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SARI 

Suryoatmojo, Adikusoma. 2010. Efektifitas Penggunaan Kunci Determinasi 
Dengan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Pada Pembelajaran Klasifikasi 
Tumbuhan Di SMP Negeri 4 Temanggung. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA 
Universitas Negeri Semarang. Drs Eling Purwantoyo, M.Si. dan Dr. Ir Amin 
Retnoningsih M.Si. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat menumbuhkan 
segala aspek kemampuan siswa sehingga ketuntasan dalam belajar dapat 
tercapai.Kurangnya kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan afektif 
dapat mempengaruhi ketuntasan belajarnya.Siswa SMP N 4 Temanggung masih 
mengalami kesulitan mempelajari biologi khususnya pembelajaran klasifikasi 
tumbuhan yang banyak menggunakan nama ilmiah yang menyebabkan siswa agak 
malas mempelajarinya. Siswa kurang optimal dalam menyerap materi karena 
pemberian materi menggunakan metode ceramah (Teacher-centered) secara 
penuh, dan kurang variatif. Padahal lingkungan mendukung untuk diadakan 
pembelajaran yang mengaktifkan siswa (Student-Centered). Tujuan dari penelitian 
untuk menentukan efektifitas penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan 
JAS pada materi klasifikasi tumbuhan di SMP Negeri 4 Temanggung. 
 Penelitian ini menggunakan desain One Shot Case Study. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 Temanggung 2010/2011. 
Sampel terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas VII A, VII B, dan VII D diambil secara 
acak menggunakan cluster random sampling. Data meliputi aktivitas siswa, hasil 
belajar siswa, tanggapan siswa, dan tanggapan guru terhadap pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan aktivitas siswa dengan kriteria sangat tinggi 
dan tinggi81.4 %. Secara keseluruhan 88.1 % siswa telah tuntas belajar materi 
klasifikasi tumbuhan. Siswa yang menyatakan penggunaan kunci determinasi 
membantu dalam memahami materi dan memotivasi belajar biologi mencapai 
94.07 %. Guru beranggapan strategi pembelajaran yang digunakan menarik dan 
menyenangkan, serta dapat membantu siswa memahami materi klasifikasi 
tumbuhan.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kunci determinasi dengan 
pendekatan Jelajah Alam Sekitar efektif digunakan pada materi keanekaragaman 
tumbuhan. 

Kata Kunci :Kunci determinasi, pendekatan Jelajah Alam Sekitar, materi 
keanekaragaman tumbuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

memerlukan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai  dengan  konteks materi 

yang akan diajarkan. Pembelajaran yang baik merupakan  kegiatan yang dapat 

menumbuhkan pemahaman, kreativitas, keaktifan, daya pikir, potensi, dan minat 

siswa, sehingga ketuntasan dalam belajar dapat tercapai. Selain kurangnya 

kemampuan akademik, kurangnya kesempatan pada siswa untuk mengembangkan 

kreatifitas juga mempengaruhi ketuntasan belajarnya (Pramono 2001). Untuk 

memahami  konsep - konsep biologi dengan baik diperlukan suatu kondisi belajar 

yang efektif. Kondisi demikian akan menumbuhkan keaktifan dan kreativitas 

siswa, serta dapat membangun pemahaman siswa terhadap konsep yang terkait 

dengan kehidupan nyata.  

 Observasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Temanggung menunjukkan  

bahwa SMP Negeri 4 Temanggung memiliki lokasi yang ideal untuk kegiatan 

pembelajaran biologi terutama untuk materi klasifikasi tumbuhan, dengan lokasi 

yang dikelilingi sawah dan kebun. Wawancara dengan guru IPA dapat diketahui 

bahwa  pelajaran IPA khususnya biologi merupakan pelajaran yang sulit dan 

kurang diminati, terutama untuk materi klasifikasi tumbuhan, penggunaan nama 

ilmiah membuat siswa agak malas dalam mempelajarinya. Dalam memberikan 

pelajaran guru masih menggunakan metode ceramah. Rata-rata nilai biologi untuk 

kelas VII yang diperoleh pada 5 tahun terakhir hanya 58, lebih rendah dari KKM 

yang ditentukan oleh sekolah yaitu 60, dengan persentase siswa tuntas sebesar 78 

%. 

Hasil belajar siswa yang kurang optimal karena siswa mengalami kesulitan 

dalam belajar. Materi yang sulit dan kurang diminati siswa membuat siswa 

kesulitan dalam menerjemahkan apa yang diberikan guru menjadi 

pengetahuannya. Metode pembelajaran yang inovatif akan membuat siswa tertarik 
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dalam mempelajarinya, dan memudahkan siswa dalam membangun 

pengetahuannya. Pemberian pelajaran dengan metode yang menarik dan 

melibatkan siswa secara aktif akan membuat materi menjadi lebih menarik 

(Widayanti 2003). Penggunaan metode ceramah (teacher centered) tanpa 

penerapan variasi  mengakibatkan transfer ilmu dari guru kepada murid tidak 

maksimal. Karena pada saat siswa mendengarkan penjelasan guru siswa mencoba 

menerjemahkan apa yang didengarnya untuk dapat dimengerti, kondisi demikian 

menyebabkan tidak semua informasi dari guru dapat dipahami siswa. Menurut 

silberman (2002) Siswa yang berkonsentrasi penuh siswa hanya dapat menangkap 

setengah dari informasi yang disampaikan guru. Sedangkan menurut Magnesen 

dalam Peck et.al (2007)  Otak manusia dapat menyimpan memori 20% dari yang 

dibaca; 30% dari yang didengar;  60% dari yang dilakukan; dan 90% dari apa 

yang dilihat, didengar dan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, guru perlu 

membuat suatu rancangan pembelajaran yang inovatif, menarik dan mengaktifkan 

kegiatan belajar siswa. Proses pembelajaran perlu diubah dari teacher-centered 

menjadi student-centered. Pembelajaran yang menarik akan memudahkan siswa 

dalam memasukkan pengetahuan yang diperoleh kedalam memori jangka panjang 

(Klemm 2007). 

Salah satu upaya mengaktifkan siswa adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar. Model pembelajaran seperti ini mengacu pada 

pendekatan jelajah alam sekitar (JAS). Pembelajaran dengan pendekatan JAS  

ditekankan pada kegiatan yang terkait dengan situasi nyata. Selain dapat 

membuka wawasan beragam dari siswa, juga memungkinkan siswa mempelajari 

berbagai konsep dengan mengaitkannya pada situasi nyata sehingga hasil 

belajarnya lebih berdaya guna (Marianti 2005). Dengan mengkaitkan situasi nyata 

maka akan memobilisasi siswa untuk antusias dalam belajar lebih lanjut 

(Liangfang danCharlotte  2003) 

Penggunaan kunci determinasi tumbuhan dengan cara mengeksplorasi 

lingkungan sekitar sekolah bertujuan menciptakan pembelajaran kelompok yang 

aktif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam hal ini siswa dapat membuka wawasan 

para siswa dan memungkinkan siswa untuk mengkaitkan ilmu yang dimiliki 
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dengan kehidupan nyata. Pengalaman belajar tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan 

meningkatkan kemampuan kolaboratif siswa, karena siswa dituntut bekerja secara 

berkelompok (Yudipurnawan 2007). Pembelajaran seperti ini  juga memberikan 

ketrampilan mengelola sumber belajar sehingga menjadi pengetahuan yang dapat 

diadopsi siswa dengan efektif. Menurut Santyasa (2007) Keuntungan belajar 

melalui eksplorasi lingkungan adalah siswa memperoleh pengalaman langsung 

sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna, dan minat siswa untuk 

menyelidiki meningkat, melatih seni hidup bersama dan tanggung jawab bersama, 

menciptakan kepribadian yang komplit bagi guru dan siswa, mengintegrasikan 

pengajaran di kelas dengan kehidupan dunia nyata.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan “Apakah penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan JAS 

efektif digunakan pada pembelajaran klasifikasi tumbuhan di SMP Negeri 4 

Temanggung ?”. 

C. PENEGASAN ISTILAH 

1.  Efektifitas 

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya (Pusat Bahasa Diknas 2008). Menurut Danfar (2009) 

efektifitas adalah adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) yang telah ditentukan dicapai oleh manajemen. Pada 

penelitian ini efektifitas merupakan tingkat keefektifan metode yang digunakan 

terhadap hasil yang diperoleh. Penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan 

JAS pada pembelajaran klasifikasi tumbuhan dikatakan efektif jika (Mulyasa 

2002, 2004): 

1. Minimal 85% siswa mendapatkan minimal nilai 65. 

2. Sekurang-kurangnya 75% siswa aktif dalam pembelajaran dengan kriteria 

aktif dan sangat aktif. 
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2. Kunci Determinasi Tumbuhan 

Kunci determinasi adalah cara analitis buatan yang memungkinkan 

pengenalan tumbuh-tumbuhan berdasarkan sifat-sifat yang penting dengan jalan 

memilih di antara sifat- sifat yang dipertentangkan, mana yang sesuai (digunakan) 

dan mana yang tidak sesuai (tidak digunakan) (Onrizal 2008). Kunci determinasi 

yang digunakan adalah kunci determinasi yang dibuat berdasarkan tumbuhan 

yang ada disekitar sekolah meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku dan 

tumbuhan berbiji. 

3. Materi Klasifikasi Tumbuhan 

Materi klasifikasi tumbuhan diajarkan di SMP pada kelas VII mata 

pelajaran IPA terpadu. Standar kompetensi  materi  ini adalah  memahami 

keanekaragaman makhluk hidup dengan kompetensi dasar 6.2 mengklasifikasikan 

makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. 

4. Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

Jelajah Alam Sekitar (JAS) merupakan pendekatan  pembelajaran biologi 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip eksplorasi dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi 

lingkungan sekitar sekolah untuk mencari tumbuhan yang telah ditentukan oleh 

guru. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan efektifitas penggunaan kunci 

determinasi dengan pendekatan JAS pada materi klasifikasi tumbuhan di SMP 

Negeri 4 Temanggung. 

E. MANFAAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berarti bagi siswa, 

guru dan sekolah 
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1. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan memberikan dorongan kepada siswa untuk 

mempelajari biologi dengan senang, tidak terpaku pada ruangan kelas, dan siswa 

menjadi lebih aktif, yang pada akhirnya siswa tuntas pada materi klasifikasi 

tumbuhan. 

2. Bagi Guru 

 Penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan JAS dapat menjadi 

bahan pertimbangan dan informasi untuk meningkatkan keterampilan  memilih 

metode pembelajaran yang tepat, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar. 

3. Bagi Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan  memberikan sumbangan strategi pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Aktivitas belajar 

Aktivitas belajar merupakan semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa dalam menerima pelajaran dari guru. Menurut Chaniago (2010)  aktivitas 

belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan 

siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar, dimana lebih ditekankan pada 

siswa. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan 

memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti : sering bertanya 

kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Menurut 

Sardiman (2007) ada banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan siswa dalam 

proses belajar, aktivitas siswa dapat berupa: visual activities, oral activities, 

writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities dan 

emotional activities. 

2. Hasil belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan 

yang diperoleh siswa setelah dia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru 

sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari 

(Sanjaya 2011). Menurut Hamalik (2001) pencapaian hasil belajar yang optimal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1) Kesiapan belajar  

Siswa yang telah siap belajar akan dapat melakukan kegiatan belajar lebih 

mudah dan lebih berhasil. Faktor kesiapan ini erat hubungannya dengan masalah 

kematangan, minat, dan kebutuhan. 
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2)  Pengalaman masa lampau  

Pengalaman dan pengertian-pengertian yang telah dimiliki oleh siswa 

besar peranannya dalam proses hasil belajar.  

3)  Minat dan usaha  

Belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar lebih baik daripada 

belajar tanpa minat. Namun demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka 

belajar juga akan sulit berhasil.  

4)  Faktor fisiologis  

Kondisi badan siswa sangat berpengaruh dalam proses belajar. Kondisi 

badan yang lemah menyebabkan siswa kurang perhatian terhadap pelajaran. 

5)  Materi pelajaran yang menantang  

Pemberian materi yang menantang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa 

sehingga siswa akan lebih aktif belajar.  

6) Balikan dan penguatan  

Hal ini dilakukan oleh guru agar dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuannya siswa dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan kelemahannya, 

sedangkan penguatan dilakukan agar siswa mengulangi perbuatan yang baik. 

3. Kunci determinasi tumbuhan 

Determinasi yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan 

lain yang sudah dikenal sebelumnya (dicocokkan atau dipersamakan). Kunci 

determinasi adalah petunjuk yang digunakan untuk menentukan spesies tumbuhan 

menggunakan ciri yang bersifat spesifik yang tidak dimiliki oleh tumbuhan 

lainnya (Wurianingrum 2007). Menurut Wijiyadi (2009) kunci determinasi adalah 

serangkaian pernyataan khusus yang sengaja dirancang untuk mengidentifikasi 

makhluk hidup yang sedang diteliti. Setiap pernyataan dapat dibuat dengan dua 

kemungkinan jawaban dan tiap jawaban mengarah pada pernyataan lainnya, 

hingga didapatkan satu jawaban.  

Kunci determinasi merupakan suatu alat yang diciptakan khusus untuk 

memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pengidentifikasian tumbuh-

tumbuhan oleh para siswa. Ciri-ciri tumbuhan disusun sedemikian rupa sehingga 

selangkah demi selangkah si pemakai kunci dipaksa memilih satu di antara dua 
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sifat yang bertentangan hingga akhirnya diperoleh suatu jawaban berupa identitas 

tumbuhan yang diinginkan, dengan demikian si pemakai lebih memahami 

spesifikasi dari tumbuhan yang diamati. Menurut Randler (2008) setelah 

menggunakan kunci determinsi, siswa menjadi terlatih lebih cermat dalam 

melakukan pengamatan dan menggali informasi. Dengan menggunakan kunci 

determinasi, siswa memiliki panduan/ pegangan dalam proses pengamatan, 

sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Menurut Watson dan Miller 

(2009) menguasai kunci determinasi memudahkan siswa untuk mendapatkan 

informasi yang besar dan tahu cara untuk menyusun, membandingkan dan 

menganalisis informasi tersebut, pada akhirnya siswa terangsang untuk belajar 

secara mandiri. 

4. Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

Pendekatan JAS menekankan adanya  interaksi antara siswa dengan objek 

belajar, sehingga melalui interaksi tersebut siswa dapat membangun sendiri 

pengalaman belajarnya sesuai kemampuannya. Proses membangun pengalaman 

belajar tersebut yang akan menghasilkan ilmu. Menurut Marianti dan Kartijono 

(2005) pendekatan JAS adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan 

alam sekitar peserta didik baik lingkungan fisik, sosial, teknologi, maupun budaya 

sebagai objek belajar biologi yang fenomenanya dipelajari melalui kerja 

ilmiah.Pendekatan pembelajaran JAS merupakan inovasi pembelajaran biologi 

dan kajian ilmu yang bercirikan memanfaatkan lingkungan sekitar dan 

simulasinya sebagai sumber belajar melalui kerja ilmiah, serta diikuti pelaksanaan 

belajar yang berpusat pada peserta didik (Mulyani etal. 2008). 

Pendekatan JAS mengembalikan fitrah biologi sebagai ilmu alam, dimana 

alam sebagai sumber belajar. Mempelajari alam secara langsung akan membuat 

siswa bersinggungan langsung dengan sumber belajar, sehingga pengetahuan 

yang diperoleh akan lebih mudah disimpan siswa ke dalam otaknya. Menurut 

Mulyaningrum (2006) dengan aktivitas yang cukup dengan berinteraksi dengan 

lingkungan, maka siswa akan memiliki pengalaman belajar yang lebih lama dalam 

ingatannya. Dengan dasar pendekatan JAS yang memanfaatkan lingkungan siswa, 

pendekatan JAS efektif digunakan pada materi pelajaran biologi. Menurut Zulfah 
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(2006) pendekatan JAS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada 

didalam kelas. Dengan menggunakan pendekatan JAS akan mengharuskan siswa 

untuk lebih aktif dalam kegiatan, karena pembelajaran akan berpusat pada siswa, 

sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Hal ini sejalan dengan 

Retnowati (2008) yang menyatakan bahwa dengan pendekatan JAS aktivitas dan 

hasil belajar siswa menjadi meningkat.  

