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ABSTRAK
Pemilihan metode yang tepat merupakan cara terbaik untuk meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran tertentu. Berdasarkan
hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA-Biologi di SMP Karitas Ngaglik
diperoleh beberapa masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran, antara
lain: kurangnya motivasi siswa, siswa tidak memiliki buku pegangan, program
nilai ketuntasan siswa belum tercapai, metode yang digunakan pada proses
pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga siswa tidak semangat
dalam belajar.
Penggunaan metode discovery terbimbing pada materi Struktur Tubuh
Tumbuhan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas
VIII SMP Karitas Ngaglik. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua
siklus. Setiap siklus terdiri dari (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi,
(4) evaluasi, dan (5) refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa dari nilai ketuntasan yang sudah ditetapkan. Prosentase yang
diperoleh pada siklus I adalah 80,76% siswa tuntas sesuai dengan KKM yang
ditentukan. Prosentase pada siklus II diperoleh 76,92% siswa tuntas sesuai dengan
KKM yang sudah ditentukan. Artinya, siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik
mengalami penurunan prosentase pada siklus II tetapi masih di atas nilai KKM
yang sudah ditentukan. Hasil prosentase motivasi siswa diperoleh 53,84% pada
siklus I, sedangkan hasil prosentase motivasi siswa pada siklus II diperoleh
sebesar 100%. Hasil tersebut membuktikan bahwa metode discovery (terbimbing)
dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa.

Kata kunci: metode Discovery terbimbing, hasil belajar, motivasi belajar,
struktur tubuh tumbuhan
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ABSTRACT
Selection of the appropriate method is the best way to increase motivation
and learning outcomes of students in a particular learning materials. Based on
observations and interviews gained some problems that occur during the learning
process, such as: lack of student motivation, students do not have a handbook,
completeness students value the program has not been reached, the method used
in the learning process affect student learning outcomes that students are not in
the spirit of learning.
The use of discovery methods (guided) on Body Structure Plant material
aims to increase student motivation and learning outcomes of Charity Ngaglik
eighth grade junior high. Classroom action research was conducted in two cycles.
Each cycle consisted of (1) planning, (2) implementation, (3) observation, (4)
evaluation, and (5) reflection.
The results showed an increase in students' motivation and learning
outcomes of the thoroughness of a predefined value. Percentage obtained in the
first cycle was 80.76% of students completed in accordance with specified KKM.
Percentage of the second cycle was obtained 76.92% of students completed in
accordance with a predetermined KKM. That is, the eighth grade students of SMP
Charity Ngaglik percentage decreased in the second cycle but still above the predetermined value KKM. The results of the percentage of student motivation
obtained 53.84% in the first cycle, whereas the percentage of student motivation
in the second cycle of 100% is obtained. These results prove that discovery
methods (guided) can increase student motivation and learning outcomes.

Keywords: Discovery method guided, learning outcomes, learning motivation,
the structure of the plant body
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan.
Perubahan–perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha
pembaharuan dalam pendidikan. Akibatnya, pendidikan di Indonesia semakin
mengalami kemajuan. Sejalan dengan kemajuan tersebut, pendidikan di sekolah–
sekolah yang ada telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.
Perkembangan tersebut terjadi karena terdorong adanya pembaharuan tersebut,
sehingga di dalam pembelajaran guru selalu ingin menemukan metode dan
peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi siswa.
Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau
hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran.
Peningkatan mutu pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak yang terlibat
dalam pendidikan terutama bagi guru. Guru harus dapat membuat suatu
pengajaran menjadi lebih efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang
disampaikan akan membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk
mempelajari bahan pelajaran tersebut.
Guru dalam setiap pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi dan
metode pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang
diajarkannya. Peningkatan mutu pendidikan perlu ditunjang adanya pembaharuan
di bidang pendidikan. Salah satu caranya adalah melalui peningkatan kualitas
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pembelajaran yaitu pendekatan atau peningkatan relevansi metode dan media
pembelajaran. Media dan metode mengajar dikatakan relevan jika dalam
prosesnya mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan pendidikan melalui
pembelajaran. Namun kenyataannya masih banyak guru yang mengajar hanya
menggunakan satu metode saja, misalnya metode ceramah.
Hasil observasi yang didapatkan di SMP Karitas Ngaglik bahwa dalam proses
pembelajaran masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa menganggap
bahwa IPA Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang membosankan dan
tidak menarik. Penyebabnya siswa hanya duduk dan mendengarkan materi
pelajaran yang disampaikan guru. Meski telah mendapatkan penjelasan panjang
lebar dari guru, siswa tetap kurang dapat memahami materi karena guru hanya
menjelaskan konsep–konsep tanpa disertai mencari solusi untuk memecahkan
masalah.
Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-rata
dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki motivasi belajar. Sehingga nilai
rata-rata mata pelajaran IPA-Biologi sangat rendah yaitu mencapai 50,00. Padahal
nilai KKM yang harus dicapai 75,00. Siswa yang mendapatkan nilai di bawah
KKM mencapai 65%, sedangkan siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 35%.
Setelah dilakukan diskusi dengan teman sejawat untuk mengidentifikasi penyebab
masalah dan hasil belajar siswa, ditemukan bahwa ada tiga faktor yang
menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa dalam mengikuti proses belajar
mengajar, yaitu :
1) Siswa kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya.
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2) Siswa kurang percaya diri untuk melakukan suatu percobaan.
3) Siswa belum terbiasa memanfaatkan barang–barang yang ada di
lingkungan sebagai solusi dalam memecahkan masalah dalam
pembelajaran dan hanya tergantung pada informasi dari guru saja.
Rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA-Biologi terlihat dari
kurangnya motivasi dan antusias dalam mengikuti pelajaran, rendahnya aktifitas
siswa dalam proses belajar, dan nilai yang rendah diperoleh siswa. Hal ini
menyebabkan hasil yang diharapkan oleh guru setelah selesai proses pembelajaran
IPA-Biologi tidak dapat tercapai. Sebagian besar siswa tidak aktif karena kegiatan
pembelajaran belum mengoptimalkan kegiatan siswa dalam menemukan konsep.
Oleh karena itu, siswa sangat bergantung pada informasi guru dalam
pembelajaran.
Materi IPA-Biologi dengan pokok bahasan Struktur Tubuh Tumbuhan
merupakan materi yang sulit bagi siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik. Dimana
siswa pada tahun angkatan sebelumnya memperoleh nilai yang kurang dari nilai
KKM yang sudah ditentukan. Pada pokok bahasan Struktur Tubuh Tumbuhan,
siswa diminta untuk menjelaskan struktur morfologi dan struktur anatomi dari
tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba menerapkan metode
pembelajaran discovery terbimbing untuk mengungkapkan apakah model
discovery

terbimbing

dapat

meningkatkan

prestasi

belajar

IPA-Biologi.

Keuntungan metode discovery terbimbing adalah membantu siswa memahami
konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik dan mendorong siswa untuk berfikir
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dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Selain itu, kekurangan dari metode discovery
terbimbing adalah memerlukan banyak waktu pada proses pembelajaran dan
hanya materi tertentu yang dapat menggunakan metode discovery terbimbing.
Penulis memilih metode pembelajaran ini untuk mengkondisikan siswa supaya
terbiasa menemukan, mencari, mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan
pengajaran. Dalam metode pembelajaran ini siswa lebih aktif dalam memecahkan
masalah, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing atau memberikan
petunjuk cara memecahkan masalah itu sehingga siswa dapat meningkatkan hasil
prestasi belajarnya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah
sebagai berikut :
1. Apakah penerapan metode discovery terbimbing dapat meningkatkan
motivasi siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik pada Semester I Tahun
Pelajaran 2013/2014 pada mata pelajaran IPA Biologi pada materi struktur
tubuh tumbuhan?
2. Apakah penerapan metode discovery terbimbing dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik pada Semester I Tahun
Pelajaran 2013/2014 pada mata pelajaran IPA Biologi pada materi struktur
tubuh tumbuhan?
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1.3 Batasan Masalah
Perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini supaya masalah
yang akan diteliti terarah dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini,
adalah:
1. Obyek dalam penelitian ini adalah
a. Hasil belajar
Menurut Iskandar (2001) hasil belajar IPA berupa fakta-fakta, hukumhukum, prinsip-prinsip klasifikasi dan struktur. Hasil IPA-Biologi penting bagi
kehidupan manusia, cara kerja, sikap dan cara berpikir. Berdasarkan uraian di atas
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa dengan melibatkan
seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa tersebut melakukan kegiatan
belajar. Pencapaian hasil belajar tersebut dapat dibatasi pada ranah kognitif.
b. Motivasi Belajar
Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh
terhadap pencapaian prestasi belajar. Dalam psikologi, istilah motif sering
dibedakan dengan istilah motivasi. Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya
yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu (Sardiman, 2011).
Motivasi berhubungan erat dengan minat, siswa yang memiliki minat yang
tinggi akan lebih memiliki perhatian yang lebih dan akan menimbulkan motivasi
yang lebih tinggi dalam belajar. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan
sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya.
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c. Metode Discovery Terbimbing
Penemuan

merupakan

terjemahan

dari

discovery.

Menurut

Sund

“discovery” adalah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu
konsep atau prinsip”. Proses mental tersebut ialah mengamati, mencerna,
mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat
kesimpulan dan sebagainya (Roestiyah, 2001).
Model penemuan terbimbing menempatkan guru sebagai fasilitator. Guru
membimbing siswa dimana ia diperlukan. Dalam model pembelajaran ini, siswa
didorong

untuk

berpikir

sendiri,

menganalisis

sendiri

sehingga

dapat

“menemukan” prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan
guru. Bruner (dalam Amin, 1987) sebagai pencetus metode penemuan
mengemukakan beberapa keuntungan pembelajaran dengan metode penemuan.
Keuntungan yang dimaksud dirinci seperti berikut ini.
1) Membantu siswa memahami konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik.
2) Membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasisituasi proses belajar yang baru.
3) Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri.
4) Proses belajar penemuan dibuat “open-ended” sehingga mendorong
siswa berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri.
5) Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik.
6) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang.
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2. Materi: Struktur Tubuh Tumbuhan
a. Materi struktur tubuh tumbuhan yang dimaksud adalah tentang struktur
dan fungsi dari tubuh tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah,
dan biji.
b. Standar kompetensi : 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan
c. Kompetensi dasar : 2.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan
Adapun silabus dapat dilihat pada lampiran 1.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar
khususnya pada materi struktur tubuh tumbuhan melalui metode Discovery
terbimbing pada siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik semester I tahun ajaran
2013/2014.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini, antara lain :
1. Bagi Sekolah
a. Memberikan informasi bahwa metode Discovery terbimbing dapat
digunakan sebagai metode yang baik untuk meningkatkan hasil
belajar dan motivasi belajar siswa.
b. Sebagai masukan untuk mengembangkan metode pembelajaran
Kooperatif tipe Discovery terbimbing.
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2. Bagi Guru
a. Membantu guru mengatasi masalah di kelas yang tidak aktif dan
hasil belajar yang belum mencapai KKM.
b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi guru tentang metode
pembelajaran yan dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar.
3. Bagi Siswa
a. Membantu meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa dalam
memecahkan suatu masalah.
b. Memberikan pengalaman bagi siswa untuk terjun langsung ke
lapangan dan membantu siswa untuk membangun sikap bekerja
sama.
c. Membantu siswa dalam memahami materi struktur tubuh
tumbuhan dengan lebih menyenangkan.
4. Bagi Peneliti
a. Mengembangkan pengetahuan khususnya tentang penelitian
tindakan kelas.
b. Membantu memotivasi siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam
proses belajar sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran
Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu
berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini sesuai
dengan yang diutarakan Burton bahwa seseorang setelah mengalami proses
belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuan,
keterampilan, maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari
tidak mengerti menjadi mengerti (Usman, 2000).
Slameto (2003) mendefinisikan “belajar adalah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.” Ahmadi dan Supriyono (1990) mendefinisikan belajar sebagai
suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku
yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam
berinteraksi dengan lingkungannya.
Menurut Klein (2002) mengatakan bahwa belajar dapat didefinisikan
sebagai suatu proses percobaan yang menghasilkan perubahan sikap yang relatif
permanen yang tidak dapat dijelaskan melalui keadaan sementara, kematangan
atau kecenderungan respon sebagai pembawaan sejak lahir. Definisi tersebut
menekankan bahwa seseorang yang belajar memerlukan waktu yang panjang
untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru sehingga dapat mengubah sikap
yang ada dalam dirinya.

9

10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah
kegiatan

yang

dilakukan

oleh

peserta

didik

dengan

pendidik

untuk

mengembangkan kemampuan kecerdasan yang dilakukan dalam proses belajar.

2.2 Motivasi
Motivasi dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang
untuk melakukan sesuatu. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu
perubahan energi yang ada pada manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu.
Semua itu didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. Menurut
Sardiman (2006) ada tiga fungsi motivasi, antara lain;
1. Mendorong manusia utnuk berbuat. Motivasi daam hal ini merupakan
motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan.
2. Menentukan arah perubahan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus
dikerjakan sesuai dengan rumusan tujannya.
3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan guna mencapai tujuan.
Pengaruh motivasi dapat bersumber dari internal maupun eksternal
terhadap hasil belajar. Motivasi yang bersifat internal, artinya muncul dari dalam
diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain, misalnya harapan, minat dan aspek
yang lain yang ada didalam diri seseorang sendiri. Sedangkan motivasi yang
bersifat eksternal, yaitu stimulus yang muncul dari luar dirinya, seperti kondisi
lingkungan sekolah, sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah (reward), pujian,
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bahkan rasa takut oleh hukuman (punishment) merupakan faktor munculnya
motivasi. Motif merupakan suatu sumber tenaga dalam kondisi tertentu yang
biasanya dimiliki oleh setiap individu secara langsung dan biasanya motif ini akan
memberikan arah untuk memilih kesiapan tindakan yang akan dilakukan yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan arahan. Adapun menurut jenisnya, motif dibagi
menjadi dua, antara lain:
1. Motif primer (primary motive) atau motif dasar (basic motive)
menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, sering disebut
dorongan (drive).
2. Motif sekunder (secondary motive) menunjukkan kepada motif yang
berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari.
Dalam kegiatan belajar-mengajar maka motivasi dapat dikatakan sebagai
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan
belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah
pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar dapat
tercapai. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat
yang tinggi akan lebih memiliki perhatian yang lebih dan akan menimbulkan
motivasi yang lebih tinggi dalam belajar.
Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual.
Peranannya yang khas adalah dalam hal menumbuhkan semangat untuk belajar.
Jika siswa yang memiliki motivasi yang kuat, akan memiliki banyak energi dan
minat untuk melakukan kegiatan belajar.

12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hubungannya dengan kegiatan belajar bagaimana menciptakan yang
mengarahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Untuk dapat belajar dengan baik
diperlukan proses dan motivasi yang baik pula. Para ahli psikologi pendidikan
mengatakan dengan tegas bahwa motivasi itu tidak pernah dikatakan baik, apabila
tujuan yang diinginkan juga tidak baik. Sebagai contoh jika seorang siswa
melakukan kegiatan belajar dengan dorongan rasa takut karena adanya hukuman,
maka faktor tersebut akan menyebabkan kegiatan belajar kurang efektif dan akan
berpengaruh pada hasil belajar yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, jika suatu
kegiatan belajar tidak didasari dengan motif yang baik maka akan berpengaruh
pada hasil belajar. Jadi, jika siswa menginginkan hasil belajar yang optimal maka
perlu adanya motivasi yang tinggi dalam belajar. Dengan pemaparan tersebut,
dijelaskan bahwa ada keterkaitan motivasi dengan kegiatan belajar. Oleh karena
itu, motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa
Indikator yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat motivasi
belajar siswa antara lain penentuan pilihan, ketekunan dan kesungguhan,
keinginan untuk mencapai sukses dan sikap atau perasaannya (Kartika Budi,
1987). Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa
dapat ditunjukkan dengan penentuan pilihan terhadap mata pelajaran biologi,
ketekunan belajar, sikap dan perasaan pada biologi dan keinginan mencapai
kesuksesan pada mata pelajaran Biologi.
Peran guru dalam motivasi belajar harus mengusahakan untuk melibatkan
siswa

daam

proses

belajar

mengajar

dan

melalui

keterlibatan

yang

berkesinambungan itu secara berangsur-angsur menumbuhkan dorongan tetap
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untuk mengembangkan diri melalui belajar (Winkel, 1996). Hal tersebut
dibuktikan bahwa masih banyak sekali siswa yang sepenuhnya belum memiliki
motivasi belajar untuk memperkaya diri sendiri.
Pada kenyataannya motivasi belajar merupakan suatu penggerak yang
dapat menaktifkan siswa untuk melibatkan diri untuk menggali pengetahuan yang
ada di sekitarnya. Dengan kondisi yang seperti itu, maka siswa akan berangsurangsur dapat mengembangkan sifat kepribadian yang mencirikan sebagai orang
yang selalu ingi memperdalam pengetahuan dan memperluas cakrawala mental.

