan  

1 A Banyak mengandung cacing, serangga kecil 

2 B Banyak mengandung plastik, kaleng 

3 C Tanah basah, mengandung minyak, berbau 

menyengat, dan berwarna agak hijau 

4 D Tanah berwarna kuning agak putih, berpasir, 

ada material tambang 

Pernyataan di bawah ini manakah yang paling tepat sesuai dengan  

kegiatan pencemaran di atas… 

e. Tanah yang subur adalah tanah yang mengandung mikroorganisme 

dan tanah di daerah tambang yang berpasir 

f. Tanah yang tercemar pada daerah yang mengandung plastik, kaleng 

serta tanah yang tercemar oleh limbah kimia 

g. Tanah di daerah tambang memiliki tingkat pencemaran yang tinggi 

dibandingkan dengan tanah yang terkontaminasi zat kimia 

h. Tanah di daerah yang mengandung sampah  memilki tingkat 

pencemaran yang tinggi dibandingkan tanah yang terkontaminasi 

limbah kimia 

B 

Melalui 

kegiatan 

pengamatan, 

Mengomunika 

sikan 

20. Perhatikan percobaan pengujian pencemaran tanah berikut: B 
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siswa dapat 

menyimpulkan 

percobaan 

pengujian 

pencemaran 

tanah  

 

Berdasarkan data di atas, diperoleh data pengamatan sebagai berikut: 

N

o 

Lokasi 

Tanah 

Pengamatan 

Benda dipermukaan 

tanah 

Mahluk hidup yang 

terperangkap 

1 A Pasir, zat kimia - 

2 B Plastik, sisa 

makanan, kaleng 

Cacing, larva 

3 C Rumput, semut, 

kepik, ulat 

Lipan, semut, cacing, 

serangga kecil 

Pada percobaan diatas, kesimpulan yang paling tepat adalah…. 

e. Kandungan pasir, zat kimia pada tanah mengindikasikan bahwa 

tanah tersebut mengandung bahan tambang 

f. Kandungan zat kimia berbahaya pada tanah membuat tingkat 

pencemarannya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah 
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mengandung sampah terbukti dari adanya mahluk hidup yang 

terperangkap pada lokasi tanah B 

g. Tanah subur tidak memiliki kandungan pencemar terlihat pada 

mahluk hidup yang terjebak pada tanah C 

h. Pencemaran tanah hanya dimilki oleh tanah mengandung sampah 

dan bahan kimia berbahaya 

14 Mengomunikasi

kan rancangan 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) yang 

akan dilakukan 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah, dapat 

mengomunikasi

kan judul dan 

tujuan yang 

telah dirancang 

untuk kegiatan 

daur ulang 

(recycle) 

Mengomunika 

sikan 

21. Dalam suatu kegiatan pemanfaatan sampah anorganik, terdapat bahan-

bahan diantaranya kertas koran, pewarna, blender, air, triplek, kasa 

kawat. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan judul dan 

tujuan yang tepat? 

e. Membuat tempat pensil dari koran, tujuannya memanfaatkan 

sampah koran melalui kegiatan daur ulang (Recycle) 

f. Membuat tempat sampah, tujuannya memanfatakan sampah 

koran dalam rangka mengurangi sampah (Reuse) 

g. Membuat kertas daur ulang, tujuannya memanfaatkan sampah 

koran melalui kegiatan daur ulang (Recycle) 

h. Membuat frame foto , tujuannya mengurangi sampah koran 

(Reduce) 

C 

15 Mengukur 

besaran panjang  

dengan satuan 

Melalui 

kegiatan 

pemanfaatan 

Mengukur 22. Berdasarkan kegiatan recycle kertas koran menjadi tempat pensil, 

berapakah diameter yang dapat dihasilkan.... 

D 
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baku  sampah dapat 

mengukur 

panjang  

 

Sumber: www.google.com 

e. 9,00 cm 

f. 8,30 cm 

g. 8,50 cm 

h. 8,12 cm 
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Lampiran B.8 Soal KPS Siklus 1 

 

 

 

 

 

Pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini! 

1. Pada sebuah tempat sampah terdapat sampah berikut ini: 

17) Sisa makanan  5) Kain polyester 

18) Plastik    6) Botol kemasan 

19) Pecahan Keramik  7) Daun kering 

20) Ranting   8) Dedak (sisa gilingan padi) 

Jika kamu diminta untuk melakukan pemilahan materi (sampah), manakah  yang harus dimasukkan ke 

dalam tong sampah berwarna orange (Anorganik)?                                         

a. 1, 4, 7, dan  8  c. 2, 3, 5, dan 6 

b. 1, 4, 5, dan 7  d. 5, 6, 7, dan 8 

2. Perhatikan gambar beikut! 

1).    3)  

2)     4)  

b.   2, 1, 4          d. 2, 3, 4 

3. Hasil pengamatan terhadap tanah yang dimasukkan  pada air bersih  

Manakah dari gambar diatas yang termasuk ke dalam kelompok polutan unsur, 

senyawa, dan campuran? 

d. 3, 1, 4          c. 1, 2, 3 

SOAL KETERAMPILAN PROSES SAINS 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Tema   : Pemanfaatan Sampah (Siklus 1) 

Kelas   : VII 

Semester  : Ganjil 

Tahun Ajaran  : 2017/2018 
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N

o 

Perlakuan Pengamatan 

5’ 10’ 15’ 

1 Ikan dalam air bersih + tanah subur sehat sehat sehat 

2 Ikan dalam air bersih + tanah mengandung sampah sehat mati mati 

3 Ikan dalam air bersih+ tanah mengandung bahan 

kimia berbahaya 

1-2’ ikan kejang ,  

3’ ikan mati 

mati mati 

Pada percobaan di atas merupakan  identifikasi untuk…. 

a. Pencemaran air oleh polutan  c. Pencemaran tanah oleh polutan air 

b. Pencemaran tanah oleh polutan padat d. Pencemaran air oleh polutan padat 

4.    Sumber: www.google.com 

Seandainya beberapa meter dari rumah kita terdapat kondisi seperti gambar diatas. Jelaskan jenis materi apa 

yang terdapat pada gambar dilihat dari komposisinya…. 

a. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah zat kimia campuran  

b. Pencemaran udara yang disebabkan oleh zat kimia senuyawa  

c. Pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan unsur    

d. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh zat kimia senyawa 

5.  sumber: www.google.com 

Bahan pencemar yang paling banyak terlihat pada saluran air di atas adalah…. 

e. Sampah stereofoam c. Sampah kertas 

f. Sampah  plastik   d. Sampah daun 

6. Berikut ini adalah langkah kegiatan pemanfaatan sampah 

 

http://www.google.com/
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No Produk Awal Hasil  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

Dari data proses kegiatan pemanfaatan sampah di atas manakah yang termasuk ke dalam perubahan 

kimia…. 

