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Abstract: Learning Biology is not only centered on abstract theories but also requires a concrete proof. 

The way that can be done is to do practical activities. In conducting practicum activities the students 

would need a guide or guidance in the implementation of a practical guide. In some schools the laboratory 

manual used is still simple and has not had a specific practicum guide on each subject matter and has not 

trained the maximum character values in the steps of practical activities. Though the curriculum of 2013 

highly emphasizes character education in the learning process. The values of the characters in question is 

religious, honest, disciplined, curiosity, responsibility, confident, thorough, critical, cooperation, and likes 

to read. So it is necessary to guide a special practicum and character-based values to support the process 

of practicum activities of students and train students to instill the values of the characters in their daily 

life. The purpose of this research is to develop, know the feasibility and know the teacher's responses and 

know the perception of the students towards the Biology practicum guide based on the values of the 

characters on the material of the digestive system of food. This study uses the ADDIE development 

model which consists of 5 stages, namely analysis, design, development, implementation and evaluation. 

Data type in this research is quantitative data obtained from student questionnaire assessment and 

qualitative data obtained from media validation, material validation, and teacher response. The practicum 

guide that has been developed is validated by a team of experts, media experts and material experts, tested 

to small groups with the subjects of testing 12 students of class XI with different levels of academic 

ability and teacher responses namely 1 teacher of Biology class XI in public high school 10 cities jambi. 

Media validation results are in the "very good" category with 100% percentage, and for the validation 

results the material is in the "very good" category with the percentage of 85.42%. The results of the 

experimental practicum test conducted on small groups with the number of students 12 students of class 

XI public high school 10 cities jambi get 92.88% percentage is in the category of "very good". The result 

of the response of Biology teacher of public high school 10 cities jambi Jambi guidance lab get 89.58% 

percentage is in "very good" category. Based on the research, it can be concluded that Biology practicum 

guide based on character values on food digestion system material for grade XI students included in very 

good category from its benefit aspect. 

 

Key words: practicum guide, Character value, The digestive system of food 
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PENDAHULUAN  

Sistem pendidikan di Indonesia 

berorientasi pada aspek pengetahuan  

(kognitif) dan kurang memperhatikan 

aspek afektif (sikap, rasa, dan empati). 

Sistem pendidikan yang lebih 

mementingkan aspek kogniitif ini dalam 

pembelajaran  membuat proses belajar  

pasif, kaku, dan tidak menyenangkan serta 

penuh beban. Sehingga tanpa disadari 

sistem yang demikian telah membunuh 

karakter siswa yakni membuat siswa 

menjadi tidak percaya diri, tidak kreatif, 

serta tidak cinta belajar. Akibatnya sulit 

membangun manusia yang berkarakter.. 

Selain itu, masih banyaknya 

kenakalan-kenakalan yang terjadi dalam 

proses pembelajaran yang dapat 

menghambat dan mempengaruhi 

pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. 

Salah satunya dalam  kegiatan praktikum. 

Terdapat beberapa siswa yang tidak serius 

dan bermain-main dalam melakukan 

kegiatan praktikum sehingga membuat 

siswa lain merasa terganggu dan tidak 

berkonsentrasi terhadap materi yang akan 

dipraktikumkan. Parahnya lagi, ada 

beberapa karakter siswayang sering tidak 

disiplin baik ketika memulai praktikum 

maupun pada kegiatan praktikum 

berlangsung, terburu-buru dalam 

mengerjakan percobaan, dan 

menggantungkan diri kepada teman yang 

lain dalam kegiatan praktikum.  Serta siswa 

yang tidak menyadari dengan apa yang 

dilakukannya, hal ini disebabkan karena 

siswa tersebut selama melakukan kegiatan 

praktikum tidak menggunakan konsep, 

prinsip, dan teori yang relavan untuk 

memahami objek atau kejadian yang 

sedang dilakukan. Hasilnya masih banyak 

siswa bingung, baik dengan pemahaman 

konsep materi maupun alur kegiatan 

praktikum, akibatnya  pelaksanaan 

kegiatan praktikum yang memakan waktu 

cukup lama serta tidak terasah dan 

terlatihnya keterampilan proses dan 

karakter yang dimiliki siswa.  

