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ABSTRAK

Khasanah, NL. 2013. Efektivitas Strategi Question Student Have dan Media 
Powerpoint pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. Skripsi, 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Sri Mulyani ES, 
M.Pd. dan Dra. Ely Rudyatmi, M.Si.

Berdasarkan wawancara dengan guru IPA di SMP Muhammadiyah Suruh
Kab. Semarang diketahui bahwa nilai ulangan materi struktur dan fungsi jaringan 
tumbuhan 2 tahun terakhir rata-rata kelas dan ketuntasan belajarnya rendah, 
dikarenakan pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan 
diskusi dengan media charta. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas
strategi question student have dan media powerpoint pada materi struktur dan 
fungsi jaringan tumbuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain control 
group pretest and posttest. Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah Suruh tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 3 kelas. Penentuan
sampel dengan cluster random sampling. Siswa kelas VIIIA sebagai eksperimen 
dan siswa kelas VIIIB sebagai kontrol. Pembelajaran pada kelas eksperimen 
menggunakan strategi QSH dan powerpoint sedangkan kelas kontrol 
menggunakan ceramah dan diskusi dengan charta. Data berupa nilai pretest, 
aktivitas dan hasil belajar siswa, diperoleh dengan metode test dan observasi.
Nilai pretest dan hasil belajar siswa dianalisis dengan uji t. Aktivitas siswa 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Hasil analisis aktivitas siswa menunjukkan bahwa rata-rata persentase 
jumlah siswa aktif dan sangat aktif kelas kontrol lebih rendah daripada kelas 
eksperimen. Hasil uji t hasil belajar siswa menunjukkan thitung 2,38 lebih tinggi 
daripada ttabel 2,30, artinya rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih 
tinggi secara signifikan daripada kontrol. Ketuntasan belajar kelas eksperimen 
90,9% lebih tinggi daripada kontrol 81,3%. Simpulan penelitian ini adalah strategi 
Question Student Have dan media powerpoint efektif diterapkan pada materi 
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan.

Kata kunci : Powerpoint; question student have (QSH); struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang 

mempelajari makhluk hidup dan lingkungan sekitar serta kejadian-kejadian yang 

terjadi dalam hubungan keduanya. Dalam mempelajari biologi hendaknya siswa

belajar secara aktif. Menurut Zaini et al. (2007) ketika siswa belajar secara aktif 

berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran. Sesuai pendapat tersebut 

berarti siswa hendaknya aktif melakukan aktivitas tanya jawab kepada guru atau 

siswa lain, berdiskusi memecahkan persoalan dan menerapkan apa yang mereka 

pelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan memerlukan pemahaman 

karena mempelajari struktur dan jaringan yang tidak bisa dilihat dengan mata

secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan guru IPA di SMP 

Muhammadiyah Suruh diketahui bahwa nilai ulangan materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan 2 tahun terakhir rata-rata kelas dan ketuntasan belajarnya 

rendah. Rata-rata nilai pada tahun ajaran 2009/2010 60,09 dengan ketuntasan 

belajar 48,62%. Sedangkan pada tahun ajaran 2010/2011 rata-ratanya 64,28 

dengan ketuntasan 47,96%. Rendahnya hasil tersebut dikarenakan pembelajaran 

dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan media charta.

Media charta ukurannya kecil sehingga tidak terlihat jelas oleh siswa yang duduk 

di belakang. Hal tersebut menyebabkan sebagian siswa tidak fokus, bosan dan 

asyik bermain sendiri. Sebagian siswa juga tidak berani mengajukan pertanyaan 

dan mengungkapkan pendapat kepada guru sehingga ada sebagian siswa yang

belum memahami materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di SMP 

Muhammadiyah Suruh terdapat LCD yang belum dimanfaatkan secara maksimal 

dalam pembelajaran IPA.

Salah satu strategi belajar aktif adalah strategi question student have (QSH). 

Menurut Hartono (2008), strategi QSH dalam pembelajaran intinya

mengumpulkan pertanyaan siswa secara tertulis. Pertanyaan yang dikumpulkan 

tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. Strategi ini dapat membantu
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siswa yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, pendapat atau keinginan 

melalui percakapan. Strategi ini cocok diterapkan dengan metode diskusi. Diskusi 

dalam hal ini yaitu membahas bersama pertanyaan yang telah dikumpulkan untuk 

menemukan jawaban yang tepat. Penelitian Suciati (2007) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan pertanyaan dapat berpotensi meningkatkan aktivitas 

dan partisipasi siswa, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa dan 

mengembangkan pola serta cara berfikir aktif siswa.