2.3 Hasil Belajar
Pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku
secara keseluruhan baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
Adanya perubahan tersebut dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai pada
yang paling kompleks yang bersifat pemecahan masalah dan pentingnya
kepribadian dalam proses serta hasil belajar. Secara umum, hasil belajar siswa
dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada di dalam diri siswa.
Selain itu, hasil belajar siswa juga dapat dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal,
yaitu faktor-faktor yang ada di luar diri siswa. Dengan adanya faktor-faktor
tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dalam
mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. Faktor-faktor tertentu akan
mempengaruhi prestasi belajar yaitu motivasi berprestasi, intelegensi dan
kecemasan.
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Menurut Iskandar (2001) hasil belajar IPA Biologi berupa fakta-fakta,
hukum-hukum, prinsip - prinsip klasifikasi dan struktur. Pencapaian hasil belajar
dapat diketahui dengan mengadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian diadakan
untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang
diberikan oleh guru. Di samping

itu, guru dapat mengetahui sejauh mana

keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sejalan dengan
prestasi belajar, maka dapat diartikan bahwa prestasi belajar IPA Biologi adalah
nilai yang diperoleh siswa setelah melibatkan secara langsung atau aktif seluruh
potensi yang dimilikinya baik aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan
psikomotor (keterampilan) dalam proses belajar mengajar IPA Biologi.

2.4 Metode Pembelajaran Discovery
Menurut Sund (Roestiyah, 2001) discovery adalah proses mental dimana
siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud
dengan proses mental, yaitu mengamati, mencerna, mengerti, menggolonggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan
sebagainya. Suatu konsep misalnya, panas, magnet, gaya, cahaya. Sedangkan
yang dimaksud prinsip, yaitu magnet dapat menarik benda, penggunaan magnet
dalam kehidupan sehari – hari maupun membuat magnet. Dalam IPA-Biologi
dapat dilihat pada proses pembelajaran siswa dengan melakukan pengamatan
langsung untuk mengamati tipe daun, bentuk akar, ciri-ciri batang dan sebagainya.
Discovery Learning yaitu suatu cara mengajar yang melibatkan siswa
dalam proses kegiatan melalui tukar pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca
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sendiri dan mencoba sendiri agar anak dapat belajar sendiri. Metode discovery
menurut Roestiyah (2001) adalah metode mengajar mempergunakan teknik
penemuan. Metode discovery adalah proses mental dimana siswa menagsimilasi
sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental tersebut antara lain mengamati,
menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat
kesimpulan, dan sebagainya. Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan baik menggunakan metode discovery ialah suatu
pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar
pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri, melihat sendiri dan mencoba
sendiri agar anak dapat menemukan sendiri.
Dengan mengunakan metode discovery pada saat pembelajaran, guru ingin
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Maka teknik ini memiliki
keunggulan, sebagai berikut:
a.

Teknik

ini

mampu

membantu

siswa

untuk

mengembangkan,

memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses
kognitif atau pengenalan siswa.
b. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi individual
sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa dan dapat
membangkitkan kegairahan belajar siswa.
c. Teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk
berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
d. Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi
yang kuat untuk belajar lebih giat.
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e. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri
sendiri dengan proses penemuan sendiri.
f. Strategi ini berpusat pada siswa, tidak guru. Guru hanya sebagai teman
belajar saja, membantu bila diperlukan.
Dengan demikian metode discovery sangatlah penting dilakukan dalam
kegiatan belajar mengajar dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai.
Menurut Soli (2008) pembelajaran dengan menggunakan metode
discovery dapat ditempuh dengan langkah-langkah kegiatan, antara lain:
1) Kegiatan persiapan
a) Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa
b) Merumuskan tujuan pembelajaran
c) Menyiapkan masalah yang akan dipecahkan.
d) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2) Kegiatan Pelaksanaan Penemuan
(1) Kegiatan Pembuka
a) Melakukan apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan mengenai materi
pelajaran yang telah diajarkan.
b) Memotivasi siswa dengan cerita pendek yang ada kaitannya dengan
materi yang diajarkan.
c) Mengemukakan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan pembelajaran itu.
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(2) Kegiatan Inti
a) Mengemukakan permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui
kegiatan penemuan.
b) Diskusi pengarahan tentang cara pelaksanaan penemuan atau pemecahan
problema yang telah ditetapkan.
c) Pelaksanaan penemuan berupa kegiatan peneyelidikan atau percobaan
untuk melaksanakan konsep atau prinsip yang telah ditetapkan.
d) Membantu siswa dengan informasi atau data, jika diperlukan siswa.
e) Membantu siswa melakukan analisis data hasil temuan, jika diperlukan.
f) Merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa.
g) Memuji siswa yang giat dalam melaksanakan penemuan.
h) Memberi kesempatan siswa melaporkan hasil penemuannya.
(3) Kegiatan Penutup
a) Meminta siswa membuat rangkuman hasil-hasil penemuannya.
b) Melakukan evaluasi hasil dan proses penemuan.
c) Melakukan tindak lanjut, yaitu meminta siswa melakukan penemuan
ulang jika ia belum menguasai materi dan meminta siswa mengerjakan
tugas pengayaan bagi siswa yang telah melakukan penemuan dengan
baik.
Metode discovery yang dapat dilakukan oleh guru untuk penemuan pada
pelajaran IPA Biologi dalam penelitian ini, langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut :
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1) Kegiatan Pembuka
a) Melakukan apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan mengenai
materi yang dibahas.
b) Memotivasi siswa dengan cerita pendek yang ada kaitannya
dengan materi yang diajarkan.
c) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan atau tugas yang
dilakukan.
2) Kegiatan Inti
a) Menjelaskan materi pelajaran.
b) Mengemukakan masalah yang akan dicari jawabannya melalui
kegiatan penemuan dalam bentuk lembar tugas.
c) Diskusi pengarahan tentang cara pelaksanaan penemuan atau
pemecahan masalah melalui lembar tugas.
d) Membagikan lembar kerja siswa (LKS)
e) Menunjukkan dan mengenalkan alat peraga yang akan diamati.
f) Meminta siswa untuk mengamati alat peraga yang sesuai dengan
materi yang diajarkan.
g) Meminta siswa untuk mencari informasi atau data dari hasil
pengamatan.
h) Membantu siswa melakukan analisis data hasil temuan.
i) Memberikan pujian kepada siswa yang giat dalam melaksanakan
penemuan.
j) Meminta siswa melaporkan hasil penemuannya.
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3) Kegiatan Penutup
a) Meminta siswa untuk membuat ringkasan sesuai dengan hasil
penemuannya.
k) Melakukan evaluasi.
l) Melakukan tindak lanjut, yaitu meminta siswa melakukan
pengamatan ulang jika ia belum menguasai materi, dan meminta
siswa mengerjakan tugas pengayaan bagi siswa yang belum
melakukan penemuan dengan baik.

2.5 Materi Struktur Tubuh Tumbuhan
Materi struktur tubuh tumbuhan yang dimaksud adalah tentang struktur
dan fungsi dari tubuh tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Standar kompetensi : 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan
Kompetensi dasar : 2.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan.
Indikator :
-

Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan di akar, batang dan
daun.

-

Menunjukkan letak epidermis, korteks dan stele pada
tumbuhan.

-

Mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan di bunga, buah,
dan biji.
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-

Menjelaskan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh
tumbuhan.

Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pokok bahasan struktur
tubuh tumbuhan dapat dilihat pada lampiran 2.
2.6 Penelitian yang Relevan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam
3 siklus dengan menerapkan metode

guided inquiry-discovery dalam

pembelajaran IPA pada siswa kelas III SD Negeri Karangbangun Kecamatan
Jumapolo, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : Penerapan metode guided
inquiry-discovery dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas III SD
Negeri Karangbangun. Hal ini dilihat dari prosentase kenaikan nilai IPA siswa
kelas II dari siklus I sampai Siklus III. Pada siklus I siswa yang mendapat nilai
minimal 60 ada 9 anak atau 47,37%, pada siklus II siswa yang mendapat nilai
minimal 60 ada 10 anak atau 52,63% dari 19 siswa, dan siklus III siswa yang
mendapat nilai minimal 60 ada 17 anak atau 89,47% dari 19 anak. (Puspitasari,
2009).
Penelitian serupa dilakukan pada SDN 2 dan SDN 5 Mataram. Hasil
penelitian menunjukan bahwa penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan
kemampuan penguasaan konsep IPA dan meningkatkan kemampuan kerja ilmiah.
Hal ini didasarkan pada hasil observasi, dan refleksi dengan guru kelas.
Pendekatan pembelajaran penemuan terbimbing dengan
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menggunakan alat, bahan yang sesuai dan memadai dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas V di SDN 2 dan SDN 5 Mataram. Ini ditunjukan dari
peningkatan nilai rata-rata hasil tes kognitif pada setiap siklusnya (siklus I 5,90,
siklus II 7,29 , siklus III 7,67). Demikian juga dengan nilai kerja ilmiah turut
mengalami peningkatan, siklus I 7,55, siklus II 7,77, siklus III 8,00. Pada sikap
kemandirian siswa diperoleh gambaran 24% (17 siswa) memiliki tingkat
kemandirian rendah, 57% (40 siswa) tingkat kemandiriannya sedang, dan 19% (13
siswa) tingkat kemandiriannya tinggi.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran
penemuan terbimbing dengan menggunakan media yang sesuai dan memadai
dapat meningkatkan kemampuan penguasaan konsep IPA dan meningkatkan
kemampuan kerja ilmiah di SDN 2 dan SDN 5 Mataram. Kemadirian siswa dapat
ditingkatkan melalui pendekatan pembelajaran penemuan terbimbing secara benar
(Ma Min Shen,2007).

22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.7 Kerangka Berfikir
Kondisi Awal

1. Pembelajaran

Metode Discovery (terbimbing)

monoton.
Kelebihan

2. Belum

siswa

untuk

berfikir dan bekerja secara inisisatif

ditemukan
metode

:membantu

yang

sendiri dan menciptakan situasi belajar

tepat.
3. Metode yang

menjadi lebih merangsang motivasi
siswa.

digunakan
konvensional.

Hasil belajar dan
motivasi
rendah

Hasil belajar siswa meningkat sesuai

siswa
dengan KKM yang sudah ditentukan
dan

motivasi

meningkat

karena

siswa

menjadi

metode

digunakan tidak monoton.

yang
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2.8 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan uraian dari kerangka teoritis di atas maka dapat diturunkan
hipotesis tindakan, sebagai berikut :
Penerapan metode discovery terbimbing dapat meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Biologi dengan materi struktur tubuh
tumbuhan pada siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik semester I tahun pelajaran
2013/2014.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian
a) Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di kelas VIII SMP Karitas Ngaglik yang
beralamat di sebelah selatan Monumen Yogya Kembali RT 001/38, Ngaglik,
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581.
b) Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014.
Jangka waktu penelitian ini 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan
Desember 2013.
c) Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik yang
berjumlah 26 siswa yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 10 siswa laki – laki.
d) Tindakan
Tindakan adalah perlakuan peneliti kepada subjek yang mau diteliti agar
diperoleh data yang diharapkan. Dalam penelitian ini, treatmen yang akan digunakan
peneliti adalah metode discovery terbimbing. Dengan metode ini peneliti ingin
melihat apakah metode discovery terbimbing memberikan pengaruh terhadap
motivasi belajar serta hasil belajar IPA-Biologi pada siswa.
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3.2 Variabel yang akan Diteliti
Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi titik perhatian suatu
penelitan (Arikunto, 2002). Jadi, variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi
objek pengamatan dalam penelitian.
1. Jenis Variabel
Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas atau independen
dan variabel terikat atau dependen. Variabel tersebut adalah sebagai berikut :
a) Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.
Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah
penerapan metode discovery (X).
b) Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau
menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam
penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar IPA Biologi siswa VIII
(Y).
c) Variabel kontrol adalah variabel yang tidak dapat diubah. Variabel
kontrol dalam penelitian ini adalah guru dan jumlah siswa dalam
kelompok.
2. Hubungan antar Variabel
Hubungan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dapat
terlihat pada gambar 3.1.
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X

Y

Gambar 3.1. Hubungan Antar Varibel Penelitian
Variabel X mempengaruhi variabel Y. Penerapan metode discovery
sebagai variabel bebas (X) mempengaruhi motivasi dan hasil belajar IPA-Biologi
siswa kelas VIII (Y).

3.3 Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan
penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat ia mengajar dengan
penekanan pada peningkatan proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas
dilaksanakan dengan strategi siklus yang berangkat dari identifikasi masalah yang
dihadapi guru, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi
tindakan, dan refleksi. Rangkaian kegiatan berurutan mulai dari rencana tindakan
sampai dengan refleksi merupakan satu siklus penelitian. Setiap siklus terdiri dari
empat tahap, yaitu 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi
dan interpretasi, 4) analisis, dan 5) refleksi.
3.4 Prosedur Penelitian
Prosedur tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan
dalam 2 (dua) siklus dan direncanakan akan dilaksanakan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
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Siklus 1 :
1) Perencanaan (planning)
a) Menyusun rencana pembelajaran dengan pendekatan discovery dan
memberikan maslah sebagai obyek atau sumber masalahnya pada pokok
bahasan Struktur Tubuh Tumbuhan pada materi struktur akar, batang, dan
daun.
b) Media yang akan digunakan yaitu lingkungan sekitar dan bahan preparat
untuk melakukan pengamatan.
c) Menyusun lembar tugas dan tes akhir tiap siklus dengan materi struktur
tubuh tumbuhan.
d) Menyusun lembar observasi kegiatan belajar mengajar guru dan siswa
dalam pembelajaran menggunakan metode discovery.
e) Mengisi lembar kuisioner siswa untuk melihat motivasi belajar siswa pada
mata pelajaran IPA-Biologi.
2) Tindakan
Pada tahap pelaksanaan, peneliti berperan sebagai penyaji pembelajaran
atau guru. Guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Kegiatan yang akan
dilaksanakan secara garis besar, sebagai berikut:
1) Siklus I
Pertemuan 1
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1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Menyiapkan bagian tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun yang
akan diamati.
b. Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran saat pengamatan.
c. Melakukan Pretest tentang akar, batang dan daun untuk mengetahui
pengetahuan awal siswa.
Adapun kisi-kisi pretest dapat dilihat pada lampiran 3.
2. Kegiatan Awal
a. Salam pembuka
b. Melakukan presensi siswa
c. Melakukan apersepsi, yaitu menampilkan gambar tubuh tumbuhan pada
akar, batang dan daun dan mengajukan pertanyaan mengenai materi
struktur tubuh tumbuhan.
- Dari gambar ini bisa kalian sebutkan organ apa saja yang
menyusun tumbuhan?
- Apa yang kalian ketahui tentang struktur tubuh tumbuhan?
- Bagaimana jika suatu tumbuhan tidak memiliki akar?
- Bagaimana jika suatu tumbuhan tidak memiliki batang?
- Bahkan bagaimana jika suatu tumbuhan tidak memiliki daun?
d. Memotivasi siswa dengan mengaitkannya materi yang akan dibahas.
3. Kegiatan Inti
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a. Menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan
b. Mengorganisasi siswa dalam kelompok (3-4 siswa dalam satu
kelompok) dan mendistribusikan alat dalam kelompok.
c. Guru