Berdasarkan faktor-faktor diataslah 

yang mendasari pemerintah mengubah 

kebijakan pada sistem pendidikan yakni 

merubah kurikulum sebelumnya menjadi 

kurikulum 2013. Diberlakukannya 

pergantian kurikulum tersebut dianggap 

dapat memperbaiki sistem pendidikan di 

Indonesia dan lebih mengedepankan 

karakter siswa. Implementasi kurikulum 

2013 di sekolah, masih memiliki banyak 

kendala dan hambatan. Hal ini 

mengharuskan guru lebih kreatif dalam 

menentukan dan memilih metode, model, 

dan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  Salah satunya dalam 

membuat bahan ajar Biologi yang berbasis 

nilai karakter.  

Mata pelajaran Biologi merupakan  

ilmu pengetahuan alam yang mengkaji 

semua makhluk hidup, baik itu hewan, 

tumbuhan, makroorganisme, 

mikroorganisme, dan lingkungan hidupnya. 

Menurut Faizi (2013:202) belajar biologi 

bearti belajar tentang fakta, konsep, dan 

prinsip biologi. Banyaknya konsep, fakta 

dan prinsip serta istilah ilmiah dalam  

pembelajaran biologi inilah perlu dipahami 

siswa agar tujuan dan proses pembelajaran 

dapat tercapai secara maksimal. Pelajaran 

biologi tidak hanya berpusat pada teori 

yang abstrak tetapi membutuhkan 

pembuktian yang konkret yakni melalui 

kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum 

merupakan suatu cara penyajian 

pembelajaran yang menuntun siswa secara 

aktif mengalami dan membuktikan sendiri 

tentang apayang dipelajarinya (Budiarti, 

2013:124). Dalam kegiatan praktikum 

tentunya membutuhkan suatu petunjuk 

berupa penuntun praktikum. Penuntun 

praktikum merupakan jenis bahan ajar 

tertulis. Budiarti (2013:124) menyatakan 

penuntun praktikum adalah pedoman 

pelaksanan praktikum yang berisi tata cara 

persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan 

pelaporan.  

Berdasarkan hasil observasi di 

SMA Negeri 10 dan 1 Kota Jambi, guru 

menyatakan bahwa dalam kegiatan 
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praktikum biologi penuntun praktikum 

yang digunakan masih sedarhana dan 

memiliki kelemahan diantaranya adalah 

penuntun praktikum yang tersedia hanya 

berupa judul, tujuan, alat bahan, dan cara 

kerja sertabelum mencerminkan alat yang 

dapat membantu siswa untuk berpikir 

ilmiah, seperti tidak ada pertanyan 

penelitian, teori yang mendasar, hipotesis 

(penalaran ilmiah) dan membuat 

kesimpulan. Selain itu juga belum 

tersedianya penuntun praktikum yang 

khusus pada satu materi pokok  serta yang 

berbasis karakter disetiap langkah kegiatan 

praktikumnya. Padahal kurikulum 2013 

sangat mengedepankan pendidikan karakter 

dalam proses pembelajarannya.  

Silabus Biologi SMA kelas XI 

memuat beberapa tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai siswa melalui kegiatan 

praktikum. Salah satunya pada materi 

Sistem pencernaan makanan. Berdasarkan 

hasil observasi, siswa menyatakan bahwa 

materi tersebut cukup sulit untuk 

dimengerti karena banyaknya teori atau 

konsep yang harus dikuasai siswa. 

Biasanya materi yang dipraktikumkan 

hanya ujicoba pada makanan saja 

sedangkan submateri lainnya jarang 

dilakukan. Padahal keterkaitan antar setiap 

submateri sangat penting untuk dipahami 

siswa. selain itu, belum tersedianya 

penuntun praktikum yang berbasis 

karakter. padahal siswa telah mengetahui 

nilai-nilai karakter tetapi belum 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Kusuma (2013:5) menjelaskan bahwa 

pendidikan karakter merupakan sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak 

dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan  konstribusi yang positif 

kepada lingkungannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dikemukakan, maka dilakukan 

penelitian yang berjudul “ Pengembangan 

Penuntun Praktikum Biologi Berbasis 

Nilai-nilai Karakter Pada Materi Sistem 

Pencernaan Makanan Untuk Siswa 

Kelas XI Di SMA”. 