SMP Muhammadiyah Suruh memiliki LCD yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyajikan media powerpoint. Media powerpoint adalah software yang dibuat 

dan dikembangkan oleh perusahaan microsoft, merupakan salah satu program 

berbasis multimedia. Media ini dapat menyajikan teks, gambar, animasi, audio 

dan video sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Cara penyajiannya dapat 

diatur sehingga semua siswa dapat melihat dengan jelas. Penelitian Musyahid 

(2008) membuktikan bahwa media slide presentasi dan media asli dapat 

meningkatkan ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar kelas eksperimen 

97% sedangkan kontrol 72,2%.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata strategi QSH dapat membantu siswa 

mengungkapkan pertanyaan, pendapat atau keinginan melalui tulisan. Media 

powerpoint menjadikan pembelajaran lebih menarik. Apakah strategi QSH dan 

media powerpoint dapat diterapkan pada materi struktur dan fungsi jaringan

tumbuhan maka efektivitas strategi QSH dan media powerpoint perlu diuji. 

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas strategi 

question student have dan media powerpoint pada materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan. Efektivitas tersebut ditandai dengan:

1. Apakah rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kontrol?

2. Apakah ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kontrol? 

Berapakah persentase siswa kelas eksperimen yang tuntas belajar?

3. Apakah jumlah siswa aktif dan sangat aktif kelas eksperimen lebih tinggi dari 

kontrol? Berapakah persentase siswa kelas eksperimen yang aktif?
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C. Penegasan Istilah

Efektivitas berasal dari kata efektif. Efektif berarti ada efeknya, manjur

atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (Depdiknas 2003). Efektivitas 

adalah seberapa besar keberhasilan yang dicapai berkaitan dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Efektivitas strategi QSH dan media powerpoint dalam penelitian 

ini adalah keberhasilan siswa dalam menguasai materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan dengan memanfaatkan pertanyaan siswa dan slide presentasi. Strategi 

QSH dan media powerpoint dikatakan efektif jika rata-rata hasil belajar siswa 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, ≥ 85% siswa tuntas belajar 

(KKM ≥ 70) serta secara klasikal ≥ 75% siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Strategi QSH adalah proses pembelajaran yang menghilangkan kegiatan 

bertanya siswa secara lisan atau proses pembelajaran yang hanya menekankan 

pada pertanyaan yang dimiliki siswa secara tertulis (Zaini et al. 2007). Strategi 

QSH dalam penelitian ini adalah siswa membuat  pertanyaan tentang hal-hal yang 

belum dipahami dari materi yang sudah dipelajari. 

Media powerpoint adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh 

perusahaan Microsoft, merupakan salah satu program berbasis multimedia (Kentut 

2009). Media powerpoint dalam penelitian ini yaitu powerpoint materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan. 

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas strategi question 

student have dan media powerpoint pada materi struktur dan fungsi jaringan

tumbuhan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa

Meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, melatih kemampuan 

membuat pertanyaan dan mempermudah memahami materi.

b. Bagi guru

Menambah variasi strategi pembelajaran.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar dan Pembelajaran

Belajar adalah proses berpikir. Belajar adalah proses yang terus menerus, 

yang tidak pernah berhenti dan tidak terbatas pada dinding kelas (Anni 2007).

Menurut Sutikno (2009), belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang secara terus 

menerus agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Motivasi sangat diperlukan dalam kegiatan belajar. Motivasi mendorong 

seseorang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan, artinya bila tidak ada 

motivasi untuk melakukan aktivitas maka tidak akan ada belajar. Aktivitas yang 

dilakukan siswa di sekolah tidak hanya mendengar dan mencatat. Diedrich dalam 

Sardiman (2007) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa 

yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Visual activities, seperti: membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain.