5. Materi Klasifikasi tumbuhan 

Materi klasifkasi tumbuhan  merupakan sub materi yang dipelajari di kelas 

VII. Standar kompetensi yang ditetapkan adalah memahami keanekaragaman 

makhluk hidup. Kompetensi Dasar 6.2 mengklasifikasikan makhluk hidup 

berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Indikator untuk pencapaian KD 6.2  adalah 

kemampuan siswa mengidentifikasi tumbuhan, menggunakan kunci determinasi 

untuk mengklasifikasi tumbuhan. Ruang lingkup dari materi klasifikasi tumbuhan 

meliputi tumbuhan paku, lumut, tumbuhan berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji 

tertutup. 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian penggunaan kunci determinasi dengan 

pendekatan jelajah alam sekitar ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka berpikir penelitian penggunaan kunci determinasi dengan 
pendekatan jelajah alam sekitar 

Kunci determinasi 

Motivasi dalam belajar meningkat 

Siswa mudah dalam belajar 

Siswa menemukan pengetahuannya sendiri 

Materi klasifikasi 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis 

yaitu: penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

efektif digunakan pada pembelajaran materi klasifikasi tumbuhan di SMP. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 4 Temanggung, Jalan Perintis 

Kemerdekaan, Tlogorejo, Temanggung. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 

November 2010. 

B. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 

4 Temanggung tahun ajaran 2010/2011 yang terdiri atas 5 kelas. Pengambilan 

sampel sebanyak 3 kelas secara acak menggunakan teknik cluster random 

sampling, didapatkan sampel kelas VII A, VII B, VII D. 

C. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1.  Variabel bebas: penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan JAS 

2.  Variabel terikat: Hasil belajar dan aktivitas siswa SMP Negeri 4 Temanggung 

pada materi klasifikasi tumbuhan. 

D.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian one shot case study. Pola yang 

digunakan ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2.Pola penelitian penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan JAS 
 
Keterangan: 

A        : kelas perlakuan. 
X  : Perlakuan 

A O 
X 
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O  : Hasil belajar siswa setelah diberi perlakukan 
 
E.   Prosedur Penelitian 

Prosedur  penelitian meliputi tahapan persiapan, tahap pelaksanan, serta tahapan 

analisis hasil pembelajaran 

1. Tahap Persiapan 

a. Penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus (Lampiran 1) dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Lampiran 2), lembar kerja siswa 

(LKS) (Lampiran 3), kunci determinasi sederhana (Lampiran 4), panduan 

identifikasi tumbuhan (Lampiran 5), kisi-kisi soal tes, serta soal tes uji coba. 

b. Penyusunan dan uji coba instrumen tes 

Penyusunan instrumen meliputi lembar observasi aktivitas siswa 

(Lampiran 9), angket tanggapan guru (Lampiran 10), angket tanggapan siswa 

(Lampiran 11),kisi-kisi soal yang telah diuji (Lampiran 17), dan soal tes yang 

sudah diuji kelayakannya (Lampiran 18). Soal-soal tes disusun berdasarkan 

materi pokok yaitu klasifikasi Tumbuhan, yang mengacu pada kisi kisi soal 

yang dibuat. Pengujian soal tes dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

instrumen yang telah dibuat.  

Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pengujian soal meliputi 

daya pembeda, reliabilitas soal, validitas soal, dan taraf kesukaran soal. 

1) Daya pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi (D). Perhitungan daya pembeda 

menggunakan rumus Arikunto (2007) : 

� � ��
��

� ��
��

� �� � �� 

keterangan : 
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J  = Jumlah peserta tes 
JA = Banyaknya peserta kelompok atas 
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 
BA  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab  soal dengan 

benar 
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar 

�� � �	

	

 = Proporsi peserta atas yang menjawab soal dengan benar 

�� � ��

�

 = Proporsi peserta bawah yang menjawab soal dengan benar 

denganklasifikasi daya pembeda : 

D   :  0,00 – 0, 20 : jelek 

D   : 0,21 – 0, 40  : cukup 

D   :  0,41  – 0,70 : baik 

D   :  Negatif        :  jelek 

Soal yang dipakai adalah soal yang memiliki daya beda ≥ 0,21.Soal yang 

termasuk kategori baik meliputi soal dengan nomor 6 ,10, 17, 19, 24, 28, 30, 31, 

42, dan 44.Soal dengan kategori cukup meliputi soal dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

12, 13, 15, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 37, dan 45.Soal dengan kategori jelek 

meliputi soal dengan nomor 7, 9, 14, 16, 18, 21, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan 

43. Perhitungan daya pembeda dapat dilihat pada lampiran 13. 

2) Reliabilitas  

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Instrumen yang baik 

adalah instrumen yang konsisten memberikan data yang sesuai dengan kenyataan, 

jika terdapat perubahan hasil, perubahan tersebut dapat dikatakan  tidak berarti. 

Penghitungan realibilitas menggunakan  rumus  K-R 20 (Arikunto 2007), yaitu : 

 

� � � �
��� �������

�� � 

 

keterangan : 

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

p  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q = Proporsi subjek yang menjawab soal dengan salah ( q=1- p ) 
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∑pq = Jumlah perkalian p dan q 
n  = Banyaknya item 
S  = Standar deviasi dari tes 
 

Selanjutnya harga  r11 dibandingkan dengan r11 tabel S. Jika r11 hitung > r tabel 

berarti instrumen reliabel. Soal yang dipakai dengan reliabilitas ≥ 0,41 

Tingkat reliabel yaitu: 

Antara 0,81 – 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,61 – 0,80 : tinggi 

Antara 0,41 – 0,60 : cukup 

Antara 0,21 – 0,40 : rendah 

Antara 0,00 – 0,20 : sangat rendah 

 

Hasil perhitungan diperoleh nilai reliabilitas soal sebesar 0,813> r tabel 

(0,325) yang berarti soal yang diuji reliabel. Perhitungan reliabilitas disajikan 

pada Lampiran 16. 

 

3) Validitas 

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan (Sugiyono 2006). Validitas dihitung 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar (Arikunto 

2007), yaitu : 

��� � �Σ�� � �Σ���Σ��
 �Σ�2�Σ��2" �Σ�2�Σ��2"

 

 

keterangan : 

rxy : koefisien korelasi variabel X dan Y 

∑X : jumlah skor item 
∑Y : jumlah skor total 
N : banyaknya anggota kelompok yang diuji coba  
∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor total 
∑X² : jumlah kuadrat skor item 
∑Y² : jumlah kuadrat skor total 
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Pengujian harga koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan ke 

tabel r product moment. Soal dikatakan valid jika mempunyai harga korelasi r 

lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% (Arikunto 2007). Soal yang 

dipakai adalah soal dengan kategori valid.Soal dengan kategori valid adalah butir 

soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 

29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 44, dan 45.Soal dengan kategori tidak valid adalah 

butir soal nomor 7, 9, 14, 18, 21, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan 43. 

Perhitungan validasi dapat dilihat pada Lampiran 15. 

 

4) Taraf kesukaran soal 

Rumus mencari taraf kesukaran adalah (Arikunto 2007): 

� � �
�# 

Keterangan : 

P = taraf kesukaran 
B = banyaknya siswa menjawab benar soal tersebut 
JS = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

Dengan besaran koefisiensi taraf kesukaran sebagai berikut : 

0,000 – 0,029 = sukar 

0,030 – 0,069 = sedang 

0,070 – 1,000   = mudah 

  Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya. Soal yang terlalu sukar menyebabkan siswa menjadi 

putus asa dan tidak mempunyai semangat mencoba lagi karena diluar 

jangkauannya. Soal yang digunakan termasuk kategori mudah 20 %, kategori 

sedang 60 % dan Kategori sukar 20 %. Perhitungan tingkat kesukaran soal dapat 

dilihat pada Lampiran 14. Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal dapat tersaji 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perhitungan Taraf Kesukaran Soal 

Taraf kesukaran Nomor soal Jumlah 

Mudah 1, 8, 9, 17, 29, 30, 33, 34, 35 9 

sedang 

2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ,19, 20, 

22, 23, 24, 25,26, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 

45. 

28 

sukar 4, 11, 15, 21, 27, 28, 32, 38, 39. 9 

 

  Berdasarkan hasil analisis butir soal, yang digunakan adalah soal yang 

memenuhi kriteria  aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya 

pembeda yang telah ditentukan. Butir soal yang dipakai berjumlan 30 butir 

meliputi soal nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 44, dan 45. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu : 

a. Pertemuan pertama : 

 Pertemuan pertama dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas, kegiatan 

yang dilakukan adalah : 

1) Guru memberikan materi klasifikasi tumbuhan meliputi tumbuhan lumut, 

tumbuhan paku dan tumbuhan biji sebagai pengetahuan dasar siswa sebelum 

melakukan pengamatan di lapangan. 

2) Setelah pemberian materi selesai, guru mengajak siswa keluar kelas dan 

membimbing siswa untuk berkumpul secara berkelompok sesuai kelompok 

yang telah dibuat. 

3) Guru meminta salah seorang siswa untuk membagikan LKS, kunci 

determinasi, dan panduan identifikasi. 

4) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu untuk melakukan identifikasi 

tumbuhan menggunakan kunci determinasi. 

5) Guru memberikan contoh penggunaaan kunci determinasi dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap salah satu tumbuhan. 

6) Guru meminta siswa untuk memulai kegiatan. 



17 
 

   
 

7) Guru membimbing siswa selama kegiatan identifikasi tumbuhan. 

8) Guru meminta siswa untuk melanjutkan pengamatan pada pertemuan yang 

akan datang.  

9) Guru menjelaskan kegiatan pada pertemuan yang akan datang, yaitu 

melanjutkan pengamatan dan dilanjutkan diskusi. 

b. Pertemuan kedua : 

 Pertemuan kedua dilakukan di luar kelas, kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai kelompok masing-masing. 

2) Guru meminta siswa untuk melanjutkan kegiatan pengamatan seperti 

padapertemuan yang lalu. 

3) Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka didepan kelas, dan kelompok lain 

menanggapi. 

4) Setelah kegiatan diskusi selesai, guru bersama siswa menarik kesimpulan dari 

kegiatan yang telah dilakukan. 

c. Pertemuan ketiga : 

 Pertemuan ketiga dilakukan didalam kelas, pada pertemuan ini dilakukan post 

test untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. 

3.  Tahap analisis hasil pembelajaran 

 Setelah penelitian selesai dilakukan analisis terhadap hasil pembelajaran, 

aktifitas siswa, tanggapan siswa, dan tanggapan guru, kemudian diambil 

kesimpulan berdasarkan hasil yang telah dicapai. 

 

F.   Metode Pengumpulan Data 

Jenis dan cara pengambilan data adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa diambil dengan memberikan evaluasi pada akhir 

pembelajaran dan menggunakan LKS. 

2. Aktivitas siswa diambil setiap kali pertemuan dengan pengamatan yang 

dicatat pada lembar observasi. 

3. Tanggapan siswa dan tanggapan guru terhadap pembelajaran diambil 

menggunakan angket pada akhir pembelajaran. 



18 
 

18 
 

G. Metode Analisis Data 

1. Hasil belajar siswa dianalisis dengan cara : 

a. perhitungan nilai post test : 

 

�$%&$ �()* *+), � �-.%&/ #0(� �&12 �$3+�(%+/
#0(� 4&0)$.&% 5 100% 

 

b. Perhitungan nilai LKS dengan cara : 

�$%&$ 9:# � )0(� 9:# �&12 ;$3+�(%+/
#0(� .&0)$.&%  5 100% 

c. Menghitung nilai akhir dengan cara : 

�$%&$ &0/$� � 1$%&$ 9:# < 2 1$%&$ 3()**+)*
3 5 100 

d. Menentukan presentase ketuntasan siswa secara klasikal dengan rumus : 

:+*-1*&)&1 � Σ #$)>& ;+12&1 1$%&$ ? 65
Σ #+%-�-/ #$)>& 5 100% 

2. Aktivitas siswa dianalisis dengan cara : 

a. Menghitung kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran (n) 

b. Menghitung seluruh kegiatan yang seharusnya dilakukan siswa (N) 

c. Menghitung nilai aktivitas siswa (a) dalam pembelajaran dengan rumus : 

& � 1
� 5 100% 

Persentasi kriteria keaktifan siswa (Arikunto 2002) : 

80% - 100% = sangat tinggi 

60% - 79,9% = tinggi 

40% - 59,9% = sedang 

20% - 39,9% = rendah 

0% - 19,9% = sangat rendah 

3. Analisis data tanggapan guru 

Data tanggapan guru terhadap kegiatan yang dilangsungkan dianalisis 

secara deskriptif 

4. Analisis data tanggapan siswa 
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Data tanggapan siswa terhadap kegiatan yang dilangsungkan dianalisis 

secara deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilaksanakan di kelas VII A, VII B, VII D SMP 

Negeri 4 Temanggung meliputi aktivitas siswa, hasil belajar siswa, tanggapan 

siswa dan tanggapan guru terhadap penggunaan kunci determinasi dengan 

pendekatan JAS pada pembelajaran klasifikasi tumbuhan. 

1. Aktivitas siswa 

Aspek yang diamati selama pembelajaran adalah aspek kerjasama siswa 

dalam kelompok, aspek perhatian terhadap penjelasan guru dan aspek keseriusan 

terhadap pengamatan yang dilakukan. Data keaktifan siswa saat proses 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi keaktifan siswa saat proses pembelajaran 

 

No Kriteria 
Kelas VII A Kelas VII B Kelas VII D  

Total 
Jml % Jml % Jml % Jml % 

1 Sangat 

tinggi 
4 10 8 20 15 39.5 27 22.9 

2 Tinggi 24 60 24 60 21 55.3 69 58.5 

3 Sedang 12 30 8 20 2 5.3 22 18.6 

4 Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Sangat 

rendah 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Data selengkapnya pada Lampiran 22 

Hasil pengamatan keaktifan siswa jika dilihat perkelas menunjukkan 

bahwa pembelajaran telah mencapai kriteria yang ditentukan. Kriteria minimum 

yang ditetapkan adalah aktivitas kategori aktif, sehingga dari ketiga kelas 

keseluruhannya 81.4 % telah mencapai kriteria, sehingga pembelajaran dikatakan 

efektif.  
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2. Hasil Belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari penilaian tes evaluasi akhir 

pembelajaran dan nilai LKS. Hasil belajar siswa disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi hasil belajar siswa 

Aspek yang 

dibandingkan 

Kelas VII A Kelas VII B Kelas VII D 
 

Total 

Jml % Jml % Jml % 
 

Jml 

 

% 

Nilai tertinggi 87.7 - 87.7 - 78.7 - - - 

Nilai Terendah 63.3 - 38.7 - 50.3 - - - 

Rata-rata 68.4 - 66.4 - 67.3 - 67.4 - 

Siswa Tuntas 36 90 % 34 85 % 34 89.5 % 104 88.1 % 

Siswa Tidak tuntas 4 10 % 6 15 % 4 10.5% 14 11.9 % 

Data selengkapnya pada Lampiran 20 

Pada Tabel 3 dapat dilihat jumlah siswa tuntas di kelas VII A sebanyak 90 

%, di kelas VII B sebanyak 85 %, dan di kelas VII D sebanyak 89.5 %. 

