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”    MODEL  PEMBELAJARAN 5 E,  IMPLEMENTASI MEDIA KOTAK SINAR 

ULTRAVIOLET UNTUK MERESPON HAMBATAN BELAJAR SISWA PADA   

MATERI PEMBELAJARAN FOTOSINTESIS “                                                                                          

Priya Santosa                                                                                                                     

(Kepala Lab SMA Negeri 1 Dolopo)                                                                                         

Email:  istiyogist 1974@gmail.com 

Abstrak 

    Ada banyak persoalan yang peneliti hadapi    sebagai guru pada waktu berdiri di depan kelas 

terkait dengan kesulitan para siswa untuk mempelajarai teori dan praktek  materi Fotosintesis. 

Selama ini proses penyampaian teori dan praktikum fotosintesis dilaksanakan dengan 

menggunakan sumber cahaya dari matahari secara langsung. Permasalahan yang 

dihadapi,dalam PBM diantaranya,  Apakah jenis hambatan belajar yang dihadapi para siswa  

Klas XII IPA SMA Negeri 1 Dolopo dalam materi fotosintesis? dan sinar-sinar  penting yang 

dibutuhkan pada waktu proses fotosintesis terjadi?  Seberapa  tinggi tingkat perbaikan kualitas 

pembelajaran melalui  Model 5 E yang disertai penggunaan media Kotak sinar ultraviolet pada 

materi   Fotosintesis? Seberapa tinggi   respon sikap siswa terhadap implementasi Model 5 E 

secara teori maupun praktik pada  pembelajaran materi  fotosintesis?    Berdasarkan rumusan 

masalah  di atas maka diharapkan hasil peneilitan ini dapat bermanfaat untuk: Siswa,Terampil  

menggunakan media percobaan sederhana, Meningkatkan  pemahaman materi sinar sinar yang  

sangat dibutuhkan   dalam kegiatan fotosintesisa, Membangun kebersamaan antar kelompok 

siswa , sehingga timbul  sifat   kegotong royongan   dalam unjuk kerja:  siswa –siswa, siswa-

guru dan  siswa karyawan sekolah pada waktu  kegiatan eskprimen.  Guru, Dapat membantu 

para siswa mengatasi kesulitan belajar tentang materi fotosintesis, Dapat mendesiminasikan 

upaya-upaya temuan inovasi pembelajaran melalui    siklus model 5E yang berbasis saintifik,  

berkarakter, humanis, pada rekan sejawat lain. Instansi Pendidikan, Menghasilkan laporan-

laporan penelitian guru yang dapat dijadikan bahan rujukan  bagi para  pendidik (guru) lain 

untuk meningkatkan keterandalan kualitas pembelajaran biologi pada umumnya,  dan materi 

fotosintesis khususnya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 

dan  metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Desain 

eksperimen dalam penelitian menggunakan Static-Group Comparison yaitu design yang 

terdapat satu kelompok yang digunakan untuk peneltian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah 

kelompok (satu kelas) untuk esperimen (yang diberi perlakuan/ O1) dan setengah untuk 

kelompok control /satu kelas ( yang tidak diberi perlakuan/ O2) 

Kata kunci: Latar Belakang , Rumusan Permasalahan, Manfaat, Pendekatan Penelitian, 

Desain eskperimen 
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                BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Ada banyak persoalan yang peneliti hadapi    sebagai guru pada waktu berdiri di 

depan kelas terkait dengan kesulitan para siswa untuk mempelajarai teori dan praktek  

materi Fotosintesis. Selama ini proses penyampaian teori dan praktikum fotosintesis 

dilaksanakan dengan menggunakan sumber cahaya dari matahari secara langsung. 

Ketika proses pembelajaran dan praktikum sedang berjalan, ada beberapa pertanyaan 

dari siswa; Semisal pertanyaan ,” Apakah Cahaya itu?, mengapa hanya cahaya tertentu 

saja yang dapat menyebabkan terjadinya proses fotosintesa dengan optimal? Pertanyaan 

dari siswa tersebut sangat simpel dan sederhana akan tetapi perlu penjelasan yang 

panjang. Maka  penjelasan yang   tidak berbeli-belit serta mudah dipahami oleh para 

siswa berdasarkan tingkatan pengetahuan mereka sangatlah dibutuhkan. Menurut 

peneliti  ini merupakan sebuah proses terjadimya hambatan belajar. Maka  bagaimana 

solusi mengatasi hambatan belajar siswa tersebut? 

 Menurut Winkel (2007:1)  kemampuan belajar yang dimiliki manusia, 

merupakan bekal yang sangat pokok. Berdasarkan kemampuan itu, umat manusia telah 

berkembang selama abad-abad yang lalu dan tetap terbuka kesempatan luas baginya 

untuk memperkaya diri dan mencapai taraf kebudayaan yang tinggi. Misalnya para ahli 

teknologi berusaha terus runtuk menemukan sumber-sumber enersi yang baru, dengan 

mempergunakan hasil penemuan ilmiah yang telah digali oleh generasi-generasi 

terdahulu. Namun, tanpa dibekali kemampuan belajar kemajuan di bidang teknologi ini 

tidak mungkin. 

 Menjumpai hal  yang demikian, secara umum dapat diidentifikasi bahwa di 

dalam kelas peneliti ada hambatan belajar pada waktu kegiatan praktikum materi 

Fotosintesis. Kemudian peneliti mengadakan kontemplasi dan introspeksi  lalu mencari 

letak keganjilan proses pembelajaran. Maka perlu adanya langkah-langkah inovasi 

pembelajaran  yang dapat menjelaskan secara konkrit dan rasional permasalahan pada 

siswa. Inovasi   yang dimaksud adalah sebentuk gagasan praktik, strategi, metode, 

teknik, bahan, model pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang baru dan/atau 
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memiliki kebaruan, serta mampu memecahkan persoalan pembelajaran.   

  Sejalan dengan penjelasan di atas, perlu adanya sebuah pola pembelajaran dan 

media bantu yang mudah dimengerti siswa, dalam hal ini pola pembelajaran  dengan 

siklus belajar 5 E sangat relevan untuk dipelajari. Pada dasarnya pembelajaran yang saat 

ini diharapkan oleh Kurikulum baru tahun 2013 adalah dengan pendekatan 

Saintifik.yang artinya proses pemelajaran di ruang kelas sebagaimana yang diterangkan 

sebelumnya .   Peneliti   mencoba menawarkan  pendekatan pembelajaran yang 

mutakhir dengan konsep  Model 5 E , yang berasal dari singkatan Engagement, 

Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Konsep ajar 5E menurut 

peneliti  sebenarnya tidak menyimpang dari roh kurikulum  baru tahun 2013 yang 

sedang dalam proses penyempurnaan. 

               Model pembelajaran   5 E merupakan terobosan inovasi pembelajaran yang 

telah lam dipraktekkan di negara negara yang telah maju pendidikannya. Model 5 E  

yang digunakan pada materi  fotosintesis merupakan sebentuk kegiatan inovasi guru 

yang hendak memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas.  Model  5 E pada penelitian 

ini disertai dengan implementasi penggunaan media kotak sinar ultraviolet. Bahan  

penyusun media kotak sinar ultraviolet  terdiri atas rangkaian papan kayu/multiplex  

serta beberapa buah lampu TL ditambah beberapa komponen elektro yang disusun 

sedemikian rupa, sederhana dan ringkas. Digunakan  media pembelajaran yang berasal 

dari   bahan-bahan  bekas, disebabkan harga media Sinar ultraviolet yang khusus untuk 

pembuktian eksprimentasi Fotosintesa di pasaran sampai saat ini masih selangit 

sehingga tidak mudah untuk mendapatkannya.                     

 Kelebihan  media kotak Sinar ultraviolet pada pembelajaran  teori maupun 

percobaan materi fotosintesis adalah merupakan sesuatu yang inovatif . Kelebihan lain 

media  ini bisa digunakan untuk praktikum saat langit redup ataupun  tidak ada sinar 

matahari. Melalui model 5 E serta implementasi penggunaan media kotak sinar 

ultraviolet siswa akan meningkat kemampuannya baik ranah kognitif, psikomotorik 

maupun afektif, serta akan tumbuh semangat berpartipasi yang tinggi dalam kegiatan 

pembelajaran biologi secara praktikum maupun teori.  Maka pentingnya dilakukan 

penelitian peristiwa fotosisntesis dengan menggunakan media  pembelajaran. Konsep 

yang ingin dicari dalam penelitian ini, adalah bagaimanakah para siswa dapat 

mengamati,  mengukur, dan mentabulasikan dan memberikan  deskripsi luaran 
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gelembung oksigen pada berbagai sumber  cahaya yang berbeda serta membandingkan 

hasilnya jika sumber  sinar dengan digantikan sinar ultraviolet.                             

 Kajian Ingenhousz (1799), Sarjana ini membuktikan, bahwa pada fotosintesa 

dilepaskan O2 . Hal ini dibuktikannya dengan percobaannya yang menggunakan 

tanaman air Hydrilla verticulata di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut kena 

sinar, maka timbullah gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar 

tabung reaksi. Gas ini ternyata okisgen. 

Maka begitu pentingnya penelitian bagi perkembangan peserta didik di 

kemudian hari pada khususnya dan dunia pendidikan di Indoensia pada umumnya.  

Berdarkan hasil uraian di atas maka peneliti mengajukan judul proposal  dengan judul:  

” Model 5 E, dan Implementasi Media Kotak Sinar Ultraviolet  Untuk Merespon 

Hambatan Belajar Siswa Pada Pembelajaran Materi Fotosintesis”.  

1.2 Identifikasi Pemasalaham 

 Dari analisis sitiusasi di atas, kondisi yang ada saat ini di SMA Negeri 1 dolopo 

pada kelas XII IPA antara lain : 

a. Proses belajar mengajar Biologi pada materi Fotosintesis selama ini, baik secara 

teoritis maupun praktis di ruang kelas berjalan di tempat,           

b. Belum terkomonikasikan materi Fotosintesis  dengan baik pada siswa,         

c. Belum adanya sinkronisasi  terjadinya hambatan belajar perihal konsep penjabaran 

KD-KD dalam materi Fotosintesis  antara guru dan siswa, 

 

d. Rendahnya kualitas daya nalar kogntif, psikomotorik maupun afektif  siswa 

terhadap materi Fotosintesis , 

e. Rendahnya kualitas pembelajaran Biologi saat microteaching  dan pada saat 

pembelajaran teori mauppun riel praktik di laboratorium untuk materi Fotsintesis  

1.3 Batasan Pemasalahan  
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Batasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan penelitian Model 5 E, dan 

Implementasi Media Kotak Sinar Ultraviolet  Untuik Merespon Hambatan Belajar 

Siswa Pada Pembelajaran Materi Fotosintesis”, antara lain: 

a. Model belajar 5 E merupakan model pembelajaran melalui beberapa tahapan. 

Diantara tahapan tersebut terdiri atas langkah-langkah dalam pembelajaran yang 

meliputi: Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. 

b. Media, Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Media dapat diartikan 

sebagai: 1. Alat. 2. Alat atau (sarana) komunikasi seperti majalah, radio, televisi, 

film, poster, dan spanduk. Media Kotak Sinar ultraviolet yang implementasikan pada 

penelitian ini,  merupakan sebentuk media ajar yang simple dan bahan-bahannya 

mudah ditemukan di sekeliling.. Media  kotak tersebut sebagai   sarana pembelajaran 

untuk menggantikan matahari sebagai sumber  sinar ultraviolet.  

c. Hambatan belajar, Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002: 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki 

arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Pada 

penelitian ini Hambatan ini meliputi, kemampuan untuk mendeskripsikan hasil-hasil 

belajar (mengajukan pertanyaan), kemampuan menginterprestasikan hasil belajar 

(membuat Peta Konsep) dan  kemampuan mengevaluasi (berdiskusi dalam kelas). 

d. Siswa, yang dimaksud dalam penelitian adalah seluruh siswa yang duduk dibangku 

klas XII ipa  yang berstatus siswa dari SMA Negeri 1 Dolopo, Kabupaten madiun, 

Jawa Timur. 

e. Materi Fotosintesis,  Materi Fotosintesis yang dimaksud dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan silabus  dan kompetensi dasar (KD) yang terdapat pada materi 

Fotosintesis antara lain: tentang Metabolisme, yang meliputi : (1) pengertian 

Metabolisme, (2) Pengertian Katabolisme, (3) pengertian Anabolisme, (4)  Proses 

Kimiawi Fotosintesis , (5) teori –teori fotosintesis. 