e. Percobaan 1            c. Percobaan 3 

f. Percobaan 2            d. Percobaan 4 

7. Berikut ini adalah langkah kegiatan percobaan pembuatan kompos 

    Sumber:www.google.com 

Pada langkah manakah perubahan fisika dan kimia berlangsung… 

a. Fisika ( 2, 3, 4); kimia (5, 6)      c. Fisika (2, 6, 7);  Kimia (5,6) 
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b. Fisika (3, 4, 6);  kimia (2, 5)       d. Fisika (1, 6, 9); Kimia (2,5) 

8. Perhatikan gambar berikut ini! 

sumber: www.OECD, 2009 

Gambar di atas merupakan replika dari patung aslinya yang telah mengalami korosif, penyebab dari 

persitiwa tersebut adalah…. 

i. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahnya minyak 

j. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh hujan asam 

k. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh basa 

l. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah 

9. Perhatikan gambar berikut ini! 

 sumber: www.google.com 

Berdasarkan gambar di atas, penyebab utama terjadinya pemanasan global adalah…. 

a. Radiasi matahari  c. Unsur karbon yang melimpah 

b. Aktivitas mahluk hidup d. Gas-gas rumah kaca (CO2, CH4, SOx) 

10. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang termasuk kedalam pengertian sampah adalah…. 

a. sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat  

b. sisa aktivitas sehari-hari yang dihasilkan oleh manusia Kesulitan pada saat membuat pola 

c. sisa kegiatan rumah dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. 

d. limbah yang dihasilkan oleh seluruh mahluk hidup 

11. Dari pernyataan berikut, manakah yang termasuk ke dalam pencemaran tanah… 

i. Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah organic 

j. Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh penyemprotan pestisida secara berlebihan 

k. Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor 

http://www.oecd,/
http://www.google.com/
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Telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh banjir bandang    

12. Berikut ini adalah data  yang diperoleh dari hasil pengamatan  

No Hari Ke- (Waktu) Suhu (0C) Warna Kompos 

1 Pertama 24 Hijau 

2 Kedua 24 Hijau tua 

3 Ketiga 24,5 Hijau tua ada lapisan putih 

4 Keempat 25 Hijau kecoklatan lapisan putih 

5 Kelima 26 Coklat  

6 Keenam 27 Coklat tua 

7  Ketujuh   

Apa yang terjadi pada hari ke tujuh? 

a. Warna kompos coklat tua, suhu 26º C  c. Warna coklat kehitaman, suhu, 28º C 

b. Warna kompos coklat kehitaman, suhu, 24º C d.  Warna abu-abu, suhu 28º C 

13. Bentuk grafik perubahan suhu terhadap waktu yang tepat dari data pengamatan nomor  12 di atas adalah…. 

a.  c.  

b.  d.  

 

14. Berikut ini adalah gambar produk pembuatan kompos 

y = 0.6964x + 22.714
R² = 0.9366

y = -0.5179x + 27.286
R² = 0.9471

y = -0.6964x + 28.286
R² = 0.9366

y = 0.5x + 23.286
R² = 0.9423

Suhu 

Waktu 

 

Suhu 

Waktu 

Suhu 

Waktu Waktu 

Suhu 
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Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? 

i. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan kompos, pada kegiatan tersebut 

terjadi perubahan fisika saja  dari sampah organik menjadi kompos 

j. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan kompos, pada kegiatan tersebut 

terjadi perubahan fisika  dan perubahan kimia dari sampah organik menjadi kompos 

k. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan kompos, pada kegiatan tersebut 

terjadi perubahan kimia saja dari sampah organik menjadi kompos 

l. Terdapat empat orang yang sedang melakukan kegiatan pembuatan kompos, pada kegiatan tersebut 

terjadi perubahan sampah organik menjadi kompos 

15. Bacalah artikel berikut! 

Pada tahun 1945 bertepatan dengan menjelangnya kemerdekaan Indonesia telah terjadi peristiwa besar 

yang menimpa Kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang. Dampak dari peristiwa itu telah meluluh lantahkan 

Jepang. Dampak jangka pendek yang terlihat  jelas adalah hancurnya kota,  sementara dampak jangka 

panjang adalah banyaknya mutasi gen dari peristiwa tersebut. 

Berdasarkan artikel di atas, prediksi penyebab pencemaran diatas adalah…. 

e.  gunung meletus              c. bom nuklir 

f.  kebakaran hutan             d. meteor jatuh 

16. Perhatikan gambar berikut ini! 

 sumber: www.google.com 

Berdasarkan gambar diatas, prediksilah apa yang akan terjadi pada tanah di  lingkungan sekitar? 

a. Tanah akan tercemar untuk jangka pendek, namun jangka panjang tanah menjadi tandus 

b. Tanah akan tercemar untuk jangka pendek, namun jangka panjang tanah menjadi subur 

c. Sungai disekitar akan kering dan panas 

d. Udara di lingkungan sekitar menjadi tercemar oleh partikulat debu  

17. Pada suatu percobaan pencemaran tanah diperoleh data pengamatan sebagai berikut: 

http://www.google.com/
http://photobucket.com/
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No Jenis tanah Pengamatan  

1 Tanah daerah pegunungan Banyak mengandung cacing 

2 Air hujan daerah pemukiman Banyak mengandung plastik 

3 Tanah daerah industri Mengandung cairan limbah 

Pernyataan di bawah ini manakah yang paling tepat sesuai dengan  kegiatan pencemaran di atas… 

i. Tanah yang paling tercemar adalah di daerah pegunungan 

j. Tanah yang paling tercemar di daerah pemukiman 

k. Tanah di daerah di industri memiliki tingkat pencemaran yang tinggi dibandingkan daerah pemukiman 

l. Tanah di daerah pegunungan memilki tingkat pencemaran yang tinggi dibandingkan daerah 

pemukiman 

18. Pada suatu percobaan pengujian pencemaran tanah diperoleh data pengamatan sebagai berikut: 

N

o 

Perlakuan Pengamatan 

5’ 10’ 15’ 

1 Ikan dalam air bersih + tanah subur sehat sehat sehat 

2 Ikan dalam air bersih + tanah mengandung 

sampah 

Sehat mati mati 

3 Ikan dalam air bersih+ tanah mengandung bahan 

kimia berbahaya 

1-2’ ikan kejang , 3’ 

ikan mati 

mati mati 

Pada percobaan diatas, kesimpulan yang paling tepat adalah…. 

a. Ikan mati disebabkan adanya pencemaran tanah 

b. Kandungan zat kimia berbahaya pada tanah membuat tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanah mengandung sampah terbukti dari ikan matinya lebih cepat 

c. Tanah subur tidak memiliki kandungan pencemar terlihat ikannya sehat dari menit ke-5 sampai ke-15 

d. Pencemaran tanah hanya dimilki oleh tanah mengandung sampah dan bahan kimia berbahaya 

19. Dalam suatu kegiatan pemanfaatan sampah organik, terdapat bahan-bahan diantaranya plastik kemasan kopi, 

resleting, benang, jarum, gunting, penggaris. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan judul dan 

tujuan yang tepat? 

i. Membuat tas , tujuannya memanfaatkan sampah plastik kopi melalui kegiatan daur ulang (Recycle) 

j. Membuat tempat sampah, tujuannya memanfatakan plastik kopi dalam rangka mengurangi sampah (Reuse) 

k. Membuat baju cantik, tujuannya memanfaatkan sampah organik melalui kegiatan daur ulang (Recycle) 

l. Membawa payung, tujuannya mengurangi sampah plastik kopi (Reduce) 
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20. Perhatikan pernyataan berikut! 