Berdasarkan data tersebut maka pembelajaran ini telah memenuhi target yang 

telah ditentukan yaitu minimal 85 % siswa mendapat nilai minimal 65 yang 

merupakan batas ketuntasan. 

3. Tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

Perolehan hasil angket tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Data hasil tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

No Pernyataan 

Kelas VII A Kelas VII B Kelas VII D Total 

Ya 
(%) 

Tidak 
(%) 

Ya 
(%) 

Tidak 
(%) 

Ya 
(%) 

Tidak 
(%) 

Ya 
(%) 

Tidak 
(%) 

1 Siswa setuju jika kegiatan 

pembelajaran dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari  

67.5 32.5 87.5 12.5 86.84 13.16 80.51 19.49 

2 Siswa suka dengan pelajaran 

biologi 
95 5 100 0 78.95 21.05 91.53 8.47 

3 Menurut siswa kegiatan 

pembelajaran (sebelum 

pembelajaran ini) 

menyenangkan 

90 10 72.5 27.5 97.37 2.63 86.44 13.56 

4 Siswa suka jika dalam pelajaran 

biologi materi dikaitkan dengan 

alam sekitar 

95 
 

 
5 
 
 

 
100 

 
 

 
0 
 
 

 
100 

 
 

 
0 
 
 

 

98.31 

 

 

 

1.69 

 

 

5 Siswa Senang belajar biologi 

secara berkelompok 
92 7.5 90 10 92.11 7.89 91.53 8.47 

6 Menurut siswa penggunaan 

kunci determinasi membantu 

dalam memahami materi  

 
90 
 

10 92.5 7.5 100 0.00 94.07 5.93 

7 Menurut siswa penggunaan 

kunci determinasi memotivasi 

siswa untuk belajar biologi 

87.5 12.5 95 5 100 0.00 94.07 5.93 

8 Siswa tertarik dengan cara 

pengajaran guru yang dilakukan 

selama pembelajaran 

berlangsung 

85 15 90 10 94.74 5.26 89.83 10.17 

9 Siswa menyukai suasana belajar 

yang berlangsung 
90 10 72.5 27.5 85.71 14.29 83.85 16.95 

10 
Siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam mengikuti 

kegiatan belajar  
87.5 12.5 52.5 47.5 73.68 26.32 71.19 28.81 

Data selengkapnya pada Lampiran 21 
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Pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa secara keseluruhan siswa mampu 

menerima pembelajaran klasifikasi tumbuhan menggungakan kunci determinasi 

dengan pendekatan JAS dengan baik. Kunci determinasi dengan pendekatan JAS 

membantu siswa dalam memahami materi klasifikasi tumbuhan yang pada 

akhirnya memotivasi siswa untuk belajar biologi. Dengan pendekatan ini siswa 

secara keseluruhan tidak mengalami kesulitan dalam belajar, namun siswa 

cenderung menyukai suasana belajar yang dilakukan oleh guru mereka daripada 

suasana belajar dengan menggunakan kunci determinasi dengan pendekatan JAS, 

hal ini dapat dilihat dari ketertarikan siswa terhadap pengajaran klasifikasi 

tumbuhan yang dilakukan oleh peneliti. 

4. Tanggapan Guru terhadap proses pembelajaran 

Data tanggapan guru yang menyertai selama penelitian terhadap proses 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel  5. Tanggapan guru terhadap proses pembelajaran. 

No Pernyataan Tanggapan 

1 Pembelajaran materi Klasifikasi 
Tumbuhan dengan penggunaan kunci 
determinasi dengan pendekatan JAS. 

Sangat baik 

2 Strategi pembelajaran yang digunakan 
pada materi Klasifikasi tumbuhan. 

Menarik dan 
menyenangkan 

3 Penggunaan kunci determinasi dengan 
pendekatan JAS dapat membantu 
siswa untuk lebih mudah memahami 
materi Klasifikasi  tumbuhan. 

Dapat 

4 Siswa berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar. 

Ya 

5 Kelemahan dari kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan. 

Daya konsentrasi anak 

secara umum sangat kurang 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa tanggapan guru pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan dengan kunci determinasi dan pendekatan JAS sangat baik. 

Penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan JAS dapat membantu siswa 

dalam memahami materi karena metode yang dipakai menarik dan 
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menyenangkan, yang dapat dilihat dari partisipasi aktif siswa. Menurut guru 

pendekatan JAS dapat dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami 

materi Klasifikasi tumbuhan. Kendala yang muncul selama kegiatan belajar 

mengajar adalah kecenderungan daya konsentrasi siswa yang kurang. 

B. Pembahasan 

1. Aktivitas  siswa 

Aktivitas belajar siswa yang tergolong sangat tinggi mecapai 22.9 %, dan 

yang tergolong tinggi mencapai 58.5 % selebihnya siswa mencapai aktivitas 

belajar sedang. Siswa yang aktifitas belajarnya sedang pada saat pembelajaran 

lebih sering bicara dengan teman. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 

Pada saat melakukan pengamatan, siswa kurang maksimal dalam melakukan 

pengamatan dilapangan karena area yang cukup luas. Selain itu siswa kurang 

fokus pada penjelasan guru siswa kurang memahami tugas yang harus dilakukan. 

Menurut Mariana (2007) pembelajaran yang masih asing, tugas yang banyak akan 

membuat siswa kurang serius melakukan kegiatan. Permasalahan yang muncul 

adalah keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan dan cuaca yang tidak 

menentu sehingga perlu diperhitungkan antara musim yang berlangsung dengan 

materi yang akan diajarkan. Dalam melakukan kegiatan diluar kelas, waktu 

seakan berlalu lebih cepat. Hal ini karena siswa asyik dalam melakukan kegiatan 

dan tidak menghiraukan waktu. 

Sebanyak 81.4 % siswa mencapai kategori aktif dan sangat aktif, sehingga 

dinyatakan efektif, keefektifan pembelajaran dikarenakan pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan dengan penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan jelajah alam 

sekitar melibatkan siswa aktif dalam membangun pengetahuannya. Menurut 

Mulyaningrum (2006) Dengan menggunakan JAS siswa akan diberikan ruang 

gerak yang luas untuk beraktivitas, sehingga akan menyebabkan siswa lebih aktif. 

Hal ini sejalan dengan Afiatin (2007) yang berpendapat metode pembelajaran 

yang membutuhkan partisipasi aktif dari siswa untuk menyusun pengetahuan dan 

pemahaman sendiri, akhirnya meningkatkan mutu kualitas siswa. Secara 

berkelompok siswa dituntut untuk dapat mencari, menemukan dan 

mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan foto tumbuhan dan panduan yang 
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dipersiapkan guru. Melalui kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas, 

hubungan antar siswa menjadi setara, siswa jadi memiliki tanggung jawab penuh 

atas kegiatan belajarnya (Nugraheni 2007). Tujuan utama dari melakukan 

pengamatan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

biologi. Selain itu, dengan kunci determinasi siswa menjadi lebih mudah dalam 

memahami materi karena siswa sendiri yang membangun informasi yang 

diperlukan sesuai dengan yang mereka lakukan. Menurut radler (2008) kunci 

determinasi melatih siswa untuk lebih cermat dalam melkukan pengamatan dan 

menggali informasi.  

Keaktifan siswa di kelas VII A tergolong rendah. Hal ini merujuk pada 

aktivitas pengamatan siswa yang tergolong rendah dan para siswa kurang fokus 

pada instruksi yang diberikan. Siswa  kelas VII A cenderung kurang bekerja sama 

dengan sesama anggota kelompok dan bekerja sendiri. Selain itu kegiatan 

pengamatan yang dilakukan kelas VII A dilakukan pada siang hari dengan beban 

pelajaran sebelumnya yang tergolong berat, sehingga pada waktu pengamatan 

siswa lebih banyak bermainnya daripada bekerjanya. Kelas VII D merupakan 

kelas dengan aktivitas belajar yang terbaik, karena minat siswa kelas VII D dalam 

melakukan pengamatan tinggi, selain itu siswa kelas VII D juga aktif dalam 

bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

2. Hasil belajar siswa 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat dilihat bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan memiliki membantu siswa memahami materi yang 

diajarkan. Pembelajaran klasifikasi tumbuhan menggunakan kunci determinasi 

dengan pendekatan JAS menunjukkan hasil yang positif. Nilai rata-rata lebih 

tinggi dari kriteria yang telah ditentukan yaitu sebesar 65 (KKM yang diterapkan 

pihak sekolah sebesar 60). Hasil yang baik dikarenakan pengalaman belajar yang 

menyenangkan, sehingga dapat melekat lebih lama dalam memori siswa, yang 

pada akhirnya siswa menjadi lebih mudah mengingatnya kembali. 

Pembelajaran klasifikasi tumbuhan dengan bantuan penggunaan kunci 

determinasi dengan pendekatan JAS merangsang siswa untuk menjadi lebih peka 

dengan permasalahan yang ada di lingkungan siswa. Hal ini terjadi karena siswa 
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disinggungkan langsung dengan lingkungan yang merupakan sumber belajarnya. 

Menurut Suthardi (2006) dengan JAS siswa dihadapkan berbagai masalah nyata 

yang kemungkinan berbeda dengan yang dipikirkan, hal ini dapat merangsang  

munculnya sikap rasa ingin tahu dan sikap mencari pada diri siswa. Sesekali 

melakukan kegiatan pembelajaran diluar kelas juga dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. Sumber belajar yang menyenangkan (rekreatif) dapat 

meningkatkan motivasi bagi siswa untuk belajar sehingga membuat siswa menjadi 

lebih mudah memahami materi pelajaran (Mulyaningrum 2006). Siswa juga 

menjadi lebih mudah dalam pengenalan materi, karena sumber belajar yang 

digunakan secara nyata dihadirkan kehadapan siswa. Hal ini berbeda dengan 

pembelajaran yang mengharuskan siswa membayangkan benda yang harus 

dipelajari hanya dari tulisan atau ucapan guru. 

Hasil belajar siswa dalam bahasan klasifikasi tumbuhan menggunakan 

kunci determinasi dengan pendekatan JAS menunjukkan hasil yang positif. Hal 

ini dikarenakan didalam proses pembelajaran siswa diberi keleluasan untuk 

mengembangkan pengetahuan siswa sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan 

berdasarkan foto tumbuhan yang telah ditentukan. Siswa membangun 

pengetahuannya dengan apa yang dilakukannya, sehingga lebih mudah diterima 

dan mudah diingat kembali. Menurut Zulfah (2008) pembiasaan kepada siswa 

unutk memecahkan masalah sendiri akan menghasilkan pondasi siswa dalam 

memecahkan masalah belajarnya, sehingga siswa menjadi lebih mudah dalam 

belajar. sedangkan menurut Idha (2002) keterlibatan siswa dan pemberian 

motivasi akan memudahkan siswa dalam memahami konsep biologi secara 

mendalam. Selain itu penggunaan kunci determinasi juga akan membuat siswa 

lebih mandiri dalam belajar dan mengkonstruksikan, mengelola informasi yang 

didapatkan oleh siswa (Watson dan Miller 2009) 

Dari hasil yang didapat masih terdapat siswa yang tidak sebanyak 12 siswa 

(11.9 %). Dari hasil pengamatan, faktor yang menyebabkan siswa-siswa tersebut 

tidak tuntas belajar adalah kurangnya fokus pada saat pemberian penguatan 

materi, siswa agak kurang bersemangat dalam menerima materi. Faktor lain yang 

menyebabkan siswa tidak tuntas karena kebanyakan siswa mengalami kesulitan 

dalam mengikut pembelajaran, sehingga mengakibatkan nilai yang dicapai lebih 
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rendah . 

3. Tanggapan siswa 

Hasil angket menunjukkan 98.31 % setuju apabila pembelajaran biologi 

dikaitkan dengan alam sekitar siswa. Sebanyak 94.07 % siswa setuju bahwa 

penggunaan kunci determinasi dapat membantu memahami materi, dan setuju 

kunci determinasi dapat memotivasi siswa untuk belajar biologi. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran 

dengan mengkaitkan materi dengan alam sekitar dapat diterima siswa dengan 

baik. Siswa menjadi mudah memahami materi  karena menggunakan sumber/ 

media yang nyata dan menarik. Penggunaaan media yang baik akan meningkatkan 

pemahaman dan penguasaan terhadap materi (Arrijani 2005). Menurut Iswanto 

(2007) pemberian materi menggunakan media yang menarik akan meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber atau bahan pembelajaran merupakan 

pembelajaran yang lebih bermakna daripada pembelajaran yang  hanya dilakukan 

didalam kelas. Hal ini mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Suasana baru ini lebih menyenangkan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pembelajaran diluar kelas mengakibatkan siswa dapat menyimpan dan 

membangun pengetahuan yang didapat sesuai dengan kemampuannya, selain itu 

timbul rasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Widayanti (2003) 

Metode pembelajaran luar kelas menjadikan siswa lebih bersemangat dalam 

belajar dan berkonsentrasi pada materi. Pembelajaran luar sekolah juga 

mengembangkan daya pikir siswa dan membuat suasana belajar lebih nyaman 

sehingga siswa lebih dapat memahami materi pelajaran dan lebih berani 

mengemukakan pendapat. Dari hasil angket dapat diketahui bahwa 82.61 % siswa 

menyukai suasana belajar yang berlangsung Pada akhirnya membuat siswa lebih 

aktif. Pembelajaran yang dilaksanakan diluar kelas disukai oleh para siswa karena 

mengurangi rasa jemu sewaktu melakukan kegiatan pembelajaran. Adanya variasi 

dalam penyampaian materi akan membuat siswa menjadi tidak cepat bosan dalam 

belajar. Selain itu dengan menghadirkan objek asli kehadapan siswa 

mengakibatkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. 
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Hasil angket kelas VII D menunjukkan terjadi penurunan minat siswa 

terhadap suasana belajar yang dari sebelumnya ± 97 % siswa menyukai suasana 

belajar sebelum pembelajaran (pembelajaran yang dilakukan guru) menjadi ± 85 

% siswa yang menyukai suasana saat pembelajaran. Dari Tanya jawab dengan 

siswa kelas VII D, alasan terjadi penurunan adalah karena kondisi kelas yang 

cenderung lebih ramai, sehingga mengganggu konsentrasi siswa lain dalam 

belajar. Konsentrasi siswa mudah sekali beralih karena di luar kelas sering kali 

banyak gangguan misalnya suara bising, orang yang hilir mudik, cuaca di luar 

kelas yang tidak menentu misalnya hujan atau angin dan lain-lain (SMPN1 Talaga 

2010). Menurut Nicol (2003) keadaaan lingkungan yang tidak menentu akan 

menyebabkan siswa kurang bisa berkonsentrasi dengan materi pembelajaran. 

Untuk itu guru perlu membuat persiapan yang matang untuk mengantisipasi 

kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul.  

Sebagian siswa kelas VII B merasa kesulitan mengikuti pembelajaran 

penggunaan kunci determinasi dengan pendekatan JAS. Siswa sulit beradaptasi 

dengan pembelajaran yang dilakukan dan masih asing dengan proses 

pembelajaran yang masih baru. Setiap hari siswa dihadapkan dengan proses 

belajar yang hampir sama, yaitu duduk, mencatat apa yang ditulis guru dipapan 

tulis, tugas untuk mengerjakan LKS diberikan guru saat guru berhalangan hadir, 

atau ada waktu yang tersisa, seperti halnya dengan praktikum yang dilakukan 

sesekali. Hal ini mengakibatkan siswa kesulitan dalam kegiatan pembelajaran, 

yang berimbas pada nilai yang didapat siswa menjadi rendah. Menurut Mariana 

(2007) siswa yang belum terbiasa dengan pembelajaran yang berlangsung akan 

enggan untuk mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Sehingga perlu 

diadakan pengenalan dan sosialisasi metode baru yang akan digunakan, agar 

penerapanya lebih optimal (Hasanah 2007) 

4. Tanggapan guru 

Secara umum guru memberi apresiasi baik kepada pembelajaran yang 

dilakukan. Menurut guru siswa cenderung menjadi aktif dan terlihat gembira saat 

mengikuti pelajaran, sehingga siswa lebih mudah menyimpan informasi yang 

didapat siswa. Guru juga mengharapkan dengan pembelajaran ini siswa dapat 
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lebih memahami materi yang diajarkan. Karena siswa dihadapkan pada objek 

yang nyata, sehingga kesulitan siswa dalam mencerna materi menjadi berkurang. 