1.4 Rumusan Permasalahan  

  Dari latar belakang,  identifikasi,  dan batasan masalah maka penelitian   ini akan 

membeberkan beberapa fakta permasalahan  yang ditemukan   sebagai berikut : 
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a. Apakah jenis hambatan belajar yang dihadapi para siswa  Klas XII IPA SMA Negeri 

1 Dolopo dalam materi fotosintesis? dan sinar-sinar  penting yang dibutuhkan pada 

waktu proses fotosintesis terjadi?  

b. Seberapa  tinggi tingkat perbaikan kualitas pembelajaran melalui  Model 5 E yang 

disertai penggunaan media Kotak sinar ultraviolet pada materi   Fotosintesis?  

c. Seberapa tinggi   respon sikap siswa terhadap implementasi Model 5 E secara teori 

maupun praktik pada  pembelajaran materi  fotosintesis?  

1.5   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1   Tujuan  

 Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui  jenis hambatan belajar yang dihadapi siswa  dalam materi fotosintesis 

dan sinar-sinar yang penting pada pembelajaran  secara teori ataupun praktek. 

b. Mengetahui tingkat perbaikan kualitas pembelajaran melalui  Model 5 E dengan 

disertai penggunaan media Kotak sinar ultraviolet pada materi   Fotosintesis. 

c. Mengetahui respon sikap siswa terhadap  Model 5 E secara teori maupun praktik 

pada  pembelajaran materi  fotosintesis. 

 1.5.2   Manfaat  

        Berdasarkan rumusan tujuan di atas maka diharapkan hasil peneilitan ini dapat 

bermanfaat untuk: 

1. Siswa  

a.   Terampil  menggunakan media percobaan sederhana , 

b.  Meningkatkan  pemahaman materi sinar- sinar yang  sangat dibutuhkan  dalam 

kegiatan fotosintesisa,  

c..  Membangun kebersamaan antar kelompok siswa , sehingga timbul  sifat  kegotong 

royongan   dalam unjuk kerja:  siswa –siswa, siswa-guru dan   siswa karyawan 

sekolah pada waktu  kegiatan eskprimen.   

2.  Guru 
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a. Dapat membantu para siswa mengatasi kesulitan belajar tentang materi fotosintesis, 

b. Untuk menyelaraskan atmosfer dan  suasana ruang kelas yang lebih tertib, kondusif  

dan menyenangkan, 

c. Sebagai umpan balik pembenahan/perbaikan kualitas proses    belajar-mengajar 

dalam ruang kelas yang bersifat berkelanjutan, reliabel, valid dan terbuka, 

d. Mendorong  professional guru melalui penggunaan alat    pembelajaran yang 

sederhana dan mudah di terapkan di ruang kelas, 

e. Dapat mendesiminasikan upaya-upaya temuan inovasi pembelajaran melalui        

siklus model 5E yang berbasis saintifik,  berkarakter, humanis, pada rekan sejawat 

lain. 

3.  Instansi Pendidikan  

 SMA Negeri 1 Dolopo selaku lembaga pendidikan akan memperoleh 

kemanfaatan dari kegiatan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Perbaikan dan peningkatan  kualitas  proses  pembelajaran di ruang belajar tidaklah  

harus mendatangkan alat- alat yang mahal, canggih dan modern, akan tetapi bisa 

didapat melalui  usaha-usaha dari guru yang kreatif, handal dan berpengalaman 

dengan dorongan positif/ dari sekolah  upgrading pada  lingkungan mikro dan 

makro sekolah ( antara lain: pemakaian alat praktek yang  sederhana dan mudah 

diperoleh di lingkungan sekolah serta dapat menjelaskan  permasalahan yang 

dihadapi  siswa tentunya). 

b.  Menghasilkan laporan-laporan penelitian guru yang dapat dijadikan bahan rujukan  

 bagi para  pendidik (guru) lain untuk meningkatkan keterandalan kualitas 

pembelajaran biologi pada umumnya,  dan materi fotosintesis khususnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Deskripsi Variabel Yang  Dipecahkan 

2.1.1  Hambatan Belajar Pada Materi Pelajaran  

 Menurut Winkel (2007:1)  kemampuan belajar yang dimiliki manusia, 

merupakan bekal yang sangat pokok. Berdasarkan kemampuan itu, umat manusia telah 

berkembang selama abad-abad yang lalu dan tetap terbuka kesempatan luas baginya 

untuk memperkaya diri dan mencapai taraf kebudayaan yang tinggi. Misalnya para ahli 

teknologi berusaha terus runtuk menemukan sumber-sumber enersi yang baru, dengan 

mempergunakan hasil penemuan ilmiah yang telah digali oleh generasi-generasi 

terdahulu. Namun, tanpa dibekali kemampuan belajar kemajuan di bidang teknologi ini 

tidak mungkin. 

2.1.2.  Cara Mengatasi Hambatan Belajar 

 Menurut Wlodkowski (2004) bahwa hambatan belajar pada umumnya 

ditemukan ketika anak tidak lagi memnyukai bacaan, menulis, berpIkir , berhitung, 

dan memecahkan masalah, tidak mau hadir ke sekolah dan lain-lain. Maka, untuk 

mengatasinya diperlukan motivasi belajar. Bila motivasi belajar seorang anak sudah 

berkembang dengan baik sebuah  ciri pribadi, masa depannya akan diberkahi dengan 

penemuan, kesempatan, dan kontribusi  (2004:23). Dalam  pengertian  yang paling 

luas  motivasi belajar adalah suatu nilai dan dorongan untuk belajar (2004:11). Proses 

belajar tersebut disederhanakan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                                                                                              

Gambar 2.1: Proses belajar 

 Dari pembahasan di atas,  hambatan belajar siswa dapat dipecahkan dengan 

beberapa faktor Proses belajar yang meliputi: (1) Motivasi, (2) Perhatian pada pelajaran, 

(3) Mengingat dan Menerima, (4) reproduksi, (5) Generalisasi, (6) Latihan Umpan 
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MENGERTI 

Tidak tahu PROSES BELAJAR: 

1.Motivasi,           2.Perhatian pada  pelajaran 

3.Menerima dan mengingat, 4. Mengulangi 

5.Generalisasi      6. Latihan dan umpan balik 

 

 



Balik. Bila ditinjau dari pengukuran, dapat dikatakan bahwa hambatan belajar 

merupakan proses belajar yang merupakan masalah yang kompleks sifatnya 

(Rooijakkers: 2009: 20-25).  

 Sedangkan menurut Winkel (2007:436) hambatan belajar yang terjadi pada diri 

siswa  bisa disebabkan oleh suasana di sekolah pada umumnya, yang menimbulkan 

tekanan psikologis bagi siswa,  jumlah siswa yang terlalu banyak, Peraturan sekolah 

yang terlalu keras, kebersihan ruang-ruang kelas yang tidak terpelihara, fasilitas 

pendukung yang terlalaikan, semuanya menimbulkan perilaku negatif siswa. 

2.2 Deskripsi Variabel Tindakan 

2.2.1.    Model 5E Sebagai Metode  Pendekatan Saitifik   

 Model 5E bagian dari pembelajaran saintifik dan selaras dengan 

kurikulum Nasional tahun 2013.  Apakah pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu? 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar  peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan 

dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.  Pendekatan 

saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam 

mengenal, memahami  berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi 

searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber  

melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu.  

 

 

 

                                                                                                                                         

Gambar 2.2. Pendekatan Saintifik dan 3 Ranah yang disentuh 
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 Model 5 E berasal dari singkatan Engagement, Exploration, Explanation, 

Elaboration, dan Evaluation. Adapun deskripsi pembelajaran dari model 5 E sebagai 

siklus belajar  sebagai berikut: 

Tabel 2.1; Model  Pembelajaran 5 E 

Tahapan  Deskripsi 

Engagement 
Objek, suatu peristiwa ataupun sebentuk pertanyaan digunakan (Engage) 

kepada siswa. Melalui fasilitas hubungan  proses pembelajaran diantara 

siswa apakah mereka  mengetahui serta dapat melakukannya.  

Exploration 
Objek dan Gejala di Eksplorasi, menggunakan lembar kerja aktiv (hands-

on) beserta dengan petunjuk pengerjaanya 

Explanation 

Para siswa menjelaskan kepahaman mereka terhadap konsep dan proses . 

Konsep baru dan ketrampilan di kenalkan sebagai penjelasan kedalam  

konsep serta melekat dengan apa yang mereka lihat. 

Elaboration 
Setiap siswa mengikuti kegiatan guna menerapkan konsep dalam konteks, 

dan mengkonstruksi atau memperluas  kedalaman materi dan ketrampilan. 

Evaluation 

Siswa dinilai  kemampuan pengetahuannya, ketrampilan dan 

kecakapannya, Aktivitas penilaian meliputi perkembangan serta 

efektivitas pembelajaran. 

 

2.2.2  Aktivitas Fotosintesis,  Teori Pendukung, Fisiologis Tanaman 

a. Reaksi Fotosintesis  

Menurut W Kimbal dalam Wildan Yatim (2003) ,  proses tersebut dapat di 

sketsakan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Skema Proses Fotosintesa (Wildan Yatim, 2002) 

9 

javascript:void(0)


b. Beberapa Perkembangan Tentang Teori Fotosintesa  Sebelumnya:           

Lazimnya peristiwa fotosintesa dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia yaitu: 

                   6CO2   + 6 H2O    C6H12O6 + 6O2  

Gambar 2.4.  Reaksi Kimia dalam Fotosintesa 

        Peristiwa ini hanya berlangsung jika ada klorofil dan ada cukup cahaya. Beberapa 

sarjana yang telah mengembangkan kebenaran peritiwa tersebut di atas melalui pene 

litian fotosintesa  diantaranya: Ingenhousz, Engelmann. 

i). Ingenhousz  (1799) :                    

 Sarjana ini membuktikan, bahwa pada fotosintesa dilepaskan O2 . Hal ini 

dibuktikannya dengan percobaannya yang menggunakan tanaman air Hydrilla 

verticulata di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut kena sinar, maka timbullah 

gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Gas ini 

ternyata okisgen. 

ii).  Engelman (1822):                  

     Sarjana ini membultikan, bahwa klorofil merpakan  suatu factor 

keharusan  dalam proses fotosintesis. Untuk ini ia menyinari ganggang hijau Spyrogyra 

yang kloroplasnya berbentuk pita melingkar sperti spiral. Hanya  kloroplas yang kena 

sinar melepaskan oksigen. Ini terbukti dari banyaknya bakteri-oksigen yang berkerumun 

sekitar tempat kloroplas yang kena sinar. 

c. Pengaruh Cahaya Terhadap Fotosintesa 

          

 

 

 

 

 

                     Gambar2.5: Spektrum sinar yang kasat mata ( Kimbal, 2008: ) 
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 Mengingat dalam percobaan ini dipergunakan sinar buatan yang terbuat dari 

lampu TL yang nantinya menjadi sumber cahaya, maka diharapkan kiranya hasil-hasil 

yang diperoleh dalam percobaan ini dapat dibuat perbandingan-perbandingan yang lebih 

mendekati dengan hasil-hasil  percobaan fotosintesa menggunakan berbagai cover 

warna dengan mempergunakan energi cahaya    bersumber cahaya matahari langsung. 

2.3.  Kerangka Berpikir 

  Adapun kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6: Kerangka Berpikir Penerapan  Model 5 E  dan  Penggunaan Media 

2.4  Hipotesa Penelitian 

  ”Jika  Model siklus 5E  dalam PBM Disertai Implemntasi Media Kotak Sinar 

Ultraviolet Maka  tidak terdapat hambatan belajar lagi pada siswa Saat  pembelajaran 

materi Fotosintesis, Kualitas Hasil Belajar internal dan eksternal Siswa Meningkat 

minimal 79 % pada saat kegiatan teori maupun praktik .”  