Pada suatu daerah X terdapat tambang pengolahan emas. Limbah yang dihasilkan dari tambang tersebut 

mencemari sungai yang ada di sekitar lokasi tambang. Dampak yang ditimbulkan memang tidak  terasa dalam 

sehari atau dua hari, namun dalam kurun waktu panjang akan mengakibatkan kerusakan pada organ seperti otak, 

hati, dan ginjal.  

Limbah yang dimaksud dalam teks tersebut termasuk ke dalam kelompok.... 

i. Logam  c. Non-logam 

j. Semilogam d. Belum logam 
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Lampiran B.8 Soal KPS 2  

 

 

 

Pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini! 

23. Perhatikan gambar berikut ini: 

 sumber: dok pribadi 

Kelompokkanlah sampah berikut ini sesuai dengan warna tempat sampah diatas (berdasarkan 

perubahan kimianya) 

1) Sisa makanan  5) Tinta printer 

2) Plastik    6) Botol kemasan 

3) Suntikan  7) Daun kering 

4) Ranting  8) Kertas 

Opsi Jawaban Orange Hijau Merah 

A 3,5 1,4,7 2,6,8 

B 1,4,7 2,3,5 6,8 

C 2,6,8 1,4,7 3,5 

D 1,4 2,3,5,6 7,8 

 

24. Perhatikan gambar beikut! 

1)  3)  

SOAL KETERAMPILAN PROSES SAINS 

Mata Pelajaran  : IPA 

Tema   : Pemanfaatan Sampah (Siklus 2) 

Kelas   : VII 

Semester  : Ganjil 

Tahun Ajaran  : 2017/2018 

Gas CO 

Gas Pb 

Gas NO2 

Gas 

SO2 

Gas 

CO2 
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2)  4)  sumber: www.google.com 

 Manakah dari gambar diatas yang termasuk ke dalam kelompok polutan unsur, senyawa, dan 

campuran? 

 

 

a. 1, 3, 2  c. 4,3,2 

b. 1,2,4  d. 3,2,4 

 

25. Hasil pengamatan terhadap pengambilan sampel tanah paling atas pada beberapa lokasi diperoleh 

data kondisi tanah sebagai berikut:  

N

o 

Sampel Tanah 

Paling Atas 

Pengamatan 

Warna Tekstur Binatang kecil Ukuran Partikel 

1 Lokasi 1 Coklat 

kehitaman 

Halus agak 

kasar 

Ada Kecil dan padat 

2 Lokasi 2 Coklat  Berpori. 

Mudah 

ditembus air 

Tidak ada Besar 

3 Lokasi 3 Coklat dan 

mengandun

g minyak 

bau khas 

Lengket dan 

basah 

Tidak ada Kecil 

4 Lokasi 4 Coklat 

terang 

Halus, dapat 

dibentuk pita 

Tidak ada Kecil sangat padat 

 

Berdasarkan percobaan diatas, jenis tanah yang bercemar terdapat pada lokasi tanah…. 

a. 1  c. 3 

b. 2  d. 4 

 

4.   Perhatikan gambar berikut! 

Sumber: www.google.com 

Seandainya beberapa meter dari rumah kita terdapat kondisi seperti gambar diatas. Jelaskan 

kondisi apa yang kamu lihat pada gambar…. 
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a.  Pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah zat kimia ibdustri 

b.  Pencemaran tanah yang disebabkan oleh tumpahan minyak 

   c.   Pencemaran tanah yang disebabkan oleh pestisida  

   d.  Pencemaran tanah yang disebabkan oleh musim kering 

 

5. Perhatikan gambar berikut! 

 sumber: www.google.com 

Bahan penyebab pencemaran tanah  yang paling banyak terlihat pada gambar di atas adalah…. 

   a. Sampah stereofoam  c. Sampah kertas 

   b. Sampah plastik   d. Sampah daun 

 

6.  Berikut ini adalah langkah kegiatan pemanfaatan sampah 

 

 

No Proses Pemanfaatan Sampah  Produk 

1 

  

2 
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3 

 

 

4 

 
 

 

Dari data proses kegiatan pemanfaatan sampah di atas manakah yang termasuk ke dalam 

perubahan kimia…. 

c. Percobaan 1      c. Percobaan 3 

d. Percobaan 2       d. Percobaan 4 

 

7.   Berikut ini adalah langkah kegiatan percobaan pembuatan kompos 

 

Pada langkah manakah perubahan fisika dan kimia berlangsung…. 

 

a. Fisika (2,3); kimia (5,6)  c. Fisika (1,6); kimia (3,4) 

b. Fisika (3,6); kimia (2, 5) d. Fsika (1,4); kima (2,3) 

 

8.    Berikut ini adalah gambar tas dari limbah plastik kemasan  
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Sumber: www.google.com 

Langkah kerja yang tepat untuk  pembuatan tas di atas adalah…. 

m. 1) Guntinglah kemasan refill pelembut pakaian 

2) Sambungkan potongan kemasan refill pelembut pakaian dengan lem 

3) Tambahkan pita 

4) Jahit dengan rapih 

n. 1)  Buatlah pola pada kemasan refil pelembut pakaian  sesuai ukuran tas yang diinginkan 

6) Guntinglah kemasan refil pelembut pakaian sesuai pola 

7) Jahit kemasan refill pelembut pakaian dengan cara disambungkan satu dengan lainnya 

4) Tambahkan kain puring di dalamnya jahit dengan rapih pinggiran tas  

5) Lakukan finishing seperti menambahkan aksen pita pada pinggiran tas 

o. 1)  Buatlah pola kain sesuai keinginan 

5) Guntinglah kemasan refil pelembut pakaian sesuai pola 

6) Jahit kemasan refill pelembut pakaian pada tas bekas  

7)  Beri pita dibagian luar 

 d.  1) Buka refill kemasan pelembut pakaian lalu buat pola 

 2) Lipat menjadi lima bagian 

3) Jahit pola yang di buat terhadap tas bekas 

4) Beri pita dibagian luar 

 

9.  Pada sebuah percobaan membuat payung diperlukan alat dan bahan berikut ini…. 

i. Kemasan sampo, gunting, benang, kancing, besi rangka bekas payung, cutter, lem.  

j. Plastik mika besar, gunting, penggaris, benang, kancing, besi rangka bekas payung, lem. 

k. Kain bekas, gunting, penggaris, benang, kancing, besi rangka bekas payung, cutter. 

l. Kemasan pembersih lantai, gunting, benang, jarum, besi rangka bekas payung, penggaris, 

kancing. 