Guru berpendapat bahwa dalam melakukan kegiatan pembelajaran siswa 

memiliki kelemahan. Kelemahan siswa adalah pada daya konsentrasi siswa yang 

secara umum sangat kurang, sehingga perlu adanya peningkatan motivasi. Daya 

onsentrasi siswa yang kurang disebabkan lingkungan belajar siswa yang mudah 

berubah, sehingga akan mengakibatkan konsentrasi siswa mudah teralihkan. 

Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini adalah 

kondisi cuaca dan alokasi waktu, selain itu area yang luas mengakibatkan siswa 

menjadi tidak fokus dalam melakukan pengamatan. Konsentrasi siswa mudah 

beralih  pada kejadian yang terjadi disekitarnya, selain itu kelompok siswa bekerja 

secara menyebar mengakibatkan guru kerepotan dalam melakukan pengawasan 

dan pendampingan. Pembelajaran dengan pendekatan JAS membutuhkan banyak 

waktu, tenaga dan biaya, serta menuntut siswa selalu aktif, sehingga pembelajaran 

dengan pendekatan JAS perlu disosialisasikan terlebih dahulu (Mariana 2007). 

Penggunaan pendekatan JAS juga masih asing bagi siswa, sehingga 

pengenalannya perlu proses. Menurut Siyanto (2007) pendekatan JAS dalam 

proses pembelajaran perlu diterapkan secara intensif dan berkesinambungan untuk 

setiap materi Biologi karena untuk melihat hasilnya diperlukan waktu yang lama. 



 
 

30 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

kunci determinasi dengan pendekatan jelajah alam sekitar (JAS) efektif 

digunakan pada pembelajaran klasifikasi tumbuhan di SMP Negeri 4 

Temanggung. 

B. Saran 

Dalam melakukan penelitian terdapat kendala yang mengganggu proses 

belajar mengajar, untuk itu disarankan : 

1. Agar efektif dalam penggunaan waktu dan memudahkan guru melakukan 

pendampingan disarankan menggunakan area pengamatan yang terbatas 

2. Guru disarankan memberikan teguran keras kepada siswa untuk 

memperhatikan alokasi waktu yang digunakan sebelum kegiatan 

pengamatan dilaksanakan. 
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Silabus 
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 TEMANGGUNG 
Mata pelajaran : IPA (Biologi) 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu : 4 X 40 menit 
Standart Kompetensi  :  6.  Memahami keanekaragaman makhluk hidup 
Kompetensi dasar Materi pokok/ 

pembelajaran 
Kegiatan 
pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
waktu 

Sumber 
belajar 

6.2  Mengklasifikasikan  
makhluk hidup 
berdasarkan ciri- 
ciri yang dimiliki  

 
 
 

Klasifikasi 
Makhluk hidup 

� Identifikasi 
tumbuhan 
berdasarkan 
ciri yang 
dimiliki 

� Melakukan 
klasifikasi 
sederhana  
dengan kunci 
determinasi 

� Diskusi 
kelompok 

1. Siswa mampu 
mengidentifikas
i tumbuhan 
yang diremukan 

2. Siswa mampu 
menggunakan 
kunci 
determinasi 
untuk 
mengklasifikasi
kan tumbuhan 
 

Bentuk instrumen 
; 
LKS, post test 
Aktivitas siswa, 
hasil karya 
(artifact) 

4× 40 menit Sumber  : 
Buku Paket,  
 Bahan : 
LKS 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SMP Negeri 4 Temanggung 

Kelas / Semester  : VII ( Tujuh ) / semester 1 

Mata pelajaran   : IPA ( Ilmu Pengetahuan Alam ) 

Alokasi Waktu  : 2 Jam pelajaran ( 2 x 40 menit) 

Standar Kompetensi  :  6.  Memahami keanekaragaman makhluk hidup  

Kompetensi Dasar : 6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri –    

ciri yang dimiliki 

Indikator : 

a. Siswa mampu mengidentifikasi tumbuhan 

b. Siswa mampu menggunakan kunci determinasi untuk mengklasifikasikan 

tumbuhan 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah 

2. Mengklasifikasikan tumbuhan yang telah ditemukan dengan menggunakan 

kunci determinasi 

� Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Materi Pembelajaran : Klasifikasi Makhluk Hidup 

Metode Pembelajaran : Model 

  - Direct Instruction (DI) 

  - Cooperative Learning 

  Metode 

  - Diskusi kelompok 

   - Eksplorasi  
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Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan pertama : 

a.  Kegiatan Pendahuluan 

• Motivasi dan apersepsi 

- Guru memberikan apersepsi “ pernahkah kalian melihat pohon pinus?”, 

”bagaimana ciri fisik dari pohon pinus?”, “ pengamatan terhadap ciri fisik 

tersebut disebut identifikasi dan hal ini yang akan kita pelajari hari”.  

• Prasyarat pengetahuan 

  -  Apakah dasar klasifikasi makhluk hidup?  

•  Pra eksperimen 

  -  Berhati-hatilah dalam melakukan pengamatan. 

b.  Kegiatan Inti 

� Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

� Menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. 

� Menjelaskan dasar sederhana dalam klasifikasi tumbuhan. 

� Mengetahui klasifikasi tumbuhan menurut Carolus Linnaeus. 

� Mengetahui sistem klasifikasi 5 kingdom. 

� Menuliskan nama ilmiah tumbuhan. 

� Menjelaskan tujuan kunci determinasi. 

� Menjelaskan cara penggunaan kunci determinasi 

� menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

� memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

� melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

� Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

� Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. 
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� Peserta didik (dibimbing oleh guru) jalan-jalan ke halaman sekolah 

untuk mencatat makhluk hidup yang ditemukan. 

� Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendeterminasikan tumbuhan 

yang ditemukan berdasarkan petunjuk gambar dari guru 

� Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dan kerja kelompok 

� Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

� Memberikan reward terhadap keberhasilan peserta didik, 

� memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

� memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

� memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

� berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

� membantu menyelesaikan masalah; 

� memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

� memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

� memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

� bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

� melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

� memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

� merencanakan kegiatan tindak lanjut; 
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Sumber Belajar 

a.  Buku IPA Terpadu  

b.  Alat dan bahan praktikum 

c.  Lingkungan 

Penilaian 

1. Aktivitas siswa 

Pertemuan Kedua 

Langkah-langkah Kegiatan 

a. Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran pada hari ini untuk melanjutkan 

pengamatan dan melakukan diskusi kelas. 

b. Kegiatan Inti 

� Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

� memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

� melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran;  

� Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru:. 

� Peserta didik dalam setiap kelompok melakukan eksperimen sesuai 

dengan langkah kerja yang telah dijelaskan oleh guru. 

� Guru memeriksa eksperimen yang dilakukan peserta didik apakah 

sudah dilakukan dengan benar atau belum. Jika masih ada peserta 

didik atau kelompok yang belum dapat melakukannya dengan benar, 

guru dapat langsung memberikan bimbingan. 

� Peserta didik dalam setiap kelompok berdiskusi untuk menuliskan 

nama ilmiah makhluk hidup yang ditemui di sekitar sekolah. 

� Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara klasikal. 

� Guru menanggapi hasil diskusi peserta didik dan memberikan 
informasi yang sebenarnya. 



39 
 

 

� Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

� memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

� memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

� memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

� berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

� membantu menyelesaikan masalah; 

� memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

� memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

� memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

� bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

� melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

� memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

� merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk post test 

Sumber Belajar 
1. Buku paket IPA tepadu 

2. LKS 

Penilaian 
1. Aktivitas siswa  
2. LKS 
3. Post test 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Identifikasi tumbuhan dan klasifikasi tumbuhan menggunakan kunci determinasi 

Tujuan : 

Melakukan identifikasi tumbuhan yang ada dilingkungan sekolah 

Melakukan klasifikasi menggunakan kunci deteminasi 

Alat dan bahan 

1. Tumbuhan 

2. Alat tulis 

3. Kunci determinasi 

4. Lup/ kaca pembesar 

Cara kerja : 

1. Carilah tumbuhan berdasarkan gambar yang ada di LKS yang telah kalian 

dapatkan 

2. Lalukan pengamatan terhadap ciri fisik tumbuhan yang telah kalian 

temukan, kemudian isikan data pengamatan sesuai tabel pengamatan. 

3. Lakukan klasifikasi terhadap tumbuhan yang telah diamati menggunakan 

kunci determinasi yang telah disediakan 

4. Diskusikan hasil determinasi dengan anggota kelompok dan jawab 

pertanyaan yang ada pada LKS 

5. Presentasikan hasil diskusi didepan kelas 
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Foto tumbuhan yang harus dicari dan diidentifikasi 
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KUNCI DETERMINASI SEDERHANA 

 

1. a. Hidup dengan membentuk koloni yang rapat …………………………………….. 2 
b. Hidup individual ...………………………………………………….……….…… 3 

2. a. Koloni seperti beledru/ karpet  …………………………….………….. Funaria sp 
b. Koloni berupa lembaran pipih seperti daun………. .......  Marchantia polymorpha 

3. a. Tumbuhan tidak memiliki bunga, daun muda menggulung ……………..…..……4 
b. Tumbuhan berbunga /organ yang berfungsi sebagai bunga, daun muda tidak 

menggulung …………………………………………….……...………...…..….. 10 
4. a. Tumbuh dengan menjalar/ merayap ..………………………….………..……….. 5 

b. Tumbuh tidak demikian  ..………………………………….……………………. 6 
5. a. Daun majemuk berdaun 4, menjalar di atas tanah, tangkai daun tegak 

………………………………………………………………………  Marsilea crenata 
b. Daun tunggal, tebal, tumbuh merayap di pohon ……. Drymoglossum piloselloides 

6. a. Tepi daun rata ………………………………………………………………….… 7 
b. Tepi daun memperlihatkan lekukan ………………………………………..……. 8 

7. a. Tangkai daun panjang, dengan anak daun banyak dan tersusun rapat 
………………………………………………………….…… Nephrolepis exaltata 

b. Tangkai daun pendek, anak daun jarang dan tersusun renggang 
…………………………………………………………………. Angiopteris evecta 

8. a. Ujung daun tumpul / cenderung membulat ………..…………. Adiantum tenerum 
b. Ujung daun/anak daun runcing ………………………..………………………… 9 

9. a. Hidup epifit dipohon ……………………………………….. Drynaria quercifolia 
b. Hidup di tanah ………………………………………... Pityrogramma calomelanos 

10. a. Daun memiliki bangun meruncing seperti jarum…………….…..… Pinus merkussi 
b. Daun tidak memiliki bangun demikian …………………………………………. 11 

11. a. Tumbuhan dengan bangun roset ……….……………………………..………… 12 
b. Tumbuhan tidak dengan bangun roset ……….……………...……………...……13 

12. a. Bagian daun terlebar berada diujung helaian …………....….. Elephantopus scaber 
b. Bagian terlebar daun berada dipangkal helaian ……..……..….... Sonchus asiaticus 

13. a. Pertulangan daun sejajar atau melengkung, bunga berupa bunga bulir ...……...... 14  
b. Pertulangan daun menyirip /menjari, bunga tidak demikian .………………….... 21 

14. a. Batang bersegi 3 /4, ibu  tangkai bunga tidak berbuku/ beruas, tidak terdapat lidah 
..……..…………………………………………………………………………….. 15 

b. Batang bulat /pipih, ibu tangkai bunga beruas, lidah kerap terlihat diantara pelepah 
dan helaian daun ..….……………………………………………………..……… 16 

15. a. Anak bulir kecil, terkumpul membentuk bongkol berbentuk bola 
...............................................................................................  Kyllinga monocephala 

b. Anak bulir terkumpul menjadi bulir pendek dan tipis, batang segi tiga 
…………………………………………………………….……. Cyperus rotundus 
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16. a. Tangkai anak bulir terkumpul pada karangan bunga 2-8 dalam pelepah daun yang 
pipih, anak bulir bertangkai pendek, helaian daun lanset 
………………………………………...………………..…..  Axonopus compressus  

b. Tangkai anak bulir berdiri sendiri, anak bulir berkumpul berjejal pada sisinya 
…………..………………………….……………………………………………. 17 

17. a. Anak bulir sangat pipih berbentuk sisir diperpanjang dalam ujung yang telanjang, 
tertancap pada tinggi yang sama, tangkai panjang berambut 
..………………………….….…………….………..…… Dactyloctenium aegyptium 

b. Anak bulir tidak demikian…………………….………….……………………... 18 
18. a. Anak bulir duduk dengan tangkai sangat pendek, tidak bercabang, terkumpul 

menjadi bulir/ tandan …………………………………….………………………… 19 
b. Anak bulir tidak demikian ………………..……….…………..………………… 20 

19. a. Pelepah daun pada tepi berambut panjang, bulir kerap kali tertancap pada 
ketinggian tidak sama ……………………………………………….. Eleusine indica 
b. Pelepah daun tidak berambut, anak bulir 3-5 buah, tertancap pada ujung dengan 
ketinggian sama ………….…..…………………………………... Cynodon dactylon 

20. a. Anak bulir tidak berjarum, bertangkai pendek, dua/lebih, becabang, malai 
terkumpul rapat berbentuk bulir diujung, pada pangkal terdapat rambut putih  

……………..…………………………………………………. Imperata cylindrica 
b. Anak bulir berjarum, bertangkai panjang/pendek, terdapat di atas ibu tangkai yang 
panjang dan bercabang ……………………………………………….… Oriza sativa 

21. a. Daun bangun ginjal………………………………………..……. Centella asiatica 
b. Bangun daun tidak demikian…………………………………………………….. 22 

22. a. Duduk daun saling berhadapan.…………….……………………….…………… 23  
b. Duduk daun tidak saling berhadapan ……………………………………….…...  27 

23. a. Helaian daun bulat telur memanjang/ memanjang lanset ……………….………. 24  
b. Helaian daun tidak demikian…………………………………………………..…  26 

24. a. Bunga terminalis tersusun dalam karangan rapat berbentuk malai rata 
…………...………………………………………………. Eupathorium inulifolium 

b. Bunga axilaris / terminalis …………………...…………………………………... 25 
25. a. Bunga berbentuk bulir / bercabang di pangkal……………. Amaranthus spinosus 

b. Bunga berbentuk bongkol …………………………………..……….. Eclipta alba 
26. a. Bunga majemuk berbentuk malai……………………….…. Agerantum conyzoides 

b. Bunga majemuk bentuk setengah bola …..…………..……..…… Euphorbia hirta 
27. a. Daun merupakan daun majemuk………………………………………. Sida acuta 

b. Daun merupakan daun majemuk…………………………………….…………… 28 
28. a. Daun majemuk dengan anak daun bentuk jantung terbalik…... Oxalis corniculata 

b. Daun majemuk dengan anak daun bentuk jantung terbalik ….............................. 29  
29. a. Bunga tunggal dengan tangkai pendek …………...……...…….. Phyllantus niruri 

b. bunga majemuk, tangkai panjang 2 - 4 cm ………….…..……… Oxalis barrilieri 
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PANDUAN IDENTIFIKASI TUMBUHAN 

Dalam melakukan identifikasi pada tumbuhan, pengamatan yang dilakukan meliputi pada 

bagian: 

1. Daun 

2. Batang 

3. Akar 

4. Alat perkembangbiakan meliputi bunga, buah, biji 

5. Bagian lain yang merupakan metamorphosis akar, batang, dan daun 

namun untuk melakukan identifikasi secara sederhana, cukup dilakukan pengamatan untuk 

daun, batang dan akar. 