 

 

11 



BAB III 

METODE  PENELITIAN   

3.1 Pendekatan  dan Desain  Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

  Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji  suatu  kebenaran  pengetahuan  dengan  menggunakan  cara-cara  ilmiah. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian adalah metode yang digunakan harus 

disesuaikan dengan objek penelitian dan tujuan yang akan dicapai sehingga penelitian 

akan berjalan dengan sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode  eksperimen. Sasaran penelitian adalah siswa kelas XII IPA 1 sebagai kelas 

eksperimen, dan siswa kelas   XII IPA 4 sebagai kelas kontrol. Kedua kelas memiliki 

kemampuan dasar awal sama, karakteristik yang sama dan diajarkan oleh guru yang 

sama.  

3.1.2. Desain Penelitian 

Desain eksperimen dalam penelitian menggunakan Static-Group Comparison 

yaitu design yang terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi 

dibagi dua, yaitu setengah kelompok (satu kelas) untuk eksperimen (yang diberi 

perlakuan/ O1) dan setengah untuk kelompok kontrol /satu kelas ( yang tidak diberi 

perlakuan/ O2). Desain ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

O1     =    Hasil pengukuran setengah kelompok yang  diberi perlakuan    

O2    =    Hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan 

Pengaruh perlakuan pemberian  model 5 e dan media terhadap  belajar siswa 

pada materi fotosintesis 

        =  O1  -   O2 

 

Kelompok  Pengukuran(pretest) Perlakuan  Pengukuran  

(post test) 

Eskperimen  X1 X1 T1 

Kontrol  X2 - T1 
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Selain menggunakan post tes sebagai alat pengukuran dalam peneltian ini proses hasil 

pembelajaran juga digunakan kegiatan pre-tes pada kelas kelompok eskperimen maupun 

kelas kelompok kontrol.  

3.2 Setting  Penelitian 

3.2.1. Langkah Penelitian   

Pembelajaran Model 5E dimulai dengan tahap  Persiapan/ langkah Engage yaitu guru  

membentuk  siswa  dalam  kelompok,  kemudian membagi perangkat kegiatan siswa 

yang meliputi Hands-on/LKS,  guru menanyakan berbagai hal  yang terkait proses 

hidup pada tanaman,  meliputi: Apa yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh?, apakah 

proses kimia yang paling vital  terdapat dalam  tanaman?, tahapan persiapan ditutup 

dengan guru membagikan soal-soal pretes untuk menguji tingkat komprehnsif para 

siswa terhadap materi fotosintesis. Pada tahapan kedua/ langkah Explorasation , 

Guru mengajak para siswa memainkan diorama proses Fotosintesis  pada  area terbuka 

yang luas di halaman sekolah,.  Para – siswa merasa bebas untuk berimprovisasi -para 

siswa akan  memainkan peran yang berbeda –beda bagian dari  proses . Setiap siswa 

mengasumsikan peran dalam proses fotosintesis. Diantara Peran adalah: matahari, 

tanaman, air, karbon dioksida, energi, gula dan narator sebagai dalang. Matahari 

bersinar di tengah ruangan. Tanaman dikelilingi oleh energi, air dan karbon dioksida 

yang berjalan di sekitar mereka dan kemudian duduk. Gula dan oksigen kemudian 

mengambil giliran untuk berjalan di sekitar tanaman. Guru sebagai Narator 

menggambarkan proses seperti yang terjadi. Hewan (orang) juga dapat dimasukkan 

memberikan pelepasan /CO2 (karbon dioksida dan menerima oksigen). Para siswa 

mungkin ingin mengulang proses berulang untuk menunjukkan bagaimana hubungan 

terus berlanjut. Gunakan diagram dalam informasi  membantu mengatur permainan 

peran.  Guru membantu menayangkan pada slide layar  reaksi kimia dalam fotosintesis, 

akan membantu memperjelas proses. Pada akhir sesi eksplorasi guru membagikan 

kuesioner terkait kegiatan yang baru dilakukan siswa.  Tahap ketiga/langkah 

Explanation kegiatan proses belajar mengajar diskusi-informasi, menggunakan bahan 

internet siswa diajak surfing situs web ,dengan aplikasi Powerpoint,  guru 

menyampaikan informasi proses tahapan awal fotosintesis hingga proses fotossintesis 

berakhir. Selesai kegiatan  guru memberi tugas rumah para siswa untuk mendalami 

bacaan materi  terkait cahaya, sinar sinar yang dibuthkan oleh daun untuk proses 
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fotosintesis. Tahap keempat/langkah Elaboration  guru membagikan perangkat 

pembelajaran siswa yang meliputi: form Hands-on /LKS siswa, seperangkat alat  kotak 

sinar ultraviolet, kotak sinar cahaya  biru. Merah. Hijau, putih, kuning,  Siswa 

melakukan kegiatan praktikum, observasi, pendataan, pengukuran, analisis data, 

berdiskusi, mendokumentasikan kegiatan, dan menyimpulkan hasil praktikum  

Sementara siswa melakukan kegiatan, guru mengelaborasi, berkeliling tiap kelompok 

didatangi, membantu kesulitan kelompok, dan berbagi pengetahuan dengan kelompok 

untuk mendiskusikan  perbedaan hasil fotosintesis dengan media sumber cahaya yang 

berbeda antar kelompok, kegiatan elaborasi ditutup dengan pengumpulan datap-data, 

serta tiap kelompok mempresentasikan hasil praktikum. Pada tahapan kelima/langkah 

Evaluation Setelah pembelajaran dilakukan 2 kali pertemuan kedua kelas tersebut 

diberi tes dengan soal yang  sama.  Siswa dinilai kemapuan 

pengetahuannya,ketrampilan dan kecakapannya.Data  yang  diambil  meliputi  penilaian 

proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses pembelajaran 

dilakukan selama proses pembelajaran  berlangsung  dengan  menggunakan lembar  

pengamatan  yang  meliputi  beberapa  aspek yaitu: keantusiasan, kerjasama dalam 

kelompok, kontribusi, ketepatan waktu dan hasil kerja kelompok. Setiap aspek diberi 

skor 1-4. skor 4, jika ≥75% siswa melaksanakan, 3 jika 51%-74% siswa melaksanakan, 

2 jika 26%-50% siswa melaksanakan, 1 jika ≤ 25% siswa melaksanakan.   Penilaian   

Hasil   Belajar   dilakukan setelah 2 kali pertemuan berupa soal uraian yang berjumlah 5 

soal. Rentangan skor 1-20. Isian assessment , digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penerapan pembelajaran  Model 5E dengan mengunakan media kotak sinar 

ultraviolet, biru, merah, kuning, putih pada materi Fotosinesis. Untuk bahan refleksi 

pembelajaran di lab, guru,  dilibatkan rekan sejawat selama kegiatan pembelajaran 

membantu guru untuk: obervasi, dan mencatat segala kegiatan guru dan 

mendokumentasikan pada form daftar periksa yang terdiri atas kegiatan Pra lab, 

Kegiatan Lab, dan Pasca  Lab.   Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Nilai hasil 

tes dianalisis dengan cara menghitung skor yang diperoleh siswa dibagi skor maksimal 

dikali 100. Respon siswa dianalisis dengan 

menggunakan rumus :P=F//N x 100 % P: Persentase, f; 

frekuensi, N: jumlah responden (Hidayati,2005). Data observasi kualitas proses 

pembelajaran menggunakan rentangan  skor 1-4. Kemudian  setiap aspek dianalisis 
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dengan cara menjumlah skor dari seluruh kelompok. Selanjutnya untuk mengetahui 

berhasil tidaknya model pembelajaran 5E menggunakan media kotak sinar ultraviolet, 

kotak sinar biru, merah, hijau, kuning, putih pada materi Fotosintesis dapat dilihat dari 

rata-rata hasil tes, yaitu membandingkan hasil pembelajaran model pembelajaran 5E 

dengan media kotak sinar ultraviolet, kotak sinar biru, merah, hijau, kuning, putih 

pada materi Fotosintesis pada kelas XII IPA 4 (kelas eksperimen) dengan kelas XII IPA 

I (kelas kontrol).  Jika rata-rata hasil tes kelas eksperimen  lebih   besar   dari   kelas   

kontrol,   maka masalah yang diujicobakan/ dieksperimenkan telah menjawab 

permasalahan (Bagan Alur penelitian terlampir). 

3.2.2    Obyek dan Subjek Penelitian 

   Selanjutnya subyek penelitian ini di setting untuk Siswa SMA Negeri 1 Dolopo 

Kelas XII IPA  tahun Pelajaran 2017/2018, semester ganjil, sedangkan obyek penelitian 

adalah berupa variabel yang  diselidiki dalam rangka memecahkan permasalahan yang 

telah dirumuskan dimuka . 

3.2.3 Waktu  Penelitian (Jadwal terlampir) 

  Penelitian eksperimen  ini  direncanakan selama  4 bulan, pada awal  bulan Juni 

2017  sampai dengan  akhir Bulan September 2017, semester ganjil.  

3.2.4   Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian 

   Populasi yang dipilih adalah seluruh siswa di kelas XII IPA SMA Negeri 1 

Dolopo.yang akan masuk pada tahun pelajaran 2017/2018.  Jumlah  paralel untuk kelas  

XII IPA di SMA Negeri 1 Dolopo ada lima kelas. Masing-masing kelas memiliki 

jumlah siswa bervariasi antara 30-32 siswa. Total  terdapat sejumlah 150 siswa.   

 Metode Pengambilan sampel untuk  penelitian ini  dilakukan dengan teknik 

Simple random  Sampling. Pemilihan sample ini didasrkan kriteria :          

(i).   Hal ini mengingat homogenitas pada populasi.                                  

(ii). Ukuran unit analisis sampel   pada  kelas kontrol maupun kelas eksperimen masing 

memiliki jumlah  30 siswa,  menggunakan tabel yang dikembangkan  dari Isaac dan 

Michael (Sugiyono:126). Peneliti   memutuskan untuk taraf  kesalahan 5% dipilih  

jumlah sampel 28 siswa pada kelompok kontrol dan untuk kelompok kelas eksperimen 

dengan taraf kesalahan 1% dipilih 29 siswa. Adapun pengambilan individu sampel 

dilakukan dengan menggunakan pengundian. Pengundian dilakukan dengan cara setiap 

anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai dengan jumlah anggota populasi.    
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iii.  Jumlah responden 57 , dengan rincian kelas kontrol 28 responden. Kelas eksperimen 

29 responden. 

3.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

3.3.1  Validitas Internal  

 Validitas internal atau rasional  bila criteria yang ada dalam isntrumen secara 

rasional (teoritis)  telah mencerminkan apa yang seharusnya diukur. Instrument  

dikembangkan menurut teori yang relevan (Sugiyono:174). Adapun dalam penelitian ini 

dikembangkan berdasarkan teori yang relevan ( construct validity) , dan berdasarkan 

rancangan program yang telah ada (content validity). Media kotak sinar ultraviolet  

sebagai media yang dikembangkan dari teori fotosintesis, untuk membuktikan tidak 

diperlukannya  sinar ultraviolet saat proses fotosintesis berlangsung.  

1. Validitas konstruk: untuk mengujinya digunakan pendapat dari ahli , dalam hal 

ini rekan sejawat yang juga berprofesi sebagai guru mata pelajaran biologi. 

2.  Validitas isi: untuk mengujinya dengan menbandingkan  antara isi instrument 

dengan pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono: 182). 

3.3.2. Validitas Eksternal 

 Validitas eskternal instrument  dikembangkan dari fakta empirik. Fakta empirik 

dalam hal ini  sumber bahan belajar,  media bantu lain untuk kegiatan fotosintesis, 

misalnya penggunaan poster, diorama fotosintesis. Untuk uji validitas eskternal, peneliti 

melakukan dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrument 

penelitian dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Sugiyono: 183). 

3.3.3 Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Reliabiltas dilakukan agar hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama (Azwar: 4).Uji Reliabilitas instrumen dilakukan secara eksternal dan 

internal. Secara eksternal  dengan dilakukan  test-retest dengan cara mecobakan 

instrumen beberapa kali pada responden. Instrumennya sama, respondennya sama dan 

waktunya yang berbeda. Sedangkan secara internal reliabilitas diuji dengan 
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menggunakan teknik belah dua (split half)  dari Sperman Brown. Dengan rumus sebagai 

berikut 

  

 

3.4.  Teknik  Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi Terstruktur 

Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa,  observasi ini dirancang oleh peneliti 

secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Pada 

kegiatan ini peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Pedoman  wawancara terstruktur digunakan sebagai pedoman untuk 

melakukan observasi.  