 

PENELITIAN RELAVAN 

Penelitian pengembangan yang 

dilakukan oleh Mayasari dkk, tahun 2015 

dengan judul pengembangan LKS berbasis 

karakter melalui pendekatan saintifik pada 

materi fluida statik untuk Sekolah 

Menengah Atas. Dapat disimpulkan bahwa 

LKS Berbasis karakter melalui pendekatan 

saintifik yang dihasilkan  telah dinyatakan 

valid denggan hasil ujicoba yakni diperoleh 

skor tanggapan guru dan siswa adalah 80,9 

dan 83,39 dengan kriteria sangat baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa LKS berbasis 

Karakter melalui pendekatan saintifik dapat 

digunakan dalam pembelajaran dan efektif 

dalam mengembangkan karakter siswa 

yang awalnya mulai berkembang menjadi 

membudaya serta dapat membiasakan 

siswa untuk melatih nilai-nilai karakter 

dalam kehidupannya. 

Penelitian lainnya yang relavan 

adalah penelitian oleh Ika Yunita 

Purwaningsih tahun 2013 dengan judul 

pengembangan petunjuk praktikum biologi 

ilustratif berbasis pendekatan inkuiri 

terbimbing (guided inquiry) yang 

mengembangkan pendidikan karakter pada 

materi pokok sistem pencernaan makanan 

untuk kelas xi semester 1 di sma 

muhammadiyah 3 yogyakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kualitas 

petunjuk praktikum menurut penilaian 15 

siswa IPA SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta adalah sangat baik dengan skor 

total 245 dan persentase keidealan 90,47%. 

Skor respon dari 10 siswa pada kategori 

sangat baik dengan skor 133 dari hasil skor 

maksimal 140 dan persentase keidealan 

95%. Berdasarkan penilaian tersebut, 

petunjuk praktikum memiliki kualitas 

sangat baik sehingga layak digunakan 

sebagai acuan guru dan sumber belajar 

mandiri bagi siswa dalam pembelajaran 

IPA SMA/MA serta dapat meningkatkan 

nilai-nilai karakter dalam diri siswa.  
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Penelitian pengembangan yang 

dilakukan Eli Purrwanti Ninggsih (2016) 

yang berjudul “Pengembangan Penuntun 

praktikuum Berbasis Learning cycle“ , 

memberikan hasil tersusunnya penuntun 

praktikum berbasis dengan kualitas 

penuntun praktikum yang sangat baik dan 

layak digunakan sebagai acuan dalam 

berpraktikum dan sebagai sumber belajar 

penunjang biologi SMA kelas XI materi . 

Kelayakan penuntun praktikum ini teruji 

melalui 10 aspek yang dinilai dengan 10 

indikator penilaian yang kemudian dinilai 1 

guru Biologi kelas XI dan 12 orang sisiwa 

kelas XI IPA 2. Dimana hasil penilaian 

berupa data kualitatif lemudian ditabulasi 

dan dianalisis dengan pedoman kriteria 

katagori penilaian ideal untuk menentukan 

kelayakan atau kualitas penuntun 

praktikum tersebut.  

Penelitian lain yang relavan 

dilakukan oleh Selvi Amalia, dkk tahun 

2014 dengan judul pengembangan lembar 

kerja siswa berbasis karakter dalam 

pembelajaran biologi untuk siswa kelas x 

ma. Berdasarkan hasil analisis data, 

diketahui bahwa LKS berbasis karakter 

yang telah dikembangkan bersifat sangat 

valid dengan persentase penilaian sebesar 

84,63%, dan hasil validasi rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) bersifat 

sangat valid dengan persentase 88,7%, 

melalui tahap validitas dengan tiga orang 

validator serta hasil pengisian angket 

respon yang dikategorikan sangat praktis 

dengan persentase 87,89.  

Penelitian pengembangan LKS 

Berbasis gambar pada materi sisitem 

pencernaan makanan yang dilakukan oleh 

Sari (2013) dapat disimpulkan bahwa LKS 

pembelajaran biologi pada materi pokok 

Sistem Pencernaan Makanan untuk Sekolah 

Menengah Atas yang dihasilkan  telah 

dinyatakan valid oleh validator dengan 

nilai 85,17% dan di-nyatakan praktis oleh 

guru dan siswa dengan nilai 97,70% dan 

87,50%, sehingga LKS ini sudah dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran 

yang dapat membantu guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu menggunakan 

materi pokok sistem pencernaan makanan, 

sedangkan perbedaannya yaitu penelitian 

ini menggembangkan penuntun praktikum  

bukan LKS, dimana penuntun praktikum 

merupakan salah satu isi dari LKS. Selain 

itu, yang membedakannya adalah 

penelitian ini berbasis nilai-nilai karakter 

sedangkan LKS tersebut berbasis gambar.  