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

c. Listening activities, seperti: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato.

d. Writing activities, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin, meringkas.

e. Drawing activities, seperti: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

f. Motor activities, seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi.

g. Mental activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, mengambil kesimpulan.

h. Emotional activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, berani, tenang, gugup.
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Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tergantung pada apa yang dipelajari siswa. Keberhasilan belajar didasarkan pada 

kemampuan penguasaan aspek kognitif (pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan penilaian), afektif (penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan nilai hidup), dan psikomotorik (persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan biasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan 

kreativitas).

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Darsono et 

al. (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasilnya 

adalah sebagai berikut: a) Faktor internal, meliputi: 1) Kesiapan belajar. Keadaan 

fisik, psikologis dan sikap siswa yang siap untuk menerima pembelajaran; 2) 

Perhatian, perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek 

dan timbul karena sesuatu yang menarik proses pembelajaran; 3) Keaktifan siswa. 

Keaktifan siswa dapat dilihat dari keterlibatan dan peran aktif siswa selama proses

kegiatan belajar mengajar; 4) Minat dan motivasi. Minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan; 5) Mengalami sendiri. Apabila siswa mengalami 

sendiri akan memberikan ingatan yang lebih mendalam dan akan selalu teringat di 

dalam memori siswa; 6) Pengulangan. Adanya latihan-latihan dapat meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman materi; 7) Perbedaan individu. Perbedaan tingkat 

kemampuan dan minat belajar masing-masing siswa memerlukan perhatian 

khusus agar perkembangan siswa tetap berlangsung baik dengan kemampuan 

masing-masing. b) Faktor eksternal, meliputi: 1) Keluarga. Perhatian dan 

dorongan orang tua terhadap kegiatan belajar siswa sangat mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar; 2) Sekolah. Kondisi sekolah, kurikulum, cara 

mengajar guru, jumlah siswa sekelasnya, serta suasana dan prasarana yang 

tersedia mempengaruhi kegiatan pembelajaran di kelas; 3) Lingkungan sekitar. 

Keadaan lingkungan tempat tinggal mempengaruhi prestasi belajar, seperti 

bangunan rumah, suasana sekitar rumah dan iklim.
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Pembelajaran adalah segala cara yang dilakukan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan. 

Pembelajaran aktif (active learning) adalah pembelajaran berpusat pada siswa. 

Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang dimiliki siswa sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Selain 

itu agar perhatian siswa tetap tertuju pada proses pembelajaran (Hartono 2008).

Menurut Zaini et al. (2007) ketika siswa belajar secara aktif berarti mereka 

mendominasi aktivitas pelajaran sehingga siswa secara aktif menggunakan otak, 

baik untuk menentukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan 

atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan 

yang ada dalam kehidupan nyata. Dapat diartikan, dengan belajar aktif siswa tidak 

hanya mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas. Siswa dituntut aktif 

membaca, menulis, berdiskusi bersama-sama siswa lain memecahkan masalah dan 

menerapkan hal yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran yang berpusat pada siswa memiliki ciri-ciri, yaitu: 

pembelajaran menitikberatkan pada keaktifan siswa, kegiatan belajar dilakukan 

secara kritis dan analitik, motivasi belajar relatif tinggi, pendidik hanya berperan

sebagai fasilitator siswa dalam melakukan kegiatan belajar, memerlukan waktu 

lama, dan dukungan sarana belajar yang lengkap (Sudjana 2005). Keunggulannya 

adalah siswa merasa pembelajaran menjadi miliknya sendiri sehingga memotivasi 

dirinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, adanya demokratis dalam 

pembelajaran, dan guru dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan 

Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu lama dan cenderung 

didominasi siswa yang pandai berbicara.

2. Strategi  Question Student Have (QSH)

Strategi QSH (pertanyaan yang dimiliki siswa) merupakan strategi 

pembelajaran yang menggunakan elisitasi dalam memperoleh partisipasi siswa.

Elisitasi berasal dari kata elisi yang berarti penghilangan bunyi huruf hidup, suku 

kata dsb. dalam pengucapan atau penghilangan kalimat atau paragraf dalam 

meringkaskan buku. Teknik pelaksanaannya dengan mendapatkan partisipasi 

siswa melalui tulisan (Zaini et al. 2007). Inti strategi ini adalah mengumpulkan 
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pertanyaan siswa secara tertulis. Langkah-langkah pelaksanaan strategi QSH

yaitu: a) Kertas kosong (ukuran A3) dibagikan kepada masing-masing kelompok;

b) Masing-masing siswa dalam tiap kelompok diminta membuat pertanyaan 

tentang hal yang belum dipahami dari materi yang telah diajarkan; c) Pertanyaan 

tersebut divoting oleh masing-masing kelompok lalu ditulis di kertas yang telah 

dibagikan; d) Kertas yang berisi pertanyaan ditempelkan di papan tulis; dan e) 

Pertanyaan dibahas bersama-sama. Siswa diberi kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan lalu diberikan penguatan oleh guru.