3..4.2  Wawancara terstruktur 

Pada kegiatan  wawancara  terstruktur ini peneliti melakukan wawancara dengan 

responden, selain membawa pedoman untuk wawancara, peneliti dalam pengumpulan 

data menggunakan berbagai media bantu, seperti poster fotosintesis, diorama 

fotosintesis, tape recorder, sumber data, kamera, brosur tentang materi fotosintesis, alat 

perekam. 

3.4.3. Instrumen Peneltian  

 Instrumen peneltian yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Tes, angket dan wawancara terstturktur. 

2. Instrumen yang telah terstandar.  

3.5  Analisa Data Penelitian        

 Analisa data dilakukan selesai pengumpulan data.  Kegiatan analisa 

menggunakan teknik deduktif  dan menggunakan statistik untuk pembuktian hipotesis. 

Analisa data deskriptif dilakukan  terhadap data yang bersifat kualitatif. 

3.5.1  Sumber Data         

 Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Untuk mendapatkan sumber data perlu diketahui tentang subjek penelitian 

dan responden.  

Keterangan : 

ri = reliabilitas internal seluruh instrment     

rb     = korelasi product momen antara 

belahan pertama dan kedua 

r I  =     2rb                  

 

  

1+rb 
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1. Subjek penelitian, Subjek kajian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Dolopo kelas 

XII IPA yang duduk pada semester ganjil tahun 2017/2018.                      

2.  Responden,. Pihak yang akan menjadi responden yaitu :  a. Kepala Sekolah,   b. 

guru wali kelas c. siswa klas XII IPA. 

3.5.2  Data Primer         

 Data primer yang diperlukan untuk penelitian ini  yang diberikan kepada 

responden. terdiri dari 4 bagian yaitu bagian 1 berisi data kuesioner identitas siswa dan 

responden. Bagian 2 adalah pre- tes  kuantitatif, bagian 3 adalah angket, bagian 4 

wawancara terstruktur dan bagian 5 adalah post-est kuantitatif . Pada bagian 1 untuk 

kuesioner, berisi beberapa pertanyaan seputar data pribadi responden seperti 

pembiasaan belajar siswa di rumah, motivasi untuk belajar,   Bagian  kualitatif 1  untuk 

pembiasaan siswa belajar di rumah  7 pertanyaan, 10 pertanyaan seputar Motivasi. 

Sedangkan untuk kuesioner kemampuan mengingat dan menghapal materi pelajaran, 

menuangkan dalam ulangan dan menyimpulkan materi pelajaran terdiri dari 5 

pertanyaan seputar ketrampilan intelegensi dan 2 pertanyaan seputar kemampuan 

umpan balik. skala pengukuran pada kuesioner memakai skala 1 sampai 5 berdasarkan 

Skala Likert.  

3.5.3   Data Sekunder         

 Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti membutuhkan data sekunder. 

Adapun data sekunder yang diperlukan adalah : 1. Literature-literatur yang mendukung. 

2. Data kegiatan siswa yang diteliti, Di samping itu ada data tentang manajemen sekolah 

seperti : a. point pelanggaran tata tertib sekolah, b, dokumen raport siswa, c. 

Karakteristik Responden. 

3.5.4  Metode Pengolahan Data  

Metode pengolahan data dilakukan dalam 4 tahap yaitu :    

 • Tabulasi Data Tahap Pertama. Tabulasi data tahap pertama adalah untuk 

mengelompokkan jawaban dari responden dan dilakukan pada semua jenis kuesioner.    

• Tahap Pemberian Kode Tahap ini dikerjakan dengan cara memberikan inisial huruf 

pada input data SPSS 13.0 dari variabel pertanyaan dalam kuesioner bagian 1 dan 2.      

• Perhitungan Data Perhitungan data menggunakan software SPSS 13.0 pada data 
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kuesioner bagian 2 dan 3 untuk mencari nilai koefisien korelasi. Sedangkan kuesioner 

bagian  4 tidak dihitung, karena data bukan berbentuk angka. •Tabulasi data Tahap 

kedua. Tabulasi data tahap kedua  adalah mengelompokkan data hasil perhitungan atau 

output dari SPSS 13.0 untuk semua kuesioner.  

3.6  Metode Analisa Data        

 Analisa data dalam  penelitian menggunakan analisis informasi berdasarkan 

jenis informasi yang diperoleh, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.  

3.7. Rencana Pembiayaan (terlampir) 
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BAB IV 

PROSES PEMBELAJARAN DENGAN MEDIA ( Hands on Pegangan Siswa)  

(DEMONSTRASI MEDIA KOTAK SINAR ULTRAVIOLET )                                                        
Waktu : 3 menit x 45 menit ( 3 jam Pelajaran) 

A.  Ringkasan   

Photosynthesis,  Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tanaman 

alga, dan banyak spesies bakteri untuk mengubah energi cahaya yang 

ditangkap dari sinar matahari menjadi energi kimiawi yang bisa digunakan 

untuk bahan bakar aktivitas organisme. Organisme fotosintesis disebut 

photoautotroph, karena mereka bisa menciptakan makanan sendiri. 

Fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan 

glukosa, dan melepaskan oksigen sebagai produk limbah. 

6 CO2 + 6 H2O + light energy ! C6H12O6 + 6 O2 

B.  Pengantar:  Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan 

praktikum pengamatan warna  cahaya menggunakan media Kotak sinar 

ultraviolet. 

1. Cara Kerja/ Prosedur:       

 a. Menyiapkan alat dan bahan.                        

b. Melakukan persiapan pemilihan tumbuhan  air hidrilla  yang meliputi ( 

tempat, ukuran dan jenis tumbuhan yang sama)                 

 c. Menyiapkan frame kertas minyak warna untuk menutup bingkai kotak 

ujung yang kaca yang tediri atas   5 warna kertas ( kuning, orange, biru, 

merah, hijau).                              

  d. Menyiapkan botol air minum besar ( 1500 ml) berjumlah 5 masing 

masing botol diisi dengan:        

   - larutan  NaHCO3, 10 cc dan     

  - timbang tumbuhan air hidrilla sebanyak 35  gram  

2. Merakit media kotak sinar ultraviolet    

  1). Meletakkan botol yang telah berisi tumbuhan air, NaHCO3, 

pada bagian ujung kotak lain yang terdapat pintu yang bisa dibuka.  
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Sedangkan ujung botol posisinya keluar dari lubang kotak. Setelah itu 

ditutup dengan tutup karet berlubang satu.    

 2). Pada bagian tutup karet botol yang berlubang diselipkan selang 

karet dan ujung selang karet yang lain   dihubungkan dengan alat syringe 

( alat suntik) dan diberi klam biar tidak terlepas.    

 3).Tutuplah kedua ujung kotak baik yang kaca maupun yang dari tutup 

kayu sehingga tidak bisa masuk cahaya lain ke dalam kotak. 

3.  Pengamatan                 

1). Hidupkan stop watch kalian, dan tunggu setelah 10 menit lalu 

lakukan penghitungan seberapa banyak gelembung gas yang keluar 

dari dalam syringe.                

2). Ulangi langkah langkah 1,2,3 pada sumber cahaya lampu TL warna 

yang lain.         

3).Masukkan data hasil pengamatan anda ke dalam table hasil pengamatan 

yang telah disediakan di lembar form bawah          

4). Dari data hasil table pengamatan yang telah terisi salinlah ke dalam  

grafik hubungan antara warna cahaya dan kecepatan fotosintesa.  

4. Bahan diskusi Kelompok:              

1). Dari hasil kegiatan percobaan yang telah anda lakukan. Pada 

sinar lampu tl warna apakah ditemukan jumlah gelembung gas yang 

terbanyak dan tersedikit? Mengapa terjadi demikian! Deskripsikan 

jawaban anda berdasarkan hasil eksplorasi dan identifikasi 

percobaan!                                                       

2). Warna lampu tl yang manakah yang paling banyak diserap 

klorofil? Hubungkan jawaban anda dengan sifat panjang gelombang 

yang dimiliki masing masing warna!                   

3).Sebutkanlah sinar sinar yang paling bermanfaat bagi klorofil?        

4). Tuliskanah beberapa dictum kesimpulan pada paragraph pendek 

dari percobaan tersebut di atas? 
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5. Sumber dan alat Belajar: 

a. Buku pelajaran Biologi jilid XII 

b. Buku  LKS bio jiid XII 

c. Vcd pembelajaran animasi Enzym dan proses Fotosintesis 

d. Kotak sinar ultraviolet 

6. Skematis reaksi kimiawi  enzymatik Fotosintesis (Menurut Wildan 

yatim, 1982) 

 

 

 

Gambar: Skematis  Fotosintesis (Wildan Yatim, 1082) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pengaruh Cahaya Terhadap Fotosintesa 

          

 

 

 

 

 

                

 

   Gambar2.5: Spektrum sinar yang kasat mata ( Kimbal, 2008:) 
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C. Media Pembelajaran  

1. Media Pembelajaran 

a. Pembelajaran Model 5E 

b. Konstruksi Media Kotak Fotosintesis 

2. Uraian Tentang Media 

D. Penggunaan Media Kotak Fotosintesis  dalam Pembelajaran  

Uraian : Guru Menyiapkan peralatan, dan bahan. Peralatan meliputi: lampu TL, 

selang karet, Alat suntik tanpa jarum, kabel dan jack listrik, tutup  botol, karet,  

kertas minyak, starter, travo TL, timer/stopwatch, bekas sedotan minuman, 

kabel olor,solatip, kertas milimimeter block, botol gallon aqua bekas, neraca. 

adapun bahan meliputi:  tumbuhan air Hydrilla, air, baking soda ( NahCO3), 

Vaselin. Dalam penggunaanya media Kotak Fotosintesis terdiri atas satu set 

kelengkapan. Satu set kotak fotosintesis terdiri atas. 4 lampu TL ( 10 watt) satu 

warna, tombol on/off,  alat suntik tanpa jarum, kabel dan jack listrik, satu buah 

botol aqua bekas (1500 ml) tumbuhan hydrilla, travoTL (4buah) dan starter 

(4buah). Mekenisme praktikum : 4 buah lampu TLyang dialirkan listrik akan 

menyinarii botol aqua yang di dalamnya terdapat tumbuhan air yang telah diberi 

NaHCO3. Pada saat terjadi fotosintesis akan dihasilkan gelembung gas. 

Gelembung gas yang keluar dari botol gallon aqua akan ditampung dan 

diteruskan masuk kedalam ruang alat suntik  melalui  ujungnya  yang 

dihubungkan dengan  selang karet. Desakan gelembung gas yang keluar dari 

fotososintesis akan keluar melalui selang karet yang seterusnya masuk ke 

dalam tuag alat suntik. Gerakkan gelembung gas ini akan menimbulkan ruang 

kosong pada tabung alat suntik.  Pada keadaan  awal, Setiap  kelompok akan 

mengamati dan  mencatat seberapa banyak gelembung gas yang keluar dari 

tabung gallon aqua. Setiap sepuluh menit  para kelompok siswa akan 

mengamati serta mencatat gerakkan gelembung gas tersebut. Pengamatan 

dilakukan dengan frekeuensi 4-5 kali 

 pengamatan.Pada  fase akhir pengamatan , hasil pengamatan selanjutnya 

ditabulasikan kedalam table hasil pengamatan, selanjutnya isian table hasil  

pengamatan diteruskan dengan pembuatan gambar grafik hubungan antara 

banyaknya gelembung gas yang terbentuk dengan  frekuensi penyinaran lampu 

TL warna. Untuk grand final data kelas, maka setiap kelompok melakukan 

triangulasi cross cek   data. Data yang  diperoleh akan dibandingkan masing 

masing kelompok untuk dikomunikasikan satu dengan lain sehingga menjadi 

23 



data kelas tunggal. Pada tahap sesi diskusi kelompok  praktikum, diminta setiap 

wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil-hasil pengamatan praktikum di 

depan kelas. Pada sesi ini peneliti memediasi sekaligus mereview beberapa 

bahasan materi ajar yang belum tuntas untuk didiskusikan sekaligus diberi 

jawabanya. Pada akhir praktikum peneliti menuliskan ulang di papan tulis 

beberapa dictum poin-poin  kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil kegiatan 

praktikum.   