memberikan

gambar,

kemudian

siswa

diminta

untuk

mengidentifikasi secara morfologi sesuai gambar yang ditayangkan.
d. Membimbing kelompok dalam melakukan pengamatan terhadap
struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun dengan
menggunakan

mikroskop,

menggambar

hasil

pengamatan,

mengidentifikasi perbedaan struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang
dan daun.
e. Siswa mengamati preparat struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang
dan daun dengan menggunakan mikroskop yang sudah disediakan.
f. Siswa mengidentifikasi struktur tubuh tumbuhan yang tersusun dan
membuat kesimpulan dari hasil pengamatan dan hasil diskusi dalam
kelompok tentang fungsi dari komponen yang tersusun dalam akar,
batang dan daun yang dibantu melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada
di LKS.
g. Membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa
h. Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan mengarahkan
pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi masalah.
i. Merangsang terjadinya interaksi siswa dengan siswa (beberapa siswa
diminta untuk mempresentasikan hasil

yang diperoleh selama
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pengamatan, kemudian siswa lain atau kelompok lain menanggapi atau
memberi respon terhadap apa yang disampaikan oleh temannya).
4. Kegiatan Akhir
a. Siswa diminta untuk membuat rangkuman dari pembelajaran yang
diperoleh tentang struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun.
b. Guru memberikan peneguhan dari hasil yang diperoleh supaya tidak
terjadi miskonsepsi dalam materi yang diajarkan.
c. Siswa melakukan evaluasi
d. Siswa bersama-sama melakukan refleksi tentang pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
e. Guru memberikan apresiasi kepada siswa.
Pertemuan II
1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.
2. Kegiatan Awal
a. Salam pembuka
b. Mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
c. Mengulas sedikit materi yang diajarkan minggu sebelumnya.
d. Apersepsi tentang strutur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun.
e. Memotivasi siswa supaya tetap semangat untuk mempelajari materi ini.
f. Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan.
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3. Kegiatan Inti
a. Pengumpulan laporan pengamatan di minggu sebelumnya.
b. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok yang sudah terbentuk.
c. Siswa melakukan presentasi tentang hasil pengamatan di kelas (dalam 1
kelompok 15 menit untuk mengemukakan hasil pengamatan) dan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
d. Kelompok lain memberi respon atau tanggapan.
e. Guru memberikan tanggapan atas presentasi siswa dan membahas
materi yang belum dijelaskan oleh siswa pada saat presentasi.
4. Kegiatan Penutup
a. Guru memberikan postest kepada siswa tentang struktur tubuh
tumbuhan pada akar, batang dan daun. Kisi-kisi postest dapat dilihat
pada lampiran 4.
b. Memberikan penghargaan tepuk tangan, kesan memotivasi siswa.
c. Guru dan siswa merangkum butir-butir pembelajaran.
d. Mengajak siswa merefleksikan hasil belajar.
3) Observasi (observation)
Observasi pada siklus I diamati oleh observer. Observasi pada
penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan belajar mengajar dengan penerapan
metode discovery terbimbing yang dilakukan peneliti. Kegiatan pembelajaran
diamati dengan teliti untuk mengetahui semua kekurangan dan kelebihan
pembelajaran yang dilakukan.
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4) Refleksi (reflection)
Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi
pada siklus I dilaksanakan segera setelah tahap implementasi atau tindakan
dan obsevrasi selesai. Semua data yang diperoleh akan dipaparkan baik data
hasil evauasi siswa maupun hasil observasi pembelajaran yang dilakukan
guru. Hasil refleksi dari siklus I digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan
merencanakan tindakan pada siklus berikutnya apabila peneliti merasa belum
adanya peningkatan seperti yang diharapkan.
Siklus II :
1) Perencanaan (planing)
a) Menyusun rencana pembelajaran dengan pendekatan discovery
terbimbing dan memberikan masalah sebagai obyek atau sumber
masalahnya pada pokok bahasan Struktur Tubuh Tumbuhan.
b) Media yang akan digunakan yaitu lingkungan sekitar dan bahan
preparat untuk melakukan pengamatan.
c) Lembar tugas dan tes akhir tiap siklus dengan materi struktur tubuh
tumbuhan.
d) Lembar observasi kegiatan belajar mengajar guru dan siswa dalam
pembelajaran menggunakan metode discovery terbimbing.
e) Tindakan
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Penelitian ini setiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu
pertemuan pertama penyampaian materi dan diskusi sedangkan
pertemuan kedua pengamatan struktur tubuh tumbuhan dengan
menggunakan mikroskop.
2) Siklus II
Pertemuan 1
1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Menyiapkan bagian tubuh tumbuhan yang akan diamati pada bunga,
buah dan biji.
b. Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran.
c. Melakukan Preetest tentang bunga, buah dan biji untuk mengetahui
pengetahuan awal siswa.
2. Kegiatan Awal
a. Salam pembuka
b. Melakukan presensi siswa.
c. Melakukan apersepsi, yaitu menampilkan gambar tubuh tumbuhan pada
bunga, buah dan biji

dan mengajukan pertanyaan mengenai materi

struktur tubuh tumbuhan.
-

Dari gambar ini bisa kalian sebutkan organ apa saja yang
menyusun tumbuhan?

-

Apa yang kalian ketahui tentang struktur tubuh tumbuhan?
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-

Apakah

semua

tumbuhan

memiliki

bunga?

Apa

saja

contohnya?
-

Apakah semua tumbuhan memiliki biji? Jika tidak, bagaimana
caranya tumbuhan tersebut dapat berkembang biak?

-

Apa saja yang kalian tahu, fungsi dari buah?

d. Memotivasi siswa dengan mengaitkannya materi yang akan dibahas.
3. Kegiatan Inti
a. Menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan
b. Mengorganisasi siswa dalam kelompok (3-4 siswa dalam satu
kelompok) dan mendistribusikan alat dalam kelompok.
c. Guru

memberikan

gambar,

kemudian

siswa

diminta

untuk

mengidentifikasi secara morfologi pada bunga, buah dan biji.
d. Membimbing kelompok dalam melakukan pengamatan terhadap
struktur tubuh tumbuhan pada bunga, buah dan biji di lingkungan sekitar
sekolah, menggambar hasil pengamatan, mengidentifikasi perbedaan
struktur tubuh tumbuhan pada bunga, buah dan biji.
e. Siswa mengamati struktur pada bunga, buah dan biji dengan dibantu
oleh buku panduan yang dimiliki siswa.
f. Siswa mengidentifikasi struktur tubuh tumbuhan yang tersusun dan
membuat kesimpulan dari hasil pengamatan dan hasil diskusi dalam
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kelompok tentang fungsi dari komponen yang tersusuun bunga, buah
dan biji yang dibantu melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS.
g. Membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa
h. Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan mengarahkan
pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi masalah.
i. Merangsang terjadinya interaksi siswa dengan siswa (beberapa siswa
diminta untuk mempresentasikan hasil

yang diperoleh selama

pengamatan, kemudian siswa lain atau kelompok lain menanggapi atau
memberi respon terhadap apa yang disampaikan oleh temannya).
4. Kegiatan Akhir
a. Siswa diminta untuk membuat rangkuman dari pembelajaran yang
diperoleh.
b. Guru memberikan peneguhan dari hasil yang diperoleh supaya tidak
terjadi miskonsepsi dalam materi yang diajarkan.
c. Siswa melakukan evaluasi
d. Siswa bersama-sama melakukan refleksi tentang pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
e. Guru memberikan apresiasi kepada siswa.
Pertemuan II
1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.
2. Kegiatan Awal
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a. Salam pembuka
b. Mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
c. Mengulas sedikit materi yang diajarkan minggu sebelumnya.
d. Apersepsi tentang strutur tubuh tumbuhan pada bunga, buah dan biji.
e. Memotivasi siswa supaya tetap semangat untuk mempelajari materi ini.
f. Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Kegiatan Inti
a. Pengumpulan laporan pengamatan di minggu sebelumnya.
b. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok yang sudah terbentuk.
c. Siswa melakukan presentasi tentang hasil pengamatan di kelas (dalam 1
kelompok 15 menit untuk mengemukakan hasil pengamatan) dan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
d. Kelompok lain memberi respon atau tanggapan.
e. Guru memberikan tanggapan atas presentasi siswa dan membahas
materi yang belum dijelaskan oleh siswa pada saat presentasi.
4. Kegiatan Penutup
a. Guru memberikan postest kepada siswa tentang struktur tubuh
tumbuhan pada bunga, buah dan biji. Kisi-kisi postest dapat dilihat pada
lampiran 5.
b. Memberikan penghargaan tepuk tangan, kesan memotivasi siswa.
c. Guru dan siswa merangkum butir-butir pembelajaran.
d. Mengajak siswa merefleksikan hasil belajar.
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5) Observasi (observation)
Observasi pada siklus I diamati satu observer. Observasi pada penelitian ini
dilakukan terhadap kegiatan belajar mengajar dengan penerapan metode
discovery yang dilakukan peneliti. Kegiatan pembelajaran diamati dengan
teliti untuk mengetahui semua kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang
dilakukan.
6) Refleksi (reflection)
Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi pada
siklus II dilaksanakan segera setelah tahap implementasi atau tindakan dan
observasi selesai. Semua data yang diperoleh akan dipaparkan baik data hasil
evaluasi siswa maupun hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru.
Hasil refleksi dari siklus II ini diharapkan dapat memenuhi indikator
penelitian yang telah ditetapkan, ketuntasan hasil belajar IPA-Biologi siswa
kelas VIII SMP Karitas Ngaglik dapat mengalami peningkatan motivasi dan
hasil belajar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui
peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Karitas dalam mata
pelajaran IPA Biologi setelah memperoleh tindakan, adalah :
1) Observasi
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Dalam menggunakan teknik observasi cara yang paling efektif adalah
melengkapi dengan format atau blangko pengamat sebagai instrumen digunakan
untuk mengamati pelaksanaan dan perkembangan pembelajaran IPA-Biologi yang
dilakukan oleh guru dan siswa. Pengamatan dilakukan sebelum dan selama siklus
penelitian berlangsung.
2) Tes Tertulis
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan
untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang
dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2002). Digunakan untuk mengetahui
perkembangan atau keberhasilan pelaksanaan tindakan. Bentuk tes yang diberikan
kepada siswa, yakni tes yang berupa tes tertulis (pretest dan posttest).

3) Kuisioner
Kuisioner adalah suatu kumpulan pernyataan-pernyataan yang telah disusun
sedemikian rupa untuk dijawab oleh responden dalam rangka mengumpulkan data
sesuai dengan tujuan penelitian (Saptowati, 2009). Kuisioner dalam penelitian ini
digunakan untuk mengukur tingkat motivasi siswa dengan pembelajaran metode
discovery. Kisi-kisi kuisioner yang terdiri dari 4 aspek yang ditanyakan yaitu
perhatian (attention), relevansi (relevation), percaya diri (confidence), Kepuasan
(satisfaction). Kisi-kisi pernyataan kuisioner motivasi belajar dapat dilihat pada tabel
3.1.
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No

Aspek

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pernyataan Kuisioner Motivasi Belajar
Pernyataan
No Item
Positif

1

Perhatian

2

Relevansi

Jumlah

Negatif

- Saya tekun dan - Saya
tidak 1, 2, 3, 4,
5
giat belajar IPA- memperhatikan
Biologi agar lulus penjelasan
dari
ujian
guru baik dalam
- Saya fokus dalam pembelajaran
dalam
belajar
IPA- maupun
Biologi
saat melakukan
pengamatan di luar
dikelas
- Jika saya tidak kelas
ada
paham,
maka - Meskipun
yang
saya
segera penjelasan
bertanya
pada belum jelas, saya
enggan bertanya
guru atau teman
pada guru atau
teman
- Setelah belajar - Saya
semakin 6,7,8,9,10
dengan metode tidak
mengerti
discovery saya materi
yang
lebih
tertarik diajarkan dengan
belajar
IPA- menggunakan
Biologi
metode discovery
- beelaarIPA- Belajar
IPABiologi dengan Biologi
dengan
cara discovery ini
metode discovery
saya
dapat ini, membuat saya
melakukan
malas
untuk
pengamatan,
mencari
tahu
menganalisis dan tentang
struktur
membuat
tubuh tumbuhan
kesimpulan
dengan mudah
- dengan
belaar
IPA-Bioogi
seperti ini saya
lebih
mudah
memecahkan
masalah-masalah

5

5
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No

Aspek

Pernyataan
Positif

3

Percaya
diri

- Saya tahu belajar
IPA-Biologi itu
sulit, tetapi saya
tetap
bersemangat
belaar
IPABiologi
- Saya
berani
menjawab
pertanyaan yang
diajukan
guru
dengan percaya
diri

No Item

Jumlah

Negatif
11,12,13,14
- Saya
mengerjakan tugas ,15
jika disuruh oleh
guru
- Meskipun saya
tahu jawaban dari
pertanyaan
yang
diajukan guru, saya
tidak
berani
menjawabnya
karena takut salah

5

- Nilai ujian atau
ulangan
IPABiologi buruk atau
tidak sesuai dengan
harapan maka saya
akan
menambah
waktu belajar untuk
memperbaiki nilai
4

Kepuasan

- Saya giat belajar
- Saya
gembira IPA-Biologi ketika 16,17,18,19
,20
mempelajari
mau ujian
IPA-Biologi
- Saya mengerjakan
karena keinginan latihan soal IPAsaya
sendiri Biologi baik tugas
bukan paksaan dari guru maupun
dari orang lain.
dari buku IPA- Saya suka belajar Biologi
lainnya
IPA-Biologi
jika disuruh.
karena di dalam - Jika
saya
IPA-Biologi
memperoleh nilai
banyak hal yang jelek maka saya
menarik
tidak semangat

5
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Dalam penelitian ini digunakan kuisioner tertutup dimana pilihan jawaban
sudah tersedia dan responden memilih salah satu dari pilihan yang disediakan. Untuk
tiap-tiap butir soal pernyataan bersifat positif tersedia 5 alternatif jawaban dapat
dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2. Kategori pernyataan Kuisioner Siswa
Kategori

Skor

Pernyataan
Positif
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Ragu-ragu
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Adapun kuisioner dapat dilihat pada lampiran 6.

Pernyataan
Negatif
1
2
3
4
5

3.6 Teknik Analisa
1.

Tes
Di dalam analisis data, peneliti membandingkan nilai post-test dari siklus 1 dan
siklus 2 sesuai dengan materi yang diajarkan. Langkah–langkah yang dilakukan
dalam analisis hasil tes adalah sebagai berikut :
a)

Hitung Skor Siswa
Penilaian diberikan dalam rentang 0–100, adapun perhitungan nilai siswa
pada masing-masing tes adalah sebagai berikut :
=

b) Hitung Persentase

∑

∑

ℎ

100%

Penilaian hasil belajar siswa dapat dicari dengan rumus di bawah ini :
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Dengan kriteria nilai :

>90%
80-89%
70-79%
60-69%
< 59%

=

∑

∑

ℎ

= Baik sekali
= Baik
= Cukup baik
= Kurang
= Sangat kurang

100%

c) Hitung Rerata
Perhitungan rerata kelas dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

Keterangan :

=

∑

∑

ℎ

ℎ

Ketuntasan klasikal : jika ≥ 80% dari seluruh siswa mencapai KKM
2. Kuisioner
Penilaian untuk motivasi belajar siswa, pengukurannya menggunakan skala
likert dengan lima alternatif jawaban yang disusun secara bertingkat. Skala likert
adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atak ketidaksetujuan
terhadap subjek atau objek tertentu (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2012).
Pengukuran dinyatakan dalam bentuk skor, setiap pernyataan diberi lima pilihan
jawaban dan diberi skor satu pilihan sampai lima. Data yang diperoleh dianalisis
dengan langkah berikut, kuisioner yang sudah diisi oleh siswa dikelompokkan ke
dalam pernyataan positif dan negatif. Masing-masing kategori jawaban diberi skor.
Pernyataan positif (+) dan pernyataan (-) yang diajukan dengan kriteria-kriteria
jawaban dapat dilihat pada tabel 3.4..
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Tabel 3.4. Kriteria Penilaian Skor Kuisioner
Kriteria Jawaban
Sangat Setuju
Setuju
Ragu-ragu
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Skor (+)
5
4
3
2
1

Skor (-)
1
2
3
4
5

Apabila jawaban yang diberikan merupakan pernyataan positif dengan pilihan
setuju maka jawaban tersebut menunjukkan tingkat motivasi belajar siswa yang
tinggi. Skor yang diperoleh siswa dalam kuisioner yang digunakan untuk
mengungkapkan apakah motivasi belajar siswa meningkat atau tidak kemudian
dijumlahkan. Motivasi belajar siswa diukur menggunakan 20 butir pernyataan.
a. Perhitungan Skor Kuisioner
Skor motivasi siswa:
∑
b. Kategorisasi
Skor maksimal
Skor minimal
Banyak kelas
Interval

No
1.
2.
3.
4.
5.