 

10. Perhatikan gambar berikut! 

http://www.google.com/
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 Sumber: www.google.com 

Manakah yang termasuk kedalam prediksi kendala pada saat melakukanpercobaan membuat 

taplak meja dari kain perca…. 

i. Kesulitan pada saat menjahit menggunakan jarum 

j. Kesulitan pada saat menjahit menggunakan mesin 

k. Kesulitan pada saat membuat pola 

l. Kesulitan pada saat menggunting 

 

 

 

 

11. Perhatikan gambar berikut! 

 
Sumber: www.google.com 

Berdasarkan skema pengelolaan sampah di atas, prediksi kendala apa yang akan ditemui pada 

penerapan kegiatan tersebut? 

a. Jumlah tempat sampah yang terbatas 

b. Kebiasaan masyarakat yang menyimpan sampah dalam satu wadah 

c. Petugas yang minim 

d. Hukum yang kurang tegas 

 

12. Berikut ini adalah data  yang diperoleh dari hasil pengamatan  

No Hari   Suhu (0C) Karakteristik Kompos 

1 Pertama 60 Warna masih segar, tekstrur kasar 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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2 Kedua 58 Warna masih segar, kasar, agak basah 

3 Ketiga 55 Warna mulai berubah, agak lembut, agak 

basah 

4 Keempat 50 Warna mulai berubah, agak lembut, agak 

basah 

5 Kelima 48 Tekstur lebih lembut, agak kering 

6 Keenam 45 Tekstur  lembut, agak kering 

7 Ketujuh   

Apa yang terjadi pada hari ke tujuh? 

i. Suhu 400C, tekstur lembut kering 

j. Suhu 400C, tekstur lembut, agak kering, warna mulai berubah menjadi coklat kehitaman 

k. Suhu 350C,  tekstur lembut, lembab, warna menjadi coklat kehitaman 

l. Suhu 350C,  tekstur lembut, lembab, warna menjadi kehitaman 

 

13. Bentuk grafik perubahan suhu terhadap waktu yang tepat dari data pengamatan nomor  12 di atas 

adalah…. 

a.  c.   

b.  d. 

 

 

 

 

 

 

0

100

0 2 4 6 8

Su
h

u

Waktu

0

10

0 50 100

W
ak

tu

Suhu

0

100

0 2 4 6 8

Su
h

u

Waktu

0

10

0 20 40 60 80W
ak

tu

Suhu



108 
 

14. Berikut ini adalah gambar kegiatan pembuatan kompos 

 Sumber: www.google.com 

Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? 

m. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan fisika saja  dari sampah organik menjadi kompos 

n. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan kimia saja dari sampah organik menjadi kompos 

o. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan fisika  dan perubahan kimia dari sampah organik 

menjadi kompos 

p. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan sampah organik menjadi kompos 

 

15. Berikut ini adalah alat dan bahan pada sebuah Lembar kerja siswa: 

7) Gunting 

8) Plastik kemasan sacheet kopi  

9) Penggaris 

10) Resleting 

11) Benang 

12) Jarum 

Produk manakah yang dapat dibuat dari alat dan bahan di atas…. 

a.   c.  

b.   d.  

 sumber: www.google.com 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


109 
 

16. Untuk membuat produk seperti gambar berikut,  pernyataan manakah yang tepat untuk alat dan 

bahan yang diperlukan? 

 sumber: www.google.com 

i. Gunting, cutter, dus bekas, pensil,  botol minuman bersoda,  spidol warna, cat,  tali 

j. Cutter,   kertas, pensil, lem, botol minum,  spidol hitam, cat.  

k. Penggaris, dus bekas, lem, cat, spidol, tali 

l. Penggaris,gunting,  dus bekas, lem, cat, tali, spidol, benang, jarum, gambar jadi.\ 

 

17. Pada suatu percobaan pencemaran tanah diperoleh data pengamatan sebagai berikut: 

No Lokasi tanah  Pengamatan  

1 A Banyak mengandung cacing, serangga kecil 

2 B Banyak mengandung plastik, kaleng 

3 C Tanah basah, mengandung minyak, berbau menyengat, dan berwarna agak 

hijau 

4 D Tanah berwarna kuning agak putih, berpasir, ada material tambang 

Pernyataan di bawah ini manakah yang paling tepat sesuai dengan  kegiatan pencemaran di atas… 

m. Tanah yang subur adalah tanah yang mengandung mikroorganisme dan tanah di daerah 

tambang yang berpasir 

n. Tanah yang tercemar pada daerah yang mengandung plastik, kaleng serta tanah yang tercemar 

oleh limbah kimia 

o. Tanah di daerah tambang memiliki tingkat pencemaran yang tinggi dibandingkan dengan 

tanah yang terkontaminasi zat kimia 

p. Tanah di daerah yang mengandung sampah  memilki tingkat pencemaran yang tinggi 

dibandingkan tanah yang terkontaminasi limbah kimia 

 

18. Perhatikan percobaan pengujian pencemaran tanah berikut: 

  Sumber: Kemdikbud 

http://www.google.com/
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Berdasarkan data di atas, diperoleh data pengamatan sebagai berikut: 

N

o 

Lokasi 

Tanah 

Pengamatan 

Benda dipermukaan tanah Mahluk hidup yang terperangkap 

1 A Pasir, zat kimia - 

2 B Plastik, sisa makanan, kaleng Cacing, larva 

3 C Rumput, semut, kepik, ulat Lipan, semut, cacing, serangga 

kecil 

Pada percobaan diatas, kesimpulan yang paling tepat adalah…. 

i. Kandungan pasir, zat kimia pada tanah mengindikasikan bahwa tanah tersebut mengandung 

bahan tambang  

j. Kandungan zat kimia berbahaya pada tanah membuat tingkat pencemarannya lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanah mengandung sampah terbukti dari adanya mahluk hidup yang 

terperangkap pada lokasi tanah B 

k. Tanah subur tidak memiliki kandungan pencemar terlihat pada mahluk hidup yang terjebak 

pada tanah C 

l. Pencemaran tanah hanya dimilki oleh tanah mengandung sampah dan bahan kimia berbahaya 

 

19. Dalam suatu kegiatan pemanfaatan sampah anorganik, terdapat bahan-bahan diantaranya kertas 

koran, pewarna, blender, air, triplek, kasa kawat. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang 

merupakan judul dan tujuan yang tepat? 

m. Membuat tempat pensil dari koran, tujuannya memanfaatkan sampah koran melalui kegiatan 

daur ulang (Recycle) 

n. Membuat tempat sampah, tujuannya memanfatakan sampah koran dalam rangka mengurangi 

sampah (Reuse) 

o. Membuat kertas daur ulang, tujuannya memanfaatkan sampah koran melalui kegiatan daur 

ulang (Recycle) 

p. Membuat frame foto , tujuannya mengurangi sampah koran (Reduce) 

 

20. Berdasarkan kegiatan recycle kertas koran menjadi tempat pensil, berapakah diameter yang dapat 

dihasilkan.... 

   Sumber: www.google.com 

k. 9,00 cm  c. 8,50 cm 

l. 8,30 cm  d. 8,12 cm  

 

 

http://www.google.com/
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Lampiran B.9 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA PADA KELAS IPA WEBBED SIKLUS KE-1 

 

Hari/Tanggal :          Kelompok : 

Observer :          Anggota : A. ……………………... 