Keunggulan pembelajaran menggunakan pertanyaan siswa adalah siswa 

akan memperoleh pengalaman belajar secara maksimal dan mempunyai keinginan 

untuk mengetahui apa yang belum dipahami atau dialami siswa (Chin 2001). 

Menurut Chin (2004), pertanyaan siswa dapat memberikan umpan balik bagi guru

tentang pemahaman siswa. Maskill dan Pedrosa de Jesus dalam Chin (2004) 

berpendapat bahwa pertanyaan siswa merupakan sumber informasi dari 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatur pembelajaran selanjutnya

sesuai kemampuan siswa. White dan Gunstone dalam Chin (2002) menyarankan 

bahwa guru dapat meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan tentang aspek apa 

yang mereka pelajari yang membingungkan bagi mereka. Jadi, pertanyaan yang 

diajukan siswa dapat membantu guru mengetahui hal-hal yang belum dipahami 

siswa, mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tentang materi yang 

telah diajarkan dan membuat rencana pembelajaran yang sesuai untuk pertemuan 

selanjutnya.

Penerapan strategi QSH diharapkan menjadikan siswa dapat membuat 

pertanyaan dan berani bertanya kepada teman atau guru tanpa malu. Siswa juga 

dapat langsung bertanya tentang apapun yang belum dipahami dari materi yang 

telah diajarkan. Selain aktif dalam membuat pertanyaan, siswa juga dapat 

berdiskusi dengan siswa lain untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

siswa lain. Dengan diskusi, siswa dapat mengoptimalkan kemampuan yang 

dimiliki, menggali pengetahuan dan berfikir bagaimana cara menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Jadi, strategi QSH cocok diterapkan dengan metode 

diskusi.
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3. Media Powerpoint

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti     

tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad 2007). 

Association for Education and Communication Technology (AECT) mengartikan 

media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. 

Sedangkan National Education Association (NEA) mengartikan media adalah 

segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau 

dibicarakan beserta instrument yang digunakan untuk kegiatan tersebut (Rustaman

2003). Dalam pembelajaran, media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan materi dari guru kepada 

siswa.

Pelaksanaan proses belajar mengajar dapat menggunakan bermacam-macam

media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Menurut Rustaman (2003) media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 8 

macam sebagai berikut:

a. Bahan publikasi: koran, majalah, buku;

b. Bahan bergambar: gambar, bagan (chart), peta, poster, foto, grafik, diagram;

c. Bahan pameran: bulletin board, papan magnet, papan demonstrasi;

d. Bahan proyeksi: film, film strip, slide, transparansi, OHP;

e. Bahan rekaman audio: tape cassette, termofek (untuk membuat transparansi);

f. Bahan siaran: program radio dan program televisi;

g. Bahan pandang dengar (audiovisual): TV, film suara, slide bersuara, video 

cassette;

h. Bahan model/benda tiruan: model irisan penampang batang, model torso tubuh 

manusia. 

Berdasarkan jenisnya, media dibagi menjadi media audio, visual dan 

audiovisual. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti radio, cassete recorder dan piringan hitam. Media visual adalah 

media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, bisa gambar atau simbol 

yang bergerak seperti foto, gambar atau lukisan dan film strip. Sedangkan media 

audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan gambar, seperti 



9

video cassette. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah media 

powerpoint yang termasuk ke dalam media visual. Media powerpoint yang 

dimaksud adalah slide presentasi yang berisi materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan. 