∑

ℎ

100%

: 5 x 20 = 100
: 1 x 20 = 20
:1
: (100 – 20) / 5 = 16

Tabel 3.5 Kategori Motivasi dalam Skala Interval
Kategori
Interval
Sangat tinggi
85 – 100
Tinggi
69 – 84
Cukup Tinggi
53 – 68
Kurang
36 – 52
Belum Termotivasi
20 – 36
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c. Hitung Persentase
Prosentase motivasi siswa dapat dicari dengan rumus di bawah ini :
=

∑

∑

Dengan kriteria nilai :

>90%
80-89%
70-79%
60-69%
< 59%

ℎ

= Baik sekali
= Baik
= Cukup baik
= Kurang
= Sangat kurang

100%

d. Hitung Rerata
Perhitungan rerata kelas dapat dihitung dengan rumus dibawah ini:
=

∑

∑

ℎ

ℎ

Adapun hasil kuisioner awal pada siklus I dapat dilihat pada lampiran 7.
Hasil kuisioner akhir pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 8.
3. Lembar Observasi
Lembar observasi siswa bertujuan untuk melihat kegiatan siswa pada saat proses
pembelajaran dengan menggunakan metode discovery terbimbing. Dari lembar
observasi tersebut, peneliti dapat melihat keseriusan siswa dan pemahaman siswa
terhadap materi yang diajarkan. Adapun perhitungan yang dilakukan untuk
mendapatkan hasil dari lembar observasi, sebagai berikut.
a. Hitung skor motivasi siswa
Penilaian diberikan dalam rentang 15 – 60, adapun perhitungan nilai siswa
pada masing-masing tes adalah sebagai berikut :
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=

∑

ℎ

∑

b. Kategorisasi
Skor maksimal
Skor minimal
Banyak kelas
Interval

: 4 x 15 = 60
: 1 x 15 = 15
:1
: (60 – 15) / 5 = 9
Tabel 3.6 Kategori tingkat motivasi siswa
No
Kategori
Interval
1. Termotivasi Sangat Tinggi
52 – 60
2. Termotivasi Tinggi
43 – 51
3. Cukup Termotivasi
33 – 42
4. Kurang Termotivasi
24 – 33
5. Belum Termotivasi
15 – 24

c. Hitung Persentase
Prosentase motivasi siswa dapat dicari dengan rumus di bawah ini :
=

∑

∑

Dengan kriteria nilai :
>90%
80-89%
70-79%
60-69%
< 59%

100%

ℎ

= Baik sekali
= Baik
= Cukup baik
= Kurang
= Sangat kurang

d. Rerata
Perhitungan rerata kelas dapat dihitung dengan rumus dibawah ini:
=

∑

∑

ℎ

ℎ
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4. Uji korelasi Pearson
Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas
dengan variabel terikat dan sebaliknya. Hubungan variabel X dan Y bersifat:
a. Positif. Artinya jika X naik, maka Y naik.
b. Negatif. Artinya jika X naik, maka Y turun.
Dalam penelitian ini, perhitungan korelasi digunakan SPSS.16 dimana hasil
yang akan diperoleh lebih nyata dibandingkan dengan menggunakan perhitungan
secara manual. Adapun arti angka dalam menganalisis korelasi, sebagai berikut:
a.

Berkenaan dengan besaran angka, jika 0 maka artinya tidak ada korelasi sama
sekali dan jika korelasi 1 berarti korelasi sempurna. Hal ini berarti bahwa
semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan antara dua variabel semakin kuat.
Sebaliknya, jika r mendekati 0 berarti hubungan dua variabel semakin lemah.
Sebenarnya jika tidak ketentuan yang tepat mengenai apakah angka korelasi
tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Namun, hal ini
dapat dijadikan pedoman sederhana, bahwa angka korelasi di atas 0,5
menunjukkan korelasi yang cukup kuat sedangkan sedangkan dibawah 0,5
korelasi lemah.

b. Selain besarnya korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil.
Tanda negatif (-) pada output menunjukkan adanya arah yang berlawanan,
sedangkan tanda positif (+) menunjukkan arah yang sama.
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Ada dua cara untuk pengambilan keputusan dalam analisis korelasi yakni
dengan melihat nilai signifikansi dan tanda bintang yang diberikan pada output
program SPSS, antara lain:
a.

Berdasarkan nilai signifikansi : jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat
korelasi, sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat korelasi.

b.

Berdasarkan tanda bintang (*) yang diberikan SPSS : jika terdapat bintang pada
pearson correlation maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi,
sebaliknya jika tidak terdapat tanda bintang pada pearson correlation maka
antara variabel yang di analisis tidak terjadi korelasi.
Langkah-langkah menggunakan SPSS.16 dalam perhitungan korelasi, dibawah
ini:
1. Buka program SPSS, klik Variabel View. Selanjutnya pada bagian Name
tulis X dan Y, pada Decimals diubah menjadi angka 0. Pada bagian Label
tuliskan postest dan kuisioner.
2. Setelah itu, klik Data View dan masukkan data postest dan kuisioner yang
sudah dipersiapkan.
3. Selanjutnya dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, klik Correlate dan
klik Bivariate.
4. Muncul kotak dialog dengan nama Bivariate Correlation. Masukkan
variabel postes dan kuisioner pada kotak variables, selanjutnya pada kolom
Correlation Coefficient, pilih Pearson, lalu untuk kolom Test of
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Significant, pilih Two-tailed dan centang flag Significant Correlation
terakhir klik Ok untuk mengakhiri perintah.
5. Setelah selesai maka akan muncul tampilan output SPSS, lalu dianalisis
data sesuai hasil yang muncul pada output.
3.7 Ketercapaian Penelitian
Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan
menerapkan metode

discovery

dalam pembelajaran dapat meningkatkan

kemampuan siswa dalam pemahaman materi pembelajaran IPA Biologi sehingga
ketuntasan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik dapat meningkat.
Adapun tabel indikator ketercapaian penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:
Tabel 3.7 Indikator Ketercapaian Penelitian
Aspek
Indikator Ketercapaian
Akhir
1. Motivasi
2. Hasil Belajar

75 % siswa memiliki motivasi sangat
tinggi dan tinggi dengan rerata 80
75% siswa lolos KKM dengan rerata
80
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
1. Siklus 1
1) Perencanaan
Sebelum

dilakukan

tindakan

pada

subyek

penelitian,

peneliti

mempersiapkan bahan ajar seperti: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Pre-Test, Post-test dan kuisioner.
Hasil evaluasi yang diadakan pra siklus menjadi acuan untuk mengambil
tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi struktur
tubuh tumbuhan. Dalam tahap siklus I, tahap awal siswa diminta untuk mengisi
kuisioner. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa dalam belajar
IPA-Biologi. Sebelum diberi tindakan, peneliti melakukan penyampaian materi
tentang struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun. Dengan
menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) siswa diminta untuk melakukan suatu
penemuan secara terbimbing mengenai struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang
dan daun. Pada tahap siklus I dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan dan dilakukan
post-test yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi
struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun. Pada pertemuan ke-3
(ketiga) dilakukan evaluasi pembelajaran untuk pada siklus II.
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2) Pelaksanaan
Pelaksanaan siklus I pertemuan pertama dan kedua pada tanggal 13
November 2013 pukul 07.00 – 08.45 WIB. Dalam pertemuan pertama, peneliti
meminta siswa untuk mengisi kuisioner awal untuk mengukur motivasi siswa
dalam belajar IPA-Biologi. Kuisioner tersebut berisi sebanyak 20 pernyataan yang
terdiri dari pernyataan negatif dan pernyataan positif. Kemudian peneliti
menjelaskan materi dengan menggunakan beberapa contoh tanaman utuh untuk
menggali pengetahuan awal siswa. Setelah peneliti selesai menjelaskan, siswa
dibagi dalam kelompok dengan nama kelompok sesuai dari bagian tubuh
tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Kelompok tersebut
terdiri dari 4-5 siswa yang memiliki beragam kemampuan akademik supaya siswa
dapat saling bertukar pengetahuan, mencari solusi untuk memecahkan masalah
dan

berdiskusi

mengenai

cara

pelaksanaan

praktikum

sehingga

dapat

melaksanakan praktikum penemuan dengan baik. Peneliti juga mnejelaskan
bahwa guru berperan sebagai motivator atau membantu siswa dengan
memberikan informasi maupun membantu melakukan analisis jika diperlukan
oleh siswa.
Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru atau peneliti membantu
mengajak siswa saling menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan saling
berinteraksi dengan siswa yang lain. Pelaksanaan praktikum pada pertemuan
pertama belum selesai dilanjutkan pada pertemuan kedua pada tanggal 14
November 2013 pada pukul 07.00-08.45 WIB. Pada pertemuan ketiga tepatnya
pada tanggal 15 November 2013 pada pukul 07.00-08.45 WIB, siswa diminta
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untuk mempresentasikan hasil kegiatan praktikum. Dalam mempresentasikan
hasil, siswa memiliki kesempatan untuk tanya-jawab untuk menggali pengetahuan
yang belum didiskusikan dalam kelompok. Siswa juga diminta untuk membuat
rangkuman berdasarkan materi yang diajarkan oleh guru atau peneliti. Setelah
siswa selelsai dalam membuat rangkuman, siswa diminta untuk membbuat
evaluasi bersama-sama dengan teman sekelas dan peneliti.
3) Observasi
Pada setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran diamati oleh observer.
Pengamatan yang dilakukan dengan lembar observasi kegiatan siswa dalam setiap
kegiatan belajar mengajar.
4) Evaluasi
Pada akhir siklus I diadakan evaluasi bersama siswa untuk proses
pembelajaran yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran. Evaluasi
diadakan dengan melibatkan siswa dan peneliti. Evaluasi bertujuan untuk
mendapatkan kritik dan saran dari teman sekelas dan observer, supaya pada siklus
II diperoleh hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian
dilanjutkan siswa mengerjakan post-test pada materi struktur tubuh tumbuhan
pada akar, batang dan daun. Post-test digunakan sebagai alat ukur untuk
mengetahui

keberhasilan

peneliti

dalam

menyampaikan

materi

dengan

menggunakan metode penemuan secara terbimbing.
5) Refleksi
Selama proses pembelajaran pada siklus I berlangsung, siswa mengikuti
kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan
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dengan lancar. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih minder untuk
mengemukakan pendapatnya di depan kelas maupun secara lisan. Masih banyak
juga siswa yang belum memiliki kesadaran untuk membuat kenyamanan pada
ruang kelas. Selain itu, siswa masih belum mengerti kegiatan praktikum yang
dilakukan karena siswa terbiasa dengan metode belajar ceramah.
Dengan kondisi tersebut, tidak membuat hasil postest pada siklus I
berhasil. Berhasil artinya, siswa dapat memperoleh nilai mencapai KKM yang
telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sebagai acuan peneliti untuk
melanjutkan pada siklus II dengan situasi dan kondisi yang lebih baik lagi.
2. Siklus II
1) Perencanaan
Memasuki tahap siklus II, peneliti mempersiapkan bahan ajar yang
meliputi: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa
(LKS), post-test dan kuisioner.
Hasil evaluasi pada siklus I dengan teman sekelas atau peneliti menjadi
salah satu pertimbangan untuk melaksanakan pendekatan yang lebih baik lagi dan
lebih fokus untuk siswa yang ribut dan perlu perhatian pada saat siklus I
berlangsung. Pada tindakan siklus II, peneliti melakukan pembelajaran dengan
menggunakan metode discovery terbimbing yang sama pada tahap siklus I. Hanya
saja, pada siklus II dengan materi struktur tubuh tumbuhan pada bunga, buah dan
biji. Pertemuan pertama, peneliti memberikan apersepsi singkat mengenai bunga,
buah dan biji. Selain itu, siswa juga diminta untuk membawa beberapa contoh
bunga, buah dan biji dalam masing-masing kelompok dengan jenis atau macam
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yang berbeda setiap kelompoknya. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dilakukan pada tahap siklus II.
Peneliti atau guru mengajak siswa untuk memecahkan masalah yang
diberikan oleh guru supaya siswa terpacu untuk memecahkan masalah yang
disampaikan oleh guru melalui metode penemuan terbimbing. Lalu, guru atau
peneliti menjelaskan atau memberikan pengarahan kepada siswa dalam
melakukan kegiatan praktikum pada siklus II dengan menggunakan metode
discovery terbimbing. Kemudian guru atau peneliti memberikan Lmebar Kerja
Siswa (LKS) pada setiap kelompok. Siswa diminta untuk melakukan kegiatan
pembelajaran penemuan ini dengan baik sesuai yang ditetapkan. Guru atau
peneliti dalam metode discovery terbimbing hanya sebagai motivator dimana guru
atau peneliti memberikan informasi atau data dan membantu melakukan analisis
jika diperlukan oleh siswa. Oleh karena itu, siswa secara tidak langsung diajak
untuk saling berinteraksi dengan yang lain.
Pada pertemuan kedua, siswa melanjutkan melakukan pengamatan di
dalam kelas tentang bunga, buah dan biji yang sudah dibawa oleh siswa. Pada
pertemuan, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan dan
diskusi kelompok. Hasil penemuan yang sudah dilakukan dapat membantu siswa
berfikir mandiri untuk menggali potensi akademik yang dimiliki oleh siswa.
Kemudian, pada tahap akhir siswa diminta untuk membuat rangkuman bersamasama dengan siswa yang lain. Lalu dilanjutkan untuk melakukan evaluasi bersama
terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama-sama. Setelah
selesai, siswa diminta untuk mengerjakan post-test pada materi bunga, buah dan
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biji untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi struktur tubuh
tumbuhan pada bunga, buah dan biji.
2) Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pertama pembelajaran siklus II dilakukan pada
tanggal 20 November 2013 pada pukul 07.00-08.45 WIB. Awal kegiatan, peneliti
menjelaskan materi umum tentang struktur tubuh tumbuhan pada bunga, buah dan
biji. Kemudian siswa duduk dalam kelompok yang sudah ditentukan pada siklus I.
Setiap kelompok dibagikan Lember Kerja Siswa (LKS) berisikan metode
pengamatan

dan

pertanyaan-pertanyaan

yang

harus

diselesaikan

dalam

pengamatan. Pengamatan bunga, buah dan biji dilanjutkan pada pertemuan kedua,
tepatnya pada tanggal 21 November 2013 pada pukul 07.00–08.45 WIB. Pada
pertemuan kedua ini siswa dapat lebih mengembangkan pemahaman dengan
melakukan diskusi dalam kelompok dan memanfaatkan buku IPA-Biologi yang
dimiliki oleh siswa.
Pada pertemuan ketiga, pada tanggal 22 November 2013 pada pukul
07.00–08.45 WIB siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan
diskusi. Dalam presentasi tersebut siswa dapat melakukan tanya-jawab untuk
berbagi pengetahuan antar kelompok. Setelah siswa presentasi, siswa diminta
untuk mengerjakan post-test siklus II mengenai struktur tubuh tumbuhan pada
bunga, buah dan biji. Pada 15 menit terakhir pada pertemuan ketiga, siswa
diminta untuk mengisi kuisioner. Isi dari kuisioner tersebut sama dengan
kuisioner yang sudah diberikan pada siklus I. Kuisioner tersebut perlu diisi oleh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