                  B. ……………………… 

                C. ……………………... 

                D. ……………………… 

                E. ……………………… 

No Aspek yang di observasi A B C D E 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

(1) 

Penyajian Fenomena 

1. Respon siswa terhadap fenomena: 

A. Menyimak 

B. Bertanya pada guru 

C. Berdiskusi dengan teman 

D. Berperilaku tidak relevan 

          

2. Siswa mencoba untuk memberikan 

jawaban sementara (berhipotesis) 
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(2) 

Penyajian Masalah 

Untuk Kegiatan 

Penyelidikan 

 

 

 

Respon siswa terhadap masalah pada 
tayangan video: 

A. Menyimak 

B. Bertanya pada guru 

C. Menulis hal-hal penting 

D. Berdiskusi dengan teman 

E.    Berperilaku tidak relevan 

          

No Aspek yang di observasi A B C D E 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

(3)  

Mengumpulkan 

Data 

1. Berada dalam kelompok           

2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi           

3. Menelaah sumber buku/sumber lain           

4. Mengusulkan ide dalam diskusi           

5. Bertanya pada guru           

6. Mendengarkan pendapat teman           

7. Berperilaku tidak relevan           

(4) 

Merancang kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara daur 

ulang (recycle) 

1. Berpartisipasi aktif dalam diskusi           

2. Mengusulkan ide dalam diskusi           

3. Menelaah sumber buku/sumber lain           

4. Mengambil giliran dan berbagi tugas           

5. Berpartisipasi aktif dalam presentasi di 

depan kelas 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA PADA KELAS IPA WEBBED SIKLUS KE-2 

 

Hari/Tanggal :          Kelompok : 

Observer :          Anggota : A. ……………………... 

                  B. ……………………… 

                C. ……………………... 

                D. ……………………… 

                E. ……………………… 

No Aspek yang di observasi A B C D E 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

(5) 

Melakukan 

kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang 

(recycle) 

1. Mengecek alat dan bahan yang diperlukan           

2. Berada dalam kelompok           

3. Bekerjasama dalam kegiatan daur ulang 

sampah 
          

4. Mendorong berpartisipasi            

5. Mengambil giliran dan berbagi tugas           

6. Berdiskusi dengan teman           

7. Cermat dalam bekerja           
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8. Terampil dalam melakukan kegiatan 
pemanfaatan sampah secara daur ulang 

          

No Aspek yang di observasi A B C D E 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

 9. Bertanya pada guru           

10. Kejujuran dalam menuliskan data           

11. Merapihkan alat dan menyimpannya 

kembali 
          

12. Berperilaku tidak relevan           

(6) 

Mengolah dan 

mengkomunikasi

kan hasil kegiatan 

pemanfaatan 

sampah secara 

daur ulang  

 

1. Berpartisipasi aktif dalam diskusi           

2. Berpartisipasi aktif dalam presentasi di 

depan kelas 
          

3. Berperilaku tidak relevan           

(7)  

Membuat 

Kesimpulan 

1. Mengajukan ide secara aktif tentang 

manfaat sampah 
          

2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan 

pengambilan intisari pembelajaran 
          

3. Mendengarkan penjelasan teman dan guru           

4. Berperilaku tidak relevan           
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Lampiran B.10 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN IPA WEBBED SIKLUS KE- 1 

Hari/Tanggal : 

Observer : 

No Aspek yang di observasi Pengamatan 

Ya Tidak 

(1) 

Penyajian 

Fenomena 

1. Guru memberi salam, memeriksa kehadiran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran   

2. Siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri dari 4-5orang dengan perbedaan kemampuan 

dan gender 
  

3. Guru mengecek prasyarat pengetahuan yang berkaitan dengan pencemaran tanah   

4. Guru melakukan pemusatan perhatian pada gambar pencemaran tanah   

5. Guru membangkitkan keingintahuan siswa dengan mengajukan pertanyaan   

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sambil membagikan LKS   

(2) 

Penyajian Masalah 

Untuk Kegiatan 

Penyelidikan 

1. Guru memperlihatkan video tentang pencemaran tanah   

2. Siswa mengamati dan mencatat hal-hal yang penting dari video yang ditayangkan   

3. Guru memancing peserta didik agar mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

tayangan video 
  

(3)  

Mengumpulkan 

Data 

1. Guru memperlihatkan tempat sampah yang terdiri dari tiga warna berbeda untuk 

mendiskusikan pemilahan dan pengelolaan sampah   
  

2. Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan di LKS tentang 

pengertian dan ciri-ciri  pencemaran tanah 
  

3. Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk menyimpulkan definisi sampah   

4. Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk menjawab LKS tentang  klasifikasi pencemaran 

tanah, dampak aktivitas manusia pada kegiatan pencemaran tanah terhadap kesehatan 
  

No Aspek yang di observasi Pengamatan 

Ya Tidak 

 5. Secara berkelompok siswa berdiskusi membahas permasalahan pencemaran tanah yang 

ditampilkan pada video 
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6. Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk menyelidiki perubahan fisika dan kimia pada 
proses pencemaran tanah 

  

7. Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk menyelidiki perubahan fisika dan kimia pada 

produk pencegahan dan penggulangan pencemaran tanah 
  

(4) 

Merancang 

Percobaan 

1. Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk mengungkapkan gagasan pemanfaatan sampah 

secara daur ulang (recycle) yang akan dilakukan dalam upaya pencegahan pencemaran 

tanah 

  

2. Secara berkelompok berdiskusi untuk mengemukakan alasan dipilihnya sampah yang akan 

didaur ulang (recycle) 
  

3. Secara berkelompok berdiskusi untuk memprediksi kendala pada kegiatan daur ulang 

(recycle) 
  

4. Secara berkelompok siswa menentukan prosedur, alat dan bahan pada kegiatan pemanfaatan 

sampah secara daur ulang (recycle) yang akan dilakukan 
  

5. Siswa menyajikan hasil diskusi rancangan kegiatan di depan kelas   

6. Bersama dengan guru, siswa  menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan   

7. Guru memberikan tugas di rumah untuk melakukan latihan kegiatan daur ulang yang akan 

dilakukan pada pertemuan berikutnya dan mengingatkan siswa membawa alat dan bahan 

yang telah dirancangnya pada pertemuan berikutnya 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN IPA WEBBED SIKLUS KE- 2 

Hari/Tanggal : 

Observer : 

No Aspek yang di observasi Pengamatan 

Ya Tidak 

(5) 

Melakukan 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Sampah 

1. Guru memberi salam dan memeriksa kehadiran siswa   

2. Siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri dari 4-5orang dengan perbedaan kemampuan 

dan gender 
  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sambil membagikan LKS   

4. Siswa menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan   

5. Siswa melakukan percobaan sesuai dengan perencanaan yang telah tentukan pada pertemuan 
pertama 

  

(6) 

Mengolah dan 

mengkomunikasikan 

hasil percobaan 

1. Siswa memprediksi produk lain dari percobaan yang telah dilakukan   

2. Siswa mempresentasikan produk hasil daur ulang (recycle) di depan kelas   

3. Siswa mempresentasikan sifat, kegunaan bahan yang digunakan pada kegiatan recycle serta 

dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia 
  

4. Siswa menjelaskan perubahan fisika atau kimia pada produk pemanfaatan sampah yang telah 

dilakukannya 
  

(7)  

Membuat 

Kesimpulan 

1. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik   

2. Bersama-sama dengan guru, siswa dapat menyimpulkan kegiatan pemanfaatan sampah   

3. Guru memberi tugas  proyek penerapan teknologi pengelolaan sampah takakura di tingkat 

RT dan mendokumentasikannya 
  

4. Siswa melakukan postes   
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Lampiran B.11 Lembar Angket  

ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

No Pernyataan Jawaban  

Ya Tidak  

1 Saya memahami dengan baik keterampilan proses 

sains pada pembelajaran IPA. 