E. Konstruksi Media Kota Fotosintesis 

 

F. Rancangan Pelaksanaan Percobaan Praktikum  Media Kotak sinar 

ultraviolet 

Adapun skematis  percobaan yang dilaksanakan sebagai berikut: 
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Ruang  gas 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

          

  Gambar: Proses Jalannya Percobaan menggunakan Media Kotak sinar 

ultraviolet 

Penjelasan: energy  cahaya dari sinar lampu TL yang (hijau, biru, kuning, ungu, 

merah)  sebagai pengganti  energy foton matahari terpancarkan dari lampu dan 

menimbulkan lompatan aktif dari electron klorofil tumbuhan hidrilla. Selanjutnya 

electron klorofil akan menghidrolisis molekul air  materi carbon dari sumber 

NaHCO3 sehingga terjadi proses reaksi terang . Proses  ini akan membentuk 

Molekul C6H12O6, gas Oksigen dan Energi. Oksigen dalam gelembung yang 

terlepas akan masuk kedalam selang karet. Selanjutnya akan masuk ke dalam 

syringe dalam gelembung gelembung yang ritmik. Gelembung ritmik gas akan 

menimbulkan terbentuk ruang kosong pada bagian dasar syringe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Persamaan Reaksi Fotosintesa:                         
6CO2+ 6H2O               C6H12O6+ 6O2 

 

 

3 Lampu TL 40 

wtt Botol Air, Tumbuhan 

Hidrilla, NaHCO3 Syringe , H2O, gelembung gas 

Daun 
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BAB V. LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Tingkat Kesulitan Penguasaan Materi  

Warna 

Cahaya  

Spectrum warna 

(nm)  

Jumlah gelembung  

(ml)  

Merah  650  15  

Orange  590  19  

Kuning  570  5  

Hijau  510  3  

Biru  475  9  

Ungu  400  10  

Ultraviolet  320 0 

 

Pada kegiatan pembelajaran di kelas serta praktikum  laju fotosintesis, secara 

keseluruhan telah menunjukkan hasil-hasil yang positif untuk pencapaian 

penguasaan materi siswa yang meliputi:Grafik perbedaan  kecepatan rata-rata 

laju fotosintesis antara sinar matahari langsung dan sinar lampu TL ( Biru, 

Kuning, Merah, Hijau, Putih, Ungu,) Menyimpulkan keseluruhan proses dalam 

fotosintesis, Sebelum diadakan tindakan, nlai rata-rata perolehan hasil belajar 

siswa pada materi fotosintesis adalah  65 % setelah diadakan tindakan dengan 

pembelajaran model 5 E disertai media kotak sinar ultraviolet hasil perolehan 

78% maka  hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang siginfikan, sedang 

kan hasil akhir keseluruhan penguasaan materi yaitu 71% ada 11 siswa yang 

nilainya masih dibawah standar nilai SKBM/KKM biologi  sebesar (73%) (lihat 

tabel 1).  
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B. Peningkatan Prosentasi Hasil Belajar  

Pada lampiran 2  tabel 2, butir 4) (i) untuk kemampuan siswa dalam  

menggambar grafik  hasil eksprimen terjadi penguatan  positif sebesar 75% 

berhasil dan benar sisanya 25% masih belum bisa menuliskannya dengan 

benar. (ii) untuk butir 5 tabel 2, lampiran 2) Kemampuan  membuat grafik 

perbedaan juga mengalami penguatan positif, yang sebelumnya 10,59%, 

setelah tindakan  naik menjadi 88%  atau  naik sebesar 77,51%).(iii). 

Kesulitan belajar yang dihadapi siswa identifikasi terhadap materi cahaya 

utama dalam fotosintesis, ternyata  juga mulai ada penurunan  yang tadinya 

88,51% turun menjadi 12%. (iv). Untuk komunikasi interaktif  dengan 

penggunaan media (butir 7),yang tadinya  hanya ada 60 persen proaktif 

dalam praktik , setelah selesai kegiatan belajar mengajar  terjadi lenaikan dari 

82%. Sedangkan yang belum  paham penggunaan media  tinggal 18 % siswa. 

(v). Kemampuan berpikir,  dan berempaty, dan berdiskusi (Pada diktum 8, 

lampiran 2) terjadi kenaikan  pada siswa yang berpartisipasi dalam diksusi 

kelompok kelas, tadinya  6,29% menjadi 95%, atau naik signifikan 88,79%), 

pada diktum 8 para siswa yang bertugas untuk berdiskusi ataupun praktikum 

saling berperan aktif  dalam kegiatan di laboratorium atapun di kelas.   

C. Untuk Kemampuan Respon Siswa terhadap Media bant 

Pembelajaran 

Adapun hasil rekapitulasi pendapat siswa, (pada lampiran 2 tabel 2, diktum 

9) media bantu kotak sinar ultraviolet meningkatkan respon  positif.   

Pembelajaran model 5E telah mengubah tingkatan  kooperatif antara peserta 

didik, yang awalnya sebagaian kecil siswa  terlibat hanya 45,19%  setelah 

diberikan tindakan model pembelajaran 5 E disertai media kotak sinar ultraviolet 

tingkatan kooperatif antar siswa meningkat 82,0% (naik sebesar 36,89%), 

(pada lampiran 2 tabel 2, diktum 10) kegiatan pembelajaran kooperatif   begitu 

pentingnya yang tadinya  30% respon siswa untuk saling memberi motivasi, 

setelah diberikan tindakan pembelajaran model 5 E disertai media kotak sinar 

ultraviolet respon siswa meningkat menjadi 82%  ( meningkat 48%). 

Pembelaran mode 5 E dengan media kotak sinar ultraviolet telah mengubah 
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kebiasaan siswa. Hal ini sebagaian suasana dalam kelas  maupun saat 

praktikum,  menjadi lebih mengalir, enjoy, dan fresh,  siswa  banyak yang 

terlibat dalam kerja kelompok baik di ruang kelas maupun di kegiatan 

praktikum. Hal ini memperlihatkan mpembelajaran model 5E dengan disertai 

media Kotak sinar ultraviolet telah sesuai dengan ranah pembelajaran biologi, 

dari siswa untuk siswa ( student center).  Sebagaian  besar para siswa telah 

saling sharing, tolong-menolong dan berparitisipasi aktif dalam kegiatan 

(82,0%), dan sisanya tinggal 18% siswa yang masih belum respon. Maka hal ini 

akan ditindak lanjuti pada tahapan  refleksi. Sedangkan pada lampiran 2 tabel 2 

diktum 10, semua  siswa yang hadir sangat antusias, dan  berkomitmen untuk 

saling kooperatif dan bekerjasama dalam setiap kegiatan sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT 

 

A. Kesimpulan 

Untuk kesulitan belajar siswa terhadap materi, terjadi perbaikan sebelum 

diberikan tindakan model pembelajaran 5E disertai dengan media kotak sinar 

ultraviolet adalah  65 % setelah diadakan tindakan dengan pembelajaran model 

5 E disertai media kotak sinar ultraviolet hasil perolehan 78%   hal ini 

menunjukkan peningkatan siginfikan, sedangkan hasil akhir keseluruhan 

penguasaan materi yaitu 71%, masih terdapat 11 siswa yang nilainya dibawah 

standar nilai SKBM/KKM biologi  sebesar (73%) (lihat tabel 1). 

 Untuk prosentase  Hasil belajar siswa yang diperoleh sebelum dan 

sesudah  implementasi   Model pembelajaran 5 E  disertai penggunaan media 

Kotak sinar ultraviolet terjadi penguatan yang positif (lampiran 2, tabel 2) : untuk 

menggambar grafik hasil eksperimen  ( sebesar75%),  mengggambar 

perbedaan grafik hasil praktikum antar kelompok ( sebelumnya10,59% sesudah 

tindakan naik menjadi 88%). Untuk kesulitan siswa mengidentifikasi cahaya  

utama yang dibutuhkan saat fotosintesis prosentasenya juga menurun, yang 

tadinya hampir 88,51% siswa kesulitan turun menjadi 12% siswa yang masih 

belum berhasil (pada kelompok yupiter karena terjadi kerusakan kertas filternya 

robek), Kemampuan berpikir,  dan berempaty, dan berdiskusi dalam kerja 

kelompok terjadi kenaikan  siswa yang berpartisipasi dalam diksusi kelompok 

kelas, awalnya kecil ( 6,29%) setelah diberikan tindakan dengan pembelajarn 

model 5E disertai media kotak sinar ultraviolet meningkat menjadi 95%, ( naik 

signifikan 88,79%).        

 Untuk respon sikap siswa terhadap pembelajaran materi  fotosintesis, 

(pada lampiran 2 tabel 2, diktum 9) media bantu kotak sinar ultraviolet 

meningkatkan respon  positif.   Pembelajaran model 5E telah mengubah 

tingkatan  kooperatif antara peserta didik, yang awalnya sebagaian kecil siswa  

terlibat hanya 45,19%  setelah diberikan tindakan model pembelajaran 5 E 

disertai media kotak sinar ultraviolet tingkatan kooperatif antar siswa meningkat 

82,0% (naik sebesar 36,89%), (pada lampiran 2 tabel 2, diktum 10) kegiatan 
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pembelajaran kooperatif   begitu pentingnya yang tadinya  30% respon siswa 

untuk saling memberi motivasi, setelah diberikan tindakan pembelajaran model 

5 E disertai media kotak sinar ultraviolet respon siswa meningkat menjadi 82%  

( meningkat 48%). 

B. Saran Tindak Lanjut 

1. Untuk pemanfaatan  tindakan model pembelajaran 5E disertai media 

kotak sinar ultraviolet alangkah pentingnya memperhatikan kecukupan 

sumber daya alam yang tersedia di sekolah masing-masing, 

dimungkinan alat alat dimodifikasi dari kardus )pengganti (hardwood). 

Lampu tl bisa digunakan lampu pijar lainya yang dsungkup dengan mika 

warnA (kuning, hijau, biru, merah) 

2. Hasil belajar yang optimal diperoleh bila pengajar sukses  dengan 

pengkondisian siswa pada fase awal (Enggage), didahului apersepsi 

yang menarik. Memikat, dan menakjubkan, sehingga siswa termotivasi, 

ataupun brainstorming pengalaman siswa-dan guru sebelumnya, serta 

pentingnya penyampaian pesan materi fotosintesis dalam menata 

ekosistem bumi yang lebih seimbang. 

3. Respon siswa, setiap sekolah memiliki budaya dan nilai nilai lokal yang 

dijunjung tinggi di masyarakat, sebelum melakukan proses tindakan 

perlunya pengajar bersikap sempurna di depan kelas sebagaimana 

pesan moral  yang dicetuskan Ki Hajar Dewantoro: Ing Ngarso sung 

Tulodho,  , Ing Madya mangun karso Tut Wuri Handayani, ( di depan 

memberi teladan, di tengah memberi penguatan dan motivasi positif 

bagi siswanya, dan di belakang seorang pendidik senantiasa tiada henti 

memberikan penguatan dorongan nilai nilai karakter mulia dan yang 

terbaik bagi siswanya). 
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Tabel  1 

Daftar Nilai Pengetahuan dan Pemahaman Konsep  (Kognitif) 

Mata Pelajaran : Biologi  

Pokok bahasan : Fotosintesa  Kelas XII IPA 3 KKM  : 73,00 

 

Nomor  

Nama  siswa 

 

L/P 

 

Nilai 

Ulangan 

sebelum 

tindakan 

 

Nilai 

Ulangan 

sesudah 

Tindakan 

 

