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Lampiran 1 Perangkat Pembelajaran 

1.1. Silabus 

SILABUS 

Sistem Pendidikan : SMP Negeri 4 Buton Tengah 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kompetensi Inti 

KI 1   : Memahami dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI2     : Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraks  secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 :  Memahami dan menerapkan pengetahyan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

KI 4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar dalam rana konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan 

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

lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok Kegiatan  

Pembelajaran 

Indikator Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.9 menganalisis 

sistem pernapasan 

pada manusia dan 

memahami 

gangguan pada 

sistem pernapasan 

serta upaya 

menjaga kesehatan 

sistem pernapasan   

4.9 Menyajikan 

karya tentang 

upaya menjaga 

kesehatan sistem 

pernapasan  

Sistem 

pernapasan  

 Organ 

pernapsan  

 Mekanisme 

pernapasan  

 Gangguan pada 

sistem 

pernapasan  

 Upaya menjaga 

kesehatan 

sistem 

pernapasan 

 

 Mengamati model 

sistem pernapasan  

 Mengidentifikasi 

organ pernapsan, 

mekanisme 

pernapasan, serta 

gangguan dan upaya 

menjaga kesehatan 

pada sistem 

pernapasan. 

 Melakukan 

percobaan untuk 

mengukur periode 

dan frekuensi getaran 

3.9.1 Menjelaskan pengertian 

bernapas dan respirasi 

3.9.2 Menganalisis keterkaitan 

antara struktur dan 

fungsi organ pernapasan 

pada manusia 

3.9.3 Mengidentifikasi 

mekanisme pernapasan 

dada dan pernapasan 

perut  

3.9.4 Menganalisis faktor 

yang mempengaruhi 

frekuensi pernapasan 

manusia  

6 JP  Buku paket 

 Media charta 

 LKS 

 Buku atau 

sumber lain 

yang relevan 
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 bandul 

ayunanmenuliskan 

laporan dan 

memaparkan hasil 

identifikasi organ, 

mekanisme sistem 

pernapasan dan 

penyakit serta upaya 

menjaga kesehatan. 

 Membuat poster 

tentang bahaya 

merokok bagi 

kesehatan  

 

3.9.5 Mengukur macam-

macam volume 

pernapasan manusia 

3.9.6 Menjelaskan macam-

macam gangguan sistem 

pernapasan Manusia, 

upaya pencegahan dan 

penanggulangannya 

3.9.7 Mengenalisis dampak  

pencemaran udara 

terhadap kesehatan 

sistem pernapsan 

manusia  

 

Mawasangka April 2021 

Mengetahui 

   Guru IPA      Peneliti 

   

 

 

 

     Farida, S.Pd      Nurma 

      NIP : 194708162000122004  NIM : 17010107028 

 Kepala sekolah SMPN 4 Buton Tengah 

 

 

 

 

 

Sinardin, S. Pd. 

NIP : 19631231198601104
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1.2. RPP Kelas Eksperimen 

 

Pertemuan Pertama  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

IDENTITAS Kelas/ Semester   : VIII/ Genap 

Mata Pelajaran     : IPA (Ilmu pengetahuan alam) 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit  

Materi                  : Sistem Pernapasan pada manusia  

Guru                     : Nurma 

Tujuan  - Menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi  

- Menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ 

pernapasan pada manusia   

Kegiatan 

pembelajaran  

 Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam, menanyai kabar siswa  dan mengabsen 

siswa serta berdoa untuk memulai pelajaran. Apersepsi : Mengapa 

kita harus bernapas? 

 Kegiatan inti  

- Guru menjelaskan pengertian bernapas 

- Guru menjelaskan struktur pernapasan 

- Guru membagi kelompok dan membagikan LKS  

- Siswa mengerjakan LKS (lampiran 1 ) yang telah di berikah 

oleh guru 

- Masing-masing kelompok mempresentasekan hasil 

diskusinya  

 Penutup  

- Membuat kesimpulan sambil melibatkan siswa 

- Mengevaluasi  

- Memberikan tugas 

- Menyampaikan judul materi yang akan datang 

- Berdoa  

 

 Penilaian 

- Teknik Penilaian 

a. Sikap spiritual dan sosial dalam proses pembelajaran (Terlampir) 

b. Pengetahuan dan keterampilan (Terlampir) 

- Pembelajaran Remedial 

Guru memberikan semangat kepada peserat didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi pesertra 

didik yang belum mencapai KKM. 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Sistem Pernapasan pada manusia 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Nama : 1. 

  2.  

  3.   

  4.  

  5.  

  6.  

Petunjuk Diskusikan dan Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas 

1. Amati gambar di bawah ini! 

 
Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen (O2) dari udara untuk proses oksidasi serta 

pengeluaran karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) sebagai sisa hasil oksidasi. Setiap 

mahkluk hidup memerlukan bernapas, begitu pula manusia. Manusia bernapas secara tidak 

langsung. Artinya, udara untuk pernapasan tidak berdifusi secara langsung  di permukaan 

kulit. Difusi udara untuk pernapasan pada manusia terjadi di bagian dalam tubuh, yaitu di 

gelembung paru-paru . 

a. Dari wacana di atas, jelaskan pengertian dari sistem pernapasan 

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

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

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

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

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

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

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

b. Gambar di atas menunjukan bagian dari  organ-organ  sistem pernapasan manusia, tuliskan 

fungsi dan organ-organ pernapasan berdasarkan urutannya? 
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No  Nama organ  Fungsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Hidung dan mulut merupakan suatu organ tempat keluar masuknya udara, 

manakah organ yang baik untuk digunakan dalam sistem pernapasan? Jelaskan 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Dila memiliki kebiasaan buruk, saat makan ia sering sekali berbicara, suatu ketika 

Dila makan sambil berbicara dila pun tersedak saat menelan makanan tersebut. Organ 

apakah yang  fungsinya terganggu sehingga menyebabkan Dila tersedak? Jelaskan 

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

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

........................................................................................................ 
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Pertemuan Kedua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

IDENTITAS Kelas/ Semester   : VIII/ Genap 

Mata Pelajaran     : IPA (Ilmu pengetahuan alam) 

Alokasi Waktu    : 3 x 40 menit  

Materi                  : Sistem Pernapasan pada manusia  

Guru                     : Nurma 

Tujuan  - Mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan 

perut 

- Menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia 

- Menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapsan 

manusia  

- Mengukur macam-macam volume pernapasan manusia   

Kegiatan 

pembelajaran  

 Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam, menanyai kabar siswa  dan 

mengabsen siswa serta berdoa untuk memulai pelajaran. 

Apersepsi : Mengapa kita harus bernapas? 

 Kegiatan inti  

- Guru memaparkan mekanisme pernapasan menggunakan 

media charta 

- Guru menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia 

dengan menggunakan media charta 

- Guru menjelaskan frekuensi pernapasan 

- Guru menjelaskan volume pernapasan 

- Guru membagi kelompok dan membagikan LKS  

- Siswa mengerjakan LKS (lampiran 2 ) yang telah di berikah 

oleh guru 

- Masing-masing kelompok mempresentasekan hasil 

diskusinya  

 

 Penutup  

- Membuat kesimpulan sambil melibatkan siswa 

- Mengevaluasi  

- Memberikan tugas 

- Menyampaikan judul materi yang akan datang 

- Berdoa  

 

 Penilaian 

- Teknik Penilaian 

c. Sikap spiritual dan sosial dalam proses pembelajaran (Terlampir) 

d. Pengetahuan dan keterampilan (Terlampir) 

- Pembelajaran Remedial 

Guru memberikan semangat kepada peserat didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi pesertra 

didik yang belum mencapai KKM. 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Sistem Pernapasan pada manusia 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Nama : 1. 

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

 

Soal   

1. Jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pernapasan  dada dan perut ! 

2. Jelaskan pengertian inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia ! 

manusia ! 

3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia ! 

4. Volume udara pernapasan pada manusia terbagi atas 6 yang dapat anda lihat pada 

tebl berikut. Lengkapilah tabel berikut mengenai pengertian dan volume udaranya 

masing – masing .  

 

No  Macm – macam 

volume udara  

Pengertian  Volume  

1.  Udara tidal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udara cadangan 

inspirasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Udara cadangan 

ekspirasi 
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4. Kapasiats vital 

paru – paru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Udara residu  

 

 

 

 

 

 

6. Kapasitas total 

paru – paru 
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Pertemuan Ketiga 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 Penilaian 

- Teknik Penilaian 

e. Sikap spiritual dan sosial dalam proses pembelajaran (Terlampir) 

f. Pengetahuan dan keterampilan (Terlampir) 

- Pembelajaran Remedial 

Guru memberikan semangat kepada peserat didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi pesertra 

didik yang belum mencapai KKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS Kelas/ Semester   : VIII/ Genap 

Mata Pelajaran     : IPA (Ilmu pengetahuan alam) 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit  

Materi                  : Sistem Pernapasan pada manusia  

Guru                     : Nurma 

Tujuan  - Menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, 

upaya pencegahan dan penanggulangannya  

- Menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem 

pernapasan manusia  

Kegiatan 

pembelajaran  

 Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam, menanyai kabar siswa  dan mengabsen 

siswa serta berdoa untuk memulai pelajaran. Apersepsi : Tahukah 

kamu apa saja gangguan pada sistem pernapasan ? apa  yang kamu 

rasakan ketika hidungmu tertutup ? 

 Kegiatan inti  

- Guru menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan. 

- Guru membagi kelompok dan membagikan LKS  

- Siswa mengerjakan LKS (lampiran 3 ) yang telah di berikah 

oleh guru 

- Masing-masing kelompok mempresentasekan hasil diskusinya 

 Penutup  

- Membuat kesimpulan sambil melibatkan siswa 

- Mengevaluasi  

- Memberikan tugas (ayo kita diskusikan halaman 69 buku siswa 

) 

- Menyampaikan judul materi yang akan datang 

- Berdoa  
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Lampiran 3 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Sistem Pernapasan pada manusia 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Nama : 1. 

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

Jawablah pertanyaan berikut ini :  

1. Sebutkan macam – macam gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia 

beserta penyebabnya dan bagaimana upaya untuk mencegah gangguang atau 

penyakit pada sistem pernapasan manusia ! 

2. Jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem pernapasan kamu 

tetap sehat ! 

3. Jelaskan 3 macam zat kimia dakam rokok yang berbahaya bagi tubuh ! 

4. Beny adalah anak yang suka menyanyi. Suatu ketika beny menderita demam dengan 

gejala pilek dan sakit tenggorokansehingga mengganggunya dalam bernyanyi. 

Struktur apa yang terganggu pada tubuh beny ? bagaimana demam dapat 

mempengaruhi struktur tersebut ?  

Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap Spiritual  

Nama Peserta Didik   : 

Kelas            : 

Materi            :  

No  

Aspek Pengamatan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan      

3 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi 

    

4 Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan 

terhdapa Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan  

    

5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajarai 

ilmu pengetahuan 

    

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran: 

 Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
              

             
                

b. Sikap Sosial 
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No. Aspek yang dinilai Rubrik 

1 Menunjukan rasa ingin tahu 1. Menunjukan rasa ingin tahu yang besar,  

antusias, aktif  dalam kegiatan kelompok 

2. Menunujukan rasa ingin tahu, tidak terlalu 

antusias,baru terlibat aktif ketika disuruh 

3. Tidak menunjukkan antusias dalam 

pengamatan, sulit terlibat aktif. 

2 Ketelitian dan hati-hati 1. Mengamati dengan teliti dan  tepat waktu 

2. Mengamati dengan teliti dan tidak tepat 

waktu 

3. Mengamati dengan tidak teliti dan  tidak 

tepat waktu 

3 Ketekunan dan tanggung 

jawab dalam belajar dan 

bekerja baik secara 

individu maupun kelompok  

1. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan 

hasil terbaik yang bias dilakukan, berupaya 

tepat waktu 

2. Berupaya tepat waktu dalam 

menyelesaiakan tugas namun belum 

menunjukan upaya terbaiknya 

3. Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas dan tugasnya tidak 

selesai 

4 Berkomunikasi 1. Aktif dalam bertanya jawab, dapat 

mengemukakan gagasan, menghargai 

pendapat peserta didik lainnya 

2. Aktif dalam bertanya jawab, tidak ikut 

mengemukakan gagasan,   menghargai  

pendapat peserta didik lainnya 

3. Aktif dalam bertanya jawab, tidak ikut 

mengemukakan gagasan, kurang 

menghargai pendapat peserta didik lainnya 

5 Menunjukkan sikap jujur 

dan kritis dalam 

melaksanakan percobaan 

1. Mencatat data hasil percobaan dengan jujur 

dan kritis dalam melkasanakan percobaan, 

menuliskan data denghan baik dan rapi. 

2. Mencatat data hasil percobaan dengan jujur 

namun belum terlibat secara aktif dalam 

melaksanakan percobaan, data ditulis 

dengan baik dan rapi. 

3. Tidak jujur dalam Mencatat data hasil 

percobaan, belum terlibat secara aktif 

dalam melaksanakan percobaan, data tidak  

ditulis dengan baik dan rapi. 

 

Petunjuk Penskoran : 

 Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 3 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
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c. Pengetahuan 

Tes Uraian 

No Soal Jawaban Skor 

1 Jelaskan apa yang dimaksud 

dengan : 

a. Respirasi  

b. Bernapas  

a. Respirasi adalah adalah proses 

pertukaran gas yang terjadi 

didalam tubuh makhluk hidup.  

b. Bernapas adalah proses 

menghirup uadara (inhalasi ) dan 

menghembuskan udara (ekhalasi) 

yang melibatkan pertularan udara 

atmosfer dengan alveolus paru – 

paru.  

10 

2 Sebutkan  dan jelaskan fungsi 

organ – organ pernapasan pada 

manusia ?  

 Hidung ;  berfungsi untuk 

menyaring debu atau kotoran 

yang masuk bersama udara, 

memaerangkap benda asing 

(bakteri, virus dst) yang masuk 

terhirup dari luar dengan suhu 

tubuh atau menghangatkan udara 

yang masuk ke paru – paru.   

 Faring : berfungsi untuk jalur 

masuk uadara dan makanan, 

ruang resonansi suara, serta 

tempat tonsil, (organ tubuh yang 

berperan dalam sistem kekebalan 

tubuh) 

 Laring : berfungsi untuk 

mencegah masuknya makanan 

atau benda asing lainnya kedalam 

laring dan trakea 

 Trakea : berfungsi untuk 

menyaring benda – benda asing 

yang masuk kedalam saluran 

pernapasan.  

 Bronkus : berfungsi untuk 

menyalurkan udara dari trakea ke 

paru – paru kanan dan kiri.  

 Bronkiolus : berfungsi untuk 

bronkus ke alveolus 

 Paru – paru : berfungsi untuk 

tempat pertukaran udara 

pernapasan karena didalamnya 

terdapat alveolus yang marupakan 

jaringan yang berfungsi sebagai 

tempat pertukaran udara.  

30 

3 Jelaskan mekanisme inpirasi 

dan ekspirasi pada sistem 

pernapasan manusia ?   

 Mekanisme isnpirasi terjadi 

kontraksi otot dada dalam 

diafragma sehingga  

15 
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menyebabkan rongga dada 

membesar, paru – paru 

mengembang, dan tekanan udara 

di apru – paru mengecil sehingga 

udara dari luar masuk ke paru – 

paru.  

 Mekanisme ekspirasi terjadi 

relaksasi otot dada dan diafragma 

sehingga menyebabkan rongga 

dada kembali normal, paru – paru 

kembali norma, dan tekanan 

udara di paru – paru besar 

sehingga udara dalam paru – paru 

keluar.  

4 Sebutkan 4 gangguan atau 

penyakit pada sitem 

pernapasan manusia beserta 

penyebabnya ?  

 Asma : dpat dipicu oleh 

masuknya zat pemicu  alergi 

dalam tubuh, mislanya asap 

rokok, dabu, bulu hewan 

peliharaan dan serbuk sari, selain 

itu, asma juga adapat disebabkan 

karena prasaan kaget, terlalau 

lelah dan suhu udara dingin.  

 Pneumonia : disebabkan oleh 

bakteri Streptococcus pneumonia 

 TBC : disebabkan oleh infeksi 

bakteri Mycobacterium 

tuberculosis 

 Influenza : disebabkan 

Orthomyxovirus, misalnya 

Influenza virus 

20 

5 Jelesakan upaya yang dapat 

kamu lakukan untuk menjaga 

sistem pernapasan kamu tetap 

sehat ?  

Upaya yang dapat dilakukn untuk 

menjaga sistem pernapasan dianatarnya 

ialah dengan menggunakan masker jika 

berada di jalan raya atau ketika sedang 

bersih – bersih, tidak merokok, 

meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak 

mudah tertular bakteri atau virus 

penyebab penyakit sistem pernapasan 

dengan makan makanan bergizi dan rajin 

berolahraga.  

15  

Skor Maksimal 100 

 

      
          

             
   0 

a. Keterampilan 

Rubrik penilaian kerja 

Nama kelompok :       Kelas: 

No Aspek Skala 
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1 Kerjasama 1 2 3 

2 Penampilan    

3 Sistematika Penjelasan     

4 Kesesuaian materi    

5 Laporan    

 Skor Maksimal 15 

 

      
          

             
     

No Aspek yang dinilai Skor Rubrik 

 

1 

 

Kerjasama 

3 Baik 

2 Kurang  

1 Tidak ada 

 

2 

 

Penampilan 

3 Percaya diri 

2 Kurang percaya diri 

1 Tidak percaya diri 

 

3 

 

Sitematika penjelasan 

3 Urut 

2 Kurang urut 

1 Tidak urut 

 

4 

 

Kesesuaian materi 

3 Sesuai 

2 Kurang sesuai 

1 Tuidak sesuai 

 

5 

 

Kelengkapan laporan 

3 Lengkap 

2 Kurang lengkap 

   Tidak  lengkap  

 

Mawasangka April 2021 

Mengetahui, 

Guru IPA        peneliti 

   

 

 

 

 

     Farida, S.Pd         Nurma 

  NIP : 194708162000122004    NIM : 17010107028 

Kepala sekolah SMPN 4 Buton Tengah 

 

 

 

 

 

 

Sinardin, S. Pd. 

NIP : 196312311986011045 
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1.3. RPP Kelas Kontrol 

Pertemuan Pertama  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

IDENTITAS Kelas/ Semester   : VIII/ Genap 

Mata Pelajaran     : IPA (Ilmu pengetahuan alam) 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit  

Materi                  : Sistem Pernapasan pada manusia  

Guru                     : Nurma 

Tujuan  - Menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi  

- Menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ 

pernapasan pada manusia   

Kegiatan 

pembelajaran  

 Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam, menanyai kabar siswa  dan 

mengabsen siswa serta berdoa untuk memulai pelajaran. 

Apersepsi : Mengapa kita harus bernapas? 

 Kegiatan inti  

- Guru menjelaskan pengertian bernapas 

- Guru menjelaskan struktur pernapasan 

- Guru membagi kelompok dan membagikan LKS  

- Siswa mengerjakan LKS (lampiran 1 ) yang telah di 

berikah oleh guru 

- Masing-masing kelompok mempresentasekan hasil 

diskusinya  

 Penutup  

- Membuat kesimpulan sambil melibatkan siswa 

- Mengevaluasi  

- Memberikan tugas 

- Menyampaikan judul materi yang akan datang 

- Berdoa  

 

 Penilaian 

- Teknik Penilaian 

g. Sikap spiritual dan sosial dalam proses pembelajaran (Terlampir) 

h. Pengetahuan dan keterampilan (Terlampir) 

- Pembelajaran Remedial 

Guru memberikan semangat kepada peserat didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi pesertra 

didik yang belum mencapai KKM. 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Sistem Pernapasan pada manusia 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Nama : 1. 

  2.  

  3.   

  4.  

  5.  

  6.  

Petunjuk Diskusikan dan Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas 

2. Amati gambar di bawah ini! 

 
Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen (O2) dari udara untuk proses oksidasi serta 

pengeluaran karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) sebagai sisa hasil oksidasi. Setiap 

mahkluk hidup memerlukan bernapas, begitu pula manusia. Manusia bernapas secara tidak 

langsung. Artinya, udara untuk pernapasan tidak berdifusi secara langsung  di permukaan 

kulit. Difusi udara untuk pernapasan pada manusia terjadi di bagian dalam tubuh, yaitu di 

gelembung paru-paru . 

a. Dari wacana di atas, jelaskan pengertian dari sistem pernapasan 

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

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

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

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

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

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

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

b. Gambar di atas menunjukan bagian dari  organ-organ  sistem pernapasan manusia, tuliskan 

fungsi dan organ-organ pernapasan berdasarkan urutannya? 

No  Nama organ  Fungsi  
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2. Hidung dan mulut merupakan suatu organ tempat keluar masuknya udara, 

manakah organ yang baik untuk digunakan dalam sistem pernapasan? Jelaskan 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Dila memiliki kebiasaan buruk, saat makan ia sering sekali berbicara, suatu ketika 

Dila makan sambil berbicara dila pun tersedak saat menelan makanan tersebut. Organ 

apakah yang  fungsinya terganggu sehingga menyebabkan Dila tersedak? Jelaskan 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

Pertemuan Kedua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

IDENTITAS Kelas/ Semester   : VIII/ Genap 

Mata Pelajaran     : IPA (Ilmu pengetahuan alam) 

Alokasi Waktu     : 3 x 40 menit  

Materi                  : Sistem Pernapasan pada manusia  

Guru                     : Nurma 

Tujuan  - Mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan 

perut 

- Menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia 

- Menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapsan 

manusia  

- Mengukur macam-macam volume pernapasan manusia   

Kegiatan 

pembelajaran  

 Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam, menanyai kabar siswa  dan 

mengabsen siswa serta berdoa untuk memulai pelajaran. 