Menurut Kentut (2009) hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

powerpoint adalah: 1) pilih jenis huruf (font) yang tingkat keterbacaannya tinggi, 

misalnya: arial, verdana, atau tahoma; 2) gunakan ukuran huruf (font size) 17- 20 

untuk isi teks, sedang untuk judul 26; 3) gunakan variasi warna, gambar, foto, 

animasi atau video untuk memperjelas dan memperindah tampilan; 4) area 

tampilan frame yang ditulis jangan melebihi ukuran 16 x 20 cm; 5) satu 

slide/frame tidak memuat lebih dari 18 baris teks; 6) satu frame berisi satu topik 

atau sub topik pembahasan; 7) beri judul pada setiap frame atau tampilan; 8) 

perhatikan komposisi warna, keseimbangan (tata letak), keharmonisan, dan 

kekontrasan pada setiap tampilan; dan 9) jangan membuat tampilan yang terlalu 

rumit, ramai dan warna-warni.

Media powerpoint sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan media powerpoint yaitu: 1) dapat menyajikan teks, 

gambar, foto, animasi, audio dan video sehingga lebih menarik; 2) dapat 

menjangkau kelompok banyak; 3) tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan; 4) 

penyajiannya masih bisa bertatap muka; 5) dapat diperbanyak sesuai kebutuhan; 

dan 6) dapat dipakai secara berulang-ulang. Sedangkan kelemahan media 

powerpoint yaitu ketergantungan arus listrik sangat tinggi, harga media 

pendukungnya relatif mahal, penggunaan media ini sangat tergantung pada 

penyaji materi dan masih terbatas guru yang mampu membuat media presentasi.

4. Karakteristik Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan mencantumkan materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan sebagai salah satu materi pokok yang dipelajari di kelas 

VIII semester genap. Materi tersebut dikembangkan dari kompetensi dasar (KD)

no 3.1 mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. KD tersebut 

dikembangkan dari standar kompetensi (SK) no 3 memahami sistem dalam 

kehidupan tumbuhan (BSNP 2006). Materi yang dipelajari meliputi struktur dan 

fungsi jaringan-jaringan yang menyusun organ-organ tumbuhan baik organ utama 
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maupun organ tambahan serta peran xylem dan floem dalam proses transportasi 

dalam tubuh tumbuhan.

Masalah yang ditemukan di SMP Muhammadiyah Suruh yaitu pembelajaran 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan menggunakan metode ceramah dan 

diskusi dengan media charta yang ukurannya kecil, sebagian siswa tidak berani 

mengungkapkan pendapat dan mengajukan pertanyaan kepada guru. Selain itu, 

LCD belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, penerapan 

strategi QSH dan pemanfaatan media powerpoint dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMP 

Muhammadiyah Suruh. 

5. Kerangka pikir

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan seperti 

Gambar 1.

B. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah strategi question student have dan media 

powerpoint efektif diterapkan pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, 

ditandai dengan:

1. Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol.

2. Ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Sekurang-kurangnya 85% siswa kelas eksperimen mencapai hasil belajar 

individual ≥ 70.

3. Jumlah siswa aktif dan sangat aktif kelas ekperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. Sekurang-kurangnya 75% siswa kelas eksperimen aktif dan 

sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran.
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Gambar 1 Kerangka pikir penelitian
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siswa
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partisipasi siswa
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Fakta:
Hasil nilai ulangan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan:

Th. 2009/2010 rata-rata kelas 60,09 dan ketuntasan belajar siswa 48,62% 
Th. 2010/2011 rata-rata kelas 64,28 dan ketuntasan belajar siswa 47,96%

Pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi

Aktivitas siswa rendah

Pembelajaran kurang efektif

Keunggulan Powerpoint
 suasana pembelajaran 

menyenangkan

 siswa termotivasi untuk 
belajar

Penerapan 
strategi QSH

Pemanfaatan 
media powerpoint

Strategi QSH dan media powerpoint efektif

Harapan:
Siswa lebih aktif dan memahami materi
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Suruh Kab. Semarang

pada kelas VIII semester genap tahun ajaran 2011/2012 pada tanggal 16 - 21 

Februari 2012.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Suruh tahun ajaran 2011/2012 yang terdiri dari 3 kelas. Sampel 

penelitian ini diambil 2 kelas dari 3 kelas yang ada dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling. Siswa kelas VIIIA sebagai eksperimen sedangkan siswa 

kelas VIIIB sebagai kontrol.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan strategi QSH 

dan media powerpoint serta pembelajaran menggunakan metode ceramah dan 

diskusi dengan media charta.