  

2 Saya memahami dengan baik pembelajaran 

dengan pendekatan inkuri. 

  

3 Saya pernah melakukan pembelajaran yang 

menggunakan aspek keterampilan proses sains 

  

4 Saya senang pembelajaran IPA secara praktikum.   

5 Saya pernah melakukan pembelajaran IPA secara 

inkuiri. 

  

6 Pembelajaran IPA perlu menerapkan aspek 

keterampilan proses siswa. 

  

7 Saya merasa kemampuan saya untuk mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi,    merancang 

percobaan, dan mengkomunikasikan semakin 

membaik. 

  

8 Pembelajaran IPA perlu diterapkan secara inkuiri.   

9 Pembelajaran IPA perlu disajikan secara terpadu 

misalkan tipe webbed  
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Lampiran B.12 Hasil Rekap Angket Peserta Didik Siklus 1 & 2 

REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

No Pernyataan Jawaban Ya (%) Jawaban Ya (%) 

Siklus 1 Kategori Siklus 2 Kategori 

1 Saya memahami dengan baik keterampilan proses 

sains pada pembelajaran IPA. 

30 Hampir 

separuhnya 

50 Separuhn

ya 

2 Saya memahami dengan baik pembelajaran 

dengan pendekatan inkuri. 

40 Hampir 

separuhnya 

55 Sebagian 

besar 

3 Saya pernah melakukan pembelajaran yang 

menggunakan aspek keterampilan proses sains 

55 Sebagian 

besar 

70 Sebagian 

besar 

4 Saya senang pembelajaran IPA secara praktikum. 97,5 Hampir 

seluruhnya 

100 Seluruhny

a 

5 Saya pernah melakukan pembelajaran IPA secara 

inkuiri. 

40 Hampir 

separuhnya 

70 Sebagian 

besar 

6 Pembelajaran IPA perlu menerapkan aspek 

keterampilan proses siswa. 

75 Sebagian 

besar 

85 Hampir 

seluruhny

a 

7 Saya merasa kemampuan saya untuk mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi,    merancang 

percobaan, dan mengkomunikasikan semakin 

membaik. 

70 Sebagian 

besar 

85 Hampir 

seluruhny

a 

8 Pembelajaran IPA perlu diterapkan secara inkuiri. 50 Separuhnya 70 Sebagian 

besar 

9 Pembelajaran IPA perlu disajikan secara terpadu 

misalkan tipe webbed  

60 Sebagian 

besar 

70 Sebagian 

besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Lampiran B.13 

Rekapitulasi Observasi Kegiatan Pembelajaran pada Siklus 1 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPTOR ASPEK YANG DIOBSERVASI PENGAMATAN 

YA TIDAK 

(1) 

Penyajian 

Fenomena 

Peserta didik 

secara 

berkelompok 

mengamati 

masalah yang 

disajikan oleh 

guru 

7. Pengkondisian: doa, absensi 100  

8. Peserta didik dibagi kedalam kelompok yang 

terdiri dari 4-5orang dengan perbedaan 

kemampuan dan gender 

100  

9. Peserta didik dicek prasyarat pengetahuan 

yang berkaitan dengan pencemaran 

100  

10. Disajikan fenomena sebagai pemusatan  100  

11. Peserta didik  diarahkan untuk mengajukan 

pertanyaan 

100  

12. Peserta didik diajak untuk memahami  tujuan 

pembelajaran yang tersaji pada slide 

100  

(2) 

Penyajian 

Masalah 

Untuk 

Kegiatan 

Penyelidi 

kan 

Penyajian 

masalah dalam 

bentuk tayangan 

video untuk 

membangkitkan 

rasa ingin tahu 

siswa 

4. Disajikan video tentang pencemaran tanah 100  

5. Peserta didik mengamati dan mencatat hal-

hal yang penting dari video yang ditayangkan 

100  

6. Peserta didik dipancing agar mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan 

video 

100  

(3)  

Mengum 

pulkan 

Data 

Diskusi atas 

permasalahan 

pencemaran 

yang disajikan 

dan menjawab 

pertanyaan di 

LDS 

2. Secara berkelompok peserta didik  berdiskusi 

untuk menjawab pertanyaan di LKS tentang 

pengertian dan ciri-ciri  pencemaran tanah 

100  

8. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

untuk menyimpulkan definisi sampah 

100  

9. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

untuk menjawab LDS tentang  klasifikasi 

pencemaran tanah, dampak aktivitas manusia 

pada kegiatan pencemaran tanah terhadap 

kesehatan 

100  

(4) 

Mengasosia

si 

Peserta didik 

secara 

berkelompok 

membahas 

penyebab dan 

dampak 

pencemaran 

tanah 

1. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

membahas permasalahan pencemaran tanah 

yang ditampilkan pada video 

100  

2. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

untuk menyelidiki perubahan fisika dan 

kimia pada proses pencemaran tanah 

100  

3. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

untuk menyelidiki perubahan fisika dan 

kimia pada produk pencegahan dan 

penggulangan pencemaran tanah 

100  

(5) 

Mengkomu

nikasikan 

Peserta didik 

secara 

berkelompok 

menyajikan 

Secara berkelompok peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusinya 

100  



121 
 

hasil 
diskusinya 

(6) 

Menyimpul

kan 

Peserta didik 

bersama 

dengan guru 

menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran 

Peserta didik bersama-sama dengan guru 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

100  
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Lampiran B.13 Siklus 2 

Rekapitulasi Observasi Kegiatan Pembelajaran pada Siklus 2 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPTOR ASPEK YANG DIOBSERVASI PENGAMATAN 

YA TIDAK 

(1) 

Penyajian 

Fenomena 

Peserta didik 

secara 

berkelompok 

mengamati 

masalah yang 

disajikan oleh 

guru 

13. Pengkondisian: doa, absensi 100  

14. Peserta didik dibagi kedalam kelompok yang 

terdiri dari 4-5orang dengan perbedaan 

kemampuan dan gender 

100  

15. Peserta didik dicek prasyarat pengetahuan 

yang berkaitan dengan pencemaran 

100  

16. Disajikan fenomena sebagai pemusatan  100  

17. Peserta didik  diarahkan untuk mengajukan 

pertanyaan 

100  

18. Peserta didik diajak untuk memahami  tujuan 

pembelajaran yang tersaji pada slide 

100  

(2) 