Apersepsi : Mengapa kita harus bernapas? 

 Kegiatan inti  

- Guru menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia  

- Guru menjelaskan frekuensi pernapasan 

- Guru menjelaskan volume pernapasan 

- Guru membagi kelompok dan membagikan LKS  

- Siswa mengerjakan LKS (lampiran 2 ) yang telah di 

berikah oleh guru 

- Masing-masing kelompok mempresentasekan hasil 

diskusinya  

 

 Penutup  

- Membuat kesimpulan sambil melibatkan siswa 

- Mengevaluasi  

- Memberikan tugas 

- Menyampaikan judul materi yang akan datang 

- Berdoa  

 

 Penilaian 

- Teknik Penilaian 

i. Sikap spiritual dan sosial dalam proses pembelajaran (Terlampir) 

j. Pengetahuan dan keterampilan (Terlampir) 

- Pembelajaran Remedial 

Guru memberikan semangat kepada peserat didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi pesertra 

didik yang belum mencapai KKM. 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Sistem Pernapasan pada manusia 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Nama : 1. 

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

 

Soal   

5. Jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pernapasan  dada dan perut ! 

6. Jelaskan pengertian inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia ! 

manusia ! 

7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia ! 

8. Volume udara pernapasan pada manusia terbagi atas 6 yang dapat anda lihat pada 

tebl berikut. Lengkapilah tabel berikut mengenai pengertian dan volume udaranya 

masing – masing .  

No  Macm – macam 

volume udara  

Pengertian  Volume  

1.  Udara tidal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udara cadangan 

inspirasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Udara cadangan 

ekspirasi 
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4. Kapasiats vital 

paru – paru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Udara residu  

 

 

 

 

 

 

6. Kapasitas total 

paru - paru 
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Pertemuan Ketiga 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 Penilaian 

- Teknik Penilaian 

k. Sikap spiritual dan sosial dalam proses pembelajaran (Terlampir) 

l. Pengetahuan dan keterampilan (Terlampir) 

- Pembelajaran Remedial 

Guru memberikan semangat kepada peserat didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi pesertra 

didik yang belum mencapai KKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS Kelas/ Semester   : VIII/ Genap 

Mata Pelajaran     : IPA (Ilmu pengetahuan alam) 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit  

Materi                  : Sistem Pernapasan pada manusia  

Guru                     : Nurma  

Tujuan  - Menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan 

manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya  

- Menganalisis dampak pencemaran udara terhadap 

kesehatan sistem pernapasan manusia  

Kegiatan 

pembelajaran  

 Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam, menanyai kabar siswa  dan 

mengabsen siswa serta berdoa untuk memulai pelajaran. 

Apersepsi : Tahukah kamu apa saja gangguan pada sistem 

pernapasan ? apa  yang kamu rasakan ketika hidungmu 

tertutup ? 

 Kegiatan inti  

- Guru menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan. 

- Guru membagi kelompok dan membagikan LKS  

- Siswa mengerjakan LKS (lampiran 3 ) yang telah di 

berikah oleh guru 

- Masing-masing kelompok mempresentasekan hasil 

diskusinya 

 Penutup  

- Membuat kesimpulan sambil melibatkan siswa 

- Mengevaluasi  

- Memberikan tugas (ayo kita diskusikan halaman 69 buku 

siswa ) 

- Menyampaikan judul materi yang akan datang 

- Berdoa  
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Lampiran 3 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Sistem Pernapasan pada manusia 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Nama : 1. 

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

Jawablah pertanyaan berikut ini :  

5.  Sebutkan macam – macam gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia 

beserta penyebabnya dan bagaimana upaya untuk mencegah gangguang atau 

penyakit pada sistem pernapasan manusia ! 

6. Jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem pernapasan kamu 

tetap sehat ! 

7. Jelaskan 3 macam zat kimia dakam rokok yang berbahaya bagi tubuh ! 

8. Beny adalah anak yang suka menyanyi. Suatu ketika beny menderita demam dengan 

gejala pilek dan sakit tenggorokansehingga mengganggunya dalam bernyanyi. 

Struktur apa yang terganggu pada tubuh beny ? bagaimana demam dapat 

mempengaruhi struktur tersebut ? 

Penilaian 

2. Teknik Penilaian 

d. Sikap Spiritual  

Nama Peserta Didik   : 

Kelas            : 

Materi            :  

No  

Aspek Pengamatan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan      

3 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi 

    

4 Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhdapa 

Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan  

    

5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajarai 

ilmu pengetahuan 

    

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran: 

 Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
              

             
                

e. Sikap Sosial 
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No. Aspek yang dinilai Rubrik 

1 Menunjukan rasa ingin 

tahu 

4. Menunjukan rasa ingin tahu yang besar,  

antusias, aktif  dalam kegiatan kelompok 

5. Menunujukan rasa ingin tahu, tidak terlalu 

antusias,baru terlibat aktif ketika disuruh 

6. Tidak menunjukkan antusias dalam 

pengamatan, sulit terlibat aktif. 

2 Ketelitian dan hati-hati 4. Mengamati dengan teliti dan  tepat waktu 

5. Mengamati dengan teliti dan tidak tepat 

waktu 

6. Mengamati dengan tidak teliti dan  tidak tepat 

waktu 

3 Ketekunan dan tanggung 

jawab dalam belajar dan 

bekerja baik secara 

individu maupun kelompok  

4. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan 

hasil terbaik yang bias dilakukan, berupaya 

tepat waktu 

5. Berupaya tepat waktu dalam menyelesaiakan 

tugas namun belum menunjukan upaya 

terbaiknya 

6. Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas dan tugasnya tidak 

selesai 

4 Berkomunikasi 4. Aktif dalam bertanya jawab, dapat 

mengemukakan gagasan, menghargai 

pendapat peserta didik lainnya 

5. Aktif dalam bertanya jawab, tidak ikut 

mengemukakan gagasan,   menghargai  

pendapat peserta didik lainnya 

6. Aktif dalam bertanya jawab, tidak ikut 

mengemukakan gagasan, kurang menghargai 

pendapat peserta didik lainnya 

5 Menunjukkan sikap jujur 

dan kritis dalam 

melaksanakan percobaan 

4. Mencatat data hasil percobaan dengan jujur 

dan kritis dalam melkasanakan percobaan, 

menuliskan data denghan baik dan rapi. 

5. Mencatat data hasil percobaan dengan jujur 

namun belum terlibat secara aktif dalam 

melaksanakan percobaan, data ditulis dengan 

baik dan rapi. 

6. Tidak jujur dalam Mencatat data hasil 

percobaan, belum terlibat secara aktif dalam 

melaksanakan percobaan, data tidak  ditulis 

dengan baik dan rapi. 

Petunjuk Penskoran : 

 Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 3 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
              

             
                

f. Pengetahuan 

Tes Uraian 
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No Soal Jawaban Skor 

1 Jelaskan apa yang dimaksud 

dengan : 

a. Respirasi  

b. Bernapas  

c. Respirasi adalah adalah proses 

pertukaran gas yang terjadi 

didalam tubuh makhluk hidup.  

d. Bernapas adalah proses 

menghirup uadara (inhalasi ) dan 

menghembuskan udara (ekhalasi) 

yang melibatkan pertularan udara 

atmosfer dengan alveolus paru – 

paru.  

10 

2 Sebutkan  dan jelaskan fungsi 

organ – organ pernapasan pada 

manusia ?  

 Hidung ;  berfungsi untuk 

menyaring debu atau kotoran 

yang masuk bersama udara, 

memaerangkap benda asing 

(bakteri, virus dst) yang masuk 

terhirup dari luar dengan suhu 

tubuh atau menghangatkan udara 

yang masuk ke paru – paru.   

 Faring : berfungsi untuk jalur 

masuk uadara dan makanan, 

ruang resonansi suara, serta 

tempat tonsil, (organ tubuh yang 

berperan dalam sistem kekebalan 

tubuh) 

 Laring : berfungsi untuk 

mencegah masuknya makanan 

atau benda asing lainnya kedalam 

laring dan trakea 

 Trakea : berfungsi untuk 

menyaring benda – benda asing 

yang masuk kedalam saluran 

pernapasan.  

 Bronkus : berfungsi untuk 

menyalurkan udara dari trakea ke 

paru – paru kanan dan kiri.  

 Bronkiolus : berfungsi untuk 

bronkus ke alveolus 

 Paru – paru : berfungsi untuk 

tempat pertukaran udara 

pernapasan karena didalamnya 

terdapat alveolus yang marupakan 

jaringan yang berfungsi sebagai 

tempat pertukaran udara.  

30 

3 Jelaskan mekanisme inpirasi 

dan ekspirasi pada sistem 

pernapasan manusia ?   

 Mekanisme isnpirasi terjadi 

kontraksi otot dada dalam 

diafragma sehingga  

menyebabkan rongga dada 

membesar, paru – paru 

15 
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mengembang, dan tekanan udara 

di apru – paru mengecil sehingga 

udara dari luar masuk ke paru – 

paru.  

 Mekanisme ekspirasi terjadi 

relaksasi otot dada dan diafragma 

sehingga menyebabkan rongga 

dada kembali normal, paru – paru 

kembali norma, dan tekanan 

udara di paru – paru besar 

sehingga udara dalam paru – paru 

keluar.  

4 Sebutkan 4 gangguan atau 

penyakit pada sitem 

pernapasan manusia beserta 

penyebabnya ?  

 Asma : dpat dipicu oleh 

masuknya zat pemicu  alergi 

dalam tubuh, mislanya asap 

rokok, dabu, bulu hewan 

peliharaan dan serbuk sari, selain 

itu, asma juga adapat disebabkan 

karena prasaan kaget, terlalau 

lelah dan suhu udara dingin.  

 Pneumonia : disebabkan oleh 

bakteri Streptococcus pneumonia 

 TBC : disebabkan oleh infeksi 

bakteri Mycobacterium 

tuberculosis 

 Influenza : disebabkan 

Orthomyxovirus, misalnya 

Influenza virus 

20 

5 Jelesakan upaya yang dapat 

kamu lakukan untuk menjaga 

sistem pernapasan kamu tetap 

sehat ?  

Upaya yang dapat dilakukn untuk 

menjaga sistem pernapasan dianatarnya 

ialah dengan menggunakan masker jika 

berada di jalan raya atau ketika sedang 

bersih – bersih, tidak merokok, 

meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak 

mudah tertular bakteri atau virus 

penyebab penyakit sistem pernapasan 

dengan makan makanan bergizi dan rajin 

berolahraga.  