Berdasarkan penlitian relavan yang 

telah dijabarkan diatas ternayata belum ada 

penelitian yang mengembangkan penuntun 

praktikum Biologi yang berbasis nilai-nilai 

karakter. oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk mengembangkan penuntun 

praktikum Biologi berbasis nilai-nilai 

karakter pada materi sistem pencernaan 

makanan untuk siswa kelas XI di SMA. 

Diharapkan dengan adanya penuntun 

praktikum yang berbasis nilai-nilai karakter 

tersebut siswa dapat melatih, 

membiasakan, dan meningkatkan nilai-nilai 

karakter tidak hanya dalam proses 

pembelajaran tetapi juga dalam kehidupan 

keseharian siswa sehingga dapat 

memberikan pengaruh yang positif 

terhadap lingkungannya.  

 

METODE PENELITIAN 

  Model pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

model ADDIE terdiri dari 5 tahap yaitu, 

analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap analisis : meliputi analisis 

kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis 

materi 

 

Tahap desain : meliputi jadwal pembuatan 

produk, mendesain penuntun praktikum 

sesuai dengan SK, KD dan tujuan 

Analysis 

Design 

Development Implementation 

Evaluation 



HASANAWATI (A1C412047) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 7 

 

praktikum yang berbasis nilai-nilai 

karakter, mendesain menggunakan 

Microsoft word 2007 dan Corel draw.  

 

Tahap pengembangan : terdiri dari 1) 

Validasi produk yakni ahli materi dan ahli 

media, 2) Revisi produk sesuai saran ahli, 

3) Produk akhir siap untuk diujicobakan  

 

Tahap implementasi : melakukan ujicoba 

produk yang telah dikembangkan dengan 

diperlihatkan kepada subjek ujicoba yang 

telah mempelajari materi sistem 

pencernaan makanan atau yang subjek 

yang telah pernah melakukan praktikum 

pada salah satu submateri sistem 

pencernaan makanan dan kemudian 

memberikan angket  angket penilaian 

terhadap penuntun praktikum. 

 

Tahap evaluasi : tahap evaluasi terdiri dari 

evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi 

formatif merupakan evaluasi yang 

dilakukan oleh pembimbing dalam setiap 

prosedurnya, sedangkan evaluasi sumatif 

merupakan hasil validasi dan ujicoba 

produk dalam kelompok kecil. 

 

Subjek Ujicoba 

Subjek ujicoba dilakukan melalui 

proses evaluasi formatif yang terdiri dari 

tiga langkah, yaitu 1) ujicoba prototipe 

secara perorangan, oleh guru Biologi XI 

sebagai responden dengan pengisian angket 

tanggapan, 2) ujicoba kelompok kecil, 

adalah siswa SMA Negeri 10 Kota Jambi 

kelas XI tahun ajaran 2016/2017 yakni 

sebanyak 12 orang yang dibagi menjadi 3 

kelompok berdasarkan kemampuan 

akademis yang berbeda. Pemilihan siswa 

tersebut dilakukan oleh guru Biologi kelas 

XI. 

 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh 

dari skor penilaian pada angket. Sedangkan 

data kualitatif diperoleh dari saran dan 

masukan dari tim ahli, tanggapan guru dan 

persepsi siswa terhadap penggunaan 

penuntun praktikum Biologi berbasis nilai-

nilai karakter 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan berupa angket tertutup. Dalam 

penelitian ini terdapat 3 angket yaitu 

angket untuk validasi ahli media, angket 

untuk validasi ahli materi, angket 

tanggapan guru dan persepsi siswa 

terhadap penuntun praktikum Biologi 

 

Analisis Data 

Teknik analisis data dalam 

penilitian ini menggunakan teknik analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data 

kualitatif diantaranya penilaian, saran, serta 

masukan dari tim ahli selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif. Seluruh hasil 

berupa saran dan masukan yang diperoleh 

dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Data ini 

digunakan untuk memperbaiki penuntun 

praktikum yang dikembangkan. Sedangkan 

data kuantitatif yang didapatkan dari hasil 

skor penilaian terhadap penuntun 

praktikum yang kemudian dianalisis 

menggunakan skala Likert dengan 4 

alternatif jawaban. Skor 4 = Sangat Baik, 

skor 3 = Baik, skor 2 = Tidak Baik, dan 

skor 1 = Sangat Tidak Baik.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Data Hasil Validasi Media 