55

siswa untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan metode discovery terbimbing.
3) Observasi
Kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran guru dan siswa dalam
menerapkan metode discovery terbimbing pada siklus II baik pada pertemuan
pertama dan kedua yang dinilai oleh observer sudah menunjukkan hasil yang
lebih baik dari siklus I.
4) Refleksi
Dalam proses pembelajaran pada siklus II, siswa sudah menunjukkan
peningkatan dalam proses pembelajaran. Dikatakan meningkat karena siswa
sudah dapat mengidentifikasi suatu masalah sehingga siswa dapat memecahkan
masalah secara berkelompok. Siswa semakin berani untuk mengemukakan
pendapatnya baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar meski dalam
penyampaiannya masih kurang kreatif sehingga masih perlu bimbingan yang lebih
baik lagi.
Selasin itu, siswa belum bisa menempatkan diri supaya tidak membuat
gaduh pada saat proses pembelajaran dilaksanakan sehingga mengganggu siswa
lain yang memiliki motivasi untuk fokus dalam belajar. Dengan kondisi tersebut,
peneliti sudah berusaha untuk mengingatkan siswa untuk menjaga ketenangan
dalam proses belajar. Akan tetapi, siswa tidak menghiraukan sehingga
mempengaruhi hasil post-test siklus II yang menurun daripada hasil post-test pada
siklus I sedikit lebih tinggi.
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4.2 Hasil dan Pembahasan
1. Motivasi
Adapun dari hasil belajar yang diperoleh berkaitan dengan motivasi yang
dimiliki oleh setiap siswa. Kuisioner diisi oleh siswa digunakan untuk mengetahui
tingkat motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran IPA-Biologi dengan
materi struktur tubuh tumbuhan. Kuisioner tersebut diberikan kepada siswa pada
saat awal pertemuan siklus I dan pada akhir pertemuan siklus II. Setelah
dilakukan pengisian kuisioner tersebut, diharapkan siswa mengalami peningkatan
nilai rata-rata dalam motivasi belajar IPA-Biologi.
Selain itu, untuk mendapatkan data motivasi dilakukan observasi oleh
observer dengan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi tersebut
berisikan tentang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery
terbimbing yang terdiri dari 15 pernyataan dari pra pembelajaran hingga kegiatan
penutup. Adanya lembar observasi ini untuk mengetahui partisipasi siswa pada
saat diterapkan metode discovery terbimbing di kelas VIII SMP Karitas Ngaglik.
Adapun hasil analisis yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner, dapat
dilihat pada gambar 4.1.
150
100
50
0
kuisioner awal

kuisioner akhir

Gambar 4.1 Persentase Kuisioner Awal dan Kuisioner Akhir
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Dari gambar di atas diperoleh hasil prosentase yang baik dimana dalam tahap
kuisioner awal mengalami peningkatan motivasi setelah dilakukan tindakan
pembelajaran dengan menggunakan metode discovery terbimbing. Pada awal
pembelajaran sebelum dilakukan tindakan diperoleh hasil 53,84% siswa memiliki
motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Namun, pada akhir setelah siswa
mengikuti pembelajaran dengan metode discovery terbimbing motivasi siswa
dalam mengikuti pembelajaran IPA Biologi mengalami peningkatan yang sangat
signifikan. Prosentase meningkat menjadi 100%. Artinya, siswa kelas VIII SMP
Karitas Ngaglik mengalami peningkatan motivasi belajar dengan menggunakan
metode discovery terbimbing. Oleh karena itu, 100% siswa kelas VIII SMP
Karitas Ngaglik memiliki motivasi belajar baik sekali pada IPA Biologi pada
materi Struktur Tubuh Tumbuhan dengan menggunakan metode discovery
terbimbing.
Jika dilihat rata-rata skor motivasi siswa kelas VIII SMP Karitas dapat dilihat
pada gambar 4.2 di bawah ini.
80
60
40
20
0
kuisioner awal

kuisioner akhir

Gambar 4.2 Rata-rata Skor Kuisioner Siswa
Rata-rata skor motivasi

siswa dengan menggunakan lembar kuisioner

mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan pembelajaran IPA-Biologi
dengan menggunakan metode discovery terbimbing. Adapun hasilnya dapat
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dilihat dalam gambar 4.2. Dengan demikian, metode discovery terbimbing dapat
membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam IPA-Biologi siswa kelas
VIII SMP Karitas Ngaglik pada materi struktur tubuh tumbuhan.
Dari data yang diperoleh di atas dapat dikatakan bahwa siswa kelas VIII SMP
Karitas memiliki kategori cukup tinggi dalam belajar setelah dilakukan tindakan
belajar dengan menggunakan metode discovery terbimbing. Menurut Rober dalam
Muhibbin (2007) mengatakan bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi
proses belajar mengajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua
faktor ini sangat berperan dalam proses belajar siswa. Sehingga faktor-faktor
tersebut dapat mendorong siswa untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal.
Adapun hasil analisis persentase kuisioner siswa siklus I dapat dilihat pada
lampiran 9, sedangkan hasil analisis persentase kuisioner akhir pada siklus II
dapat dilihat pada lampiran 10.
2. Lembar Observasi
Selain dengan menggunakan kuisioner dalam mengukur motivasi siswa,
dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi terhadap kegiatan
pembelajaran siswa. Tujuan adanya lembar observasi ini adalah untuk mengetahui
kegiatan siswa di dalam kelas pada saat proses pembelajaran dengan metode
discovery terbimbing dilaksanakan. Hasil yang diamati oleh observer pada saat
proses pembelajaran dapat dilihat pada gambar 4.3.
95%
90%

observasi siklus I

85%

observasi siklus II
1

2
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Gambar 4.3 Persentase Hasil Observasi Siswa
Gambar 4.3 menunjukkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II dimana
pada siklus I diperoleh hasil yang sudah baik. Artinya, pada siklus I siswa sudah
memiliki motivasi mengikuti proses pembelajaran sebesar 88% siswa mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan metode discovery terbimbing. Dimana
persentase 88% tersebut termasuk dalam kategori baik. Namun, motivasi siswa
tidak berhenti dalam kategori tersebut, siswa mengalami peningkatan motivasi
dalam mengikuti proses pembelajaran pada siklus II. Dimana sebesar 92% siswa
memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Itu berarti
hanya 8% siswa yang masih harus dibimbing supaya ikut termotivasi pada saat
proses pembelajaran.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode
discovery terbimbing ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dimana siswa
dapat belajar bersama-sama dengan metode penemuan sendiri sehingga siswa
tidak bergantung pada materi yang diberikan pada guru.
Setelah diperoleh hasil prosentase motivasi siswa maka diperoleh rerata
motivasi siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik sebagai berikut.
86
85,5
85
84,5
84
83,5
83
siklus I

siklus II

Gambar 4.4 Rerata Hasil Observasi Siswa
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Rerata hasil observasi siswa diperoleh seperti pada gambar 4.4. Pada siklus I
dan siklus II mengalami penurunan. Artinya, siswa kelas VIII SMP Karitas
mengalami penuruan dalam rata-rata hasil observasi. Namun penurunan tersebut
masih dalam indikator ketercapaian yang diharapkan. Pada siklus I diperoleh ratarata 85,93, sedangkan pada siklus II diperoleh rata 83,92. Skor rerata tersebut
menggambarkan bahwa siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik sangat cocok
dengan menggunakan metode discovery terbimbing pada proses pembelajaran
berlangsung sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar. Adapun lembar
observasi siswa dapat dilihat pada lampiran 11, sedangkan hasil observasi siswa
pada proses pembelajaran siklus I dapat dilihat pada lampiran 12 dan hasil
observasi pada proses pembelajaran siklus II dapat dilihat pada lampiran 13.
3. Hasil Belajar Kognitif
a. Hasil Belajar pada Pra-Siklus
Hasil tes kondisi awal dapat dilihat pada tabel 4.5. Dari hasil tes kondisi awal
dapat diketahui jumlah siswa yang tuntas dan siswa yang tidak tuntas, nilai
tertinggi, nilai terendah dan rata-rata kelas. Distribusi frekuensi hasil belajar siswa
pada kondisi awal dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa pada Pra-Siklus
Kategori
Frekuensi
Prosentase
Nilai tertinggi
90
Nilai terendah
25
Tuntas
5
19%
Tidak tuntas
21
81%
Rata-rata
62,5
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketuntasan belajar sebelum
diadakan tindakan sangat rendah. Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal yang
ditentukan adalah 75. Akan tetapi, hanya 19% siswa mencapai nilai KKM
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tersebut. Dengan kondisi tersebut, maka penelitian akan dilaksanakan selama 2
(dua) siklus dan setiap siklus dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan. Hasil pretest
siswa dapat dilihat pada lampiran 14.
b. Hasil Belajar pada Siklus I
Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus I diperoleh hasil belajar
dengan materi struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun. Berikut data
hasil belajar siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik pada siklus I pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Distribusi frekuensi Hasil Belajar IPA-Biologi pada Siklus I
Kelas VIII SMP Karitas Ngaglik
Kategori
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Tuntas
Tidak tuntas
Rata-rata

Frekuensi
98
63
21
5
83,61

Prosentase
80,76%
19,24%
-

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, menunjukkan hasil belajar
IPA-Biologi pada materi struktur tubuh tumbuhan kelas VIII mengalami
peningkatan setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan
metode discovery terbimbing. Hal ini dapat dilihat dari nilai ketuntasan belajar
dan nilai rata-rata siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode discovery
terbimbing. Hanya 19,24% siswa siswa yang tidak mencapai nilai KKM. Ratarata nilai yang dicapai adalah 80,76%. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode
discovery terbimbing berhasil diterapkan pada siswa kelas VIII SMP Karitas pada
materi struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun. Adapun hasil belajar
siklus I dapat dilihat pada lampiran 15.
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c. Hasil Belajar pada siklus II
Pada siklus II ini, siswa mempelajari dengan materi struktur tubuh
tumbuhan pada bunga, buah dan biji. Pada akhir pertemuan dilakukan tes akhir
untuk mengetahui pemahaman siswa pada materi struktur tubuh tumbuhan pada
bunga, buah dan biji. Berikut hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada
tabel 4.7.
Tabel 4.7 Distribusi frekuensi Hasil Belajar IPA-Biologi pada Siklus II
Kelas VIII SMP Karitas Ngaglik
Kategori
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Tuntas
Tidak tuntas
Rata-rata

Frekuensi
87
69
20
6
80,26

Prosentase
76,92%
23,08%
-

Dari data diatas menunjukkan bahwa 76,92% siswa mencapai nilai KKM.
nilai rata-rata yang diperoleh adalah 80,26. Jika dibaandingkan dengan hasil
belajar siswa pada siklus I, siswa mengalami penurunan dalam belajar. Kondisi
tersebut dikarenakan siswa kurang aktif pada saat penyajian materi yang dibahas
oleh teman sejawat maupun oleh peneliti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
siswa kurang aktif dalam belajar, yaitu kurangnya partisipasi siswa dalam
menciptakan ketenangan dalam belajar di ruang kelas, kurangnya kesiapan siswa
dalam mengikuti proses pembelajaran karena siswa melakukan persiapan ulangan
pada mata pelajaran berikutnya. Meskipun sudah ditegur, siswa masih kurang
memperhatikan. Kondisi seperti ini sangat mengganggu proses pembelajaran yang
berlangsung sehingga mengakibatkan pemahaman siswa berkurang terhadap
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materi yang disampaikan. Adapun hasil belajar siklus II dapat dilihat pada
lampiran 16.
Akan tetapi, hasil yang diperoleh pada siklus II sudah mencapai standar
yang telah ditetapkan pada indikator ketercapaian penelitian. Indikator
keberhasilan ini dianggap berhasil apabila 75% dari 26 siswa kelas VIII tuntas
hasil belajarnya dan nilai rata-rata kelas mencapai 75. Dari data tersebut dapat
diperoleh hasil bahwa siswa yang tuntas pada siklus II sudah mencapai 76,92%
(20 siswa) dan nilai rata-rata kelas pada siklus II mencapai 80,26. Dari hasil
tersebut sudah menunjukkan ketuntasan keberhasilan individu siswa dan sesuai
dengan indikator keberhasilan penelitian.
Persentase hasil belajar siswa pada siklus I maupun siklus II dapat dilihat pada
gambar 4.8 di bawah ini.
82
80
78
76
74
siklus I

siklus II

Gambar 4.5 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
Dari hasil di atas, diperoleh hasil prosentase kelas hasil belajar yang
menunjukkan bahwa pada tahap siklus I diperoleh hasil belajar 80,76% yang
mencapai nilai KKM dengan jumlah 21 siswa dari jumlah keseluruhan 26 siswa,
sedangkan pada tahap siklus II diperoleh 80,26% yang mencapai nilai KKM
dengan jumlah 20 siswa dari jumlah keseluruhan 26 siswa. Hasil yang diperoleh
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dair siklus I dan siklus II mengalami penurunan siswa yang mendapat nilai
mencapai KKM. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa siswa kurang dapat
mengendalikan diri pada saat proses pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil
belajar siswa. Penurunan hasil belajar pada siklus II tidak berpengaruh penting
pada indikator keberhasilan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Adapun hasil
belajar siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada lampiran 17.
Berdasarkan perhitungan korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar
yang diperoleh hasil yang tidak signifikan. Artinya, hasil belajar tidak sepenuhnya
dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut para ahli bahwa ada faktor internal
dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor internal
meliputi 2 (dua) aspek yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor
psikologis terdiri dari tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa,
dan motivasi siswa. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah
dari luar diri siswa (faktor eksternal), terdiri dari dari beberapa aspek antara lain
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, faktor budaya,
faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan spiritual atau keagamaan. Hal tersebut
membuktikan bahwa tidak hanya motivasi yang merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Motivasi hanya sebagian faktor yang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun hasil perhitungan korelasi dengan
menggunakan SPSS.16 dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.
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Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Korelasi dengan Menggunakan SPSS.16

Tabel 5.0 Kategorisasi Hasil Korelasi Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa
Interval Koefisien
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000
Hipotesis penelitian:

Tingkat Hubungan
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

Ho = ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar pengantar
statistika
H1 = tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar
pengantar statistika
Dari hasil uji korelasi Pearson dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang
negatif antara variabel X (Motivasi Belajar) dengan variabel Y (Hasil Belajar)
yaitu sebesar -0,197(r = -0,197) sedangkan hasil uji signifikasi antara variabel X
(Motivasi Belajar) dengan variabel Y (Hasil Belajar) adalah 0,334. Dengan
demikian 0,334 > 0,05 maka korelasi antara variabel X dengan Variabel Y tidak
signifikasi atau tidak berarti. Karena Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga sesuai
dengan pedoman interprestasi maka ada hubungan antara varibel X dan Y namun
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memiliki korelasi rendah. Artinya, hasil belajar siswa tidak sepenuhnya
dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa pada saat di dalam kelas. Namun, masih
ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, antara lain
keaktifan siswa yang masih labil, suasana belajar dalam kelas, fasilitas
pembelajaran siswa. Pada metode discovery terbimbing ini peneliti mendapatkan
hasil data untuk mengukur motivasi siswa dengan menggunakan lembar kuisioner
yang diberikan siswa. Kuisioner tersebut diberikan pada tahap sebelum dan
sesudah dilakukan tindakan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery
terbimbing. Selain itu, menggunakan lembar observasi siswa, dimana lembar
observasi ini diisi oleh observer untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan siswa
pada saat proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode
discovery terbimbing. Jadi, lembar kuisioner dan lembar observasi tersebut
digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan data penelitian yang berkaitan
dengan motivasi siswa.
Untuk memperoleh data mentah untuk hasil belajar siswa, peneliti
menggunakan dengan adanya pre-test dan post-test. Dimana pre-test diberikan
kepada siswa sebelum dilakukan tindakan dan post-test diberikan kepada siswa
setelah proses pembelajaran metode discovery terbimbing diterapkan oleh
peneliti. Post-test dilakukan setiap siklus I dan siklus II dengan materi
pembelajaran yang berbeda. Pada siklus I dengan materi struktur tubuh tumbuhan
pada akar, batang dan daun sedangkan pada siklus II pada materi bunga, buah dan
biji. Adapun modul struktur tubuh tumbuhan dapat dilihat pada lampiran 18.
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Metode discovery terbimbing dikatakan cocok dan dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa. Dalam metode discovery terbimbing ini
motivator atau guru atau peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk
menggali pengetahuan tanpa terpaku pada guru yang memberikan materi. Selain
itu, siswa merasa dibebaskan untuk memberikan pendapatnya tanpa ada rasa takut
untuk mengemukakan pendapatnya sehingga siswa dapat berbagi dengan siswa
lain dan guru. Metode discovery terbimbing ini juga memiliki hal positif dalam
mengajak siswa untuk selalu termotivasi dalam belajar. Kondisi yang seperti ini,
siswa dapat dengan mudah mendapatkan nilai IPA-Biologi mencapai nilai KKM
yang sudah ditentukan.
Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa metode
discovery terbimbing mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPABiologi siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik pada materi struktur tubuh
tumbuhan. Metode ini sangat membantu berkembangnya wawasan dan
pengetahuan siswa sehingga dapat mencapai nilai KKM yang telah ditentukan.
Selain itu, kemampuan siswa dapat berkembang secara mandiri tanpa terpatok
oleh guru yang memberikan materi yang berkaitan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
1. Pembelajaran dengan metode discovery terbimbing dapat meningkatkan hasil
belajar IPA-Biologi di kelas VIII SMP Karitas Ngaglik Tahun Pelajaran
2013/2014. Hal ini ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa
dalam setiap siklus, yaitu siklus I meningkat menjadi 80,76% dengan nilai ratarata 84, pada siklus II nilai ketuntasan mengalami penurunan menjadi 76,92%
dengan nilai rata-rata 80,26 yang dikarenakan siswa kurang fokus pada saat
proses pembelajaran.
2. Metode discovery terbimbing juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa
kelas VIII SMP Karitas Ngaglik Tahun Pelajaran 2013/2014. Motivasi siswa
mengalami peningkatan dari sebelum dan sesudah dilakukan tindakan
pembelajaran dengan menggunakan metode discovery terbimbing. Peningkatan
53,84% menjadi 100% pada siklus II. Hasil tersebut membuktikan bahwa
motivasi siswa kelas VIII SMP Karitas Ngaglik baik sekali dalam mengikuti
proses pembelajaran IPA-Biologi pada materi struktur tubuh tumbuhan.
Hasil tersebut membuktikan bahwa metode discovery terbimbing dapat
meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar IPA-Biologi siswa kelas VIII
SMP Karitas Ngaglik pada materi struktur tubuh tumbuhan pada tahun pelajaran
2013/2014.
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5.2 Saran
Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai
berikut:
a. Bagi Siswa
Siswa dapat mudah memahami materi dengan menggunakan metode
discovery terbimbing sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam
pemahaman materi.
b. Bagi Guru
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA-Biologi, guru dapat
menggunakan metode discovery terbimbing untuk menyajikan materi
pelajaran tertentu yang disesuaikan dengan kondisi siswa, ketersediaan
sarana dan prasarana pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar
dan kemampuan guru itu sendiri. Selain itu, perlu adanya penggunaan
lembar observasi untuk setiap siswa sehingga dapat dilihat perkembangan
siswa pada saat proses pembelajaran.
c. Bagi Sekolah
Sekolah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana agar guru mampu
mengembangkan berbagai model pembelajaran.
d. Bagi Peneliti
Penggunaan instrumen observasi untuk setiap siswa supaya dapat
diketahui motivasi siswa pada saat proses pembelajaran berangsung.
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Lampiran 1. Silabus
SILABUS
Sekolah

: SMP

Mata Pelajaran

: Sains/ Biologi

Kelas/Semester

: VIII/I

Standar Kompetensi : 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan
KOMPETENSI
DASAR

MATERI
POKOK

2.1 Mengidentifikasi
struktur dan fungsi
jaringan tumbuhan

 Struktur dan
fungsi jaringan
tumbuhan

INDIKATOR

KEGIATAN
PENILAIAN
PEMBELAJA TEKNIK BENTUK
RAN
INSTRUMEN
Menjelaskan struktur Mengamati
Tes tulis - Tes Uraian
struktur
- Tes Pilihan
dan fungsi jaringan
jaringan pada
Ganda
di akar, batang dan
tumbuhan
daun
dengan
menggunakan
mikroskop
Menunjukkan letak
epidermis, korteks
dan stele pada
tumbuhan

Mengidentifika Tes
si letak
unjuk
epidermis,
kerja
korteks dan
stele dengan
bahan
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Tes
identifikasi

ALOKAS
I
WAKTU
2 x 40’

SUMBER
BELAJA
R
LKS
Mikroskop
Preparat
jadi
Bagan
tumbuhan
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Mendeskripsikan
struktur dan fungsi
jaringan di bunga,
buah, dan biji

Mengamati
struktur bunga,
buah, dan biji
dengan
pengamatan
lingkungan di
sekitar sekolah

Menjelaskan fungsi
jaringan tertentu
yang dijumpai pada
tubuh tumbuhan
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Tes
Tertulis

- Tes Uraian
- Tes Pilihan
Ganda

Tes tulis

Tes uraian
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah

: SMP Karitas Ngaglik

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Kelas

: VIII (Delapan)

Semester

: I (Satu)

Alokasi Waktu

: 12 x 40 menit

I.

Standar Kompetensi
2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan

II.

Kompetensi Dasar
2.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan

III.

Indikator
Kognitif Produk
1. Mendeskripsikan fungsi dari tubuh tumbuhan akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji.
2. Mengidentifikasi struktur morfologi bagian tumbuhan pada
akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
3. Mengidentifikasi struktur anatomi bagian tumbuhan pada akar,
batang, daun, bunga, buah dan biji.
Kognitif Proses
1. Mengamati struktur morfologi bagian tumbuhan pada akar,
batang, daun, bunga, buah dan biji.
2. Mengamati struktur anatomi bagian tumbuhan pada akar,
batang, daun, buah dan biji.
Psikomotor
1. Menunjukkan struktur anatomi yang tersusun dalam akar,
batang, daun, bunga, buah dan biji.
2. Mempresentasikan hasil pengamatan yang diperoleh

75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Afektif : Karakter
1. Serius dalam melakukan pengamatan.
2. Percaya diri dalam melakukan presentasi dari hasil pengamatan
tentang struktur tubuh tumbuhan pada akar, batang dan daun.
Afektif : Sosial
1. Bekerjasama dan ikut berpartisipasi pada saat pengamatan
kelompok.

IV.

Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Dengan melakukan diskusi siswa dapat mengidentifikasi fungsi
bagian tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
2. Melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar sekolah
siswa dapat mendeskripsikan perbedaan struktur morfologi
tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
3. Melalui

praktikum

di

laboratorium

siswa

dapat

mengidentifikasi struktur anatomi tumbuhan pada akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji.
Kognitif Proses
1.

Melalui praktikum menggunakan preparat, siswa dapat
mengamati struktur jaringan tumbuhan pada akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji dengan menggunakan mikroskop.

Psikomotor
1.

Melalui contoh nyata, siswa dapat mendeskripsikan struktur
morfologi tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan
biji.

2.

Dengan praktikum siswa dapat membedakan fungsi struktur
anatomi tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan
biji.
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3.

Dengan diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan
hasil pengamatan yang diperoleh saat praktikum.

Afektif : Karakter
1. Melalui kegiatan yang sudah dirancang, siswa dapat serius
dalam melakukan pengamatan.
2. Dengan

berdiskusi

secara

berkelompok,

siswa

dapat

menumbuhkan rasa percaya diri dalam melakukan presentasi
dari hasil pengamatan tentang struktur tubuh tumbuhan pada
akar, batang dan daun.

Afektif : Sosial
1. Dengan kegiatan yang sudah dirancang, siswa mampu
berdiskusi secara kelompok dengan semangat kerjasama dan
berpartisipasi tinggi pada saat pengamatan kelompok.
V.

Materi Ajar
1. Bagian tubuh tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun,
bunga, buah dan biji.
2. Fungsi akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
3. Struktur morfologi akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
4. Struktur anatomi akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.

VI.

Metode Pembelajaran
1. Diskusi
2. Tanya jawab
3. Pengamatan
4. Discovery/penemuan
5. Kerja Kelompok
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VII.

Skenario Pembelajaran yang menggunakan metode discovery
Siklus 1
Pertemuan 1
1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Memberikan preetest kepada siswa tentang bagian tubuh
tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
b. Guru memberikan kuisioner kepada siswa.
2. Kegiatan Awal
a. Salam pembuka
b. Melakukan presensi siswa
c. Melakukan apersepsi, yaitu menampilkan gambar tubuh
tumbuhan pada akar, batang dan daun dan mengajukan
pertanyaan mengenai materi struktur tubuh tumbuhan.
-

Dari gambar ini bisa kalian sebutkan organ apa saja yang
menyusun tumbuhan?

-

Apa yang dimaksud dengan struktur morfologi?

-

Bagaimana struktur morfologi pada akar, batang, daun,
bunga, buah dan biji?

d. Memotivasi siswa dengan mengaitkannya materi yang akan
dibahas.
3. Kegiatan Inti
a. Menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan
b. Mengorganisasi siswa dalam kelompok (3-4 siswa dalam
satu kelompok) dan pembagian LKS setiap kelompok.
c. Guru memberikan pengarahan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
d. Membimbing kelompok dalam melakukan pengamatan
terhadap struktur morfologi tumbuhan pada akar, batang
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daun, bunga, buah dan biji di lingkungan sekitar sekolah,
mengidentifikasi perbedaan struktur morfologi tumbuhan
pada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
e. Siswa mengidentifikasi struktur morfologi tubuh tumbuhan
pada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
f. Siswa mendiskusikan dalam kelompok tentang fungsi dari
komponen yang tersusuun dalam akar, batang, daun, bunga,
buah dan biji yang dibantu melalui pertanyaan-pertanyaan
yang ada di LKS.
g. Membantu siswa dengan informasi

atau

data jika

diperlukan oleh siswa
h. Memimpin

analisis

mengarahkan

sendiri

pertanyaan

(self
yang

analysis)

dengan

mengarahkan

dan

mengidentifikasi masalah.
i. Merangsang terjadinya interaksi siswa dengan siswa
(beberapa siswa diminta untuk mempresentasikan hasil
yang diperoleh selama pengamatan, kemudian siswa lain
atau kelompok lain menanggapi atau memberi respon
terhadap apa yang disampaikan oleh temannya).
4. Kegiatan Akhir
a. Siswa

diminta

untuk

membuat

rangkuman

dari

pembelajaran yang diperoleh tentang struktur morfologi
tubuh tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan
biji.
b. Guru memberikan peneguhan dari hasil yang diperoleh
supaya tidak terjadi miskonsepsi dalam materi yang
diajarkan.
c. Siswa melakukan evaluasi bersama.
d. Siswa

bersama-sama

melakukan

refleksi

pembelajaran yang telah dilaksanakan.
e. Guru memberikan apresiasi kepada siswa.
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Pertemuan 2
1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.
2. Kegiatan Awal
a. Salam pembuka
b. Mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
c. Mengulas sedikit materi pengamatan

yang diajarkan minggu

sebelumnya.
d. Apersepsi tentang strutur tubuh morfologi tumbuhan pada akar,
batang, daun, bunga, buah dan biji.
e. Memotivasi siswa supaya tetap semangat untuk mempelajari materi
ini.
f. Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Kegiatan Inti
a. Pengumpulan laporan pengamatan di pertemuan sebelumnya.
b. Mengorganisasi siswa berkumpul dalam kelompok yang sudah
terbentuk.
c. Siswa melakukan presentasi tentang hasil pengamatan di kelas (dalam
1 kelompok 15 menit untuk mengemukakan hasil pengamatan) dan
melakukan tanya jawab antar kelompok.
d. Kelompok lain memberi respon atau tanggapan.
e. Guru memberikan tanggapan atas presentasi siswa dan membahas
materi yang belum dijelaskan oleh siswa pada saat presentasi.
4. Kegiatan Penutup
a. Guru memberikan postest kepada siswa tentang struktur tubuh
tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
b. Memberikan penghargaan tepuk tangan, kesan memotivasi siswa.
c. Guru dan siswa merangkum butir-butir pembelajaran.
d. Mengajak siswa merefleksikan hasil belajar.
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Siklus 2
Pertemuan 1
1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Menyiapkan bagian tubuh tumbuhan yang akan diamati pada
akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
b. Melakukan Preetest tentang struktur anatomi akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji untuk mengetahui pengetahuan awal
siswa.
2. Kegiatan Awal
a. Salam pembuka
b. Melakukan presensi siswa.
c. Melakukan apersepsi, yaitu menampilkan gambar tubuh
tumbuhan pada bunga, buah dan biji

dan mengajukan

pertanyaan mengenai materi struktur anatomi tubuh tumbuhan.
-

Apa yang kalian ketahui tentang struktur anatomi?

-

Struktur anatomi apa saja yang tersusun pada akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji?

d. Memotivasi siswa dengan mengaitkannya materi yang akan
dibahas.
3. Kegiatan Inti
a. Menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan
b. Mengorganisasi siswa dalam kelompok (3-4 siswa dalam
satu kelompok) dan pembagian LKS dalam setiap
kelompok.
c. Guru membimbing kelompok dalam melakukan
pengamatan terhadap struktur anatomi tumbuhan pada akar,
batang, daun, bunga, buah dan biji di laboratorium sekolah,
menggambar hasil pengamatan, mengidentifikasi perbedaan
struktur anatomi tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga,
buah dan biji.
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d. Siswa mengidentifikasi struktur tubuh tumbuhan yang
tersusun serta fungsinya yang dibantu melalui pertanyaanpertanyaan yang ada di LKS.
e. Membantu siswa dengan informasi

atau

data jika

diperlukan oleh siswa
f. Memimpin

analisis

mengarahkan

sendiri

pertanyaan

(self
yang

analysis)

dengan

mengarahkan

dan

mengidentifikasi masalah.
g. Merangsang terjadinya interaksi siswa dengan siswa
(beberapa siswa diminta untuk mempresentasikan hasil
yang diperoleh selama pengamatan, kemudian siswa lain
atau kelompok lain menanggapi atau memberi respon
terhadap apa yang disampaikan oleh temannya).
4. Kegiatan Akhir
a. Siswa diminta untuk membuat rangkuman dari pembelajaran
yang diperoleh.
b. Guru memberikan peneguhan dari hasil yang diperoleh supaya
tidak terjadi miskonsepsi dalam materi yang diajarkan.
c. Siswa melakukan evaluasi
d. Siswa bersama-sama melakukan refleksi tentang pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
e. Guru memberikan apresiasi kepada siswa.