Nilai 

Akhir 
Urut Induk  

01   Elgia AYuningsih L 70 82 76 

02  Lingga Zenny P 65 76 70.5 

03  Atik Khoirul  P 70 82 76 

04  Rizal Bayu .W  P 70 80 75 

05  Viseis Nandi  P 70 76 73 

06  Fitri AriyantiIta Tristiana  P 50 76 63 

07  Alifatul Nuril Hidayati  P 70 77 73.5 

08  Deny Aprilyanto L 50 75 62.5 

09  Maloiha Kholifatul H  L 67 74 70.5 

10  Rives Handi Eko  L 60 76 68 

11  Ulfatul Nirul Hidaya  P 55 76 65.5 

12  Indri Novi zayanti  P 80 79 79.5 

13  Sevina Eka P P 70 80 75 

14  Ulfatul Nirul Hidaya  P 70 74 72 

15  Deny Aprilyanto  L 50 75 62.5 

16  Ryan Hadi Sasmito L 72 89 80.5 



17  Siska Bintang permata P 70 75 72.5 

18  Resqi Bayu Waskito P 68 78 73 

19  Maliha Kholiqotul H P 70 80 75 

20  Ari Nurcahyanti  P 80 76 78 

21  Bintang Krisnawandaru  L 60 75 67.5 

22  Firly Abdul Ghofar L 60 75 67.5 

23  Ifrokul Kholaqna P 60 76 68 

24  Vina Yuniar P 70 82 76 

25  Viky Norman HakiM L 70 85 77.5 

26  Fiona Diah P 70 75 72.5 

27  Siti  Zaenawati Wijaya P 50 77 63.5 

28  M Fahaq Ahsan P 50 70 60 

 Jumlah  1817 2171 1994 

Rata-rata 64.89286 77.53571 71.21429 

KETUNTASAN (%) 

65% 

(Tidak 

Tuntas)  

78% 

(tuntas) 

71%  

(Belum 

tuntas) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        

Tabel. 2  

Rekapitulasi Respon Siswa pada Pembelajaran Model 5 E DISERTAI Media Kotak Fotosintesis 

 

No 

 

Aspek yang Diobsservasi  

Prosentase ( %) keberhasilan  

Sebelum 
pembelajaran 

model 5E 

Sesudah 
pmbelajaran 

model 5E 

Ya Tidak Ya Tidak 

01 Apakah materi fotosintesis  cukup sulit untuk dipelajari?  14, 81 85,19 2,00 98,00 

02 
Apakah  anda telah dapat merangkai  perangkat percobaan  
fotosintesis ( memasang tabung, kawat, tanaman hydrilla) 

dengan benar? 
60 40 80 20 

03 
Apakah anda   telah menemukan data perbedaan hasil foto 
sintesis? 

3,70 96,39 65 35 

04 
Apakah data hasil perbedaan itu bisa anda tuliskan dalm bentuk 
grafik di buku tugas ?  

0 100 75 25 

05 
Apakah anda kesulitan dalam membuat grfik perbedaan 
fotosintesisi di buku tugas? 

88,51 10,49 12 88 

06 
Apakah penggunaan media kotak fotosimtesis   memperjelas 
konsep  pembelajaran      perihal   sinar sinar utama yang 
dibutuhkan klorofil? 

88,89 11,11 92 8 

07 
Apakah penggunaan media pembelajaran ini membantu 
meningkatkan komunikasi yang positif dengan teman ataupun 
guru anda?  

 

60 

 

40 

 

82 

 

18 

08 
Apakah penggunaan metode dan media pem be lajaran ini 
membantu meningkatkan partisipasi pemikiran dan kepedulian 
anda dalam diskusi kelompok? 

6,29 93,71 95 5 

09 

Apakah setelah mempelajari fotosintesis dengan media bantu 
kotak fotosintesisi  membantu kerja sama kelompok anda deng 
an kelompok lain ( misal pengumpulan data, menjawab 
pertanyaan dll)? 

45,19 44,81 82,0 18 

10 

Apakah setelah mempelajari fotosintesis melalui media pembe 
lajaran ini meningkatkan motivasi anda untuk saling bantu-mem 
bantu dan bertang gung bersama, serta belajar bersama dalam 
kelompok itu penting?  

30 70 82 18 

 Total  120 180 411 307 



Lampiran 3 

Portopolio Siswa 

Tempat mengisi Tabel 

Tabel 1: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Cahaya Matahari 

No  Nama tabung 

dan warna 

Lampu 

 Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 Hijau     

04 PUTIH     

Tabel 2: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media Kotak Sinar Fotosintesis  

No  Media TABUNG  Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 Hijau     

04 PUTIH     

 

 

Tabel 3: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media Kotak Fotosintesis 

No  Media TABUNG  Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     



02 KUNING     

03 BIRU     

04 Hijau      

05 PUTIH     

Tabel 4: Rekapitulasi Laju Fotosintesa Rata-rata Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media 

Kotak  Fotosintesis 

No  Media 

TABUNG 

Rata -rata pembentukan Gelembung pada jarak 

Dengan Sinar 

Matahari 

Dengan Media 

Kotak Fotosintesis 

Selisih  

jumlah  

Rata-rata 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 Hijau      

05 PUTIH     

Tabel 5:  Perbandingan Laju Fotosintesa Rata-rata Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Energi 

Cahaya Matahari dan Media Kotak Fotosintesis   

No  Media 
Tabung 

Rata –Rata Laju Fotosintesis 

Cahaya Matahari Media Kotak Fotosintesis 

01 MERAH   

02 KUNING   

03 BIRU   

04 Hijau    

05 PUTIH   

 

 

 

 



RENCANA  MODEL 5 E DALAM PEMBELAJARAN FOTOSINTESIS 

 

ENGAGGE 

Tanyakan kepada siswa apa yang perlu tanaman untuk tumbuh. Tuliskan jawaban 

mereka di papan tulis atau kertas grafik untuk merujuk nanti. Sharing  banyak item yang 

mereka brainstorming terlibat dalam proses yang disebut fotosintesis dan mereka saling 

berhubungan satu sama lain. 
  

EKSPLORASI 

Untuk membantu menggambarkan proses fotosintesis dan transpirasi, para siswa akan 

peran memainkan bagian yang berbeda dari  proses. Setiap siswa mengasumsikan peran 

dalam proses fotosintesis. Peran adalah: matahari, tanaman, air, karbon dioksida, energi, 

gula dan narator. Matahari bersinar di tengah ruangan. Tanaman dikelilingi oleh energi, 

air dan karbon dioksida yang berjalan di sekitar mereka dan kemudian duduk. Gula dan 

oksigen kemudian mengambil giliran untuk berjalan di sekitar tanaman. Narator 

menggambarkan proses seperti yang terjadi. Hewan (orang) juga dapat dimasukkan 

memberikan off karbon dioksida dan menerima oksigen. Para siswa mungkin ingin 

mengulang proses berulang untuk menunjukkan bagaimana hubungan 

terus berlanjut. Gunakan diagram ditemukan dalam informasi latar belakang untuk 

membantu mengatur permainan peran. Juga posting reaksi kimia akan membantu 

memperjelas proses. Sebuah area terbuka yang luas harus digunakan Script - merasa 

bebas untuk berimprovisasi - ini hanya panduan. 
 

EXPLANATION 

Ditemukan di situs web adalah PowerPoint yang menggambarkan dan menjelaskan 

fotosintesis dan transpirasi. Perubahan dengan menambahkan atau mengurangi 

informasi sesuai dengan kebutuhan kelas Anda. 
 

ELABORATION 

Siswa dapat menarik proses fotosintesis mengambil upaya untuk memasukkan setiap 

elemen dari proses. Beri mereka persyaratan dan benda-benda yang Anda ingin melihat 

dalam gambar untuk menilai pemahaman mereka fotosintesis dan transpirasi. 

  

EVALUATION 

Siswa dinilai  kemampuan pengetahuannya, ketrampilan dan kecakapannya, Aktivitas 

penilaian meliputi perkembangan serta efektivitas pembelajaran 

 

 



Hands on Siswa  

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Cahaya dan Fotosintesis  

Waktu : 3 X 45 menit ( 3 jam Pelajaran)  

A. Pengantar: 
Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tanaman alga, dan banyak spesies 

bakteri untuk mengubah energi cahaya yang ditangkap dari sinar matahari menjadi 

energi kimiawi yang bisa digunakan untuk bahan bakar aktivitas organisme. Organisme 

fotosintesis disebut photoautotroph, karena mereka bisa menciptakan makanan 

sendiri. Fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan 

glukosa, dan melepaskan oksigen sebagai produk limbah. 

 
6 CO2 + 6 H2O + light energy ! C6H12O6 + 6 O2 

 
Situs utama fotosintesis pada tanaman ada di daun, di dalam kloroplas. 

Klorofil adalah pigmen hijau yang ditemukan pada cyanobacteria dan kloroplas 

ganggang dan tanaman, dan memungkinkan penyerapan energi cahaya. Klorofil 

menyerap cahaya paling kuat di bagian biru spektrum elektromagnetik, diikuti oleh 

bagian merah. Namun, ini adalah penyerap yang buruk dari spektrum hijau dan 

mendekati hijau, karena warna hijau dari jaringan yang mengandung klorofil. 

Fotosintesis terdiri dari dua reaksi: reaksi yang bergantung pada cahaya dan 

reaksi bebas cahaya (atau siklus Calvin). Dalam reaksi yang bergantung pada cahaya, 

energi matahari ditangkap oleh klorofil dan pigmen aksesori (seperti karotenoid), dan 

sementara Disimpan di ATP dan NADPH. Energi dalam molekul ini kemudian 

digunakan untuk menyalakan reaksi bebas cahaya. Dalam siklus Calvin, enzim 

Rubisco menangkap CO2 dari atmosfer dan membentuk molekul glukosa dan 

karbohidrat lainnya. 

B. Pengantar:  Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum 

pengamatan warna  cahaya yang dibutuhkan pada fotosintesis. 

C.  Tujuan pembelajaran: 

Pada akhir kegiatan lab ini, diharapkan siswa dapat: 

1. Tuliskan persamaan untuk fotosintesis dan respirasi seluler. 

2. Identifikasi reaktan dan produk fotosintesis  

3. Jelaskan tujuan masing-masing langkah yang Anda lakukan dalam percobaan 
fotosintesis. 

4. Identifikasi variabel dependen, independen dan standar dalam percobaan 
fotosintesis Anda. 

5. Interpretasikan hasil yang didapat dari percobaan fotosintesis. 



 

II. Investigasi 
 1. Adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi  tindakan kerja enzimatik 
(seberapa cepat atau lambat hasil reaksi)? Diskusikan dengan kelompok Anda dan 
tulsilah gagasan/ ide-ide Anda. Hal ini untuk persiapan untuk mendiskusikan ide-ide 
kelompok Anda dengan kelas. 
 2. Kelompok Anda harus memilih salah satu variabel untuk menyelidiki. Anda  perlu 
merancang percobaan untuk menguji pengaruh variabel ini pada kecepatan/ laju reaksi 
enzim-dikatalisis. 
3. Kumpulkan dan serahkan  proposal penelitian (halaman berikutnya) pada  guru 
Anda untuk disetujui ataupun dinilai. 
 4. Lakukan percobaan dan mulai mengumpulkan data. Sajikan  temuan Anda spade 
waktu presentasi ataupun pada saat pembuatan  kertas poster ilmiah. 
 
 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Form Proposal Percobaan 
 

 
1. Permasalahan: 

 

2. Hipotesa : 

 

3. Variabel :   a.   Bebas: 

b. Terikat 

4. Alat dan Bahan: 

 

    

   

   

5. Prosedur/Cara kerja: 

1  

2  

3  

4  

5  



6  

7  

8  

 

Tanda tangan guru Tanggal percobaan Tanda tangan ketua kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRE TEST DAN POST TEST 

Post Test / Prosedur Percobaan  

1. Eksprimen Dengan Sinar Matahari Langsung  

a. isilah gelas kimia 500 cc dengan air, 

b. letakkan 3-5 batang Hydrilla yang masih segar, yang panjangnya 

      l ebih kurang 10 centimeter, dengan ujung tanaman mengarah ke 

       bahwah dalam corong kaca, 

c. masukan corong yang berisi hydrilla ke dalam gelas yang berisi air,    

      kemudian letakkan tabung reaksi yang penuh berisi air tertelungkup 

      di atas corong, 

d. lakukan dengan ahti-hati agar tidak ada udara yang terkurung di 

dalamnya, 

e. kemudian dengan menggunakan cover mika warna merah, kuning,  hi   

      jau  hijau sungkuplah ketiga tabung pada bagian luarnya, 

f. kemudian perangkat percobaan di tempat yang terkena sinar 

matahari! Menmgapa?, 

g. setelah terbentuk gelembung, amati setiap tabung . Untuk   setiap 

tabung 3 kali pengamatan, dengan rentang waktu masing-masing-

masing tabung 5 menit. Catatlah hasilnya pada tabel hasil percobaan 

yang telah disediakan. 