1. DAUN 

Daun yang lengkap memiliki pelepah, tangkai daun , dan helian daun, namun 

kebanyakan tumbuhan memiliki daun yang tidak lengkap, dan hanya memiliki salah 

satu/ dua dari ciri tersebut. Sifat sifat daun yang perlu diketahui adalah : 

A. Bentuk helaian 

Penggolongan daun berdasarkan bentuk helaian disasarkan pada : 

a) Bagian daun terlebar berada di tengah helaian daun 

- Bulat/ bundar, jika Panjang : Lebar = 1:1, dan tangkai daun berada 

ditengah helaian, contoh daun teratai.  

- Bangun perisai, P:L = 1:1, dan tangkai daun berada di pangkal daun, 

contoh daun jarak.  

- Jorong, jika Panjang : Lebar  = 1½ -2 : 1, contoh daun nangka.  

- Memanjang, jika Panjang : Lebar 2½ - 3 : 1, contoh daun sirsat dan 

srikaya.  

- Bangun lanset, jika Panjang : Lebar 3-5 : 1, contoh daun kamboja.  

b) Bagian daun terlebar berada dibawah tengah helaian daun 

Dibedakan menjadi 2 golongan : 

i. Pangkal daun tidak bertoteh 

- Bangun bulat telur, misal daun kembang sepatu.  

- Bangun segitiga, misal daun bunga pukul 4.  
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- Bangun delta, yaitu bangun segitiga sama sisi, contoh daun air mata 

pengantin. 

- Bangun belah ketupat, yaitu bangun segi empat yang sisinya tidak 

sama.  

ii.  Pangkal daun bertoreh atau berlekuk. 

- Bangun jantung,  seperti bangun bulat telur, tetapi pangkal daun 

memiliki lekukan, misal  daun waru.  

- Bangun ginjal, daun yang pendek dan lebar dengan ujung tumpul dan 

pangkal berlekuk dangkal, contoh daun pegagan.  

- Bangun anak panah, daun tidak lebar, ujung tajam dengan pangkal 

berlekuk tajam.  

- Bangun tombak, seperti anak panah, tetapi bagian pangkal daun kiri 

kanan mendatar, contoh daun wewehan.  

- Bertelinga, seperti bangun tombak, tetapi pangkal daun kiri kanan 

membulat, contoh, daun tempuyung. 

c) Bagian daun terlebar berada diatas tengah helaian daun 

- Bangun bulat telur sungsang, seperti bangun bulat telur, tetapi 

bagian terlebar berada di dekat ujung daun, contoh daun sawo kecik.  

- Bangun jantung sungsang, contoh daun sidaguri, semanggi gunung. 

- Bangun segitiga terbalik/ pasak, contoh daun semanggi.  

- Bangun spatula, seperti nagun bulat telur dengan bagian bawah agak 

memanjang, contoh daun tapak liman, daun lobak.  

d) Tidak ada bagian daun yang terlebar 

- Bangun garis, degnan penampang melintang pipih dan daun sangat 

panjang, misalnya daun rumput-rumputan.  

- Bangun pita, seperti bangun garis, tetapi lebih panjang, misal daun 

jagung.  

- Bangun pedang, seperti bangun garis, tetapi daun tebal ditengahnya 

dan tipis dikedua sisinya, misal daun nanas sebrang. 

- Bangun paku, bentuk daun hampir silindris, ujung runcing, kaku, 

misal daun Araucaria cunninghamii. 

- Bangun jarum, seperti bangun paku, tetapi lebih kecil dan meruncing 

panjang, misal daun pinus 
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B. Ujung daun 

Bentuk ujung daun yang sering dijumpai adalah : 

- Runcing, kedua sisi bertemu diujung dengan membentuk sudut lancip 

contoh daun bunga mentega (Nerium).  

- Meruncing, seperti ujung runcing, tetapi titik pertemuan lebih tinggi dari 

yang seharusnya, contoh daun sirsat. 

- Tumpul, ujung daun memebntuk sudut tumpul,  sering dijumpai pada 

bangun daun bulat telur terbalik/ bangun spatula, contoh daun sawo kecik, 

daun tapak liman.  

- Membulat, ujung daun tumpul, tetapi tidak membentuk sudut  sama 

sekali, terdapat pada bangun daun bulat, jorong, bangun ginjal, misal daun 

teratai.  

- Rompang, apabila ujung daun tampak seperti garis yang rata, contoh anak 

daun semanggi. 

- Terbelah, apabila ujung daun memperlihatkan lekukan, contoh, daun 

sidaguri, daun bayam.  

- Berduri, jika ujung daun ditutup bagian yang keras dan tajam, contoh 

daun nanas sebrang. 

C. Pangkal daun 

Pangkal daun dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a) Yang tepi daunnya tidak pernah bertemu, tetapi dipisahkan pangkal tulang 

daun 

• Runcing, biasanya terdapat pada daun bangun memanjang, lanset,dan 

belah ketupat. 

• Meruncing, biasanya pada daun bangun bulat telur sungsang, bangun 

spatula. 

• Tumpul,  pada daun bangun bulat telur, jorong. 

• Membulat, pada daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur. 

• Rompang/rata, pada daun bangun segitiga, delta, tombak. 

• Berlekuk, pada daun bangun jantung, ginjal, anak panah. 
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b) Yang tepi daunnya bertemu dan berlekatan satu sama lain 

• Pertemuan tepi daun pada pangkal terjadi pada sisi yang sama terhadap 

batang sesuai dengan letak daun pada batang tadi, biasanya pada daun 

bangun perisai. 

• Pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang yang berlawanan 

atau berhadapan dengan letak daunnya, seolah olah daun tertembus 

batangnya, contoh pada daun teratai 

D. Susunan tulang daun 

a) Daun bertulang daun menyirip, mempunyai 1 tulang daun dari pangkal ke 

ujung yang nerupakan terusan tangkai daun, contoh pada tumbuhan dikotil 

seperti mangga, jambu. 

b) Daun bertulang daun menjari, dari ujung tangkia daun keluar beberapa 

tulang yang memencar, seperti jari tangan, contoh pada tumbuhan dikotil 

seperti kapas, jarak. 

c) Daun bertulang daun melengkung, daun ini mempunyai beberapa tulang 

yang besar yang keluar memencar dari pangkal daun, dan kemudian menjadi 

satu kembali di ujung daun, contoh pada tumbuhan monokotil seperti gadung, 

genjer 

d) Daun yang bertulang daun sejajar, biasanya terdapat pada daun bangun 

garis/pita, yang mempunyai satu tulang daun yang besar di tengah dan 

beberapa tulang daun lebih kecil yang letaknya saling sejajar , contoh pada 

tumbuhan monokotil seperti padi, rumput teki 

E. Tepi daun 

Secara garis besar dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a) Tepi daun rata 

b) Tepi daun bertoreh : 

1. Bertoreh merdeka, yaitu toreh yang tidak mempengaruhi bentuk daun, 

karena toreh dangkal dan kurang jelas, yang sering ditemui adalah : 

a) Bergerigi, jika sinus ( bagian yang menjorok kedalam), dan angulus 

(bagian yang menjorok keluar) sama lancip.  

b) Bergerigi ganda, seperti tepi bergerigi, tetapi angulusnya culup besar 

dan bergerigi lagi.  

c) Bergigi, apabila sinus tumpul, dan angulus lancip.  
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d) Beringgit, apabila sinus lancip dan angulus tumpul.  

e) Berombak, apabila sinus dan angulus sama-sama tumpul.  

2. Toreh yang mempengaruhi bentuk daun, apabila toreh yang ada cukup 

besar, dan bentuk daun menjadi terpengaruh, pada dasarnya dibedakan : 

a) Berlekuk, jika panjang toreh kurang dari ½ panjang tulang daun 

dikanan kirinya  

b) Bercangap, jika dalamnya toreh kurang lebih ½ panjang tulang daun 

dikiri dan kanannya. 

c) Berbagi, jika dalamnya toreh melebihi ½ panjang tulang daun dikiri 

kanannya.  

Yang kemudian ditemukan toreh dengan kombinasi, yaitu: 

a) Berlekuk menyirip, jika tepi daun berlekuk mengikuti susunan 

tulang daun yang menyirip, contoh daun terong. 

b) Bercangap menyirip, tepi bercangap, dengan susunan tulang daun 

menyirip, contoh daun keluwih 

c) Berbagi menyirip, tepi daun berbagi dengan susunan tulang daun 

menyirip, contoh pada daun sukun. 

d) Berlekuk menjari, tepi berlekuk, susunan tulang daun menjari, 

contoh daun kapas. 

e) Bercangap menjari, jika tepi daun bercangap, dengan susunan tulang 

daun menjari, contoh pada daun jarak. 

f) Berbagi menjari, jika tepi daun berbagi, dengan susuna tulang daun 

menjari, contoh daun ketela pohon. 

F. Daging daun 

a) Tipis seperti selaput, misal daun paku selaput. 

b) Seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar, misal daun pisang. 

c) Tipis lunak, misal daun selada air. 

d) Seperti perkamen, tipis tetapi cukup kaku, misal daun kelapa. 

e) Seperti kulit, helaian cukup tebal dan kaku, misal daun nyamplung 

f) Berdaging, yatu jika tebal dan berair, misal daun lidah buaya. 
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2. BATANG 

A. Berdasarkan jelas tidaknya batang pada tumbuhan, dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Tumbuhan yang tidak berbatang, disebabkan batang amat pendek, sehingga 

seakan akan daun keluar dari akar, dan tersusun rapat satu sama lain, misalnya 

pada lobak dan sawi. 

2. Tumbuhan yang jelas berbatang, dibedakan menjadi : 

1. Batang basah ( herbaceous) yaitu batang yang lunak dan berair, contoh pada 

bayam, krokot. 

2. Batang berkayu, yaitu batang yang biasanya keras dan kuat, karena terdiri 

dari kayu, terdapat pada pohon-pohonan dan semak-semakan. 

3. Batang rumput, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang 

nyata, dan sering kali berongga, contoh pada padi. 

4. Batang mendong, seperti batang rumput, tetapi mempunyai  ruas-ruas yang 

lebih panjang, contoh pada mendong, wlingi. 

B. Berdasarkan bentuknya batang dibedakan menjadi : 

1. Batang bulat, misalnya pada bambu, kelapa. 

2. Bersegi, kemungkinannya : 

a) Bangun segi tiga, misal batang teki 

b) Bangun segi empat, misalkan batang iler 

3. Pipih, dan biasanya melebar menyerupai daun, dan mengambil alih tugas daun, 

dan kemudian dinamakan : 

a) Filokladia, jika amat pipih, dan mempunyai pertumbuhan terbatas. 

b) Kladodia, jika masih terus tumbuh dan mengadakan percabangan, 

misalkan kaktus. 

3. AKAR 

Lazimnya  pada akar yang akan diperhatikan adalah system perakarannya, yaitu: 

1. System akar tunggang,jika akar lembaga terus tumbuh dan berkembang menjadi 

akar pokok yang bercabang mnejadi akar yang lebih kecil, biasanya pada 

tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Dan dibedakan  menjadi : 

a) Akar tunggang yang tidak bercabang/ bercabang sedikit dan biasanya berupa 

akar halus, yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Misalnya : 

- Berbentuk tombak, pangkalnya besar, meruncing ke ujung, dengan 

serabut  sebagai percabangan, misalnya akar lobak, dan wortel. 
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- Berbentuk gasing, pangkal akar besar, bulat, akar serabut sebagai cabang 

hanya pada ujung, ujung akar tumbuh meruncing sempit, contoh pada 

bengkuang. 

- Berbentuk benang, jika akar tunggang kecil panjang, seperti akar 

serabut, dan sedikit bercabang, contoh pada kratok. 

b) Akar tunggang yang bercabang , akar ini berbentuk kerucut, tumbuh lurus 

kebawah, bercabang, cabang, dan cabangnya bercabang, sehingga 

memberikan kekuatan yang lebih pada batang. 

2. Sistem akar serabut, jika akar lembaga dalam perkembangannya mati dan 

selanjutnya disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan keluar 

dari pangkal batang, biasanya pada tumbuhan monokotil, pada akar serabut dapat 

ditemukan yang: 

- Akar penyusun serabut kecil kecil dan berbentuk benang, misal pada padi 

- Akar penyusun kaku dan keras dan cukup besar seperti tambang, misalnya 

pada akar kelapa. 

- Akar serabut besar-besar, hampir sebesar lengan, dan tidak 

memperlihatkan percabangan, misal pada pandan. 

4. Alat perkembangbiakan 

A. Bunga 

Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif, berdasarkan jumlah bunga yang 

dihasilkan, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan menghasilkan bunga tunggal 

(planta uniflora) jika tumbuhan hanya memiliki 1 bunga, dan tumbuhan 

menghasilkan bunga banyak (planta multiflora) jika tumbuhan memiliki banyak 

bunga. Berdasarkan letaknya pada tumbuhan, ada bunga pada ujung tumbuhan (flos 

terminalis) dan bunga yang tumbuh pada ketiak daun tumbuhan (flos lateralis) 

B. Buah 

Pada umumnya buah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: 
1. Buah semu : jika buah terbentuk bukan dari bakal buah, tetapi dari bagian 

bunga lainnya. Penggolongan buah semu: 
a) Buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan 

satu bakal buah. Selain bakal buah ada bagian lain bunga yang ikut 
membentuk buah, misal : 
- Tangkai buah : pada jambu monyet 
- Kelopak bunga : pada ciplukan 

b) Buah semu ganda, apabila pada satu bunga ada lebih dari satu bakal buah 
yang saling bebas dan ikut tumbuh menjadi buah, contoh pada arbei. 
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c) Buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari beberapa bunga 
akan tetapi dari luar tampak seperti satu buah, misal pada nangka, keluwih, 
dan buah lo 

2. Buah sejati, jika buah terbentuk dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga 
lainnya yang masih tinggal bagian ini merupakan bagian buah yang tidak 
berarti. Penggolongannya : 
a) Buah sejati tunggal, jika buah sejati yang terjadi dari satu bunga dan satu 

bakal buah, penggolongannya : 
- Buah sejati tunggal yang kering, jika bagian luar buahnya keras dan 

mengayu seperti kulit yang kering, misal pada kacang tanah. 
Penggolongannya : 
� Buah sejati tunggal kering yang mengandung satu biji, yaitu ; 

• Buah padi, jika buah berdaging tipis, mengandung satu biji, dan 
kulit buah berlekatan dengan kulit biji, dan kulit biji berlekatan 
dengan biji. Contoh : buah padi dan buah jagung. 

• Buah kurung, jika buah berbiji 1, tidak pecah, dinding buahnya 
tipis, berdampingan dengan kulit biji, tetapi tidak berlekatan. 
Contoh pada bunga matahari. 

• Buah keras, seperti buah kurung tetapi mempunyai kulit buah 
yang kaku dan keras berkayu. Contoh pada buah sarangan 

• Buah keras bersayap, seperti buah keras, tetapi pada kulit buah 
terdapat suatu alat tambahan berupa sayap. 

� Buah sejati tunggal yang berbiji banyak, contoh : 
� Buah berbelah, buah ini memiliki banyak ruang, jika masak 

buah pecah menjadi beberapa bagian, tetapi biji tidak dapat 
keluar , contoh pada buah pegagan (Centella asiatica), buah 
selasih 

� Buah kendaga, sama seperti buah berbelah, tetapi bagian-
bagiannya dapat pecah lagi, sehingga iji dapat keluar dari 
biliknya. Contoh pada jarak (Ricinus communis L), buah 
geranium 

� Buah kotak, jika buah kering terdiri dari satu atau beberapa daun 
buah, jika masak lalu pecah, tetapi kulit buah yang pecah lama 
melekatpada tangkai buah, penggolongan : 
• Buah bumbung, jika buah tersusun dari satu helai daun buah, 

mempunyai satu ruangan dengan banyak biji didalamnya, jika 
masak pecah menurut kampuh perutnya, misal buah biduri, 
dan buah sari cina. 