Hasil validasi pertama berdasarkan 

penilaian ahli media diperoleh jumlah skor 

yaitu 41 apabila dipersentasikan adalah 

60,30% dengan kategori “Tidak Baik”, 

dalam arti desain penuntun praktikum 

masih banyak yang perlu diperbaiki 

sehingga dilakukan revisi sesuai saran 

validator sebagai berikut: cover penuntun 

praktikum pada awalnya hanya berupa 

tulisan judul penuntun praktikum, gambar 

organ-organ pencernaa manusia, gambar 

mikroskop, gambar-gambar yang terkait 

setiap judul praktikum, dan judul-judul 

kegiatan praktikum serta tata letak logo 

universitas jambi yang belum sesuai, tidak 

menggunakan warna background pada isi 
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penuntun praktikum sehingga membuat 

monoton dan tidak menarik untuk 

membaca, ukuran huruf terlalu besar, 

warna tulisan tidak bervariasi, semua 

tulisan ditebalin, dan tema huruf membuat 

mata lelah dan jenuh untuk membaca. 

Pada hasil validasi kedua oleh ahli 

media diperoleh skor 57 atau 82,83% 

dengan kategori “Sangat Baik” tetapi 

masih ada beberapa yang perlu diperbaiki 

terhadap tampilan penuntun praktikum. 

Revisi yang perlu dilakukan yaitu : Cover 

masih terlihat belum menarik, monoton, 

dan tidak adanya variasi warna yang 

digunakan 

Pada isi penuntun praktikum. 

Hasil validasi ketiga oleh ahli 

desain media diperoleh skor 68 atau 100% 

dengan kategori “Sangat Baik”. Pada 

validasi ketiga ini ahli media tidak 

memberikan saran perbaikan dan komentar, 

karena media dianggap sudah sesuai dan 

dapat dinyatakan layak untuk diujicobakan. 

Berikut adalah grafik persentase hasil 

validasi desain media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Persentase Hasil Validasi Ahli Media 

 

2. Analisis Data Hasil Validasi Materi 

Berdasarkan hasil angket validasi 

materi tahap pertama ini diperoleh jumlah 

skor penilaian 45 yang apabila 

dipersentasikan yaitu 48,87% dengan 

kategori “Tidak Baik”. Ketegori ini 

menunjukkan banyaknya isi dari penuntun 

praktikum yang perlu diperbaiki sesuai 

saran yang diberikan oleh ahli materi. 

Adapun revisi yang perlu dilakukan yaitu: 

pada cover depan penuntun praktikum 

harus menggambarkan isi dari kegiatan 

praktikum, penyusunan katanya pada 

subjudul masih kurang sesuai dengan dasar 

teori yang disajikan dan perlu untuk 

disederhanakan, isi dari kegiatan praktikum 

belum berurutan mulai dari indikator 

sampai dengan penilaian, nilai karekter 

yang dilatih pada setiap materi praktikum 

harus dibedakan sehingga perlu memilih  

nilai-nilai karakter yang cocok pada tiap 

judul kegiatan praktikum. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Asmani 

(Zulnuraini, 2012:8) menyatakan bahwa 

jumlah dan jenis nilai karakter yang dipilih 

akan berbeda antara satu kegiatan sekolah 

dengan yang lainnya, tergantung pada 

kepentingan dan kondisi masing-masing. 

Selain itu, nilai-nilai karakter yang akan 

dilatih harus ditempatkan sesuai dengan 

langkah kerja praktikum. Menurut Zuchdi 

(2013:37) bahwa jika nilai-nilai karakter 

dikembangkan dan dilatih dalam diri siswa 

saat kegiatan pembelajaran maka nilai-nilai 

karakter tersebut akan terbiasa 

penerapannya dalam prilaku keseharian 

siswa. 

Revisi lainnya yakni sajian materi 

harus lebih sederhana, gambar yang 

disajikan harus sesuai atau cocok dengan 

pertanyaan (soal pretest), alat bahan dan 

cara kerja yang digunakan pada praktikum 

uji enzim ptialin belum sesuai, dan pada 

tabel hasil pengamatan praktikum Uji 

kandungan bahan makanan dan Penentuan 

BMI belum terlihat  jelas hasil yang 

diamati. 

Hasil validasi kedua oleh ahli 

materi pembelajaran diperoleh sebanyak 67 

atau 69,79% dengan kategori “Baik”. 