 

 

 

 

Gambar . Perangkat fotosintesis 



 

2. Eksprimen dengan Cahaya ultraviolet 

h. Setelah diadakan pengamatan selama kurang lebih 15-20 menit, dan 

mencata hasilnya pada tabel percobaan, lalu pindahlkan semua 

tabung percobaan  ke dalam ruangan, 

i. Sinarilah tabung percobaan dengan sinar ultraviolet yang telah 

diasiapkan oleh guru, 

j. aturlah jarak penyinaran mulai dari 10 cm, 20 cm, 30 cm dan 40 cm, 

k. setelah terbentuk gelembung, amati setiap tabung . Untuk   setiap 

tabung 3 kali pengamatan, dengan rentang waktu masing-masing-

masing tabung 5 menit, 

l. catat semua hasilnya pada tabel percobaan yang telah disediakan. 

m. bandingkan masing-masing  hasil percobaan, mengapa terjadi 

perbedaan?, 

n. buatlah simpulan dari rangkaian percobaan tersebut 

 3. Diskusi kelompok 

a. Apakah yang tampak pada tabung reaksi setelah beberapa lama? 

b. Gas apakah yang keluar? 

c. Bagaimana cara menguji gas tersebut? 

d. Apakah  semua  tabung menunjukkan hasil yang sama? 

e. Ketika  semua tabung percobaan di bawah ke dalam ruang, lalu disinari 

dengan media sinar  ultraviolet, apakah hasilnya sama dengan di luar ruang? 

Mengapa terjadi demikian! 

f. Apakah kesimpulan dari kegiatan di atas? 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (KEGIATAN EXPLORATION) 

Tempat mengisi Tabel 

Tabel 1: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Cahaya Matahari 

 

No  Media 

TABUNG 

 Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 PUTIH     

 

Tabel 2: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media Kotak Sinar 

Ultraviolet ( jarak 10 cm) 

No  Media TABUNG  Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 PUTIH     

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media Kotak Sinar Ultraviolet ( 

jarak 20 cm) 

No  Media TABUNG  Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 PUTIH     

 

Tabel 4: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media Kotak Sinar Ultraviolet ( 

jarak 30 cm) 

No  Media TABUNG  Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 PUTIH     

 

Tabel 5: Laju Fotosintesa Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media Kotak Sinar Ultraviolet ( 

jarak 40 cm) 

No  Media TABUNG Rata -rata pembentukan Gelembung pada menit ke … 

I II III RATA-RATA 

01 MERAH     

02 KUNING     

03 BIRU     

04 PUTIH     

 

 



Tabel 6: Rekapitulasi Laju Fotosintesa Rata-rata Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Media 

Kotak Sinar Ultraviolet  

No  Media 
TABUNG 

Rata -rata pembentukan Gelembung pada jarak 

10 cm 20 cm 30 cm 40 cm Rata-rata 

01 MERAH      

02 KUNING      

03 BIRU      

04 PUTIH      

 

Tabel 7:  Perbandingan Laju Fotosintesa Rata-rata Tumbuhan Hydrilla Menggunakan Energi 

Cahaya Matahari dan Media Kotak Sinar Ultraviolet   

No  Media 
Tabung 

Rata –Rata Laju Fotosintesis 

Cahaya Matahari Media Kota Ultraviolet 

01 MERAH   

02 KUNING   

03 BIRU   

04 PUTIH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tempat menggambar grafik 

 

                  Gambar: 

 

 

 

 

Grafik rata-rata Laju Kecepatan Pembentukan Gelembung     Fotosintesa                 

(Sinar matahari  langsung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:  

Grafik rata-rata Laju Kecepatan Pembentukan Gelembung                                             

Fotosintesa ( Kotak Ultraviolet) 

 

 

 

 



 

 

 

Tempat menjawab Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERIKSA 

MODEL 5 E DALAM PEMBELAJARAN FOTOSINTESIS 

NO Kegiatan Ya Tidak Ket  

I 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

 

 

II 

09 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

 

Pendahuluan/Pra Lab 

Apakah alat/ bahan sudah tersedia? 

Apakah guru memeriksa kehadiran siswa? 

Apakah LKS tersedia pada kelompok? 

Apakah guru menanyakan prasyarat pengetahuan? 

Apakah guru memberikan motivasi? 

Apakah judul dan tujuan kegiatan di tulis di papan tulis? 

Apakah guru memberikan pra ekspimen? 

Apakah guru mengingatkan tentang aspek: 

keselamatan siswa 

keselamatan alat 

Kegiatan Inti/Kegiatan Lab 

Apakah guru memberikan waktu tertentu untuk  setiap 

tahap kegiatan? 

Apakah eskprimen yang dilakukan sesuai  konsep/sub 

konsep yang dibahas? 

Apakah guru mendatangi setiap kelompok untuk 

meberikan bimbingan jika  dperlukan? 

Apakah setiap siswa terlibat dalam eksprimen pada 

kelompoknya? 

Apakah tiap kelompok melaksanakan eksprimensesuai 

dengan langkah kerja? 

 Apakah tiap kelompok mencatat secara lengkap data hasil 

eskprimen? 

   



15 

 

III 

16 

17 

 

18 

19 

20 

 

21 

22 

 

 

23 

24 

Apakah guru memberi kesempatan kepada seluruh 

kelompok untuk mendiskusikan hasil eksprimen? 

Kegiatan Akhir/Postlab 

Apakah guru meminta kelompok untuk menulsikan data 

hasil eksprimen di papan tulis? 

Apakah  guru  brtindak sebagai fasilitator /moderator yang 

baik? 

Apakah ada interaksi antar siswa? 

Apakah diskusi kelas menghasilkan kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan? 

Apakah guru memberi kesempatan siswa bertanya? 

Apakah guru memberi motivasi untuk menerapkan 

pengetahuan yang baru diperoleh ke dalam situasi yang 

baru? 

Apakah guru memberi tes akhir pada siswa? 

 

Apakah guru memberi tugas lanjutan sebagai tugas 

rumah? 

Apakah siswa membersihkan alat/bahan yang telah selesai 

digunakan? 

 

                                                                                            Madiun,  Maret 2017   

Mengetahui: 

Kepala  SMA Ngeri 1 Dolopo                 Peneliti           Supervisor 

 

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

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN OBSERVASI 

PROSES BELAJAR MENGAJAR IPA 

 

 

Hrai tanggal Pengamatan:………………………………………………………….. 

 

Nama Guru :………………………………………………………….............. 

 

Sekolah    :………………………………………………………….......... 

 

Kelas/Semester  :………………………………………………………........….. 

 

Mata Pelajaran :………………………………………………………….......... 

 

Standar Kompetensi :………………………………………………………….. 

 

Kompetensi dasar :…………………………………………………………. 

 

Metode  :………………………………………………………...........….. 

 

Waktu   :………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

FLOWCAHART  MODEL 5 E DALAM PEMBELAJARAN 

FOTOSINTESIS 

 

PERMASALAHAN 

  

AKIBATNYA 

 

 

PENANGANAN 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Gambar: Kerangka Berpikir Penerapan  Model 5 E  dan  Penggunaan Media materi 

Fotosintesis 

 

 

HAMBATAN BELAJAR 

SISWA PADA KEGIATAN 

TEORI/PRAKTIKUM 

RENDAHNYA KUALITAS 

BELAJAR  

MOTIVASI PERHATIAN 

PELAJARAN 

MENGINGAT,

MENERIMA 

REPRODUKSI GENERALISA

SI 

UMPAN 

BALIK 

PENDEKATAN  SAINTIFIK 5E 

DI SERTAI MEDIA KOTAK SINAR ULTRAVIOLET 

PERBAIKAN  KUALITAS  

BELAJAR PADA KEGIATAN 

TEORI/PRAKTIKUM 



 

ASSESMENT PENGELEOLAAN PEMBELAJARAN 

DIMENSI PENGELOLAAN KELAS  BERKARAKTER  

VARIABEL INDIKATOR 

 

HASIL PENGAMATAN 

SS S R TS STS 

1.Dimensi pence gahan 

a. meningkatkan kesadaran diri 

dari guru 

      

b. meningkatkan kesadaran siswa       

c. sikap yang tulus dari guru       

d. menemukan dan pengenalan 

alternatif pengelolaan 

      

e. membuat kontrak sosial       

2. Dimensi Tinda kan (action)        

a. Siswa yang mengganggu  di kelas - pesan non verbal       

- pesan body language       

b. Pelanggaran siswa - melakukan bargaining       

- membiarkan       

3. Dimensi penye mbuhan karakter 

(menga tasi masalah 

a. mengidentifikasi para siswa  

Yang kesulitan belajar 

      

b. membuat rencana yang pa ling 

tepat tentang langkah-langkah 

      

 c. menetapkan waktu pertemuan       

 

Keterangan : SS = sangat setuju           S = Setuju 

          R = ragu-ragu         TS = tidak setuju         STS = sangat tidak setuju  

 



Format Observasi 

SIASAT MEMBUKA DAN MENUTUP PEMBELAJARAN 

Nama Guru : 

Tanggal  : 

Supervisor :                                                      Topik bahasan :   

Kelas  : 

Observasi 
Hasil pengamatan 

1 2 3 4 5 

1. Siasat membuka pembe lajaran      

a. cara yang digunakan dalam mengintroduksi pembelajaran 

menarik siswa 
     

b. dari cara mengintroduksi pem belalajaran menyebabkan 

murid menjadi tertarik pada pokok bahasan yang 

ditampilkan 

     

c. hubungan antara tahap penda huluan dengan tahap inti 

pem be lajaran sangat jelas 
     

2. Siasat menutup pembela jaran      

a. Cara yang digunakan untuk menutup pembelajaran adalah 

menarik 
     

b. dari cara yang digunakan unt uk menutup pembelajaran 

men dorong siswa untuk menguasai dan apersepsi bahan 

pembe laja ran yang baru saja ditampilkan 

     

c. hubungan antara bagian penu tup dengan bagian 

utama/inti pe mbelajaran nampak jelas 
     

d. penciptaan rasa-pencapaian / achievment tujuan 

pembelajaran Pada murid 
     

Ket. 1= lemah  2= sedang 3= cukup Baik     4=  baik             5= Sangat Baik 

Komentar tentang ketrampilan: 

       Supervisor/observer 

            



Tabel  

Data Observasi Siasat Membuka dan Menutup  Pelajaran 

 

Komponen Ketrampilan 

 

Sebelum  

Tindakan 

Sesudah  

Tindakan 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Siasat membuka pembe lajaran     

a. cara yang digunakan dalam mengintroduksi pembelajaran 

menarik siswa 

    

b. dari cara mengintroduksi pem belalajaran menyebabkan murid 

menjadi tertarik pada pokok bahasan yang ditampilkan 

    

c. hubungan antara tahap penda huluan dengan tahap inti pem be 

lajaran sangat jelas 

    

2. Siasat menutup pembela jaran     

a. Cara yang digunakan untuk menutup pembelajaran adalah 

menarik 

    

b. dari cara yang digunakan unt uk menutup pembelajaran men 

dorong siswa untuk menguasai dan apersepsi bahan pembe laja ran 

yang baru saja ditampilkan 

    

c. hubungan antara bagian penu tup dengan bagian utama/inti pe 

mbelajaran nampak jelas 

    

d. penciptaan rasa-pencapaian / achievment tujuan pembelajaran 

Pada murid 

    

Madiun, ……………… 2017 

Komentar tentang ketrampilan: 

Mengetahui:        

Kepala SMA Negeri 1 Dolopo    Supervisor/Observer 

      

     

   

 



ASSEESMENT HAMBATAN DALAM PEMBELAJARAN 

ISILAH TABEL  DIBAWAH INI DENGAN HAL-HAL YANG SUDAH 

DIKERJAKAN DALAM  PERCOBAAN FOTOSINTESIS SEBELUMNYA 

 NAMA :………………… 

NOMOR HAL-HAL YANG TELAH DIANGGAP 

BAIK 

HAL-HAL YANG MASIH PERLU 

DIKEMBANGKAN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

BAHAN REFLEKSI 

(Kegiatan Elaboration) 

LEMBAR PENDAPAT PESERTA DIDIK TENTANG MATERI,,PENAMPILAN 

PENDIDIK, DAN PENGARUH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NAMA : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORM PENGAMATAN 

HASIL OBSERVASI  PEMBELAJARAN MODEL 5 E DALAM PBM  …. 