15  

Skor Maksimal 100 

 

      
          

             
     

b. Keterampilan 

Rubrik penilaian kerja 

Nama kelompok :       Kelas: 

No Aspek Skala 

1 Kerjasama 1 2 3 
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2 Penampilan    

3 Sistematika Penjelasan     

4 Kesesuaian materi    

5 Laporan    

 Skor Maksimal 15 

      
          

             
     

No Aspek yang dinilai Skor Rubrik 

 

1 

 

Kerjasama 

3 Baik 

2 Kurang  

1 Tidak ada 

 

2 

 

Penampilan 

3 Percaya diri 

2 Kurang percaya diri 

1 Tidak percaya diri 

 

3 

 

Sitematika penjelasan 

3 Urut 

2 Kurang urut 

1 Tidak urut 

 

4 

 

Kesesuaian materi 

3 Sesuai 

2 Kurang sesuai 

1 Tuidak sesuai 

 

5 

 

Kelengkapan laporan 

3 Lengkap 

2 Kurang lengkap 

   Tidak lengkap 

Mawasangka April 2021 

Mengetahui, 

Guru IPA        peneliti 

   

 

 

 

Farida, S.Pd      Nurma 

  NIP : 194708162000122004    NIM : 17010107028 

 

 

 

Kepala sekolah SMPN 4 Buton Tengah 

 

 

 

 

Sinardin, S. Pd. 

NIP : 196312311986011045 
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1.4  Instrumen Motivasi Belajar Sebelum Validitas 

Kuesioner (Angket) Motivasi Belajar 

Di SMPN 4 Buton Tengah  

Nama  : 

Kelas  : 

Hari/Tanggal : 

Aturan menjawab angket: 

1. Pada angket ini terdapat 40 butir pertanyaan. Berilah jawaban yang benar-benar cocok 

dengan pilihanmu. 

2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban pernyataan lain maupun teman lain. 

3. Catat tanggapan kamu pada lembar jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda 

check (√ ) sesuai keterangan pilihan jawaban. 

Keterangan pilihan jawaban 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

No 

 

Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya mengerjakan tugas IPA dengan sungguh-

sungguh 

    

2 Bagi saya yang terpenting adalah mengerjakan soal 

atau tugas tepat waktu tanpa peduli dengan hasil 

yang akan saya peroleh  

    

3 Setiap ada tugas IPA saya langsung 

mengerjakannya  

    

4 Jika nilai IPA saya jelek, saya tidak mau belajar 

lagi 

    

5 Saya tidak serius dalam mengerjakan soal maupun 

tugas yang diberikan oleh guru 

    

6 Jika nilai IPA saya jelek, saya akan terus rajin 

belajar agar nilai saya menjadi baik 

    

7 Apabila saya menemui soal yang sulit maka saya 

akan berusaha untuk mengerjakan sampai saya 

menemukan jawabannya. 
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8 Saya lebih senang berbicara sendiri dengan teman 

dan tidak mendengarkan pada saat guru 

menjelaskan  

    

9 saya selalu mendengarkan penjelasan guru dengan 

baik  

    

10 Saya selalu bertanya kepada guru mengenai materi 

yang belum saya pahami  

    

 11 

 

Saya selalu mengerjakan tugas IPA yang diberikan 

oleh guru  

    

12 Dalam mengerjakan tugas maupun soal IPA saya 

mencotoh milik teman  

    

13 Saya tidak pernah mencontoh jawaban milik teman 

karena saya percaya dengan jawaban saya  

    

14 Saya selalu memberikan pendapat saat diskusi      

15 Saya hanya diam saja dan tidak pernah 

memberikan pendapat saat diskusi  

    

16 Saya selalu gugup ketika sedang berpendapat di 

depan teman  

    

 

17 

Saya tidak mudah putus asa saat mengalami 

kesulitan dalam belajar IPA  

    

18 

 

Ketika medapat nilai jelek yang jelek saya mudah 

menyerah  

    

19 Saya akan mempelajari berulang kali jika belum 

paham di jelaskan 

    

20 Saya malas mencari informasi yang berhubungan 

dengan pelajaran IPA dari berbagai sumber  

    

21 Saya senang belajar IPA karena guru mengajar 

dengan menggunakan berbagai cara  

    

22 Saya malu bertanya jika tidak paham saat belajar 

IPA  

    

23 Saya mendapat hadiah ketika nilai ulangan IPA 

saya bagus  

    

24 Saya malas belajar IPA meskipun orang tua 

memberi hukuman jika mendapat nilai jelek  

    

25 Saya belajar IPA dengan sungguh-sungguh agar 

mudah menggapai cita-cita di masa depan  

    

26 Saya tidak belajar IPA dengan giat walaupun ada 

tujuan  

    

27 Saya belajar IPA dengan giat walaupun tidak ada 

tujuan  
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28 

 

Suasana belajar IPA dikelas tidak menarik untuk 

diikuti  

    

29 Ruang belajar di sekolah sangat nyaman sehingga 

saya dapat berkosentrasi saat belajar IPA  

    

30 Saya tidak bisa belajar IPA dengan baik meskipun 

dalam suasana tenang dan nyaman  

    

31 Saya lebih aktif belajar sekarang dengan 

menggunakan media charta dari pada sebelumnya  

    

32 Saya mendapat nilai tertinggi setelah belajar 

dengan media charta. 

    

33 Penggunakan media charta membuat saya malas 

belajar  

    

34 Saya sangat senang dengan pembelajaran media 

charta  

    

35 Saya tidak senang dengan pembelajaran 

menggunakan media charta  

    

36 Dengan pembelajaran media charta, saya 

bersemangat untuk mempelajari pelajaran IPA  

    

37 Dengan adanya media charta saya dapat mengingat 

informasi yang dipelajari  

    

38 Penggunaan media charta sama saja dengan yang 

sebelumnya tidak menarik  

    

39 Dulu sering menghayal dan pusing tentang 

pelajaran sekarang tidak  

    

40 dengan pembelajaran media charta saya sangat 

paham dengan materi-materi IPA dari yang 

sebelumnya 
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1.5. Instrumen Motivasi Setelah Validitas 

Kuesioner (Angket) Motivasi Belajar 

Di SMPN4 Buton Tengah 

 

No 

 

Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya mengerjakan tugas IPA dengan sungguh-

sungguh 

    

2 Bagi saya yang terpenting adalah mengerjakan soal 

atau tugas tepat waktu tanpa peduli dengan hasil 

yang akan saya peroleh  

    

3 Setiap ada tugas IPA saya langsung 

mengerjakannya 

    

4 Jika nilai IPA saya jelek, saya tidak mau belajar 

lagi 

    

5 Saya lebih senang berbicara sendiri dengan teman 

dan tidak mendengarkan pada saat guru 

menjelaskan  

    

6 saya selalu mendengarkan penjelasan guru dengan 

baik   

    

8 Saya selalu bertanya kepada guru mengenai materi 

yang belum saya pahami  

    

9 Dalam mengerjakan tugas maupun soal IPA saya 

mencotoh milik teman  

    

10 

 

Saya tidak pernah mencontoh jawaban milik teman 

karena saya percaya dengan jawaban saya  

    

11 Saya selalu memberikan pendapat saat diskusi     

12 Saya tidak mudah putus asa saat mengalami 

kesulitan dalam belajar IPA  

    

13 Ketika medapat nilai jelek yang jelek saya mudah 

menyerah  

    

14 Saya malas mencari informasi yang berhubungan 

dengan pelajaran IPA dari berbagai sumber  

    

15 

 

Saya senang belajar IPA karena guru mengajar 

dengan menggunakan berbagai cara  

    

16 Saya belajar IPA dengan sungguh-sungguh agar 

mudah menggapai cita-cita di masa depan  

    

17 Saya tidak belajar IPA dengan giat walaupun ada 

tujuan  
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18 Ruang belajar di sekolah sangat nyaman sehingga 

saya dapat berkosentrasi saat belajar IPA 

    

19 Saya lebih aktif belajar sekarang dengan 

menggunakan media charta dari pada sebelumnya  

    

20 Saya mendapat nilai tertinggi setelah belajar 

dengan media charta. 

    

21 Saya sangat senang dengan pembelajaran media 

charta  

    

22 

 

Saya tidak senang dengan pembelajaran 

menggunakan media charta   

    

23 Dengan pembelajaran media charta, saya 

bersemangat untuk mempelajari pelajaran IPA   

    

24 Dulu sering menghayal dan pusing tentang 

pelajaran sekarang tidak  

    

25 dengan pembelajaran media charta saya sangat 

paham dengan materi-materi IPA dari yang 

sebelumnya 
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1.6 Instrumen Hasil Belajar Sebelum Validitas 

Nama  :  

Kelas  : 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk mengerjakan: 

1. Tulislah identitas Anda pada lembar jawaban yang tersedia 

2. Bacalah pertanyan dengan teliti dan cermat 

3. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang 

menurut Anda benar 

4. Apabila Anda salah menyilang maka beri tanda (=) pada jawaban tersebut, kemudian 

silahkan menjawab kembali sesuai dengan jawaban Anda. 

 

1. Peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung (O2) dan mengeluarkan (CO2) 

sebagai sisa dari oksidasi dari tubuh disebut proses…. 

a. eksresi  c. respirasi 

b. urinasi  d. sekresi 

2. Berikut ini termasuk organ-organ pernapasan pada tubuh manusia, kecuali…. 

a. hidung  c. hati 

b. faring  d. paru-paru 

3. Perhatikan gambar sistem pernapasan di bawah ini. 

 
Berdasarkan gambar di atas urutan organ sistem pernapasan pada 

manusia yang benar adalah…. 

a. Hidung-faring-laring-bronkiolus-bronkus-alveolus 

b. Hidung- laring-faring-bronkus-bronkiolis-alveolus 

c. Hidung-laring -faring-alveolus-bronkus-bronkiolus 

d. Hidung-faring-laring-bronkus-bronkiolus-alveolus 

4. Perhatikan gambar paru-paru di bawah ini. 

 
Bagian yang disebut Alveolus dan Bronkus ditunjukkan oleh nomor…. 

a. 2 dan 1  c. 5 dan 1 

b. 5 dan 3  d. 4 dan 1 

5. Manusia memiliki 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan kiri yang 

terdiri dari beberapa gelambir (lobus). Jumlah gelambir paru-paru 

manusia adalah…. 
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a. 4 gelambir, 2 di paru-paru kanan, dan 2 di paru-paru kiri 

b. 4 gelambir, 1 di paru-paru kanan, dan 3 di paru-paru kiri 

c. 5 gelambir, 3 di paru-paru kanan, dan 2 diparu-paru kiri 

d. 5 gelambir, 2 di paru-paru kanan, dan 3 di paru-paru kiri 

6. Fungsi dari selaput lendir yaitu... . 

a. menyaring udara kotor dan debu 

b. membunuh dan menangkap kuman virus 

c. mengatur suhu udara  

d. menyamakan suhu udara 

7. Bagian paru – paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan 

CO2 adalah…. 