Penyajian 

Masalah 

Untuk 

Kegiatan 

Penyelidi 

kan 

Penyajian 

masalah dalam 

bentuk gambar 

sampah untuk 

membangkitkan 

rasa ingin tahu 

siswa 

7. Disajikan fenomena berupa gambar-gambar 

sampah 

100  

8. Peserta didik diberi arahan untuk 

mengajukan pertanyaan 

100  

(3)  

Mengum 

pulkan 

Data 

Diskusi atas 

permasalahan 

pencemaran 

yang disajikan 

dan menjawab 

pertanyaan di 

LDS 

3. Peserta didik mengamati dan memilah 

sampah dengan menggunakan tempat 

sampah tiga warna (hijau, jingga, merah)  

100  

10. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

untuk menjawab LDS tentang 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) n 

100  

11. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

untuk menjawab LDS tentang  pemisahan 

campura 

100  

(4) 

Mengasosia

si 

Peserta didik 

secara 

berkelompok 

merancang & 

melakukan 

pemanfaatan 

sampah dengan 

cara recycle 

4. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 

membahas rancangan pemanfaatan sampah 

yang terdiri dari: produk, ukuran bahan, alat 

dan bahan, langkah kerja 

100  

5. Secara berkelompok peserta didik 

menyiapkan alat dan bahan, mengukur bahan 

100  

6. Secara berkelompok peserta didik melakukan 

kegiatan pemanfaatan sampah secara recycle 

100  

(5) 

Mengkomu

nikasikan 

Peserta didik 

secara 

berkelompok 

menyajikan 

hasil 

diskusinya 

Secara berkelompok peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi dan produk 

recycle 

100  

(6) 

Menyimpul

Peserta didik 

bersama 

Peserta didik bersama-sama dengan guru 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

100  
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kan dengan guru 
menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran 
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Lampiran B.14 Siklus 1 dan Siklus 2 

REKAPITULASI OBSERVASI KEGIATAN SISWA  

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPTOR ASPEK YANG DI OBSERVASI RESPON SISWA 

“YA” (%) 

Siklus 1 Siklus 2 

(1) 

Penyajian 

Fenomena 

Mengamati masalah 

yang disajikan oleh 

guru 

Respon siswa terhadap fenomena: 

E. Menyimak 

F. Bertanya pada guru 

G. Berdiskusi dengan teman 

H. Berperilaku tidak relevan 

 

70 

5 

20 

5 

 

40 

5 

50 

5 

 

Jumlah 100 100 

Siswa mencoba untuk 

memberikan jawaban sementara 

(berhipotesis) 

 

40 

 

75 

(2) 

Penyajian 

Masalah Untuk 

Kegiatan 

Penyelidikan 

Mengamati masalah 

(video/gambar) 

pencemaran tanah 

dan memberikan 

respon berupa 

mencatat atau 

mengomentari 

1. Respon siswa terhadap 

masalah pada tayangan video/ 

gambar pencemaran tanah: 

D. Menyimak 

E. Bertanya pada guru 

f. Berdiskusi dengan teman 

g. Berperilaku tidak relevan 

 

 

 

 

60 

5 

30  

5 

 

 

 

 

75 

10 

12,5 

2,5 

Jumlah 100 100 

(3)  

Mengumpul 

kan Data 

Melakukan diskusi 

atas permasalahan 

yang disajikan dan 

menjawab pertanyaan 

di LDS 

8. Berada dalam kelompok 80 90 

9. Berpartisipasi aktif dalam 

diskusi 

70 92,5 

10. Menelaah sumber 

buku/sumber lain 

70 57,5 

 

11. Mengusulkan ide dalam 

diskusi 

52,5 

 

72,5 

12. Bertanya pada guru 27,5 32,5 

13. Mendengarkan pendapat 

teman 

70  95 

14. Berperilaku tidak relevan 2,5 5 

(4) 

Mengasosiasi 

dan melakukan 

kegiatan 

Melakukan diskusi 

dalam mengaitkan 

materi klasifikasi 

materi dengan 

pencemaran 

6. Berpartisipasi aktif dalam 

diskusi 

70 95 

7. Mengusulkan ide dalam 

diskusi 

57,5 

 

80 

8. Menelaah sumber 

buku/sumber lain 

70 82,5 

9. Mengambil giliran dan 
berbagi tugas 

70 92,5 

10. Bekerja sama, teliti,  terampil, 

dan  jujur dalam menuliskan 

data 

57,5 62,5 

11. Berperilaku tidak relevan 2,5 0 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPTOR ASPEK YANG DI OBSERVASI RESPON SISWA 

“YA” (%) 
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Siklus 1 Siklus 2 

(5) 

Mengkomuni 

kasikan hasil 

kegiatan  

Diskusi hasil 

percobaan 

kemudian 

mempresentasikan 

nya di depan kelas 

4. Berpartisipasi aktif dalam 

diskusi 

72,5 82,5 

5. Berpartisipasi aktif dalam 

presentasi di depan kelas 

75 90 

6. Berperilaku tidak relevan 5 0 

(6)  

Membuat 

Kesimpulan 

Membuat 

kesimpulan secara 

bersama-sama pada 

kegiatan 

pembelajaran 

pemanfaatan 

sampah 

5. Mengajukan ide secara aktif 

tentang manfaat sampah 

15 20 

6. Berpartisipasi aktif dalam 

diskusi dan pengambilan 

intisari pembelajaran 

57,5 90 

7. Mendengarkan penjelasan 

teman dan guru 

80  95 

8. Berperilaku tidak relevan 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

C.1 Data Nilai KPS Siklus 1 dan 2  

C.2 Foto Kegiatan 
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Lampiran C.1  

DAFTAR NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS SIKLUS 1 

 