2. Variabel terikat penelitian ini adalah hasil belajar dan aktivitas siswa.

3. Variabel kendali penelitian ini adalah guru serta materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan.

D. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah Experimental Design jenis Control Group

pretest posttest. Menurut Sugiyono (2006), pola yang digunakan dalam pretest 

and posttest group design adalah sebagai berikut:

Tabel 1  Pola rancangan penelitian pretest and posttest group design 
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen O
1

X O
2

Kontrol O
1

Y O
2
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Keterangan :
O

1
: Tes sebelum eksprimen 

O
2

: Tes setelah eksperimen 

X : Pembelajaran menggunakan strategi QSH dan media powerpoint
Y : Pembelajaran menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan media 

charta

E. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan 

analisis data serta penulisan laporan penelitian. 

1. Persiapan 

a) Melakukan observasi awal di SMP Muhammadiyah Suruh.

b) Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP).

c) Menyusun instrumen penelitian berupa soal dan lembar observasi aktivitas 

siswa.

d) Membuat media pembelajaran yaitu slide presentasi akar, batang dan daun.

e) Melakukan uji coba soal untuk mengetahui apakah soal tersebut layak 

digunakan untuk mengambil data.

f) Menganalisis soal uji coba berupa pilihan ganda untuk mengetahui kualitas 

soal meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Hasil 

analisis validitas soal disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2  Hasil analisis validitas butir soal
Kriteria validitas soal Jumlah Nomor soal
Valid 23 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 

28, 32, 33, 34, 36, 39, 40
Tidak valid 17 1, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 

31, 35, 37, 38
Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 53

Hasil analisis tingkat kesukaran soal menunjukkan bahwa 2 soal dengan 

kriteria sukar, 22 sedang dan 16 mudah. Hasil selengkapnya disajikan pada 

Tabel 3.

Tabel 3  Hasil analisis tingkat kesukaran soal
Kriteria tingkat kesukaran soal Jumlah Nomor soal

Sukar 2 20, 21
Sedang 22 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Mudah 16 1, 2, 6, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 

39, 40
Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 53
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Setelah perhitungan daya pembeda soal diketahui ada soal yang jelek, 

cukup, baik dan sangat baik. Hasil analisis daya pembeda soal disajikan pada 

Tabel 4.

Tabel 4  Hasil analisis daya pembeda soal
Kriteria daya 
pembeda soal

Jumlah Nomor Soal

Jelek 19 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 
38

Cukup 18 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 33, 34, 39, 40
Baik 3 3, 9, 28
Sangat baik 0 -

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 53

Berdasarkan analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran butir soal, soal yang memenuhi syarat berjumlah 23 tetapi soal yang 

digunakan untuk pretest dan posttest hanya 20 soal. Soal yang digunakan untuk 

pretest dan posttest dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Soal yang digunakan untuk pretest dan postest

Jenis soal
Nomor butir soal

Digunakan Tidak digunakan
Pilihan ganda 2*, 3, 6, 7, 8, 9*, 10, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19*, 24, 25, 28, 32,
33, 34, 36, 39, 40

1, 4, 5, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 
27, 29, 30, 31, 35, 37, 38

Jumlah 23 17
Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 53
*soal tidak digunakan sebagai soal pretest dan posttest

g) Menyusun butir tes evaluasi berdasarkan hasil analisis soal uji coba.

2. Pelaksanaan

Pembelajaran diadakan dalam tiga pertemuan dengan alokasi waktu 240 

menit (6 JP). Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok (setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa). Siswa mengerjakan soal pretest. Setelah selesai, siswa 

memperhatikan tayangan powerpoint materi akar, batang dan daun lalu 

membuat pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami dari materi yang 

telah diajarkan. Pertanyaan yang telah dibuat divoting oleh masing-masing 

kelompok, ditulis di kertas dan ditempelkan di papan tulis. Siswa diberi 

kesempatan menjawab. Pertemuan terakhir siswa mengerjakan soal posttest.

3. Analisis Data dan Penulisan Laporan

Setelah penelitian selesai dilaksanakan, dilakukan analisis data tentang 

nilai pretest, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Setelah data dianalisis 

kemudian dilakukan pembahasan dan penulisan laporan.