a.bronkus 

b.bronkiolus 

c.alveolus 

d. pleura 

8. Urutan alat pernapasan dari luar ke dalam pada manusia adalah 

a.faring-tenggorokan-bronkiolus-bronkus-alveolus 

b.faring-kerongkongan-bronkus-bronkiolus-alveolus 

c.tenggorokan-faring-bronkus-bronkiolus-alveolus 

d.faring-tenggorokan-bronkus-bronkiolus-alveolus 

9. Pada peristiwa inspirasi pernapasan perut, terjadi peristiwa..... 

a. diafragma relaksasi-volume rongga dada mengecil-tekanan udara rongga dada 

membesar-udara keluar dari paru-paru 

b. otot antartulang rusuk berkontraksi-tulang rusuk terangkatvolume rongga dada 

membesar-tekanan udara rongga dada mengecil-udara dari luar masuk ke paru-paru 

c. diafragma berkontraksi-volume rongga dada membesartekanan udara rongga dada 

mengecil-udara dari luar masuk keparu-paru 

d. otot antartulang rusuk relaksasi-tulang rusuk turun-volume rongga dada mengecil-

tekanan udara rongga dada membesarudara keluar dari paru-paru 

10. Pernapasan dada adalah ... 

a. aktivitas otot tulang rusuk dengan membesarkan dan mengecilkan 

rongga dada 

b. aktivitas otot diafragma dengan membesarkan dan mengecilkan rongga 

dada 

c. aktivitas otot diafragma dengan membesarkan dan mengecilkan rongga 

perut 

d. aktivitas otot tulang rusuk dengan membesarkan dan mengecilkan 

rongga perut 

11. Pada manusia terdapat dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada 

dan pernapasan perut. Pada pernapasan perut, otot yang berkontraksi 

adalah… 

a. pengangkat tulang rusuk dan otot diafragma 

b. diafragma dan otot antar tulang rusuk 

c. otot antar tulang rusuk dan pengangkat tulang rusuk 

d. diafragma saja 

12. Apabila diafragma berelaksasi proses yang terjadi adalah… 

a.inspirasi pernapasan dada 

b. inspirasi pernapasan perut 

c. ekspirasi pernapasan dada 
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d. ekspirasi pernapasan perut 

13. Inspirasi pernapasan dada terjadi karena …. 

a. relaksasi otot antar rusuk → tekanan udara pulmo bertambah → 

udara keluar 

b. otot antar rusuk berkontraksi → tekanan udara pulmo berkurang→ 

udara masuk 

c. tekanan udara pulmo berkurang → otot antarrusuku berkontraksi → 

udara keluar. 

d. otot antar rusuk relaksasi → udara keluar→ tekanan pulmo 

berkurang 

14. Pernapasan eksternal adalah… 

a. pertukaran oksigen di udara bebas dengan udara dalam rongga 

hidung 

b. pertukaran udara bebas dengan udara dalam darah 

c. pertukaran O2 dari udara bebas dengan CO2 dalam rongga paru-paru 

d. pertukaran oksigen dalam darah dengan CO2 dalam jaringan 

15. Frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh faktor… 

a. warna eritrosit 

b. diameter bronkus 

c. jumlah alveolus 

d. aktifitas tubuh 

16. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan frekuensi pernapsan naik yaitu 

a. umur, posisi tubuh, aktivitas, jenis kelamin 

b. umur, posisi tubuh, aktivitas, berat badan 

c. umur, bentuk tubuh, aktivitas, berat badan 

d. umur, bentuk tubuh, berat badan, posisi tubuh 

17. Udara yang masuk dan keluar pada pernapasan biasa disebut udara …. 

a. tidal 
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b. residu 

c. komplementer 

d. cadangan 

18. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Fungsi hidung dalam Proses pernapasan 

adalah.... 

a. menyaring udara yang masuk ke paru-paru 

b. menghangatkan suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh 

c. menyaring O2 yang bercampur dengan gas lain di udara bebas 

d. mengikat O2 agar mudah diikat oleh tubuh 

19. Saat bernapas sebaiknya dilakukan melalui hidung bukan melalui mulut. Hal disebabkan 

oleh…. 

a. udara dapat bercampur dengan bahan makanan sehingg kehilangan banyak oksigen 

b. dalam hidung terdapat saraf penciuman sehingga dapat mendeteksi adanya bau pada 

udara 

c. dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang akan menyaring udara 

d. udara yang melalui hidung tidak akan menuju lambung sehingga tidak menyebabkan 

masuk angin 

20. Di bawah ini adalah beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan: 

1. Otot diafragma mengerut, volume rongga dada mengecil, udara keluar. 

2. Otot antartulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, 

tekanan udara turun, udara masuk. 

3. Otot diafragma mendatar, volume rongga dada besar, udara masuk. 

4. Otot antartulang rusuk kendur, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, 

tekanan udara bertambah, udara keluar.  

Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernapasan perut adalah…. 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3  d. 2 dan 4 

21.  Beberapa organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia yaitu... . 

a Hidung, jantung, hati, bronkus 

b Hidung, jantung, laring, trakea 
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c Hidung, jantung, hati, ginjal 

d Hidung, faring, laring, trakea 

22. Apabila kita menghembuskan udara pernapasan melalui pipa ke dalam air kapur, lama 

kelamaan air kapur menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa udara dari paru-paru 

mengandung.... 

a. gas CO2  c. gas O2 

b. gas H2O  d. gas N2 

23. Berikut ini penyakit yang menyerang sitem pernapasan yaitu.... 

a. asma, faringitis, bronkhitis 

b. diare, bronitis, tifus 

c. anemia, asma, diare 

d. laringitis, faringitis, diabetes 

24. Asfiksi merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh, akibat 

hemoglobin darah lebih banyak mengikat CO2 dari pada O2. Hal tersebut 

disebabkan oleh .... 

a. gas rumah kaca 

b. asap kendaraan brmotor 

c. pencemaran air 

d. pencemaran tanah oleh sampah 

25. Berikut penyakit yang menyerang sistem pernapasan yaitu .... 

a. diare 

b. tifus 

c. faringitis 

d. magh 

26. Membran seleput pelindung paru-paru disebut... 

a. dara 

b. pleura 

c. membran 
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d. pipa 

27. Gejala umum infuenza yaitu, demam dengan suhu lebih dari 39ᵒC, pilek, bersinbersin, 

batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Penyebab penyakit 

Influenza yaitu... 

a. Influenza virus 

b. Adenovirus 

c. Streptococcus pneumoniae 

d. Mycobacterium tuberculosis 

28. Penyakit yang sering menyerang organ tonsil (amandel) dinamakan… 

a. faringitis 

b. pneumonia 

c. bronkitis 

d. tonsilitis 

29. Penyakit yang menginfeksi pada organ bronkiolus dan alveolus disebut…. 

a. pneumonia 

b.bronkitis 

c. asma 

d. influenza 

30. Salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya masuknya zat pemicu alergi(alergen) 

dalamtubuh, misalnya asap rokok, debu, penyakit yang dimaksut adalah... 

a. pneumonia 

b. asma 

c. kanker paru-paru 

d. tonsilitis 

31. Berikut cara menanggulangi penggunaan rokok yaitu.... 

a. sadar akan pentingnya kesehatan 

b. merokok dengan harga yang murah 

c. merokok dengan cara membatasi 
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d. menggunakan rokok elektrik 

32. Perhatikan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan berikut. 

1) Sel-sel paru-paru mengalami kerusakan sehingga ukurannya mengecil. 

2) Penyempitan saluran pernapasan akibat alergi 

3) Terganggunya pengangkutan oksigen menuju sel-sel atau jaringan pada tubuh. 

4) Radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

Gangguan pernapasan yang menyebabkan asma ditunjukkan oleh nomor.... 

a.(1) dan (2)   c. (2) dan (3) 

b. (1) dan (4)   d. (3) dan (4) 

33. Faktor yang mempengaruhi pencemaran udara, antara lain.... 

a. buang sampah sembarangan 

b. membunuh ikan dengan racun 

c. asap pabrik 

d. limbah air 

34. Kebiasaan berikut ini yang dapat merusak organ paru-paru yaitu.... 

a. merokok, minuman keras, cerobong asap 

b. merokok, maknan bergizi, minuman keras 

c. minuman keras, tidur berlebihan, makan tidak sehat 

d minuman keras, makanan tidak sehat, merokok 

35. Berikut adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus, kecuali.... 

a. tuberkulosis (TBC)   c. influenza (flu) 

b. rinitis    d. pneumonia 

36. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah.... 

a. merokok dapat menyebabkan kanker 

b. nikotin mengganggu saraf 

c. perokok lebih mudah mengindap AIDS 

d. orang yang berada di sekitar perokok, tidak terpengaruhi kesehatannya. 



 

129 
 

37. Penyakit yang menyebabkan alveolus penuh nannah dan lendir sehingga 

mengahambat masuknya oksigen dan karbondioksida adalah... 

a. pneumonia 

b. TBC 

c. Bronkitis 

d. emfisema 

38. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.... 

a. TBC 

b. emfisema 

c. pneumonia 

d. kanker paru-paru 

39. lnfeksi pada cabang tenggorok disebut …. 

a. bronkitis 

b. pleuritis 

c. rinitis 

d. sinusitis 

40. Pernapasan eksternal adalah… 

a. pertukaran oksigen di udara bebas dengan udara dalam rongga hidung 

b. pertukaran udara bebas dengan udara dalam darah 

c. pertukaran O2 dari udara bebas dengan CO2 dalam rongga paru-paru 

d. pertukaran oksigen dalam darah dengan CO2 dalam jaringa 
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1.7 Instrumen Hasil Belajar Setelah Validitas 

SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

Nama :  

Kelas :  

Hari/Tanggal : 

Petunjuk mengerjakan: 

1. Tulislah identitas Anda pada lembar jawaban yang tersedia 

2. Bacalah pertanyan dengan teliti dan cermat 

3. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang 

menurut Anda benar 

4. Apabila Anda salah menyilang maka beri tanda (=) pada jawaban tersebut, kemudian 

silahkan menjawab kembali sesuai dengan jawaban Anda. 