• Buah polong, jika buah terbentuk dari satu daun buah dan 
mempunyai satu ruangan atau lebih, jika sudah masak buah 
pecah menurut 2 kampuhnya yang berawal dari ujungnya, 
biasanya terdapat pada tumbuhan Papilionaceae dan 
Mimosaceae. 
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• Buah lobak /polong semu, jika buatersusun dari 2 daun buah, 
punya satu ruangan dengan 2 tembuni pada perlekatanna, jika 
sudah masak bah pecah menurut 2 kampuhnya, tetapi dari 
pangkal buahnya, misal pada buah lobak dan buah sawi 

• Buah kotak sejati, jika terjadi dari 2 daun buah atau lebih dan 
mempunyai ruangan yang  jumlahnya sesuai dengan 
banyaknya daun buah. Contoh buah durian, buah anyelir, dan 
buah krokot. 

- Buah sejati tunggal berdaging, jika buah tidak pecah apabila buah 
masak kecuali buah pala, penggolongannya : 

� Buah buni, jika buah mempunyai dinding 2 lapisan, lapisan luar 
yang tipis dan menjangat, dan lapisan dalam yang tebal, lunak dan 
berair, sering dapat dimakan, contoh buah pepaya (Carica papaya 
L.), buah belimbing (Averrhoa carambola L.) 

� Buah metimun, sama dengan buah uni, tetapi kulit buah luar lebih 
kaku dan lebih tebal, ruangan buah selain berisi biji dalam jumlah 
besar masih mempunyai ruangan kosong. Contoh buah mentimun 
(Cucumis sativus L.), waluh (Cucurbita moschata Duch.), buah 
markisa (Passiflora quadrangularis L.) 

� Buah jeruk, variasi buah buni, dengan 3 lapisan, yaitu : 
- Lapisan luar yang kaku menjangat dan mengandung banyak kelenjar 

minyak astiri. 
- Lapisan tengah yang bersiifat spon 
- Lapisan dalam yang bersekat-sekat yang didalamnya berisi air dan 

bijinya terdapat bebas. Contohnya : jeruk nipis (Citrus aurantifolia 
Swingle) dan marga jeruk lainnya. 

� Buah batu, mempunyai 3 lapisan kulit dengan spesifikasi : 
- Kulit luar yang tipis menjangat, licin mengkilat. 
- Kulit tengah yang berdaging tebal, atau berserabut, kalau 

berdaging iasanya dapat dimakan. 
- Kulit dalam yang amat kuat, kadang keras seperti batu. 

Contoh buah batu : mangga (Mangifera indica L.), kelapa 
(Cocos nucifera L.), nyamplung (Calophllum inophyllum L.) 

� Buah delima, jika kulit luar berupa lapisan kaku/ hampir mengayu, 
dengan lapisan dalam yang tipis, licin. Mempunyai ruangan yang 
menandung biji. Contoh pada delima. 

� Buah apel, seerti buah batu dengan kulit dalam yang tipis tetapi 
kuat, seperti kulit, kulit tengah tebal, lunak, berair dan apat dimakan. 
Contoh : buah apel (Pyrus malus L.) 
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b) Buah sejati ganda, adalah jika terjadi dari satu bunga dengan banyak 

bakal buah yang masing-masing bebas, dan kemudian berkumpul 

menjadi buah sejat, tetapi tetap berkumpul ada satu tangkai. Dibedakan 

menjadi : 

• Buah kurung ganda, misalkan pada mawar. dalam badan yang 

berasal dari dasar bunganya yang berbentuk periuk terdapat 

banyak buah kurung. 

• Buah batu ganda, pada jenis rubus. Bunganya mempunyai 

banyk bakal buah, yang kemudian masing-masing tumbuh 

menjadi buah batu. 

• Buah bumbung ganda, berasal dari beberapa bakal buah yang 

masing-masing tumbuh menjadi buah bumbung, contoh pada 

pohon cempaka (Michelia champaka L.) 

• Buah buni ganda, seperti buah buni, tetapi bakal buah berubah 

menjadi buah buni, misal srikaya. 

c) Buah sejati majemuk, berasal dari suatu bunga majemuk, jadi 

merpakan kumpulan banyak buah tetapi kadang tampak seperti satu 

buah saja. Dibedakan menjadi : 

• Buah buni majemuk, jika bakal buah masing-masing bunga 

majemuk membentuk suatu buah buni. Misal pada nanas 

• Buah batu majemuk, jika bakal buah masing-masing bunga 

majemuk membentuk suatu buah batu, misal pada pandan. 

• Buah kurung majemuk, merupakan bunga majemuk yang 

terdiri atas bunga mandul di tepi dan bunga subur ditengah. 

Jika bunga subur diserbuki maka akan berubah menjadi Buah 

kurung. Misal pada tumbuhan bunga matahari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Daun bangun bulat /Orbicularis                 Daun bangun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun bangun jorong/Ovalis 

 

 

 

 

 

 

Bangun bulat telur/Ovatus 

 

 
 

Bentuk (bangun) daun 

Daun bangun bulat /Orbicularis                 Daun bangun perisai/Peltatus 

  Daun memanjang/Oblongus               Daun lancet

     Bangun segitiga/Triangularis Bangun Delta/Deltoideum
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Daun memanjang/Oblongus               Daun lancet 

Bangun Delta/Deltoideum 



 

 

 

 

 

 

 

Bangun Belah ketupat/Rhomboideus      Bangun 

 

 

 

 

 

Bangun ginjal/Reniformis 

 

 

 

 

 

 

 

Bangun tombak/ Hastatus 

 

 

 

 

Bangun spatula/Spathulatus 

 

 

Bangun Belah ketupat/Rhomboideus      Bangun Jantung/Cordatus 

 Bangun Anak Panah/ Sagittatus 

 Daun Bertelinga/Auriculatus 
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Daun bulat telur tebalik/Obovatus

 

 

 

 

 

 

 

Bangun daun pasak/Cuneatus 

 

 

 

Bangun garis/Linearis 

 

 

 

 

Daun bangun pedang/Ensiformis

 

 
 

Daun bulat telur tebalik/Obovatus  Daun jantung terbalik/Obcardus 

  daun bangunpita/Ligulatus 

Daun bangun pedang/Ensiformis 
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Daun bangun dabus/subulatus

 

 

 

Daun Bangun Jarum/Aceratus

 

 

 

 

 

 

 

Runcing (Acutus)    

 

 

 

 

 

 

Daun bangun dabus/subulatus 

Daun Bangun Jarum/Aceratus 

Ujung Daun 

 Meruncing/Acuminatus     Tumpul/obtusus 
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Membulat/Rotundatus  

 

 

 

 

Terbalah/ Retusus  

 

 

 

 

 

 

Runcing/Acutus         Meruncing/Acuminatus       Tumpul/ Obtusus

  

Membulat/Rotundatus         Rompang/Truncatus       Berlekuk/Emarginatus

 

 

 
 

 Rompang/Truncatus 

 Berduri/Mucronatus 

Pangkal daun 

Meruncing/Acuminatus       Tumpul/ Obtusus 

Rompang/Truncatus       Berlekuk/Emarginatus
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Rompang/Truncatus       Berlekuk/Emarginatus 
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Tepi Daun 

 

 

 

 

 

 

Rata/Integer              Bergerigi/Serratus      Bergerigi ganda/Biserratus 

 

 

 

 

 

  

Bergigi/Dentatus        Beringgit/Crenatus       Berombak/Repandus 

 

 

 

 

 

 

  

Berlekuk menyirip      Bercangap menyirip                          Berbagi menyirip 
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Bercangap menjari   Berbagi menjari 
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Lampiran 6. Rubrik Penskoran LKS 

 

 Rubrik LKS 

1 a. ciri tumbuhan lumut 

− menyebutkan ≥ 4 ciri benar poin 3 
− menyebutkan 3 ciri dengan benar poin 2 
− menyebutkan ≤ 2 ciri dengan benar poin 1 
− menjawab salah poin 0 

b. Perkembangbiakan lumut 

− menunjukkan dengan bagan, benar poin 2 
− menunjukkan dengan bagan, beberapa bagian bagan salah poin1 
− menjawab salah poin 0 

c. Kelas pada tumbuhan lumut dan contohnya 

− menyebutkan 3 kelas dan contohnya benar poin 3 
− menyebutkan 2 kelas dan contohnya benar poin 2 
− menyebutkan 1 kelas dan contohnya benar poin 1 
− menjawab salah poin 0 

2 a. ciri tumbuhan paku 

− menyebutkan ≥ 4 ciri benar poin 3 
− menyebutkan 3 ciri dengan benar poin 2 
− menyebutkan ≤ 2 ciri dengan benar poin 1 
− menjawab salah poin 0 

 
b. Perkembangbiakan paku 

− menunjukkan dengan bagan, benar poin 2 
− menunjukkan dengan bagan, beberapa bagian bagan salah poin 1 
− menjawab salah poin 0 

 
c. divisi pada tumbuhan paku 

− menyebutkan 3 /4 divisi dan contohnya benar, poin 3 
− menyebutkan 2 divisi dan contohnya benar, poin 2 
− menyebutkan 1 divisi dan contohnya benar, poin1 
− menjawab salah poin 0 

3 a. ciri tumbuhan berbiji terbuka 

− menyebutkan ≥ 4 ciri benar poin 3 
− menyebutkan 3 ciri dengan benar poin 2 
− menyebutkan ≤ 2 ciri dengan benar poin 1 
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− menjawab salah poin 0 
 
 

b.  ordo pada tumbuhan berbiji terbuka 

− menyebutkan 3 ordo, contoh dan manfaatnya benar poin 3 
− menyebutkan 2 ordo, contoh dan manfaatnya benar poin 2 
− menyebutkan 1 ordo, contoh dan manfaatnya benar poin 1 
− menjawab salah poin 0 

 
4 a. ciri tumbuhan dikotil 

− menyebutkan ≥ 4 ciri benar poin 3 
− menyebutkan 3 ciri dengan benar poin 2 
− menyebutkan ≤ 2 ciri dengan benar poin 1 
− menjawab salah poin 0 

 
b. suku dalam tumbuhan dikotil 

− menyebutkan ≥4 suku dan contohnya benar, poin 3 
− menyebutkan 3 suku dan contohnya benar, poin 2 
− menyebutkan ≤ 2 suku dan contohnya benar, poin 1 
− menjawab salah poin 0 

 
5.a . ciri tumbuhan monokotil 

− menyebutkan ≥ 4 ciri benar poin 3 
− menyebutkan 3 ciri dengan benar poin 2 
− menyebutkan ≤ 2 ciri dengan benar poin 1 
− menjawab salah poin 0 

b. suku dalam tumbuhan monokotil 

− menyebutkan ≥4 suku dan contohnya benar, poin 3 
− menyebutkan 3 suku dan contohnya benar, poin 2 
− menyebutkan ≤ 2 suku dan contohnya benar, poin 1 
− menjawab salah poin 0 

 

poin total : 34 

poin minimal : 0 

�$%&$ � poin yang didapat
3($1 *(*&% 5 100% 
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Lampiran 7. Contoh Hasil Kerja Siswa 
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Lampiran 7. Contoh Hasil Kerja Siswa 
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Lampiran 8. Rubrik Penskoran Aktivitas Siswa 

 

Rubrik penskoran 

No. Aspek yang diamati skor 

1 Kerjasama tiap siswa dalam kelompok 

a. Aktif, saling membantu dalam menyelesaikan tugas,. 

b. Aktif, kurang membantu dalam menyelesaikan tugas. 

c. Kurang aktif, kontribusi dalam menyelesaikan tugas rendah. 

d. Tidak ada kontribusi dalam menyelesaikan tugas. 

 

4 

3 

2 

1 

2 Memperhatikan penjelasan guru 

a. Duduk tertib, tidak bicara pada teman.  

b. Duduk tertib, sesekali bicara pada teman. 

c. Duduk kurang tertib, sering bicara pada teman 

d. Duduk tidak tertib, ribut sendiri. 

 

4 

3 

2 

1 

3 Aktivitas pengamatan 

a. Fokus pada instruksi LKS, Melakukan pengamatan dengan sungguh 

sungguh 

b. Fokus pada instruksi LKS, kurang Melakukan pengamatan 

c. Kurang fokus pada instruksi, kurang cermat dalam pengamatan 

d. Diam / cenderung diam. 

 

4 

 

3 

2 

1 
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Lampiran 9. 
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Lampiran 10. Angket Tanggapan Guru Terhadap Pembelajaran 
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Lampiran 11. Angket Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran 
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Lampiran 12. Analisis Butir Soal 

 

ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN DAN 
DAYA PEMBEDA SOAL 
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Lampiran 13. Contoh Perhitungan Daya Pembeda 
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Lampiran 14. Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 
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Lampiran 16. Contoh Perhitungan Validitas Soal 
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Lampiran 16. Contoh Perhitungan Reliabilitas Soal 
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Lampiran 17. 

 

Kisi- Kisi Soal 

Mata Pelajaraan : IPA (Biologi) 

Materi     : Klasifikasi Tumbuhan 

Kelas      : VII   

No Indikator 
No 

Soal 

Aspek Kognitif Kunci 
Jawaban 

C1 C2 C3 

1 Siswa memahami prinsip klasifikasi 4 V   A 

14 V   B 

2 Siswa mengetahui penulisan nama 
ilmiah 

10 V   C 

29 V   D 

3 Siswa mampu membedakan tumbuhan 
berdasarkan ciri yang dimiliki 

3 V   D 

5 V   C 

9   V C 

12  V  B 

17   V A 

18  V  D 

19  V  B 

23 V   B 

24 V   B 

26  V  A 

27 V   B 

28 V   C 

4 Siswa mengetahui cirri yang dimiliki 
tumbuhan 

2 V   D 

7  V  A 

8  V  B 

11 V   A 

13  V  D 

15 V   B 

16 V   B 

22 V   C 
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25 V   B 

5 Siswa mampu mengklasifikasikan 
tumbuhan secara sederhana 

1   V B 

6  V  D 

20   V C 

21   V D 

30  V   

Jumlah 30 
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Lampiran 18. 

 

SOAL POST TEST 

Mata Pelajaran  : IPA Biologi 

Pokok Bahasan : keanekaragaman Makhluk hidup 

Sub Pokok Bahasan : Kingdom Plantae  

Kelas / Semester : VII / I 

WAKTU   : 30 menit 

Petunjuk 
1. Kerjakan soal pada lembar yang tersedia 
2. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada kolom yang tersedia 
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu 
4. Bila anda menjawab soal salah, dan ingin memperbaikinya lakukan sebagai 

berikut: 
  Jawaban Semula :  A B C D  
       Pembetulan :  A B C D  
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d  dilembar jawaban yang disediakan! 