 

No 

 

Aspek yang Diobsservasi  

Sebelum 

Pemberian 

Tindakan 

Sesudah 

Pemberian 

Tindakan  

Tingkat 

Ketuntasan 

% % % % % % % 

Ya Tidak Ya Tidak TT CT T 

01 Apakah materi fotosintesis  menjadi mudah  dipela jari?         

02 Apakah anda   telah menemukan data perbedaan hasil 

fotosintesis? 
     

  

03 Apakah anda bisa membuat grafik perbe daan hasil 

fotosintesis di buku tugas? 
     

  

04 Apakah penggunaan media kotak sinar ul traviolet   

memperjelas konsep  pembela jaran      perihal   sinar 

yang tidak dibu tuhkan dalam fotosintesis? 

    

   

05 Apakah penggunaan media pembelajaran ini membantu 

meningkatkan komunikasi yang positif dengan teman 

ataupun guru anda?  

     

  

06 Apakah penggunaan metode dan media pem be lajaran 

ini membantu meningkat kan partisipasi pemikiran dan 

kepedulian anda dalam diskusi kelompok? 

     

  

07 Apakah dalam mempelajari fotosintesis dengan media 

bantu sinar ultraviolet  membantu kerja sama kelompok 

anda dengan kelompok lain ( misal pengum pulan data, 

menjawab pertanyaan dll)? 

     

  

08 Apakah dalam  mempelajari fotosintesis melalui media 

pembelajaran ini meningkat kan motivasi anda untuk 

saling bantu-mem bantu,  bertanggung jawab bersama, 

serta bela jar bersama dalam kelompok itu penting?  

     

  

 Total Prosentase Pencapaian         

Rata-rata Prosentase pencapaian        

KET; TT= TIDAK TUNTAS,       T= TUNTAS 



Tanggal observasi: Kelas: Kontrol/Eksperimen Kelompok: 

 

ASSESMENT 

Observasi  Keaktifan   Diskusi Kelompok 

Kel  Respon 

 

Kel Penyaji 

JUMLAH RESPON 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

I 

 

     

II      

III      

IV      

V      

 

Mengetahui;     Madiun                2017 

 Peneliti          Observer 

         Priya  Santosa                               …………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beri tanda centang (V) isian berikut ini sesuai pengalaman belajar yang telah anda 

dapatkan. 

Konsep 

Sebelum kegiatan 

Praktikum 

Sesudah kegiatan Praktikum Catatan 

:pengalaman 

selama belajar 

di laboarato 

rium 

Saya  

sudah 

mengerti 

konsep ini 

Saya tidak  

mengerti 

konsep ini 

Saya  sudah 

mengerti 

konsep ini 

Saya tidak  

mengerti 

konsep ini 

identifikasi dan 

mengamati berbagai per 

istiwa fotosintesis dengan 

benar dan terminologi 

yang  digunakan 

     

identifikasi dan mengama 

ti berbagai kegiatan  

fotosintesisi baik yang 

menggyunkan sumber 

cahaya matahar maupun 

media  dan terminologi 

yang  digunakan 

     

Fakta bahwa fotosintesisi 

dihasilkan produk baha 

kimia yang bermanfaat 

produknya bagi lingkun 

gan  

. 

     

Fakta bahwa ada 

perbedaan hasil 

fotosintesis menggunakan  

sumber caya matahari dan 

media kotak sinar ultra 

violet 

     

PARAF GURU BIDNG STUDI:………………. 

 

 

 

NIP:………………………………………………….. 

TTD  

KETUAKELOMPOK……………………………. 

 

 

NAMA:……………………………………………. 

 

 

 

Tanggal :      Materi : refleksi pembelajaran Fotosintesis                                                  
Nama siswa/kelompok:                   Jam     :                                  Periode: I/II/III     KELAS: XII IPA……… 

1.                           
2.                                    
3.                                       
4                                                                    
5.   

 

 

 

 



 

 

Beri tanda centang (V) isian berikut ini sesuai pengalaman belajar yang telah anda  dapatkan. 

 

KETRAMPILAN YANG DINILAI 

 Proses Pembelajaran Yang saya ikuti 

Sebelum  Kegiatan 

Pembelajaran di kelas/ 

Pengamatan  Lab 

Sesudah  Kegiatan 

Pembelajaran di kelas/ 

Pengamatan  Lab 

Catatan: 

(Dapat 

diisikan  

beberapa hal 

yang belum 

dimengerti  
Ya Tidak Ya Tidak 

1.  Dapat Merumuskan tujuan diskusi        

2.  Dapat Merumuskan  masalah      

3.  Dapat Menanggapi pertanyaan 

dengan baik  

     

4.  Dapat Membantu  menyadarkan 

kekuatan dan    Kelemahan siswa 

lain/teman 

     

5.  Dapat Membantu temann 

menumbuhkan      kepercayaan diri 

     

6.  Dapat Membantu teman 

mengungkapkan    Ide, gagasan atau 

buah pikiran 

     

7.  Bersikap terbuka dengan teman lain      

8.  Mau menerima dan  menghagai 

pendapat siswa lain 

     

9. Dapat Mengembangkan hubungan 

antara teman  yang sehat dan serasi 

selama dis kusi berlangsung 

     

10. dapat Memberikan tuntutan / 

interaksi dan respon kepada penanya 

kelompok  yang lain 

     

 

Guru Mat Bio: 

……………………………. 

Ketua 

kelompok:………………… 

……………………………… 

Nama siswa: 

…………………………………………………… 

 

 

Tanggal :      Materi : refleksi pembelajaran Fotosintesis                                                       
Nama siswa:……………………………..   Jam     :                                  Periode: I/II/III                     KLAS: XII IPA…. 



ASSESMENT 

PENGARUH PENERAPAN MODEL 5 E TERHADAP PEMBELAJARAN 

FOTOSINTESIS 

ASPEK TUGAS 

DESKRIPSI HASIL PENERAPAN MODEL 

 

LEBIH MUDAH 

 

ADA 

KESAMAAN 

 

LEBIH SULIT 

 

 

Menyusun Rencana 
PembelajaranI 

 

…% …% …% 

Melaksanakan 
pembelajaran 

…% …% …% 

Melaksanakan 
evaluasi hasil 
pembelajaran 

…% …% …% 

 

Mengetahui;     Madiun                2017 

 Peneliti          Observer 

         Priya  Santosa                                       …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR HADIR PESERTA PEMBELAJARAN BIOLOGI BAB ………                         

TANGGAL KEGIATAN:             PERIODE: I/II/III 

NO 

ABSEN 

NOMOR 

INDUK 

NAMA PESERTA DIDIK Bahasan 

materi 
KELAS 

TANDA 

TANGAN 

1 6717 ADE TIYA INDRIYANI   1  

2 6718 AGNESYA MAYANG H    2 

3 6719 AGUNG SUBIANTORO   3  

4 6720 AHMAD FAHMI AZIS    4 

5 6721 ALDY SONI RAMADHAN   5  

6 6722 ARI RIDHO EKO WIDHIANTO    6 

7 6723 BELLA AYU DWI PRATIWI   7  

8 6724 BITA FEBIANTI    8 

9 6725 DEWI LUTFIAH   9  

10 6726 DUWI ANISA ULMASRUROH    10 

11 6727 ELANG PUTRA ALAMSYAH   11  

12 6728 ELSA SETIANING WAHYU    12 

13 6729 ELSA YULIASTUTI   13  

14 6730 ELY HERLYANTI NURYANI    14 

15 6731 ERLINA PUTRI WULANDARI   15  

16 6732 FANI KUSUMA    16 

17 6733 FATIKA FEBRIANTI   17  

18 6734 FELIX ARDIANTO    18 

19 6735 HANIF AKHSANUL FIKRI   19  

20 6736 HANIF TAKUL HIDAYAH    20 

21 6737 KRISMALIKA CINTA DELLA  H   21  

22 6738 LAILIA NAFI ATUS SHOLIKAH    22 

23 6739 IIS ERNAWATI   23  

24 6740 MIFTAHHUL CORNILA Q    24 

 



25 6741 NADILA HERDITIA NINGRUM   25  

26 6742 RAMADHANI SETYAKA    26 

27 6743 SATRIO RIDHO PANGESTU   27  

28 6744 SELFI CINDY LEDYANI CA    28 

29 6745 SILVYANI ANGGASARI   29  

30 6746 THASYA AMANTA NUR RI    30 

31 6747 VINA ALYA ROHANA   31  

32 6748 YUDHO BAYU AJI PEMBAYUN       32 

33 6978 ALLYA TIRANI FEBRIYANA   33  

 

MENGETAHUI:     

    KEPALA SEKOLAH              GURU MATPEL BIO REKAN SEJAWAT KETUA KELAS 

   

 

 

 

 

 

Drs. H KOMARUDDIN, M.Pd PRIYA SANTOSA ………………………… ……………………. 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR HADIR PESERTA PEMBELAJARAN BIOLOGI BAB ………                         

TANGGAL KEGIATAN:             PERIODE: I/II/III 

NO 

ABSEN 

NOMOR 

INDUK 

NAMA PESERTA DIDIK Bahasan 

materi 
KELAS 

TANDA 

TANGAN 

1 6749  Elgia AYuningsih   1  

2 6750 Lingga Zenny    2 

3 6751 Atik Khoirul    3  

4 6752 Rizal Bayu .W     4 

5 6753 Viseis Nandi    5  

6 6754 Fitri AriyantiIta Tristiana     6 

7 6755 Alifatul Nuril Hidayati    7  

8 6756 Deny Aprilyanto    8 

9 6757 Maloiha Kholifatul H    9  

10 6758 Rives Handi Eko     10 

11 6759 Ulfatul Nirul Hidaya    11  

12 6760 Indri Novi zayanti     12 

13 6761 Sevina Eka P   13  

14 6762 Ulfatul Nirul Hidaya     14 

15 6763 Deny Aprilyanto    15  

16 6764 Ryan Hadi Sasmito    16 

17 6765 Siska Bintang permata   17  

18 6766 Resqi Bayu Waskito    18 

19 6767 Maliha Kholiqotul H   19  

20 6768 Ari Nurcahyanti     20 

21 6769 Bintang Krisnawandaru    21  

22 6770 Firly Abdul Ghofar    22 

 



23 6771 Ifrokul Kholaqna   23  

24 6772 Vina Yuniar    24 

25 6773 Viky Norman HakiM   25  

26 6774 Fiona Diah    26 

27 6775 Siti  Zaenawati Wijaya   27  

28 6776 M Fahaq Ahsan    28 

 

MENGETAHUI:     

    KEPALA SEKOLAH              GURU MATPEL BIO REKAN SEJAWAT KETUA KELAS 

   

 

 

 

 

 

Drs. H KOMARUDDIN, M.Pd PRIYA SANTOSA ………………………… ……………………. 

            

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

TIMELINE PENELITIAN 

No Kegiatan 
Bulan ke……./Tahun 2017    

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Penyusunan proposal           

02 
Diskusi Proposal. Pengajuan ke 

Panel 
           

 

03 
Memasuki lapangan, grand tour, 

minitour guestion, analisis domain 
         

 

04 
Menentukan focus, minitour-

question, analisis taksonomi 
         

 

05 
Tahap selection, structural 

question analisis komponensial 
         

 

06 Menentukan tema, analisis tema            

07 Uji keabsahan tema           

08 Membuat draf laporan penelitian            

09  Diskusi  draft laporan            

10 Seminar hasil            

11 
Penyempurnaan dan perbaikan  

laporan 

          

 

 

 

 



 

 

ANALISIS SWOT PADA  PENELITIAN PEMBELAJARAN MODEL 5E 

DENGAN IMPLEMENTASI MEDIA KOTAK SINAR ULTRAVIOLET 

MATERI FOTOSINTESIS 

NO 
KOMPONEN 

PEMBELAJARAN 
STRENGHT WEAKNESS OPPORTUNITY THREATENING 

1 Guru     

2 Siswa     

3 Materi     

4 Metode      

5 Media      

6 Evaluasi      

7 Sarana dan 

prasarana  

    

8 Lingkungan 

sekolah  

    

 Madiun,          2017 

Mengetahui: 

Kepala SMA Negeri 1 Dolopo 
Penelitii Rekan sejawat 

 

 

Drs. H KOMARUDDIN, M.Pd 

 

 

PRIYA SANTOSA 

 

 

 

NIP.    

 