No Nama Nilai Gain N-Gain Kategori  

N-Gain Pretes Postes 

1 AGASTYA RAMADHAN 35 55 20 0,33 SEDANG 

2 ALIFA PUTRI S 45 70 25 0,50 SEDANG 

3 AMBAR QUANTUM R N 35 75 40 0,67 SEDANG 

4 ANNISA SEPTIANI 45 65 20 0,40 SEDANG 

5 ASEP ABDUL ROCMAN 40 60 20 0,36 SEDANG 

6 BELA AULIA M 50 70 20 0,44 SEDANG 

7 DEVANA 65 75 10 0,33 SEDANG 

8 EMILIA NUR FADILA 65 75 10 0,33 SEDANG 

9 FAJRI IHSAN F 60 90 30 0,86 TINGGI 

10 GEVIRA ZAHRA A 30 55 25 0,38 SEDANG 

11 ILHAM ALAMSYAH 60 80 20 0,57 SEDANG 

12 INTAN DWI 50 70 20 0,44 SEDANG 

13 ISMI ARFIANTI 65 75 10 0,33 SEDANG 

14 JAUZA MUTIARA A 65 80 15 0,50 SEDANG 

15 KIRANA PUTRI N 35 80 45 0,75 TINGGI 

16 M. BISMAN IRWANA 55 55 0 0,00 RENDAH 

17 M. RIDHO FIRMAN 35 65 30 0,50 SEDANG 

18 MAULANA MUHAMAD A 45 60 15 0,30 SEDANG 

19 MIRNA JULIANTI H 60 65 5 0,14 RENDAH 

20 MOCHAMMAD FEBRIAN N F 25 70 45 0,64 SEDANG 

21 MONA RAHMA NUR ANNISA 60 70 10 0,29 RENDAH 

22 MUHAMAD RAMLI 45 70 25 0,50 SEDANG 

23 MUHAMMAD ABBAS 30 65 35 0,54 SEDANG 

24 MUHAMMAD DHAFFA A G 55 80 25 0,63 SEDANG 

25 MUHAMMAD FIKRI ALDIAN F 60 65 5 0,14 RENDAH 

26 MUHAMMAD RAFLY FIRDAUS 50 75 25 0,56 SEDANG 

27 NAZWA ARZAAQY BESTHARI 55 80 25 0,63 SEDANG 

28 NOFA AMI 30 70 40 0,62 SEDANG 

29 PRAYOGA PUTRA PRATAMA 60 80 20 0,57 SEDANG 

30 PUTRI ANDINI 45 75 30 0,60 SEDANG 

31 RAIHAN FAUZAN 60 70 10 0,29 RENDAH 

32 RESTU RAMDHANIA 55 80 25 0,63 SEDANG 

33 RIFKY HARYA ARSYAD M 55 70 15 0,38 SEDANG 

34 SABHAN SABAHAL  SUKMARA 55 85 30 0,75 TINGGI 

35 SATRIA PRAMUDYA 40 50 10 0,18 RENDAH 

36 SESI DWI SUNDARI 50 75 25 0,56 SEDANG 

37 SILVIA RAHMAWATI 40 70 30 0,55 SEDANG 

38 SITI NAZMA MAHARANI 30 70 40 0,62 SEDANG 

39 SYAHDAN MARTYS  55 70 15 0,38 SEDANG 

40 THIRAN SEPTIAN H 40 60 20 0,36 SEDANG 

Rata-rata 48 71 22 0,47 SEDANG 
 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas  : VII C 
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Lampiran C.1  

DAFTAR NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS SIKLUS 2 

 

No Nama Nilai Gain N-Gain Kategori  

N-Gain Pretes Postes 

1 AGASTYA RAMADHAN 40 85 45 0,82 TINGGI 

2 ALIFA PUTRI S 50 85 35 0,78 TINGGI 

3 AMBAR QUANTUM R N 50 75 25 0,56 SEDANG 

4 ANNISA SEPTIANI 60 70 10 0,29 RENDAH 

5 ASEP ABDUL ROCMAN 50 60 10 0,22 RENDAH 

6 BELA AULIA M 60 80 20 0,57 SEDANG 

7 DEVANA 60 90 30 0,86 TINGGI 

8 EMILIA NUR FADILA 60 80 20 0,57 SEDANG 

9 FAJRI IHSAN F 70 95 25 1,00 TINGGI 

10 GEVIRA ZAHRA A 40 70 30 0,55 SEDANG 

11 ILHAM ALAMSYAH 60 90 30 0,86 TINGGI 

12 INTAN DWI 50 85 35 0,78 TINGGI 

13 ISMI ARFIANTI 65 70 5 0,17 RENDAH 

14 JAUZA MUTIARA A 65 95 30 1,00 TINGGI 

15 KIRANA PUTRI N 35 85 50 0,83 TINGGI 

16 M. BISMAN IRWANA 55 80 25 0,63 SEDANG 

17 M. RIDHO FIRMAN 35 80 45 0,75 TINGGI 

18 MAULANA MUHAMAD A 45 75 30 0,60 SEDANG 

19 MIRNA JULIANTI H 60 75 15 0,43 SEDANG 

20 MOCHAMMAD FEBRIAN N F 30 70 40 0,62 SEDANG 

21 MONA RAHMA NUR ANNISA 25 75 50 0,71 TINGGI 

22 MUHAMAD RAMLI 45 70 25 0,50 SEDANG 

23 MUHAMMAD ABBAS 30 70 40 0,62 SEDANG 

24 MUHAMMAD DHAFFA A G 55 75 20 0,50 SEDANG 

25 MUHAMMAD FIKRI ALDIAN F 60 65 5 0,14 RENDAH 

26 MUHAMMAD RAFLY FIRDAUS 50 85 35 0,78 TINGGI 

27 NAZWA ARZAAQY BESTHARI 55 80 25 0,63 SEDANG 

28 NOFA AMI 30 85 55 0,85 TINGGI 

29 PRAYOGA PUTRA PRATAMA 60 80 20 0,57 SEDANG 

30 PUTRI ANDINI 45 80 35 0,70 TINGGI 

31 RAIHAN FAUZAN 60 85 25 0,71 TINGGI 

32 RESTU RAMDHANIA 45 85 40 0,80 TINGGI 

33 RIFKY HARYA ARSYAD M 55 80 25 0,63 SEDANG 

34 SABHAN SABAHAL  SUKMARA 55 85 30 0,75 TINGGI 

35 SATRIA PRAMUDYA 25 80 55 0,79 TINGGI 

36 SESI DWI SUNDARI 50 75 25 0,56 SEDANG 

37 SILVIA RAHMAWATI 40 70 30 0,55 SEDANG 

38 SITI NAZMA MAHARANI 30 75 45 0,69 SEDANG 

39 SYAHDAN MARTYS  55 80 25 0,63 SEDANG 

40 THIRAN SEPTIAN H 40 75 35 0,64 SEDANG 

Rata-rata 49 79 30 0,64 SEDANG 

 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas  : VII C 
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Lampiran C.2 

 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

PROSES SAINS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA TIPE WEBBED DENGAN 

PENDEKATAN INKUIRI 

1. Foto-foto kegiatan uji coba instrumen 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

2. Foto-foto kegiatan siklus 1 pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji coba soal KPS Siklus 1 Uji coba soal KPS Siklus 2 

  

Penyajian fenomena & masalah Pengumpulan data & Observasi 

  

Presentasi kelompok & Penilaian 

 

 

Lembar hasil diskusi siswa 
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3. Foto-foto kegiatab siklus 1 pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Foto tes keterampilan proses sains (KPS) siklus 1 

 

  

Penyajian fenomena (video) Diskusi kelompok & Observasi 

 

Pengumpulan data & Observasi Presentasi kelompok & Penilaian 
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5. Foto-foto kegiatan siklus 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kegiatan daur ulang (recycle) Kegiatan daur ulang (recycle) & Observasi 

  

Kegiatan daur ulang (recycle) Produk Recycle 

 

Pretes Postes 
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7. Foto kegiatan tes keterampilan proses sains (KPS) siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentasi kelompok 

 

Presentasi kelompok & Penilaian 

 

  

Pemilihan kelompok terbaik 

 

Pemberian reward kepada kelompok terbaik 

 

 

 

Pretes Postes 