Walaupun tergolong dalam kategori baik 

namun pada validasi kedua masih ada 

beberapa saran perbaikan dan komentar 

dari ahli materi dengan revisi sebagai 

berikut: nilai karekter yang dilatih pada 

setiap materi praktikum harus dibedakan 

sehingga perlu memilih  nilai-nilai karakter 

yang cocok pada tiap judul kegiatan 
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praktikum, alat bahan dan cara kerja yang 

digunakan pada praktikum uji enzim ptialin 

masih belum sesuai atau cocok. 

Hasil validasi ketiga berdasarkan 

ahli materi diperoleh jumlah skor 82 

apabila dipersentasikan 85,42 % dengan 

kategori “Sangat Baik”. Pada validasi 

ketiga ini ahli media menyatakan materi 

penuntun praktikum sudah sesuai dan dapat 

dinyatakan layak untuk diujicobakan 

dengan revisi sesuai saran. Berikut adalah 

grafik persentase hasil validasi materi 

penuntun praktikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Persentase Hasil Validasi Ahli Materi 

 

3. Analisis Data Hasil Tanggapan Guru 

Biologi Kelas XI 

Hasil tanggapan guru Biologi kelas 

XI memperoleh skor 43 dengan persentase 

adalah 89,58%, dan dikategorikan “Sangat 

baik”. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

maka penuntun praktikum Biologi berbasis 

nilai-nilai karakter pada materi sistem 

pencernaan makanan yang dikembangkan 

dapat diterima dengan baik dan digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran 

terutama pada kegiatan praktikum materi 

sistem pencernaan makanan. 

4. Analisis Data Hasil Ujicoba 

Kelompok Kecil 

Hasil ujicoba kelompok kecil pada 

subjek 12 orang siswa kelas XI MIA 4 di 

SMA Negeri 10 Kota Jambi yang dipilih 

oleh guru Biologi kelas XI berdasarkan 

tingkat kemampuan akademikyang berbeda 

memperoleh jumlah skor 535 dengan 

persentase 92,88% skor ini tergoolong 

dalam kategori “Sangat baik”. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penuntun praktikum 

Biologi berbasis nilai-nilai  karakter layak 

untuk digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran Biologi terutama pada 

kegiatan praktikum materi sistem 

pencernaan makanan. Berikut adalah grafik 

persentase hasil ujicoba kelompok kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Persentase Hasil Ujicoba Kelompok kecil 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa produk berupa penuntun praktikum 

Biologi berbasis nilai-nilai karakter pada 

materi sistem pencernaan makanan untuk 

siswa kelas XI yang telah dikembangkan 

dinyatakan “sangat baik” oleh ahli media 

dengan persentase sebesar 100%, begitu 

juga hasil akhir penilaian yang dilakukan 

oleh ahli materi memperoleh skor 

persentase sebesar 85,42% yang tergolong 

dalam kategori “Sangat baik”.  

Dan dinyatakan setuju terhadap 

desain (media) dan materi sistem 

pencernaan makanan yang berbasis nilai-

nilai karakter oleh guru dan siswa dengan 

persentase sebesar 89,58% dan 92,88%. 

Sehingga penuntun praktikum ini telah 

dapat diterima dengan baik oleh siswa 

sebagai calon pengguna dan dapat 

digunakan sebagai pedoman atau petunjuk 

dalam kegiatan praktikum materi sistem 
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pencernaan makanan untuk kelas XI serta 

nilai-nilai karakter yang dilatih dalam 

kegiatan praktikum diharapkan dapat 

membuat siswa terbiasa menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Saran pemanfaatan  

1) Penelitian pengembangan ini dapat 

dijadikan masukan dan acuan dalam 

mengembangkan produk bahan ajar 

yang relavan 

2) Pengembangan penuntun praktikum 

Biologi Berbasis Nilai-nilai Karakter 

dapat dikembangkan pada materi 

pokok lainnya. 

3) Pengembangan penuntun praktikum 

Biologi Berbasis Nilai-nilai Karakter 

dapat dikembangkan dengan nilai-nilai 

karakter yang lebih banyak lagi 

4)  Penuntun Praktikum Biologi Berbasis 

Nilai-nilai Karakter Pada Materi 

Sistem Pencernaan Makanan Untuk 

Siswa Kelas XI Di SMA dapat 

dijadikan sebagai sumber 

pembelajaran mandiri saat kegiatan 

praktikum berlangsung guna 

meningkatkan nilai karakter dan sikap 

ilmiah yang dimiliki siswa. 
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