 

1. Berikut ini termasuk organ-organ pernapasan pada tubuh manusia, kecuali…. 

a. hidung  c. hati 

b. faring  d. paru-paru 

 

2. Perhatikan gambar sistem pernapasan di bawah ini. 

 
Berdasarkan gambar di atas urutan organ sistem pernapasan pada 

manusia yang benar adalah…. 

a. Hidung-faring-laring-bronkiolus-bronkus-alveolus 

b. Hidung- laring-faring-bronkus-bronkiolis-alveolus 

c. Hidung-laring -faring-alveolus-bronkus-bronkiolus 

d. Hidung-faring-laring-bronkus-bronkiolus-alveolus 

3. Perhatikan gambar paru-paru di bawah ini. 

 
Bagian yang disebut Alveolus dan Bronkus ditunjukkan oleh nomor…. 

a. 2 dan 1  c. 5 dan 1 

b. 5 dan 3  d. 4 dan 1 
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4. Manusia memiliki 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan kiri yang 

terdiri dari beberapa gelambir (lobus). Jumlah gelambir paru-paru 

manusia adalah…. 

a. 4 gelambir, 2 di paru-paru kanan, dan 2 di paru-paru kiri 

b. 4 gelambir, 1 di paru-paru kanan, dan 3 di paru-paru kiri 

c. 5 gelambir, 3 di paru-paru kanan, dan 2 diparu-paru kiri 

d. 5 gelambir, 2 di paru-paru kanan, dan 3 di paru-paru kiri 

 

5. Fungsi dari selaput lendir yaitu... . 

a. menyaring udara kotor dan debu 

b. membunuh dan menangkap kuman virus 

c. mengatur suhu udara  

d. menyamakan suhu udara 

 

6. Bagian paru – paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan 

  CO2 adalah…. 

a.bronkus 

b.bronkiolus 

c.alveolus 

d. pleura 

 

7. Pernapasan dada adalah ... 

a. aktivitas otot tulang rusuk dengan membesarkan dan mengecilkan 

rongga dada 

b. aktivitas otot diafragma dengan membesarkan dan mengecilkan rongga 

dada 

c. aktivitas otot diafragma dengan membesarkan dan mengecilkan rongga 

perut 

d. aktivitas otot tulang rusuk dengan membesarkan dan mengecilkan 

rongga perut 

 

8. Frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh faktor… 

a. warna eritrosit 

b. diameter bronkus 

c. jumlah alveolus 

d. aktifitas tubuh 

9. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Fungsi hidung dalam Proses    pernapasan 

adalah.... 

a. menyaring udara yang masuk ke paru-paru 

b. menghangatkan suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh 

c. menyaring O2 yang bercampur dengan gas lain di udara bebas 

d. mengikat O2 agar mudah diikat oleh tubuh 



 

132 
 

10. Saat bernapas sebaiknya dilakukan melalui hidung bukan melalui mulut. Hal  disebabkan 

oleh…. 

a. udara dapat bercampur dengan bahan makanan sehingg kehilangan banyak oksigen 

b. dalam hidung terdapat saraf penciuman sehingga dapat mendeteksi adanya bau pada 

udara 

c. dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang akan menyaring udara 

d. udara yang melalui hidung tidak akan menuju lambung sehingga tidak menyebabkan 

masuk angin 

11. Beberapa organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia yaitu... . 

a Hidung, jantung, hati, bronkus 

b Hidung, jantung, laring, trakea 

c Hidung, jantung, hati, ginjal 

d Hidung, faring, laring, trakea 

12. Berikut ini penyakit yang menyerang sitem pernapasan yaitu.... 

a. asma, faringitis, bronkhitis 

b. diare, bronitis, tifus 

c. anemia, asma, diare 

d. laringitis, faringitis, diabetes 

13. Asfiksi merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh, akibat 

hemoglobin darah lebih banyak mengikat CO2 dari pada O2. Hal tersebut 

disebabkan oleh ....  

a. gas rumah kaca 

b. asap kendaraan brmotor 

c. pencemaran air 

d. pencemaran tanah oleh sampah 

14. Berikut penyakit yang menyerang sistem pernapasan yaitu .... 

a. diare 

b. tifus 

c. faringitis 
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d. magh 

15. Membran seleput pelindung paru-paru disebut... 

a. dara 

b. pleura 

c. membran 

d. pipa 

16. Gejala umum infuenza yaitu, demam dengan suhu lebih dari 39ᵒC, pilek, bersinbersin, 

batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Penyebab penyakit 

Influenza yaitu... 

a. Influenza virus 

b. Adenovirus 

c. Streptococcus pneumoniae 

d. Mycobacterium tuberculosis 

17. Berikut adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus, kecuali.... 

a. tuberkulosis (TBC)  c. influenza (flu) 

b. rinitis    d. pneumonia 

18. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah.... 

a. merokok dapat menyebabkan kanker 

b. nikotin mengganggu saraf 

c. perokok lebih mudah mengindap AIDS 

    d. orang yang berada di sekitar perokok, tidak terpengaruhi kesehatannya. 

19. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.... 

a. TBC 

b. emfisema 

c. pneumonia 

d. kanker paru-paru 

20. Pernapasan eksternal adalah… 

a. pertukaran oksigen di udara bebas dengan udara dalam rongga hidung 



 

134 
 

b. pertukaran udara bebas dengan udara dalam darah 

c. pertukaran O2 dari udara bebas dengan CO2 dalam rongga paru-paru 

d. pertukaran oksigen dalam darah dengan CO2 dalam jaringa 
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Lampiran 2. Hasil Uji Validitas 

2.1 Uji validitas Motivasi Belajar  
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2.2 Uji validitas Hasil Belajar 
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2.3 Uji Realibilitas Motivasi Belajar  
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2.4 Uji Realibilitas Hasil Belajar  
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Lampiran 3. Data Motivasi Belajar dan Hasil Belajar 

3.1 Data Motivasi Belajar 

3.1.1 Hasil Motivasi Belajar pre-test dan post-test siswa yang diajar 

denganmenggunakan media charta buatan sendri (Kelas Eksperimen)  

Tabel 3.1; Perolehan nilai motivasi belajar pre-test dan post-test kelas VIII.C 

No. 

Responden  
Nama Siswa 

Nilai 

Pretest Posttest 

1 Adam 43 80 

2 Asrudin  55 83 

3 Asmi  59 82 

4 Asmita 60 80 

5 Aprilita 70 95 

6 Egi 65 90 

7 Febriadin  50 83 

8 Hariana 52 82 

9 Hendra 52 85 

10 Harlan  55 85 

11 Ilham 57 88 

12 Julya  62 87 

13 Khairunnisa  33 77 

14 Liaman  50 80 

15 Muhammad 50 83 

16 Muh. Faqih  55 83 

17 Nola  60 80 

18 Novi 65 89 

19 Putri 70 93 

20 Pasya 43 79 

21 Rencany 50 84 

22 Raihanun 35 76 

23 Risa 57 89 

24 Wardi 60 83 

25 Wa Ode 62 89 

 

3.1.2 Hasil Motivasi Belajar pre-test dan post-test siswa tanpa menggunakan media 

charta buatan sendiri  (Kelas Kontrol)  

Tabel 3.2; Perolehan nilai motivasi belajar pre-test dan post-test kelas VIII.B 
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No. 

Responden  
Nama Siswa 

Nilai 

Pretest Posttest 

1 Absha 54 65 

2 Adrian 59 67 

3 Amelsa 46 61 

4 Ariyanto 35 55 

5 Armanov 30 50 

6 Dea 41 45 

7 Jami 50 50 

8 Khisnalia 43 63 

9 Marina 54 55 

10 Mohyana 60 63 

11 Muh. Fauzan  60 63 

12 Muh. Dafid  30 32 

13 Muh.Hamid  38 36 

14 Muh. Ikhwan  46 69 

15 Nur Afni  41 45 

16 Nurul Azkia 50 68 

17 Nurul Hijrah  50 69 

18 Pelangi 55 67 

19 Ratna 33 58 

20 Rio 59 73 

21 Riska 54 79 

22 Sulton  40 73 

23 Vadillah 43 52 

24 Wd Alfia 47 56 

25 Wd Febri  60 78 

3.2 Data Hasil Belajar 

3.2.1 Data Hasil Belajar pre-test dan post-test siswa yang diajar dengan menggunakan 

media charta buatan sendiri (Kelas Eksperimen)  

Tabel 3.3; Perolehan nilai hasil belajar pre-test dan post-test kelas VIII.C 

No. 

Responden  
Nama Siswa  

Nilai  

Pretest Posttest 

1 Adam 55 70 

2 Asrudin  60 75 

3 Asmi  65 80 

4 Asmita 70 90 

5 Aprilita 35 65 
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6 Egi 40 60 

7 Febriadin  45 60 

8 Hariana 80 95 

9 Hendra 70 95 

10 Harlan  20 60 

11 Ilham 35 80 

12 Julya  60 70 

13 Khairunnisa  60 75 

14 Liaman  65 85 

15 Muhammad 60 80 

16 Muh. Faqih  60 60 

17 Nola  70 85 

18 Novi 65 80 

19 Putri 20 60 

20 Pasya 25 50 

21 Rencany 70 90 

22 Raihanun 40 75 

23 Risa 55 70 

24 Wardi 80 95 

25 Wa Ode 55 75 

 

3.2.2 Hasil Belajar pre-test dan post-test siswa tanpa menggunakan media charta buatan 

sendiri kelas kontrol 

Tabel 3.4; Perolehan nilai hasil belajar pre-test dan post-test Kelas VIII.B 

No. 

Responden  
Nama Siswa 

Nilai 

Pretest Posttest 

1 Absha 50 55 

2 Adrian 55 55 

3 Amelsa 50 50 

4 Ariyanto 35 35 

5 Armanov 20 25 

6 Dea 20 20 

7 Jami 60 65 

8 Khisnalia 80 85 

9 Marina 35 35 

10 Mohyana 25 25 

11 Muh. Fauzan  50 55 

12 Muh. Dafid  65 55 

13 Muh.Hamid  75 75 
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14 Muh. Ikhwan  35 50 

15 Nur Afni  45 45 

16 Nurul Azkia 35 35 

17 Nurul Hijrah  50 55 

18 Pelangi 55 60 

19 Ratna 55 60 

20 Rio 55 55 

21 Riska 70 65 

22 Sulton  65 65 

23 Vadillah 55 75 

24 Wd Alfia 60 50 

25 Wd Febri  55 45 

 

Lampiran 4. Hasil Analisis Deskriptif 

Pembuktian   

Contoh 1; pada data pre-test motivasi belajar kelas eksperimen 

 Menentukan Mean (Rata-rata)         

Responden Data (X) 

1 43 

 2 55 

  3 59 

 4 60 

5 70 

6 65 

7 50 

    8 52 

9 52 

10 55 

11 57 

12 62 

13 33 

14 50 

15 50 



 

145 
 

16 55 

17 60 

18 65 

19 70 

20 43 

21 50 

22 35 

23 57 

24 60 

25 62 

Jumlah 1370 

 

X f X.f 

33 1 33 

35 1 35 

43 2 86 

50 4 200 

52 2 104 

55 3 165 

57 2 114 

59 1 59 

60 3 180 

62 2 124 

65 2 130 

70 2 140 

Jumlah 25 1370 

 

a. Menggunakan Rumus  

  ̅  
∑  

 
 