Pertemuan 2

1. Kegiatan Pra Pembelajaran
a. Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.
2. Kegiatan Awal
a. Salam pembuka
b. Mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajarn.
c. Mengulas sedikit materi yang diajarkan minggu sebelumnya.
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d. Apersepsi tentang strutur anatomi tumbuhan pada akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji.
e. Memotivasi siswa supaya tetap semangat untuk mempelajari materi
ini.
f. Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Kegiatan Inti
a. Pengumpulan laporan pengamatan di minggu sebelumnya.
b. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok yang sudah terbentuk.
c. Siswa melakukan presentasi tentang hasil pengamatan di kelas
(dalam 1 kelompok 15 menit untuk mengemukakan hasil
pengamatan) dan melakukan tanya jawab antar kelompok.
d. Kelompok lain memberi respon atau tanggapan.
e. Guru memberikan tanggapan atas presentasi siswa dan membahas
materi yang belum dijelaskan oleh siswa pada saat presentasi.
4. Kegiatan Penutup
a. Guru memberikan postest kepada siswa tentang struktur anatomi
tumbuhan pada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.
b. Guru memberikan kuisioner akhir kepada siswa.
c. Memberikan penghargaan tepuk tangan, kesan memotivasi siswa.
d. Guru dan siswa merangkum butir-butir pembelajaran.
e. Mengajak siswa merefleksikan hasil belajar.

VIII. Alat dan Sumber Pelajaran

IX.

-

LKS

-

Lingkungan

-

LCD

-

Proyektor

-

Preparat awetan

Penilaian
Jenis Tes

: postest dan pree test

Jenis Tagihan

:laporan kelompok
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Teknik

: tes tertulis

Bentuk Tes

: pilihan ganda dan uraian

Yogyakarta, 10 November 2013

Mengetahui,
Guru Biologi

Peneliti

Suryani Poncowati, S.Pd

Evi Lianawati
NIM 101434013
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Lampiran 3. Kisi-kisi Pretest
KISI-KISI PREE-TEST
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Nama Sekolah

: SMP KARITAS NGAGLIK YOGYAKARTA

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi waktu

: 40 menit

Jumlah/Bentuk Soal

: 10 PILIHAN GANDA DAN 5 ESSAY

Penyusun

: Evi Lianawati

No

Kompetensi Dasar

1.

2.1 Mengidentifikasi struktur
dan fungsi jaringan
tumbuhan

Kemampuan yang diuji/ Materi
Pokok
 Struktur morfologi pada akar,
batang dan daun
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Indikator
 Dijelaskan dengan
pertanyaan yang
mengandung struktur
morfologi pada akar
 Dijelaskan dengan
prtanyaan untuk
menyebutkan struktur
pada akar secara lengkap
 Dijelaskan dengan
prtanyaan untuk
menyebutkan struktur
pada bunga secara
lengkap

Bentuk
Soal
Penilaian
Pilihan Tes
Ganda
Tertulis

Nomor Soal
1

Essay

Tes
tertulis

2

Essay

Tes
Tertulis

4
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 Dijelaskan dengan
pertanyaan pengecuallian
bagian dari biji
 Dijelaskan dengan
pertanyaan mengenai
struktur anatomi pada
akar
 Dijelaskan dengan
pertanyaan yang termasuk
dalam organ poko dan
organ khusus pada
tumbuhan
 Dijelaskna dengan
pertanyaan tentang
struktur daun
 Dijelaskan dengan
pertanyaan tentang fungsi
dari akar, batang dan daun

 Fungsi dari bagian tubuh
tumbuhan

 Dijelaskan dengan
pertanyaan tentang fungsi
dari mahkota pada bunga
 Dijelaskan dengan
pertanyaan fungsi dari
bakal biji
 Dijelaskan
denganpertanyaan tentang
fungsi dari bagian
tumbuhan pada bunga
 Dijelaskan dengan
pertanyaan tentang fungsi
dari akar
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Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

Tes
Tertulis
Tes
Tertulis

4

Pilihan
ganda

Tes
tertulis

7, 8

Pilihsn
ganda

Tes
tertulis

10

essay

Tes
tertulis

1

pilihan
Ganda

Tes
tertulis

6

essay

Tes
Tertulis

3

pilihan
ganda

Tes
tertulis

3

pilihan
ganda

Tes
tertulis

2

9
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 Dijelaskan dengan
pertanyaan tentang buah
sejati

 Macam-macam buah

 Dijelaskan dengan
pertanyaan yang termasuk
dalam buah semu

Mengetahui :

Yogyakarta, 10 November 2013

Guru Biologi

Praktikan

Suryani Poncowati

Evi Lianawati

NIP.

NIM 101434013
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5
essay

Tes
tertulis
5

pilihan
ganda

Tes
tertulis
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Lampiran 4. Kisi-kisi Postest Siklus I
KISI-KISI POST-TEST SIKLUS I
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Nama Sekolah

: SMP KARITAS NGAGLIK YOGYAKARTA

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi waktu

: 40 menit

Jumlah/Bentuk Soal

: 10 PILIHAN GANDA DAN 5 ESSAY

Penyusun

: Evi Lianawati

No

Kompetensi Dasar

1.

2.1 Mengidentifikasi struktur
dan fungsi jaringan
tumbuhan

Kemampuan yang diuji/ Materi
Pokok
 Struktur morfologi pada akar,
batang dan daun

 Fungsi dari bagian bagian
tumbuhan dan struktur tubuh
tumbuhan
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Indikator

Bentuk
Soal
Penilaian
 Dijelaskan dengan gambar Pilihan Tes
yang mengandung
Ganda
Tertulis
struktur morfologi pada
batang
 Dijelaskan dengan
Essay
Tes
prtanyaan untuk
tertulis
menjelaskan struktur pada
akar secara lengkap
Pilihan Tes
 Dijelaskan dengan
pertanyaan fungsi utama
Ganda
Tertulis
pada akar
 Dijelaskan dengan
Pilihan Tes
pertanyaan fungsi dari

Nomor Soal
5, 6, 7, 8

4

1

3
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 Ciri – ciri pada bagian tubuh
tumbuhan

89

struktur tumbuhan pada
daun
 Dijelaskan dengan
pertanyaan yang
menyebutkan bagian
struktur tubuh tumbuhan
pada batang
 Dijelaslan dengan
pertanyaan yang
membedakan anatara
tumbuhan dikotil dan
monokotil berdasarkan
ciri-cirinya
 Dijelaskan dengan
pertanyaan yang
mengandung fungsi dari
akar, batang dan daun

ganda

Tertulis

Pilihan
Ganda

Tes
Tertulis

4, 10

Pilihan
Ganda

Tes
Tertulis

2, 9

essay

Tes
tertulis

1, 3

 Dijelaskan dengan
pertanyaan yang
mengandung ciri-ciri
batang

essay

Tes
Tertulis

2
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Mengetahui :

Yogyakarta, 10 November 2013

Guru Biologi

Peneliti

Suryani Poncowati

Evi Lianawati

NIP.

NIM 101434013
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Lampiran 5. Kisi-kisi Postest Siklus II
KISI-KISI POST-TEST SIKLUS II
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Nama Sekolah

: SMP KARITAS NGAGLIK YOGYAKARTA

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi waktu

: 40 menit

Jumlah/Bentuk Soal

: 10 PILIHAN GANDA DAN 5 ESSAY

Penyusun

: Evi Lianawati

No

Kompetensi Dasar

1.

2.1 Mengidentifikasi struktur
dan fungsi jaringan
tumbuhan

Kemampuan yang diuji/ Materi
Pokok
 Struktur morfologi pada bunga,
buah dan biji
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Indikator

Bentuk
Soal
Penilaian
 Dijelaskan dengan gambar Pilihan Tes
yang mengandung
Ganda
Tertulis
struktur morfologi pada
bunga
 Dijelaskan dengan
Pilihan Tes
prtanyaan untuk
tertulis
menjelaskan struktur pada Ganda
biji
Pilihan Tes
 Dijelaskan dengan
pertanyaan mengenai
Ganda
Tertulis
organ reproduksi pada
bunga
 Dijelaskan dengan
Pilihan Tes
pertanyaan mengenai
Ganda
Tertulis
organ reproduksi pada

Nomor Soal
2, 3,

9

10

1
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tumbuhan
 Dijelaskan denga
pertanyaan mengenai
struktur tubuh tumbuhan
pada buah
 Dijelaskan dnegan
pertanyaan mengenai
perbedaan dikotil dan
monokotil pada biji
 Macam-macam penyerbukan pada
tumbuhan
 Macam – macam pada buah

 Fungsi dari bagian tubuh
tumbuhan
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 Dijelaskan dengan
pertanyaan pengertian dari
penyerbukan
 Dijelaskan dengan
pertanyaan yang
merupakan termasuk buah
semu dan buah sejati
 Dijelaskan dengan
pertanyaan tentang buah
berdasarkan
pembentukannya dan
contohnya
 Dijelaskan dengan
pertanyaan mengenai
fungsi dari bunga

Essay

Tes
Tertulis

3

Essay

Tes
Tertulis

2

Pilihan
ganda

Tes
Tertulis

5, 6

Pilihan
ganda

Tes
Tertulis

7, 8

Essay

Tes
tertulis

4

essay

1
Tes
Tertulis
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Mengetahui :

Yogyakarta, 10 NOvember 2013

Guru Biologi

Peneliti

Suryani Poncowati

Evi Lianawati

NIP.

NIM 101434013
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Lampiran 6. Lembar Kuisioner Motivasi Siswa
KUISIONER MOTIVASI SISWA
TERHADAP PELAJARAN IPA-BIOLOGI
Mata Pelajaran : IPA-Biologi
Kelas/ Semester : VIII / 1
Nama

: ......................

Hari/tanggal

: ………………

Petunjuk!
1. Isilah data Anda saat sebelum mengisi kuisioner. Data yang Anda tuliskan bersifat
privasi sehingga tidak akan disebarluaskan.
2. Pada kuesioner ini terdapat 20 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan
dalam kaitannya dengan materi pembelajaran yang baru selesai kamu pelajari. Berilah
jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu.
3. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh
jawaban terhadap pernyataan lain dan kerahasiaan terjamin.
4. Catat respon anda pada lembar jawaban yang tersedia, dan ikuti petunjuk-petunjuk lain
yang mungkin diberikan berkaitan dengan lembar jawaban. Terima kasih.
Keterangan pilihan jawaban :
1 = sangat tidak setuju
2 = tidak Setuju
3 = Ragu-ragu
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju
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No

Pernyataan

1

a. Perhatian (Attention)
1.

Saya tekun dan giat belajar IPA-Biologi agar lulus
ujian

2.

Saya fokus dalam belajar IPA-Biologi saat di kelas

3.

Saya tidak memperhatikan penjelasan dari guru baik
dalam pembelajaran maupun dalam melakukan
pengamatan di luar kelas

4.

Jika saya tidak paham, maka saya segera bertanya pada
guru atau teman

5.

Meskipun ada penjelasan yang belum jelas, saya
enggan bertanya kepada guru
b. Relevansi (Relevance)

6.

Setelah belajar dengan metode discovery saya lebih
tertarik belajar IPA-Biologi

7.

Saya semakin tidak mengerti materi yang diajarkan
dengan menggunakan metode discovery

8.

Belajar IPA-Biologi dengan metode discovery ini,
membuat saya malas untuk mencari tahu tentang
Struktur tubuh tumbuhan

9.

Belajar IPA-Biologi dengan cara discovery ini saya
dapat melakukan pengamatan, menganalisis dan
membuat kesimpulan dengan mudah

10. Dengan belajar IPA-Biologi seperti ini saya lebih
mudah memecahkan masalah-masalah IPA-Biologi
yang diajukan oleh guru
c. Percaya Diri (Confidence)
11.

Saya tahu belajar IPA-Biologi sulit, tetapi saya tetap
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2

3

4

5
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bersemangat belajar IPA-Biologi
12. Saya berani menjawab pertanyaan yang diajukan guru
dengan percaya diri
13.

Nilai ujian atau ulangan IPA-Biologi buruk atau tidak
sesuai dengan harapan maka saya akan menambah
waktu belajar untuk memperbaiki nilai

14. Saya mengerjakan tugas di depan kelas jika disuruh
oleh guru
15.

Meskipun saya tahu jawaban dari pertanyaan yang
diajukan guru, saya tidak berani menjawabnya karena
takut salah
d. Kepuasan (Satisfaction)

16. Saya gembira mempelajari IPA-Biologi karena
keinginan saya sendiri bukan paksaan dari orang lain
17. Saya suka belajar IPA-Biologi karena di dalam IPABiologi banyak hal yang menarik untuk dipelajari
18. Saya suka belajar IPA-Biologi meskipun banyak
istilah asing
19. Jika saya memperoleh nilai yang jelek maka saya tidak
semangat belajar
20. Saya giat belajar IPA-Biologi ketika mau ujian

Selamat mengerjakan
Tuhan Yesus Memberkati
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Lampiran 7. Hasil Kuisioner Siswa Siklus I
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Lampiran 8. Hasil Kuisioner Motivasi Siswa Siklus II
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Lampiran 9. Analisis Kategori Motivasi Siswa Pada Siklus I
KODE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kuisioner
Awal
46
45
42
47
50
53
54
52
51
54
45
46
43
48
48
49
50
55
54
65
45
56
58
49
51
55

Persentase

Kategori Motivasi

56
56
55
56.5
58
60
59
58
58
59
56
56
55
57
57
57
58
60
59
63
56
60
61
57
58
60

Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Kurang
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi

Dari hasil kuisioner awal, diketahui hanya 9 siswa (34,5%) termotivasi
tinggi mengikuti pelajaran IPA-Biologi, sedangkan sisanya sebanyak 17 siswa
(65.5%) kurang termotivasi mengikuti pelajaran IPA-Biologi.

Lampiran 10. Hasil Kategori Motivasi Siswa Pada Siklus II
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KODE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kuisioner
Akhir
64
73
66
69
64
67
74
69
69
76
83
70
67
68
69
72
64
71
72
91
57
69
67
63
66
70

Persentase

Kategori Motivasi

63
66.5
64
65
63
64
67
65
65
68
70
66
64
65
65
66
63
66
66
75
60
65
64
63
64
65

Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi

Dari hasil kuisioner akhir, diketahui dari 26 siswa, terdapat 1 siswa (3.8%)
memiliki motivasi sangat tinggi dalam mengikuti pelajaran IPA-Biologi, sedangkan
sisanya 25 siswa (96.2%) memiliki motivasi cukup tinggi dalam mengikuti
pelajaran IPA-Biologi.
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Lampiran 11. Lembar Observasi Kegiatan Belajar Siswa
LEMBAR OBSERVASI
KEGIATAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MENGGUNAKAN METODE DISCOVERY
Nama Guru

:

Mata Pelajaran

:

Topik

:

Hari/Tanggal

:

NO
I
1
2
II
1

2

3

4
5
6

7

ASPEK YANG
DIAMATI
PRA
PEMBELAJARAN
Siswa menempati tempat
duduknya masing-masing
Kesiapan
siswa
menerima pembelajaran
KEGIATAN INTI
PEMBELAJARAN
Mendengarkan dengan
serius ketika dijelaskan
materi pelajaran
Aktif mencatat berbagai
penjelasan
yang
diberikan
Siswa memiliki tanggung
jawab dan partisipasi
yang
tinggi
saat
melakukan
presentasi
hasil pengamatan atau
diskusi kelompok
Siswa
serius
dalam
melakukan pengamatan
Melakukan
diskusi
dengan baik dan tenang
Termotivasi
dalam
mengikuti
proses
pembelajaran
yang
dilakukan
Siswa
memperhatikan
tempat pengamatan yang
ditunjukkan oleh guru

Dilakukan
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Tidak

Skor
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8

Adanya interaksi positif
saat pembelajaran dengan
metode
Discovery
disajikan
9
Aktif bertanya ketika
mengalami
kesulitan
pada waktu kegiatan
pengamatan
10
Menyusun hasil temuan
dengan lancar
11
Menyampaikan
hasil
temuan
III
KEGIATAN AKHIR
12
Siswa
secara
aktif
membuat rangkuman
13
Menyelesaikan evaluasi
dengan baik dan benar
Jumlah skor
Catatan :
Keterangan :
Skor 1 : banyak siswa yang melakukan kegiatan ,25% dari jumlah siswa
Skor 2 : banyak siswa yang melakukan kegiatan 26-50% dari jumah siswa
Skor 3 : banyak siswa yang melakukan kegiatan 51-75% dari jumlah siswa
Skor 4 : banyak siswa yang melakukan kegiatan .75% dari jumlah siswa
Skor yang diperoleh

x 100

Skor maksimum 56

Keterangan = ...........................................