1. Kentang (Solanum tuberosum) dan tomat (Solanum lycpersicum). Keduanya…… 

a. spesiesnya sama, genusnya berbeda 

b. genusnya sama, spesiesnya berbeda 

c. familinya sama, genus berbeda 

d. berbeda spesies maupun genusnya 

2. Ciri khas tumbuhan biji tertutup adalah …. 

a. Biji tumbuh pada permukaan dasar bunga 

b. Alat kelamin bunga disebut strobilus 

c. Bakal biji diselubungi bakal buah 

d. Akarnya berupa akar tunggang dan batang bercabang 

3. Di bawah ini merupakan contoh dari Gymnospermae, kecuali……  

a. Pinus  

b. Pakis Haji  

c. Melinjo 

d. Pisang 
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4. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri disebut …. 

a. Taksonomi   

b. Sistematika  

c. Tata nama ganda 

d. Takson 

5. Tumbuhan di bawah ini termasuk kelompok tumbuhan Monokotil ( tumbuhan berkeping 

satu ) adalah ... 

a. Damar  

b. Pinus 

c. Padi 

d. Kacang hijau 

6. Kaktus digolongkan tumbuhan Xerofit, sedangkan talas digolongkan tumbuhan higrofit. 

Pengelompokan tersebut didasarkan pada........... 

a. Bentuk daun 

b. Sistem perakaran 

c. Manfaatnya 

d. Tempat hidupnya 

7. Perhatikan keterangan di bawah ini ! 

1. Pertulangan daun menjari 

2. Rhizoid  

3. Batang sudah berkambium  

4. Memiliki daun steril dan daun fertil 

5. Menghasilkan spora 

6. Biji tertutup oleh buah 

     Ciri-ciri tumbuhan  paku ditunjukkan dengan nomor... 

a. 2-4-5 

b. 2-3-5 

c. 1-5-6 

d. 1-2-5 

8. Tumbuhan yang berumah dua adalah tumbuhan yang........ 

a. Memiliki bunga banci 

b. Pada satu pohon hanya terdapat bunga jantan saja atau betina saja 

c. Memiliki bunga jantan dan bunga betina pada satu pohon 

d. Memiliki dua kuntum bunga 
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9. Ditemukan tumbuhan dengan ciri : daun bertulang daun menyirip, bunga berbentuk 

terompet, seluruh bagian tumbuhan ditutupi bagian yang menyerupai rambut/bulu, 

merupakan tanaman musiman. Kesimpulan yang dapat diambil, tumbuhan tersebut 

adalah....... 

a. Padi 

b. Kacang panjang 

c. Tembakau 

d. Jagung 

10. Oryza sativa adalah nama ilmiah untuk tumbuhan........ 

a. Kacang Tanah 

b. Jagung 

c. Padi 

d. kopi 

11. Protonema merupakan salah satu bagian dari daur hidup........ 

a. Lumut 

b. Paku 

c. Dikotil 

d. Monokotil 

12.  

Struktur tubuh 1 2 3 4 

Akar Tunggang Serabut Serabut Tunggang 

Batang  Bercabang Tidak bercabang Tidak bercabang Bercabang 

Daun Menjari Sejajar Sejajar Menyirip 

Jumlah bagian 

bunga 

3 atau 

kelipatannya 

3 atau 

kelipatannya 

4,5 atau 

kelipatannya 

4,5 atau 

kelipatannya 

 

Ciri-ciri tumbuhan monokotil ditunjukkan tabel nomor … 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 
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13. Berikut ini ciri – ciri dari kingdom plantae 

1. Mempunyai lembaga 2 

2. Akar tunggang 

3. Memiliki spora 

4. Memiliki strobilus 

5. Daun menyirip/ menjari 

Yang merupakan ciri dari tumbuhan dikotil adalah……… 

a. 1,2,3 

b. 3,4,5 

c. 2,3,4 

d. 1,2,5 

14. Cara penulisan nama ilmiah yang benar untuk kelapa adalah 

a. Cocos Nucifera 

b. Cocos nucifera 

c. COCOS NUCIFERA 

d. cocos nucifera 

15. Perhatikan skema berikut! 

                                                  Akegonium       Ovum 

          Spora           1          3     tumbuhan paku  

                 Anteredium         2 

 

 

Nomor 1,2, dan 3 pada skema pergiliran keturunan tumbuhan paku di atas adalah……. 

a. Protonema, spermatozoid, zigot 

b.  Protalium, spermatozoid, zigot 

c.  Paku muda, spermatozoid, zigot 

d.  Protonema, paku muda, zigot 

16. Alat kelamin jantan pada tumbuhan paku dan lumut adalah……… 

a. Benang sari 

b.Arkhegonium 

c. Antheredium 

d.Putik 
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17. Saat bermain dikebun, Dina menemukan tumbuhan yang hidup menempel pada 

tembok, akar serabut, batang bulat kecil berwarna kehitaman, tidak memiliki 

bunga, daun yang masih muda menggulung, berdasarkan ciri tersebut, tumbuhan 

yang ditemukan Dina termasuk…………. 

a. Paku-pakuan 

b. Lumut-lumutan 

c. Padi- padian 

d. Anggrek-anggrekan 

18. Berikut ini tumbuhan dengan ciri-ciri: 

1. Belum memiliki bunga yang sebenarnya, bakal biji tidak dilindungi oleh buah 

2. Bakal biji terdapat dalam buah, memiliki bunga sempurna 

3. Bentuk daun, batang dan bunga yang beraneka ragam 

4. Pada biji terdapat cadangan makanan 

5. Daun berbentuk lebar dan  jarum 

Tumbuhan biji terbuka dicirikan oleh….. 

a. Nomor 1 dan 3 

b. Nomor 2 ,3 , dan 4 

c. Nomor 1, 3, dan 5 

d. Nomor 1, dan 5 

19. Lihat nomor 24, tumbuhan biji tertutup memiliki ciri…. 

a. Nomor 1 dan 3 

b. Nomor 2 ,3 , dan 4 

c. Nomor 1, 3, dan 5 

d. Nomor 1, dan 5 

 

20. Berikut ini kunci determinasi genus Euphorbia 

1.  a. Tanaman berduri tempel, ranting segitiga dan beralur dalam 

….………………………………….……………….…..  Euphorbia barnhartii 

b. Tanaman tidak berduri tempel. Ranting tidak segitiga dan tidak beralur 

dalam…2 
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2. a. Tanaman dengan ranting hijau, berbentuk pensil, daun berbentuk lanset  

……………………..……………………………………….Euphorbia tirucalli 

b. Tanaman dengan ranting dan daun yag tidak  demikian ..……………….. 3 

3. a. Daun tersebar……………………………………….Euphorbia pulcherrima 

b. Daun berhadapan ……………………..………………………………….. 4 

4. a. Daun oval dengan pangkal berlekuk ….………………… Euphorbia atoto 

b. Daun berbentuk jajar genjang dengan pangkal rata …..… Euphorbia hirta 

Kunci determinasi untuk Euphorbia atoto adalah 

a. 1a 

b. 1b – 2b – 3a 

c. 1b – 2a 

d. 1b – 2b – 3b – 4a 

21. Terdapat 4 tumbuhan sebagai berikut : 

1. Pepaya 

2. Jambu 

3. Mangga 

4. Singkong 

Keempat tumbuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok 

bedasarkan bentuk daunnya. Pengelompokannya adalah……. 

a. Pepaya, mangga dan jambu, singkong 

b. Pepaya, jambu dan mangga singkong 

c. Pepaya, singkong dan mangga, jambu 

d. Pepaya dan mangga, singkong, jambu 

22. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

Akar yang demikian merupakan ciri golongan tumbuhan………….. 

a. Paku 
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b.Lumut 

c. Dikotil 

d.Monokotil 

23. Lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal……. 

a. Spermatozoid dapat bergerak  

b. ada pergiliran generasi  

c.   mempunyai rizoma  

d. satu divisio  

24. Tumbuhan berpembuluh dan berkembangbiak dengan spora merupakan ciri-ciri 

dari……… 

a. Bryophyta 

b. Pteridophyta 

c. Gymnospermae 

d. Angiospermae 

25. Alat pada lumut yang berfungsi untuk menempel dan menyerap air dan garam 

mineral adalah . …… 

a. rizoma  

b. rhizoid  

c. akar rimpang 

d. akar serabut 

26. Perbedaan yang dimiliki oleh tumbuhan paku dan tumbuhan lumut yaitu .... 

a. Tumbuhan paku sudah memiliki organ batang, daun sejati sedang akarnya 

rhizoid, Tumbuhan lumut tubuhnya masih berupa talus 

b. Tumbuhan paku tubuhnya masih berupa talus, tumbuhan lumut sudah 

memiliki organ akar, batang, daun sejati 

c. Tumbuhan paku belum memiliki jaringan pengangkut, tumbuhan lumut sudah 

memiliki jaringan pengangkut 

d. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora, tumbuhan lumut berkembang 

biak dengan biji 

27. Tumbuhan di bawah ini termasuk kelompok tumbuhan Gymnospermae ( 

tumbuhan berbiji terbuka ) adalah ... 
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a. Padi 

b. Pakis haji 

c. Kacang hijau 

d. Durian  

28. Spora lumut yang telah masak apabila jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh 

menjadi… 

a. zigot  

b. protalium 

c. protonema 

d. gametofit 

29. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Nama belakang (kata kedua) pada 

penamaan tersebut menunjukkan tingkatan takson … 

a. Division 

b. Famili 

c. Kelas 

d. Spesies 

30. Tumbuhan C tidak memiliki bunga.Kemungkinan, tumbuhan tersebut tergolong 

kedalam…. 

a.   Pteridophyta, Briophyta, dan Anthophyta 

b.   Briophyta, dan Monocotyledonae 

c.   Pteridophyta, dan Dicotyledonae 

d.   Briophyta, Pteridophyta, dan Gymnospermae 

 

 

***Selamat mengerjakan** 

 

 

 

 



Lampiran 19. Contoh Lembar Jawaban Siswa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19. Contoh Lembar Jawaban Siswa 
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Lampiran 20. 

 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 
Daftar Nilai Kelas VIIA 

No Nama 
Nilai Nilai Nilai Kriteria 
Test LKS Akhir Ketuntasan 

1 UC-1 56 91 67.7 TUNTAS 

2 UC-2 56 88 66.7 TUNTAS 
3 UC-3 60 88 69.3 TUNTAS 

4 UC-4 56 88 66.7 TUNTAS 

5 UC-5 60 70 63.3 BELUM TUNTAS 

6 UC-6 56 91 67.7 TUNTAS 

7 UC-7 63 88 71.3 TUNTAS 

8 UC-8 56 88 66.7 TUNTAS 

9 UC-9 60 79 66.3 TUNTAS 

10 UC-10 60 70 63.3 BELUM TUNTAS 

11 UC-11 56 88 66.7 TUNTAS 

12 UC-12 56 100 70.7 TUNTAS 

13 UC-13 56 82 64.7 BELUM TUNTAS 

14 UC-14 60 82 67.3 TUNTAS 

15 UC-15 56 88 66.7 TUNTAS 

16 UC-16 60 79 66.3 TUNTAS 

17 UC-17 53 100 68.7 TUNTAS 

18 UC-18 60 79 66.3 TUNTAS 

19 UC-19 56 91 67.7 TUNTAS 

20 UC-20 56 100 70.7 TUNTAS 

21 UC-21 56 88 66.7 TUNTAS 

22 UC-22 70 91 77.0 TUNTAS 

23 UC-23 56 88 66.7 TUNTAS 

24 UC-24 60 70 63.3 BELUM TUNTAS 

25 UC-25 70 88 76.0 TUNTAS 

26 UC-26 86 91 87.7 TUNTAS 

27 UC-27 60 91 70.3 TUNTAS 

28 UC-28 56 91 67.7 TUNTAS 

29 UC-29 56 88 66.7 TUNTAS 

30 UC-30 53 91 65.7 TUNTAS 

31 UC-31 60 82 67.3 TUNTAS 

32 UC-32 63 70 65.3 TUNTAS 

33 UC-33 53 100 68.7 TUNTAS 

34 UC-34 60 91 70.3 TUNTAS 

35 UC-35 60 79 66.3 TUNTAS 

36 UC-36 63 91 72.3 TUNTAS 

37 UC-37 60 79 66.3 TUNTAS 

38 UC-38 63 91 72.3 TUNTAS 

39 UC-39 60 82 67.3 TUNTAS 

40 UC-40 53 91 65.7 TUNTAS 
  Rata-rata     68.4   
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Daftar Nilai Kelas VII B 

No Nama 

Nilai Nilai Nilai Kriteria 

Test Lks Akhir Ketuntasan 

1 UC-1 60 79 66.3 TUNTAS 

2 UC-2 60 79 66.3 TUNTAS 

3 UC-3 86 91 87.7 TUNTAS 

4 UC-4 63 70 65.3 TUNTAS 

5 UC-5 86 35 69.0 TUNTAS 

6 UC-6 60 76 65.3 TUNTAS 

7 UC-7 66 70 67.3 TUNTAS 

8 UC-8 86 91 87.7 TUNTAS 

9 UC-9 60 79 66.3 TUNTAS 

10 UC-10 63 70 65.3 TUNTAS 

11 UC-11 63 70 65.3 TUNTAS 

12 UC-12 86 91 87.7 TUNTAS 

13 UC-13 66 70 67.3 TUNTAS 

14 UC-14 56 88 66.7 TUNTAS 

15 UC-15 63 70 65.3 TUNTAS 

16 UC-16 30 70 43.3 BELUM TUNTAS 

17 UC-17 56 88 66.7 TUNTAS 

18 UC-18 60 76 65.3 TUNTAS 

19 UC-19 60 79 66.3 TUNTAS 

20 UC-20 83 91 85.7 TUNTAS 

21 UC-21 86 35 69.0 TUNTAS 

22 UC-22 86 35 69.0 TUNTAS 

23 UC-23 26 70 40.7 BELUM TUNTAS 

24 UC-24 63 70 65.3 TUNTAS 

25 UC-25 60 88 69.3 TUNTAS 

26 UC-26 36 70 47.3 BELUM TUNTAS 

27 UC-27 66 70 67.3 TUNTAS 

28 UC-28 63 70 65.3 TUNTAS 

29 UC-29 66 70 67.3 TUNTAS 

30 UC-30 86 35 69.0 TUNTAS 

31 UC-31 86 91 87.7 TUNTAS 

32 UC-32 33 76 47.3 BELUM TUNTAS 

33 UC-33 30 76 45.3 BELUM TUNTAS 

34 UC-34 86 35 69.0 TUNTAS 

35 UC-35 60 76 65.3 TUNTAS 

36 UC-36 63 70 65.3 TUNTAS 

37 UC-37 23 70 38.7 BELUM TUNTAS 

38 UC-38 86 88 86.7 TUNTAS 

39 UC-39 63 70 65.3 TUNTAS 

40 UC-40 60 88 69.3 TUNTAS 
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Lampiran 20. 

 

Daftar Nilai Kelas VII D 

No Nama 
Nilai Nilai Nilai Kriteria 

test LKS Akhir Ketuntasan 

1 UC-1 56 91 67.7 TUNTAS 

2 UC-2 53 70 58.7 BELUM TUNTAS 

3 UC-3 63 91 72.3 TUNTAS 

4 UC-4 53 91 65.7 TUNTAS 

5 UC-5 66 76 69.3 TUNTAS 

6 UC-6 63 91 72.3 TUNTAS 

7 UC-7 53 91 65.7 TUNTAS 

8 UC-8 63 91 72.3 TUNTAS 

9 UC-9 63 70 65.3 TUNTAS 

10 UC-10 56 76 62.7 BELUM TUNTAS 

11 UC-11 66 70 67.3 TUNTAS 

12 UC-12 63 72 66.0 TUNTAS 

13 UC-13 66 70 67.3 TUNTAS 

14 UC-14 56 91 67.7 TUNTAS 

15 UC-15 56 91 67.7 TUNTAS 

16 UC-16 53 91 65.7 TUNTAS 

17 UC-17 60 76 65.3 TUNTAS 

18 UC-18 66 76 69.3 TUNTAS 

19 UC-19 63 70 65.3 TUNTAS 

20 UC-20 63 70 65.3 TUNTAS 

21 UC-21 56 91 67.7 TUNTAS 

22 UC-22 63 91 72.3 TUNTAS 

23 UC-23 66 70 67.3 TUNTAS 

24 UC-24 66 70 67.3 TUNTAS 

25 UC-25 63 72 66.0 TUNTAS 

26 UC-26 53 70 58.7 BELUM TUNTAS 

27 UC-27 53 91 65.7 TUNTAS 

28 UC-28 63 72 66.0 TUNTAS 

29 UC-29 60 76 65.3 TUNTAS 

30 UC-30 83 70 78.7 TUNTAS 

31 UC-31 63 76 67.3 TUNTAS 

32 UC-32 30 91 50.3 BELUM TUNTAS 

33 UC-33 83 70 78.7 TUNTAS 

34 UC-34 63 76 67.3 TUNTAS 

35 UC-35 63 76 67.3 TUNTAS 

36 UC-36 83 70 78.7 TUNTAS 

37 UC-37 56 91 67.7 TUNTAS 

38 UC-38 56 91 67.7 TUNTAS 

  Rata-rata     67.3   
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Rekapitulasi hasil angket tanggapan siswa 

Kelas VII A 

No Ya Tidak Kosong % Ya % Tidak % Kosong 
1 27 13 0 67.5 32.5 0 
2 38 2 0 95.0 5.0 0 
3 36 4 0 90.0 10.0 0 
4 38 2 0 95.0 5.0 0 
5 37 3 0 92.5 7.5 0 
6 36 4 0 90.0 10.0 0 
7 35 5 0 87.5 12.5 0 
8 34 6 0 85.0 15.0 0 
9 36 4 0 90.0 10.0 0 
10 5 35 0 12.5 87.5 0 
 

 
1. Apakah anda setuju jika kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari? 

2. Apakah anda suka dengan pelajaran biologi? 

3. Apakah kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan (sebelum 

pembelajaran ini) menyenangkan bagi anda? 