= 
    

  
 

= 54,8 
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Contoh 2;pada data pre-test hasil belajar kelas eksperimen 

Responden Data (X) 

1 55 

 2 60 

  3 65 

 4 70 

5 35 

6 40 

7 45 

    8 80 

9 70 

10 20 

11 35 

12 60 

13 60 

14 65 

15 60 

16 60 

17 70 

18 65 

19 20 

20 25 

21 70 

22 40 

23 55 

24 80 

25 55 
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Jumlah 1360 

 

X F X.f 

20 2 40 

25 1 25 

35 2 70 

40 2 80 

45 1 45 

55 3 165 

60 5 300 

65 3 195 

70 4 280 

80 2 160 

Jumlah 25 1360 

 

a. Menggunakan Rumus  

  ̅  
∑  

 
 

= 
    

  
 

= 54,4 

 

 

 

 

 

 Menentukan Varians dan Standar Deviasi 

Data pre-test motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

Pretest 

X Xi X-Xi X-Xi^2 

54,8 43 11,8 139,24 

54,8 55 -0,2 0,04 

54,8 59 -4,2 17,64 

54,8 60 -5,2 27,04 

54,8 70 -15,2 231,04 

54,8 65 -10,2 104,04 

54,8 50 4,8 23,04 

54,8 52 2,8 7,84 

54,8 52 2,8 7,84 
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54,8 55 -0,2 0,04 

54,8 57 -2,2 4,84 

54,8 62 -7,2 51,84 

54,8 33 21,8 475,24 

54,8 50 4,8 23,04 

54,8 50 4,8 23,04 

54,8 55 -0,2 0,04 

54,8 60 -5,2 27,04 

54,8 65 -10,2 104,04 

54,8 70 -15,2 231,04 

54,8 43 11,8 139,24 

54,8 50 4,8 23,04 

54,8 35 19,8 392,04 

54,8 57 -2,2 4,84 

54,8 60 -5,2 27,04 

54,8 62 -7,2 51,84 

JUMLAH 2136 

 

a. Menghitung varians sampel menggunakan rumus 

   
∑ (     ̅)

  
   

   
 

   
    

    
 

   
    

  
 

      

b. Menghitung Standar Deviasi 

 √
∑ (    ̅)

  
   

   
 

  √
    

    
 

  √
    

  
 

  √   

        

5. Tabel Distribusi Frekuensi 

Catatan:-Apabila Hasil perhitungan banyak kelas bukan merupakan bilangan bulat maka 

maka banyak kelas dibulatkan (bisa dibulatkan ke bawah atau ke atas. 
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(Buku:Dini Afriyanti (2008) Matematika kelompok Teknologi, Kesehatan, dan 

Pertanian untuk sekolah menengah kejuruan Kelas XII .Bandung: Grafindo 

Media Pratama,Hal. 33.  

 (Buku :Supranto (2000) Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Keenam Jilid 1. 

Jakarta: Erlangga, hal 63. 

-Untuk menentukan interval kelas bisa digunakan aturan “STURGES” dengan 

rumus K= 1+3,3 log n (Misal : K= 6,28, ini dapat dibulatkan menjadi 7 kelas 

(tidak ada aturan yang pasti tentang pembulatan ini). Aturan ini tidak selalu 

harus digunakan, hanya sebagai perkiraan dan bergantung pada pertimbangan 

data yang ada. (Buku: Farid Hirji Badruzzaman. Rumus Saku Matematika 

SMA Kelas 1,2, & 3). Hal 200-201. 

a. Motivasi belajar  

 Pre-test kelas eksperimen 

 Menghitung Rentang Data 

R = xt-xr 

= 70-33 

= 37 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K = 1+3,3 log n 

 = 1+ 3,3   log 25 

 = 5,6 (6) 

 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

= 37 : 5,6 

= 6,6  (7) 

 Post-test kelas eksperimen 

 Menghitung Rentang Data 

R = xt-xr 

= 95-76 

= 19 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K= 1+3,3 log n 

 = 1+ 3,3 log 25 

 = 5,6 (6) 

 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

 = 19 : 5,6 

 = 3,3 (3) 

 Pre-test kelas kontrol 

 Menghitung Rentang Data 

R = xt-xr 

   = 60-30 

 = 30 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K = 1+3,3 log n 

      = 1+ 3,3 log 25 

= 5,6 (6) 
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 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

 = 30 : 5,6  

 = 5,3 (5) 

 Post-test kelas kontrol 

 Menghitung Rentang Data 

R= xt-xr 

= 79-32 

 = 47 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K= 1+3,3 log n 

 = 1+ 3,3 log 25 

 = 5,6 (6) 

 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

 = 47: 5,6 

= 8,3 (8) 

b. Hasil Belajar 

 Pre-test kelas eksperimen 

 Menghitung Rentang Data 

R = xt-xr 

= 80-20 

= 60 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K = 1+3,3 log n 

 = 1+ 3,3 log 25 

 = 5,6 (6) 

 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

= 60 : 5,6  

= 10,7 (11) 

 Post-test kelas eksperimen 

 Menghitung Rentang Data 

R = xt-xr 

= 95-50 

= 45 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K = 1+3,3 log n 

 = 1+ 3,3 log 25 

 = 5,6  (6) 

 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

= 45 : 5,6 

= 8 

 Pre-test kelas kontrol 

 Menghitung Rentang Data 

R = xt-xr 

   = 80-20 
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 = 60 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K = 1+3,3 log n 

      = 1+ 3,3 log 25 

= 5,6 (6) 

 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

 = 60 : 5,6 

 = 10,7 (11) 

 Post-test kelas kontrol 

 Menghitung Rentang Data 

R = xt-xr 

   = 85-20 

 = 65 

 Menghitung Jumlah kelas interval 

K = 1+3,3 log n 

      = 1+ 3,3 log 25 

= 5,6 (6) 

 Menghitung panjang kelas 

P = Rentang data : Jumlah Kelas 

 = 65 : 5,6 

 = 11,6 (12) 

6. Tabel Kecenderungan 

a. Motivasi belajar  

 Pre-test kelas eksperimen 

 Tinggi  = X ≥ (M + SD) 

= X ≥ ( 54,8+ 9,43) 

= X ≥ 64 

 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (54,8-9,43) ≤ X <(54,8+9,43) 

= 45 ≤ X <64 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (54,8-9,43) 

= X < 45 

 Post-test kelas eksperimen 

 Tinggi = X ≥  (M + SD) 

= X ≥  (84,2+20,19) 

= X ≥ 104 

 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (84,2-20,19) ≤ X < (84,2+20,19) 

= 64 ≤ X < 104 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (84,2-20,19) 

= X < 64 

 Pre-test kelas kontrol 

 Tinggi  = X ≥  (M + SD) 

= X ≥  ( 47,12-9,54) 

= X ≥  56 
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 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (47,12-9,54) ≤ X < (47,12+9,54) 

= 37 ≤ X < 57 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (47,12-9,54) 

= X < 38 

 Post-test kelas kontrol 

 Tinggi  = X ≥  (M + SD) 

= X ≥  ( 59.68 + 12,14) 

= X ≥  71 

 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (59,68-12,14) ≤ X < (59,68 + 12,14) 

= 47 ≤ X <71 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (59,68-12,14) 

= X < 47 

b. Hasil Belajar 

 Pre-test kelas eksperimen 

 Tinggi  = X ≥  (M + SD) 

= X ≥  ( 54,4 + 17,39) 

= X ≥  71 

 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (54,4) ≤ X < (17,39) 

= 37 ≤ X < 71 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (54,4-17,39) 

= X < 37 

 Post-test kelas eksperimen 

 Tinggi  = X ≥  (M + SD) 

= X ≥  ( 75,2 + 12,44) 

= X ≥  84 

 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (75,2-12,44) ≤ X < (75,2+12,44) 

= 62 ≤ X < 84 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (75,2-12,44) 

= X < 62 

 Pre-test kelas kontrol 

 Tinggi = X ≥  (M + SD) 

= X ≥  ( 50,2 + 15,58) 

= X ≥  65 

 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (50,2-15,58) ≤ X < (50,2+15,58) 

= 34 ≤ X < 65 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (50,2-15,58) 

= X < 34 

 Post-test kelas kontrol 
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 Tinggi  = X ≥  (M + SD) 

= X ≥  ( 51,8+ 16,86) 

= X ≥  68 

 Sedang  = (M-SD) ≤ X < ( M+SD) 

= (51,8-16,86) ≤ X < (51,8+15,86) 

= 34≤ X < 68 

 Rendah = X< (M-SD) 

= X < (51,8-16,86) 

= X <34 

Lampiran 5. Hasil Analisis Inferensial 

5.1 Uji Normalitas 

5.1.1. Hasil Belajar 

Tabel 5.1; Uji Normalitas data hasil belajar pre-test post-test kelas eksperimen dan kelas 

Kontrol 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Hasil Belajar Siswa Pre Test Eksperimen .109 25 .200
*
 

Post Test Eksperimen .124 25 .200* 

Pre Test Kontrol .148 25 .166
*
 

Post Test Kontrol .131 25 .200
*
 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

5.1.2. Motivasi Belajar 

Tabel 5.2; Uji Normalitas data motivasi belajar pre-test pos-ttest kelas eksperimen dan 

kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Motivasi Belajar Siswa Pre Test Eksperimen .145 25 .183
*
 

Post Test Eksperimen .159 25 .105
*
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Pre Test Kontrol .124 25 .200
*
 

Post Test Kontrol .128 25 .200
*
 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

5.2. Uji Homogenitas 

Untuk uji homogenitas varians digunakan rumus 

  F 
                

                 

Rekapitulasi Data Pre-test Post-test Kelas Eksperimen dan Kontrol 

  

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Motivasi belajar Hasil Belajar Motivasi Belajar Hasil Belajar 

Pre-test Posttest Pretest Postest Pretest Posttest Pretest Posttest 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

X 54,8  84,2  54,4  75,2  47,12  59,68  50,2  51,8 

S
2
  89 

23,083

3  302,75  187,458  91,11 

 273,60

2  253,25  262,25 

S    9,43398  21,985  17,3997  13,6915 

 9,5451

6 

 16,540

9 

 15,913

8 

16,194

1 

5.2.1. Uji homogenitas pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

5.2.1.1. Motivasi belajar 

F = 
     

  
 

F = 1,02 

5.2.1.2. Hasil Belajar 

F = 
      

      
 

F = 1,19 

Pada α = 0,05 dengan: 

Dkpembilang  = na – 1 = 25-1 = 24 

dkpenyebut = nb – 1 = 25-2 = 24 

Ftabel  = 1,98 

Hasil analisis uji homogenitas pre-test motivasi belajar siswa diperoleh Fhitung yaitu 

1,02 dan Ftabel yaitu 1,98. Jadi Fhitung 1,02< Ftabel 1,98 maka dapat diartikan bahwa kedua 

kelompok memiliki varians yang sama atau homogen. Sedangkan nilai uji homogenitas hasil 
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belajar siswa diperoleh Fhitung yaitu 1,19 dan Ftabel yaitu 1,98. Jadi Fhitung 1,19< Ftabel 1,98 

maka dapat diartikan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama atau homogen. 