=

…………
100 = ⋯
56
Yogyakarta, ....................2013
Observer

(....................................)
NIM.
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Lampiran 12. Lembar Observasi Siswa Siklus I
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Lampiran 13. Lembar Observasi Siswa Siklus II
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Lampiran 14. Hasil Pretest Siswa
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Lampiran 15. Hasil Postest Siswa Siklus I
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Lampiran 16. Hasil Postest Siklus II
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Lampiran 17. Daftar Nilai Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II
DAFTAR NILAI SISWA KELAS VIII SMP KARITAS NGAGLIK SLEMAN
KODE

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

Komponen Nilai
Postest
Siklus I
98
80
99
67
83
77
91
90
75
100
62
97
92
99
95
89
73
75
78
83
84
80
88
73
85
71

Postest
Siklus II
74
81
79
79
85
87
83
82
84
74
85
71
87
82
71
72
69
79
79
86
86
83
81
87
79
82
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Lampiran 18. Modul Materi Struktur Tubuh Tumbuhan
MODUL
STRUKTUR DAN FUNGSI TUBUH TUMBUHAN

Akar, batang dan daun merupakan alat tubuh pokok (organ pokok) pada
tumbuhan, sedangkan Bunga, buah, dan biji merupakan organ khusus pada
tumbuhan. Pada bab ini akan dibahas satu per satu tentang struktur dan fungsi
alat-alat tubuh pada tumbuhan. Perhatikanlah gambar 7.1!

Gambar 1. Struktur Morfologi tumbuhan

A. A k a r
Struktur akar tersusun atas struktur luar (morfologi) dan struktur dalam
(anatomi). Secara morfologi, akar tersusun atas rambut akar dan tudung akar,
sedangkan secara anatomi akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis,
dan silinder pusat.

1. Struktur Morfologi Akar

Struktur akar tersusun dari akar primer, akar sekunder, rambut akar, ujung
akar dan tudung akar (kaliptra). Rambut akar umumnya terbentuk didekat
ujung akar dan berumur pendek, serta merupakan perluasan permukaan dari
sel-sel epidermis akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas daerah
absorpsi mineral dan air dari dalam tanah.
Tudung akar (kaliptra) melindungi ujung akar yang bersifat sangat lunak
dan mudah rusak. Bagian luar tudung akar menghasilkan cairan yang
bersifat asam,yang didalamnya terdapat enzim yang berfungsi untuk
menguraikan zat-zat tertentu,yang tidak mudah tembus olehujung
akar.dengan enzim tersebut, ujung-ujung akar dapat menembus dinding
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bahkan pondasi bangunan yang sangat kokoh sekalipun. Tudung akar
berfungsi untuk melindungi sel-sel akar darikerusakan akibat pertumbuhan
akar menembus tanah.
Perhatikanlah gambar 7.1!

Gambar 7.1 Tudung akar pada bagian ujung
2. Struktur Anatomi Akar
Struktur dalam akar tersusun atas jaringan-jaringan yang membentuk empat
lapisan secara berurutan dari lapisan terluar sampai lapisan paling dalam
yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat (stele).

Gambar 7.2 Struktur Anatomi Akar
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a. Epidermis
Epidermis merupakan lapisan yang tersusun atas selapis sel, berdinding
tipis, dan bersifat semipermeabel.dinding epidermis akan membentuk
tonjolan-tonjolan yang pada akhirnya dapat membentuk rambut akar.
b. Korteks
Korteks merupakan lapisan yang tersusun atas beberapa lapis sel
berdinding tipis.di dalam korteks terdapat ruang-ruang antar sel yang
berfungsi untuk proses pertukaran gas.korteks terdapat disebelah dalam
epidermis,berbentuk cincin dari sel-sel perenkima,dan berfungsi untuk
cadangan makanan.
c. Endodermis
Endodermis berfungsi untuk mengatur jalanya air dan garam-garam
mineral dari korteks ke silinder pusat. Pada sel endodermis terdapat
bagian yang berbentuk seperti pita yang di sebut pita kaspari. Pita
kaspari berfungsi untuk menghalangi lewatnya cairan dari dalam tanah
melalui dinding sel,sehingga cairan mengalir melalui sitoplasma.
d. Silinder pusat
Silinder pusat tersusun atas perisikel dan berkas-berkas pembuluh
(xylem dan floem). Antara xylem dan floem terdapat cambium yang
berfungsi membentuk floem yang baru ke luar dan xylem yang baru
kearh dalam.
3. Fungsi Akar
Akar pada tumbuhan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:
a. Menyerap air dan garam mineral
b. Melekatkan dan menopang tubuh
c. Sebagai penyimpan cadangan makanan
d. Membantu pernapasan
B. B a t a n g
Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang di
produksi oleh daun.sebagian hasil fotosintesis tersebut dibawa keseluruh
tubuh dan sebagian lagi di simpan pada batang sebagai cadangan makanan.
1. Struktur Morfologi Batang
Batang tumbuhan herba umumnya mempunyai ciri-ciri: lunak, berwarna
hijau,jaringan kayunya sedikit atau tidak ada sama sekali, ukuran batang
kecil,dan berumur pendek.
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Batang tumbuhan berkayu umumnya mempunyai ciri-ciri: berbatang keras,
tebal, berwarna cokelat, dan berumur panjang.

Gambar 7.3 Batang tumbuhan herbal
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Lenti sel
Gambar 7.4 Batang tumbuhan berkayu
2. Struktur Anatomi Batang
Struktur dalam pada batang sama dengan struktur dalam pada
akar.struktur tersebut tersususun atas epidermis, korteks,
endodermis, dan silinder pusat.

Gambar 7.5 Struktur Anatomi Batang
3. Fungsi Batang
Batang pada tumbuhan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:
a) Menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun dan
menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh
bagian tubuh tumbuhan yang lainya.
b) Sebagai tempat melekatnya daun,bunga,dan biji agar mudah terkena
cahaya matahari dan mudah terjadi penyerbukan serta penyebaran
buah dan biji.
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c) Batang dapat berfungsi untuk membantu pernapasan, karena
oksigen dapat masuk melalui lentisel
C. D a u n
Daun sesungguhnya adalah cabang atau ranting yang mengalami modifikasi.
Pada tumbuhan tingkat tinggi daun merupakan tempat penting untuk
fotosintesis. Daun merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Daun
berbentuk pipih melebar dan pada umumnya berwarna hijau karena
mengandung kloroplas di dalam sel-selnya.
Daun terdapat di bagian atas tumbuhan dan melekat pada batang.
1. Struktur Morfologi Daun
Daun umumnya berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau, tetapi
beberapa daun ada yang berbentuk jarum seperti pada pinus dan
berbentuk jarum seperti pada pinus dan berbentuk sisik atau duri seperti
pada kaktus.
Daun ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Daun yang lengkap
mempunyai bagian upih daun (pelepah daun), tangkai daun (petioles), dan
helaian daun (lamina). Daun yang tidak lengkap tidak mempunyai satu
atau dua bagian tersebut. Pada umumnya tumbuhan mempunyai daun
tidak lengkap, contohnya daun mangga dan daun nangka. Daun lengkap
dapat dijumpai pada pohon pisang dan rumput-rumputan.

Gambar 7.6 Struktur Morfologi Daun
Berdasarkan susunan daunnya, daun dibedakan menjadi daun
tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki
satu daun pada satu tangkainya, sedangkan daun majemuk adalah daun
yang memiliki beberapa (lebih dari satu) daun pada satu tangkainya.
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Gambar 7.7 daun tunggal dan daun majemuk
Daun bertulang menyirip dan menjari umumnya terdapat pada tumbuhan
dikotil, sedangkan daun bertulang melengkung dan sejajar umumnya
ditemukan pada tumbuhan monokotil.
2. Struktur Anatomi Daun
Struktur dalam daun terdiri dari atas epidermis, jaringan palisade (jaringan
tiang), dan jaringan spons (jaringan bunga karang).
a. Epidermis
Jaringan e pidermis merupakan lapisan sel terlua r pada lapisan atas
dan bawah. Epidermis dilapisi oleh kutikula , yaitu bagian yang sukar
ditembus oleh air sehingga be rfungsi untuk mengham bat penguapan
air.
Pada epidermis daun terdapat celah-celah yang diapit oleh dua sel
penjag a. Celah-celah tersebut disebut sebagai stomata (mulut daun),
yan g berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara dan
menghubungkan udara luar dengan rongga udara pada jaringan bunga
karang.
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Sumber: Addison ngman,
Wesley lo
1999
From:
http://images.google.co.id.
Gambar 7.8 Struktur Anatomi Daun
b. Jaringan Palisade (Jaringan Tiang)
Jaringan tiang tersusun dari satu atau beberapa lapis sel yang
memanjang dalam posisi tegak dan berisi banyak kloroplas.
Sehingga pada jaringan inilah tempat berlangsungnya fotosintesis.
c. Jaringan Bunga Karang ( Jaringan spons)
Jaringan bunga karang terletak di bawah jaringan palisade, disebut
sebagai jaringan spons karena sel-selnya tersusun tidak rapat sehingga
terdapat rongga-rongga udara tempat berlangsungnya pertukaran gas.
Sel-selnya juga berkloroplas sehingga menjadi tempat fotosintesis.
d. Jaringan Pengangkut
Jaringan pengangkut pada daun membentuk suatu system percabangan
seperti jala yang kompleks, disebut tulang daun.
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Tulang daun terletak di antara jaringan tiang dan jaringan bunga
karang. Pada sayatan melintang, tulang daun merupakan berkas
pengangkut yang tersusun dari xylem dan floem.
3. Fungsi Daun
Daun pada tu mbuhan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:
- sebagai te mpat fotosintesis
- sebagai ala t penguapan (evaporasi)
- sebagai te mpat menyimpan bahan makanan
- sebagai ala t perkembangbiakan vegetatif
C. B u n g a
1. Struture Bunga
Struktur bun ga sangat beraneka ragam,baik bentuk maupun warna
tergantung pada jenis tumbuhanya.meskipun demikian,struktur dasar
bunga sama,yaitu terdiri atas kelompok b unga,mahkota bunga,benang
sari,dan putik.
a) Kelopak bunga(Kaliks)
Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian dalam
bunga,khususnya pada bunga yang masih kuncup.
b) Mahkota Bunga(Korola)
Mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak bunga. Ukuran mahkota
bunga biasanya lebih besar dari kelopaknya dan mempunyai warna yang
beranekaragam. Warna yang beraneka ragam pada mahkota berfungsi
untuk menarik perhatian insekta
(serangga) penyerbuk.
c) Benang sari
Benang sari merupakan organ reproduksi jantan yang terletak di
tengah-tengah mahkota bunga,letaknya bunga, letaknya bersebe-lahan
dengan putik dan umunya mengelilingi putik.benang sari berasal dari
daun yang mengalami modifikasi.
d) Putik (pistillum )
Putik merupakan organ reproduksi betina yang terdapat pada bagian
pusat(tengah)bunga. Bunga Sempurna yaitu bunga mempunyai putik dan
benang sari dalam satu bunga.Putik terdiri atas kepala p utik,tangkai
putrik,bakal biji,bakal buah,d an sel telur.
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Gambar 7.10. Bunga Tunggal

Gambar 7.11 Bunga Majemuk
2. Fungsi Bunga
Fungsi utama bunga adalah sebagai alat reproduksi
generative.organ reproduksi jantan di sebut benang sari dan
reproduksi betina di sebut putik.
E. BUAH
Buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan, tidak semua
tumbuhan mempunyai buah. Umumnya buah berkembang dari alat kelamin
betina (putik) pada tumbuhan biji, yaitu bagian bakal buahnya jika terjadi
pembuhan. Pembuahan yaitu proses meleburnya sel telur dengan sperma di
dalam putik. Berdasarkan pembentukanya, buah di bagi menjadi dua macam
,yaitu buah sejati dan buah semu.
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1. Struktur Buah
Buah terusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Pada buah yang
sudah masak, jaringan kulit buahnya bersatu, sedangkan pada buah yang
sudah masak, kulit buah dibedakan menjadi tiga lapisan, yaitu: epikarp
(lapisan luar) yang keras, mesokarp (lapisan tengah) tebal dan berdaging,
dan endokarp (lapisan dalam) berupa selaput tipis. Buah yang di
dalamnya terdapat biji berfungsi sebagai embrio tumbuhan.
2. Jenis-Jenis Buah
Berdasarkan pembentukanya, buah di bagi menjadi dua macam ,yaitu
buah sejati dan buah semu.
a) Buah sejati adalah buah yang dibentuk oleh seluruh jaringan bakal
buah. Buah sejati di temukan pada buah pepaya, durian, mangga,
tomat, dan sebagainya.
b) Buah semu adalah buah yang dibentuk bukan hanya dari bakal buah
saja,tetapi juga berasal dari bagian-bagian bunga yang lainya.
Contohnya adalah manggis, jambu mede, ciplukan dan nangka. Jambu
mede buahnya berasal dari tangkai bunga yang membesar. Nangka,
buahnya berasal dari kelompok bunga yang tumbuh menebal dan
berdaging.
F. B I J I
Biji terbentuk dari hasil pembuahan yang terjadi di dalam bakal buah.
Bakal buah dibedakan menjadi dua, yaitu bakal biji yang terbungkus oleh
daun buah, seperti biji mangga, rambutan, salak, dan bakal biji yang tidak
terbungkus oleh dun buah, seperti pada pakis haji.
Setelah dibuahi bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah
akan berkembang menjadi buah. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru
(lembaga) dan putih lembaga (endosperm). Putih lembaga merupakan
cadangan makanan bagi lembaga, terutma untuk masa kecambah. Lembaga
terdiri atas tiga bagian, meliputi akar lembaga (radikula), batang lembaga
(cauliculus), dan daun lembaga (kotiledon). Cauliculus dan calon daun
dinamakan juga putik lembaga.
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Lampiran 10. Hasil kategori motivasi siswa pada siklus I
KODE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kuisioner
Awal
46
45
42
47
50
53
54
52
51
54
45
46
43
48
48
49
50
55
54
65
45
56
58
49
51
55

Persentase

Kategori Motivasi

56
56
55
56.5
58
60
59
58
58
59
56
56
55
57
57
57
58
60
59
63
56
60
61
57
58
60

Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Kurang
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Kurang
Kurang
Cukup Tinggi

Dari hasil kuisioner awal, diketahui hanya 9 siswa (34,5%) termotivasi tinggi
mengikuti pelajaran IPA-Biologi, sedangkan sisanya sebanyak 17 siswa (65.5%)
kurang termotivasi mengikuti pelajaran IPA-Biologi.
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Lampiran 11. Hasil kategori motivasi siswa pada siklus II
KODE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kuisioner
Akhir
64
73
66
69
64
67
74
69
69
76
83
70
67
68
69
72
64
71
72
91
57
69
67
63
66
70

Persentase

Kategori Motivasi

63
66.5
64
65
63
64
67
65
65
68
70
66
64
65
65
66
63
66
66
75
60
65
64
63
64
65

Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi
Cukup Tinggi

Dari hasil kuisioner akhir, diketahui dari 26 siswa, terdapat 1 siswa (3.8%)
memiliki motivasi sangat tinggi dalam mengikuti pelajaran IPA-Biologi,
sedangkan sisanya 25 siswa (96.2%) memiliki motivasi cukup tinggi dalam
mengikuti pelajaran IPA-Biologi.
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Lampiran 12. Daftar Nilai Siklus I dan Siklus II
DAFTAR NILAI SISWA KELAS VIII SMP KARITAS NGAGLIK
SLEMAN
KODE

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

Komponen Nilai
Postest
Postest
Siklus I
Siklus II
98
74
80
81
99
79
67
79
83
85
77
87
91
83
90
82
75
84
100
74
62
85
97
71
92
87
99
82
95
71
89
72
73
69
75
79
78
79
83
86
84
86
80
83
88
81
85
79
71
82

122