4. Apakah anda suka jika dalam pelajaran biologi materi dikaitkan dengan alam 

sekitar anda ? 

5. Apakah kamu senang belajar biologi secara berkelompok ? 

6. Apakah Penggunaan kunci determinasi membantu anda dalam memahami 

materi ? 

7. Apakah penggunaan kunci determinasi memotivasi anda untuk belajar biologi ? 

8. Apakah anda tertarik dengan cara pengajaran guru yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung ? 

9. Apakah anda menyukai suasana belajar yang berlangsung ? 

10. Apakah anda kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar? 
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Kelas VII B 

no ya tidak kosong % ya % tidak % kosong 
1 35 5 0 87.5 12.5 0 
2 40 0 0 100.0 0.0 0 
3 29 11 0 72.5 27.5 0 
4 40 0 0 100.0 0.0 0 
5 36 4 0 90.0 10.0 0 
6 37 3 0 92.5 7.5 0 
7 38 2 0 95.0 5.0 0 
8 36 4 0 90.0 10.0 0 
9 29 11 0 72.5 27.5 0 
10 19 21 0 47.5 52.5 0 
 

1. Apakah anda setuju jika kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari? 

2. Apakah anda suka dengan pelajaran biologi? 

3. Apakah kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan (sebelum 

pembelajaran ini) menyenangkan bagi anda? 

4. Apakah anda suka jika dalam pelajaran biologi materi dikaitkan dengan alam 

sekitar anda ? 

5. Apakah kamu senang belajar biologi secara berkelompok ? 

6. Apakah Penggunaan kunci determinasi membantu anda dalam memahami 

materi ? 

7. Apakah penggunaan kunci determinasi memotivasi anda untuk belajar biologi ? 

8. Apakah anda tertarik dengan cara pengajaran guru yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung ? 

9. Apakah anda menyukai suasana belajar yang berlangsung ? 

10. Apakah anda kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar? 
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Kelas VII D 

no ya tidak kosong % ya % tidak % kosong 
1 33 5 0 86.84 13.16 0 
2 30 8 0 78.95 21.05 0 
3 37 1 0 97.37 2.63 0 
4 38 0 0 100.00 0.00 0 
5 35 3 0 92.11 7.89 0 
6 38 0 0 100.00 0.00 0 
7 38 0 0 100.00 0.00 0 
8 36 2 0 94.74 5.26 0 
9 30 5 0 85.71 14.29 0 
10 10 28 0 26.32 73.68 0 
 

1. Apakah anda setuju jika kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari? 

2. Apakah anda suka dengan pelajaran biologi? 

3. Apakah kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan (sebelum 

pembelajaran ini) menyenangkan bagi anda? 

4. Apakah anda suka jika dalam pelajaran biologi materi dikaitkan dengan alam 

sekitar anda ? 

5. Apakah kamu senang belajar biologi secara berkelompok ? 

6. Apakah Penggunaan kunci determinasi membantu anda dalam memahami 

materi ? 

7. Apakah penggunaan kunci determinasi memotivasi anda untuk belajar biologi ? 

8. Apakah anda tertarik dengan cara pengajaran guru yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung ? 

9. Apakah anda menyukai suasana belajar yang berlangsung ? 

10. Apakah anda kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar?
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Rekapitulasi Keaktifan Siswa  
kelas VIIA  

   
No 

Nama 
Aspek yang 
diamati Skor 

% 
aspek 

Kriteria Keterangan 
A B C Keaktifan 

1 UC-1 2 2 2 6 50.0 S Aspek yang diamati 
2 UC-2 2 3 2 7 58.3 S 
3 UC-3 3 3 2 8 66.7 T A : Kerjasama 

dalam kelompok 4 UC-4 3 3 2 8 66.7 T 
5 UC-5 3 2 2 7 58.3 S B : Memperhatikan 

penjelasan guru 6 UC-6 4 3 3 10 83.3 ST 

7 UC-7 4 3 3 10 83.3 ST C : Aktivitas 
Pengamatan 8 UC-8 3 2 3 8 66.7 T 

9 UC-9 3 2 3 8 66.7 T  

10 UC-10 3 2 2 7 58.3 S Kriteria Keaktifan 

11 UC-11 4 3 3 10 83.3 ST R : Rendah 

12 UC-12 3 3 2 8 66.7 T S : Sedang 

13 UC-13 4 3 3 10 83.3 ST T : Tinggi 

14 UC-14 4 2 2 8 66.7 T ST : Sangat Tinggi 

15 UC-15 3 3 2 8 66.7 T  

16 UC-16 3 3 2 8 66.7 T  

17 UC-17 4 3 2 9 75.0 T  

18 UC-18 4 3 2 9 75.0 T  

19 UC-19 3 2 2 7 58.3 S  

20 UC-20 3 3 2 8 66.7 T  

21 UC-21 4 2 3 9 75.0 T  

22 UC-22 4 3 2 9 75.0 T  

23 UC-23 3 3 3 9 75.0 T  

24 UC-24 4 2 2 8 66.7 T  

25 UC-25 3 3 2 8 66.7 T  

26 UC-26 4 3 2 9 75.0 T  

27 UC-27 4 2 2 8 66.7 T  

28 UC-28 3 2 2 7 58.3 S  
29 UC-29 4 2 2 8 66.7 T  
30 UC-30 3 3 2 8 66.7 T  

31 UC-31 3 2 2 7 58.3 S  

32 UC-32 4 2 2 8 66.7 T  

33 UC-33 3 2 2 7 58.3 S  

34 UC-34 3 3 2 8 66.7 T  
35 UC-35 3 2 2 7 58.3 S  
36 UC-36 4 3 2 9 75.0 T  
37 UC-37 3 2 2 7 58.3 S  
38 UC-38 4 2 2 8 66.7 T  
39 UC-39 3 2 2 7 58.3 S  
40 UC-40 3 2 2 7 58.3 S  

Rata-rata 3.35 2.5 2.2 8.05 67.1 T  
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Kelas VIIB 

No Nama 

Aspek yang 
diamati Skor 

% 
aspek 

Kriteria 

A B C Keaktifan 

1 UC-1 3 3 3 9 75.00 T 

2 UC-2 3 2 3 8 66.67 T 

3 UC-3 4 3 3 10 83.33 ST 

4 UC-4 3 3 3 9 75.00 T 

5 UC-5 4 3 3 10 83.33 ST 

6 UC-6 3 2 3 8 66.67 T 

7 UC-7 3 3 3 9 75.00 T 

8 UC-8 4 3 3 10 83.33 ST 

9 UC-9 3 3 3 9 75.00 T 

10 UC-10 3 3 3 9 75.00 T 

11 UC-11 3 3 4 10 83.33 ST 

12 UC-12 3 3 3 9 75.00 T 

13 UC-13 3 3 3 9 75.00 T 

14 UC-14 2 2 3 7 58.33 S 

15 UC-15 3 3 3 9 75.00 T 

16 UC-16 3 2 3 8 66.67 T 

17 UC-17 2 2 3 7 58.33 S 

18 UC-18 2 3 3 8 66.67 T 

19 UC-19 3 3 3 9 75.00 T 

20 UC-20 3 3 3 9 75.00 T 

21 UC-21 4 3 3 10 83.33 ST 

22 UC-22 3 3 3 9 75.00 T 

23 UC-23 3 3 3 9 75.00 T 

24 UC-24 3 2 2 7 58.33 S 

25 UC-25 3 2 3 8 66.67 T 

26 UC-26 4 3 3 10 83.33 ST 

27 UC-27 3 3 3 9 75.00 T 

28 UC-28 3 3 3 9 75.00 T 

29 UC-29 4 3 3 10 83.33 ST 

30 UC-30 4 3 3 10 83.33 ST 

31 UC-31 3 2 3 8 66.67 T 

32 UC-32 4 3 3 10 83.33 ST 

33 UC-33 4 2 3 9 75.00 T 

34 UC-34 4 3 3 10 83.33 ST 

35 UC-35 4 2 3 9 75.00 T 

36 UC-36 3 2 3 8 66.67 T 

37 UC-37 3 2 2 7 58.33 S 

38 UC-38 3 2 3 8 66.67 T 

39 UC-39 3 2 2 7 58.33 S 

40 UC-40 3 2 2 7 58.33 S 
Rata-rata 3.32 2.63 2.93 8.75 72.92 T 
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Kelas VIID 

No Nama 
Aspek yang 
diamati Skor 

% 
aspek 

Kriteria 
A B C Keaktifan 

1 UC-1 4 3 3 10 83.33 ST 
2 UC-2 3 2 3 8 66.67 T 
3 UC-3 3 2 3 8 66.67 T 
4 UC-4 4 3 3 10 83.33 ST 
5 UC-5 4 2 3 9 75.00 T 
6 UC-6 4 3 4 11 91.67 ST 
7 UC-7 4 3 3 10 83.33 ST 
8 UC-8 3 2 2 7 58.33 S 
9 UC-9 4 2 3 9 75.00 T 

10 UC-10 3 3 3 9 75.00 T 
11 UC-11 3 3 4 10 83.33 ST 
12 UC-12 3 3 3 9 75.00 T 
13 UC-13 3 3 4 10 83.33 ST 
14 UC-14 3 3 3 9 75.00 T 
15 UC-15 4 4 3 11 91.67 ST 
16 UC-16 4 3 4 11 91.67 ST 
17 UC-17 4 3 3 10 83.33 ST 
18 UC-18 3 4 3 10 83.33 ST 
19 UC-19 4 3 3 10 83.33 ST 
20 UC-20 3 3 3 9 75.00 T 
21 UC-21 3 2 3 8 66.67 T 
22 UC-22 3 2 4 9 75.00 T 
23 UC-23 3 3 3 9 75.00 T 
24 UC-24 3 3 3 9 75.00 T 
25 UC-25 3 3 3 9 75.00 T 
26 UC-26 3 2 3 8 66.67 T 
27 UC-27 3 3 4 10 83.33 ST 
28 UC-28 3 2 2 7 58.33 S 
29 UC-29 3 3 3 9 75.00 T 
30 UC-30 3 3 3 9 75.00 T 
31 UC-31 4 3 3 10 83.33 ST 
32 UC-32 4 3 4 11 91.67 ST 
33 UC-33 3 3 3 9 75.00 T 
34 UC-34 3 2 3 8 66.67 T 
35 UC-35 3 3 3 9 75.00 T 
36 UC-36 3 3 3 9 75.00 T 
37 UC-37 3 3 4 10 83.33 ST 
38 UC-38 3 3 3 9 75.00 T 

Rata-rata 3.32 2.79 3.16 9.26 77.19 T 
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Daftar kelompok Praktikum 

      
Kelas VII A 

 
Kelompok 1 Kelompok 6 

Ariska D   Arvica Cindya 
Rizka U   Fany H N 
Septy E S Nia Tiara N 
Yunda Arum S Resita Dina A 

Kelompok 2 Kelompok 7 
Tika U   Alizia O   
Widi A   Cicih Larasati 
Witri N   Ikhlasul Amalia M S 
Muqita R   Selviana N 

Kelompok 3 Kelompok 8 
Ardi S   Galih A K 
Chandra K Ibnu M   
Rafles A R Danu Try S 
Sulistiyo   Syarif H   

Kelompok 4 Kelompok 9 
Diah Kartika Bayu Aji M 
Fajar Dwi A Andi S   
Sukma Andayani Andrias Aji 
Yulia Nur R Willy Imam S 

Kelompok 5 Kelompok 10 
Agung Swadana Bimo Bramastyo 
Hermawan M Fatoni Akbar R 
Rokhiman Gustav D N 
Roni Styaji Wahyu Tri B 
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Kelas VII B 

 
Kelompok 1 Kelompok 5 

Asrining Tyas Fraga Sahafudin 
Chany Ayu Hendra aji S 
Fitria A   Yudhistira F 
Nurul Khoirunisa Muharram Jeffry 
Uswatun Chasanah Wisnu wijanarko 

Kelompok 2 Kelompok 6 
Ardiany P Aprizal Dwi Iswara 
Meilyana Nur H Galih Saputro 
Miftaqul janah Devry Nugroho 
Raras kartikowati Muhammad Faisal 
Silvina Ruli H Widi Antoro 

Kelompok 3 Kelompok 7 
Adi Fadliyan Gasa Ari P 
Agung Pandu Muhammad Komarudin 
Bagus Edi Oni Kurniawan 
Ivan Fernanda Pulung P   
Nanda Eriyanto Xsandro Romaleg 

Kelompok 4 Kelompok 8 
Aminatul 
Khoiriyah Arnando Yogies 
Aulia Hakimah Iman Sumarah 
Elman Nafiah Restu Nova Rizka 
Meidya Setyorini Shaka Bianda Prakasa 
Resa Dwi A Solehatun   
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Kelas VII D 

Kelompok 1 Kelompok 6 
Dian Nita Sari Agung Affansyah M 
Shintia Efyani Muhammad Naufal 
Rina Widiyawati Satrio Hari W 
Wahyu Budi L Prima Hermawan 

Kelompok 2 Kelompok 7 
Ahmad Hidayat Ari Wijayanto 
Bilal Indawan Gerry Munareda 
Geger Gilang Diaz Sisco 
Muhammad Arif Slamet Galang 

Kelompok 3 Kelompok 8 
Khoiru Anifa Angga Nur Rohman 
Rahmania Chusnul k Arya Nugraha 
Rizka Herdiyanti N Faza Chiyarurohman 
Vica Wahyu D Yusuf Efendi 

Kelompok 4 Kelompok 9 
Fany Dea Nissa Efri Yuliani 
Nanda Dwi k Fa'ullana   
Putri Hidayah Nafisah Uci P 
    Nailul Muflihah 

Kelompok 5 Kelompok 10 

Dhea Siswa N 
Adhitya A'bid 
Aldino 

Fenny Listyana Kurnia Afani 
Wahyu Catur I Muhammad Chafid 
    Prabowo   
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Lampiran 25. Surat Permohonan Ijin Observasi

 

Lampiran 25. Surat Permohonan Ijin Observasi  
117 



118 
Lampiran 26. Surat Permohonan Ijin Penelitian  
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Lampiran 27. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 28. Dokumentasi Kegiatan 
 

 

Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 1. Siswa melakukan kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 2. Siswa sedang melakukan Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 3. Siswa sedang melakukan Pengamatan 
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    Foto 4. Siswa sedang melakukan diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 5. Siswa sedang melakukan diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 6. Suasana Evaluasi Siswa 

 