5.2.2. Uji Homogenitas post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

5.2.2.1. Motivasi Belajar 

F = 
       

      
 

F = 0,15 

5.2.2.2. Hasil Belajar  

  
      

      
 

F = 1,62 

Pada α = 0,05 dengan: 

dkpembilang  = na – 1 = 25-1 = 24 

dkpenyebut = nb – 1 = 25-2 = 24 

Ftabel  = 1,98 

Hasil analisis uji homogenitas post-test motivasi belajar siswa diperoleh Fhitung yaitu 

0,15  dan Ftabel yaitu 1,98. Jadi Fhitung 0,15< Ftabel 1,98 maka dapat diartikan bahwa kedua 

kelompok memiliki varians yang sama atau homogen. Sedangkan nilai uji homogenitas hasil 

belajar siswa diperoleh Fhitung yaitu 1,62 dan Ftabel yaitu 1,98. Jadi Fhitung 1,62< Ftabel 1,98 

maka dapat diartikan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama atau homogen. 

5.3. Uji Hipotesis 

Diketahui :  

Dimana derajat kebebasab (dk) yang berlaku adalah: 

 dk = (n1 + n2) – 2 

 dk = (25 + 25) – 2 

 dk = 48 

Dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh ttabel = 1,677 

Hipotesis : 

 H0 = tidak ada perbedaan, jika thitung< ttabel 

 H1 = ada perbedaan, jika thitung> ttabel 

5.3.1. Uji t pre-test motivasi belajar kelas eskperimen dan kelas kontrol 

Menggunakan rumus t-tes sebagai berikut: 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
          

√
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√         
 

  
    

√   
 

  
    

    
 

        

Nilai thitung 0,15< ttabel 1,677 (H0 = tidak ada perbedaan) jadi pada pre-test hasil belajar 

kelas eksperimen dan kontrol tidak terdapat perbedaan. 

5.3.2. Uji t post-test motivasi belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
          

√
       

  
 
      

  

 

  
     

√         
 

  
     

√    
 

  
     

    
 

       

Nilai thitung 5,20> ttabel 1,677 (H1 Diterima = ada perbedaan) 

Jadi pada post-test hasil belajar kelas tersebut memiliki perbedaan setelah perlakuan.  

5.3.3. Uji t pre-test hasil belajar eksperimen dan kelas kontrol 

Menggunakan rumus uji t sebagai berikut:  

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
         

√
      

  
 
     

  

 

  
   

√          
 

  
   

√     
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 Nilai thitung 0,91< ttabel 1,677 (H0 = tidak ada perbedaan) jadi pada pre-test hasil belajar 

kelas eksperimen dan kontrol tidak terdapat perbedaan artinya kedua kelas tersebut homogen 

sebelum dilakukan perlakuan. 

5.3.4. Uji t post-test hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
         

√
      

  
 
      

  

 

  
    

√           
 

  
    

√     
 

  
    

    
 

       

 Nilai thitung 5,80> ttabel 1,677 (H1 Diterima = ada perbedaan) 

 Jadi pada post-test hasil belajar kelas tersebut memiliki perbedaan setelah perlakuan. 

 

Lampiran 6. Uji Normal Gain (N-Gain) 

6.1 Motivasi Belajar 

6.1.1 Hasil Uji N-Gain Motivasi Belajar Eksperimen 

Digunakan rumus berikut: 

       
                          

                           
 

Skor maksimum : 100 

Tabel 6.1; Hasil Perhitungan uji N-Gain motivasi belajar kelas eksperimen 

 

No 
Kelas Kontrol 

N-Gain 
Pretest Posttest Posttest-Pretest Maks-Pretest 

1 55 70 15 45 0,33 

2 60 75 15 40 0,38 

3 65 80 15 35 0,43 

4 70 90 20 30 0,67 

5 35 65 30 65 0,46 

6 40 70 30 60 0,50 

7 45 60 15 55 0,27 
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8 80 95 15 20 0,75 

9 70 95 25 30 0,83 

10 20 60 40 80 0,50 

11 35 60 25 65 0,38 

12 60 80 20 40 0,50 

13 60 75 15 40 0,38 

14 65 85 20 35 0,57 

15 60 80 20 40 0,50 

16 60 75 15 40 0,38 

17 70 85 15 30 0,50 

18 65 80 15 35 0,43 

19 20 60 40 80 0,50 

20 25 50 25 75 0,33 

21 70 90 20 30 0,67 

22 40 60 20 60 0,33 

23 55 70 15 45 0,33 

24 80 95 15 20 0,75 

25 55 75 20 45 0,44 

JUMLAH  1360 1880 520 1140 12,12 

Rata-rata 0,48 

Minimal 0,27 

Maksimal 0,83 

Kategori SEDANG  

 

6.1.2 Hasil Uji N-Gain Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

Digunakan rum  us berikut: 

       
                          

                            
 

Skor maksimum : 100 

Tabel 6.2; Hasil Perhitungan uji N-Gain motivasi belajar kelas kontrol 

No 

Kelas Kontrol 

N-Gain 
Pretest Posttest Posttest-Pretest 

Maks-

Pretest 

1 50 55 5 50 0,10 

2 55 55 0 45 0,00 

3 50 50 0 50 0,00 

4 35 35 0 65 0,00 

5 20 25 5 80 0,06 

6 20 20 0 80 0,00 

7 60 65 5 40 0,13 



 

159 
 

8 80 85 5 20 0,25 

9 35 35 0 65 0,00 

10 25 25 0 75 0,00 

11 50 55 5 50 0,10 

12 65 75 10 35 0,29 

13 75 75 0 25 0,00 

14 35 50 15 65 0,23 

15 45 45 0 55 0,00 

16 35 35 0 65 0,00 

17 50 55 5 50 0,10 

18 55 60 5 45 0,11 

19 55 60 5 45 0,11 

20 55 55 0 45 0,00 

21 70 65 -5 30 -0,17 

22 65 65 0 35 0,00 

23 55 55 0 45 0,00 

24 60 50 -10 40 -0,25 

25 55 45 -10 45 -0,22 

JUMLAH  1255 1295 40 1245 0,84 

Rata-rata 0,03 

Minimal -0,25 

Maksimal 0,29 

Kategori RENDAH 

 

6.2 Hasil Belajar 

6.2.1 Hasil uji N-Gain hasil belajar kelas eksperimen 

Digunakan rumus berikut: 

       
                          

                 
 

Skor maksimum : 100 

Tabel 6.3; Hasil perhitungan uji N-Gain Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

No 

Kelas Kontrol 

N-Gain 
Pretest Posttest Posttest-Pretest 

Maks-

Pretest 

1 55 70 15 45 0,33 

2 60 75 15 40 0,38 

3 65 80 15 35 0,43 

4 70 90 20 30 0,67 

5 35 65 30 65 0,46 
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6 40 60 20 60 0,33 

7 45 60 15 55 0,27 

8 80 95 15 20 0,75 

9 70 95 25 30 0,83 

10 20 60 40 80 0,50 

11 35 80 45 65 0,69 

12 60 70 10 40 0,25 

13 60 75 15 40 0,38 

14 65 85 20 35 0,57 

15 60 80 20 40 0,50 

16 60 60 0 40 0,00 

17 70 85 15 30 0,50 

18 65 80 15 35 0,43 

19 20 60 40 80 0,50 

20 25 50 25 75 0,33 

21 70 90 20 30 0,67 

22 40 75 35 60 0,58 

23 55 70 15 45 0,33 

24 80 95 15 20 0,75 

25 55 75 20 45 0,44 

JUMLAH  1360 1880 520 1140 11,88 

Rata-rata 0,48 

Minimal 0,00 

Maksimal 0,83 

Kategori SEDANG  

 

6.2.2 Hasil Uji N-Gain hasil belajar kelas kontrol 

Digunakan rumus berikut: 

       
                          

                 
 

Skor maksimum : 100 

 

Tabel 6.4; Hasil perhitungan uji N-Gain Hasil Belajar Kelas Kontrol 

No 

Kelas Kontrol 

N-Gain 
Pretest Posttest Posttest-Pretest 

Maks-

Pretest 

1 50 55 5 50 0,10 

2 55 55 0 45 0,00 
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3 50 50 0 50 0,00 

4 35 35 0 65 0,00 

5 20 25 5 80 0,06 

6 20 20 0 80 0,00 

7 60 65 5 40 0,13 

8 80 85 5 20 0,25 

9 35 35 0 65 0,00 

10 25 25 0 75 0,00 

11 50 55 5 50 0,10 

12 65 55 -10 35 -0,29 

13 75 75 0 25 0,00 

14 35 50 15 65 0,23 

15 45 45 0 55 0,00 

16 35 35 0 65 0,00 

17 50 55 5 50 0,10 

18 55 60 5 45 0,11 

19 55 60 5 45 0,11 

20 55 55 0 45 0,00 

21 70 65 -5 30 -0,17 

22 65 65 0 35 0,00 

23 55 75 20 45 0,44 

24 60 50 -10 40 -0,25 

25 55 45 -10 45 -0,22 

JUMLAH  1255 1295 40 1245 0,71 

Rata-rata 0,03 

Minimal -0,29 

Maksimal 0,44 

Kategori RENDAH 

 

Kriteria indeks Gain: 

a. Skor (g) > 0,70 kategori tinggi 

b. Skor 0,30 < (g) > 0,70 kategori sedang 

c. Skor (g) < 0,30 kategori rendah 
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Lampiran motivasi Belajar kelas Eksperimen  
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Lampiran hasil belajar kelas ekperimen  
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Lampiran hasil belajar kelas control  
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IDENTITAS 

 Nama   : Nurma 

 Tempat/tanggal lahir : Mawasangka, 29 Desember 1998 

 Jenis Kelamin  : Perempuan 

 Agama   : Islam  

 Status Perkawinan : Belum Menikah 

 Nomor HP  : 085145811265 

 Alamat Rumah : ling. tengah, kec.  mawasangka, kab. Buton tengah  

 Email   : nurmahasan3@gmail.com 

 

DATA KELUARGA 

 Nama Orang Tua 

Ayah   : Hasan 

Ibu   : Muriana 

 Nama Saudara Kandung 

Anak Kedua  : Randi 

Anak Ketiga  : Adin 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

 SD   : SD Negeri 1 Mawasangka (2005-2011) 

 SMP   : SMP Neg eri 1 Mawasangka  (2011-2014) 

 SMA   : SMA Negeri 1 Mawasangka  (2014-2017) 

 

 

Kendari, September  2021 

 

 

Nurma 

NIM. 17010107028 
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