15

F. Data dan Cara Perolehan Data

1. Data

a) Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi guru dan siswa.

b) Jenis Data

1) Nilai pretest

2) Aktivitas siswa 

3) Hasil belajar siswa

2. Cara Perolehan Data

a) Nilai pretest diperoleh dengan metode test pada pertemuan pertama berupa 

soal pilihan ganda berjumlah 20 soal, tiap soal dengan 4 pilihan jawaban 

(Lampiran 6).

b) Aktivitas siswa diperoleh dengan metode observasi berupa lembar observasi 

aktivitas siswa yang terdiri dari 7 aspek yang dinilai oleh observer pada saat 

pembelajaran berlangsung di kelas (Lampiran 14). 

c) Hasil belajar siswa berupa nilai posttest diperoleh dengan metode test pada 

pertemuan terakhir berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 soal, tiap soal 

dengan 4 pilihan jawaban (Lampiran 6). 

G. Uji Persyaratan Asumsi

1. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi yang 

digunakan sudah homogen sehingga semua siswa dapat digunakan sebagai 

sampel. Rumus yang digunakan adalah uji Bartlett:

χ
2 

= ( ln 10 ) { B-Σ ( n
1
-1 ) log S

1

2 
}

dengan : 

B = ( log S
2 

) Σ ( n
1
-1 )        S

2 
= { Σ ( n

1
-1 ) S

1
/ Σ ( n

1
-1 ) 

χ
2 

: besarnya homogenitas 

S
1

2 
: kuadrat simpangan masing-masing kelompok

S : kuadrat simpangan total
n

1
: jumlah responden masing-masing kelompok 

B : koefisien Bartlett 



16

Populasi dikatakan homogen jika memiliki varians yang sama apabila 

χ
2
hitung < χ

2
tabel. Hasil analisis uji homogenitas data nilai ulangan siswa dapat 

dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil uji homogenitas nilai ulangan materi pertumbuhan dan 
perkembangan kelas VIII SMP Muhammadiyah Suruh

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 halaman 59

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa 2
hitung lebih kecil dari pada 2

tabel

hal ini menunjukkan bahwa populasi bersifat homogen.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan 

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji chi kuadrat. 

Persamaannya sebagai berikut:

            2

Keterangan : 
χ2 : chi kuadrat 
fo : frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 
fh : frekuensi yang diharapkan 
k  : banyaknya kelas interval

Nilai χ2
hitung dikonsultasikan dengan nilai χ2

tabel dengan taraf signifikan 5%. 

Jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel, data tersebut terdistribusi normal. Hasil analisis uji 

normalitas data nilai ulangan siswa dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7  Hasil uji normalitas nilai ulangan materi pertumbuhan dan perkembangan 
kelas VIII SMP Muhammadiyah Suruh

Kelas Rata-rata DK 2
hitung 2

tabel Ket.

VIIIA 69,78 3 4,45
7,81

Data terdistribusi 
normal

VIIIB 67,06 3 7,24
VIIIC 66,37 3 7,05

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9 halaman 56

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa χ2
hitung lebih kecil daripada χ2

tabel

hal ini menunjukkan bahwa populasi terdistribusi normal.

Kelas Rata-rata DK 2
hitung 2

tabel Ket.
VIIIA 69,78 3

0,426 5,99
Data bersifat 

homogen
VIIIB 67,06 3
VIIIC 66,37 3
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H. Metode Analisis Data

1. Nilai Pretest

Nilai pretest dianalisis untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan 

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji chi kuadrat. 

Persamaannya sebagai berikut:

           2

Keterangan : 
χ2 : chi kuadrat 
fo : frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 
fh : frekuensi yang diharapkan 
k  : banyaknya kelas interval

Nilai χ2
hitung dikonsultasikan dengan nilai χ2

tabel dengan taraf signifikan 5%. 

Jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel, data tersebut terdistribusi normal. Hasil analisis uji 

normalitas data nilai pretest dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8  Hasil uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol 
Kelas Rata-rata DK 2

hitung 2
tabel Ket.

eksperimen 69,09 3 5,36
7,81

Data terdistribusi 
normalkontrol 66,25 3 4,60

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa χ2
hitung lebih kecil daripada χ2

tabel

hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Kesamaan Dua Varians

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui apakah sampel dari 

populasi berasal dari varians yang sama atau tidak. Uji kesamaan dua varians 

dihitung menggunakan rumus berikut:

Kriteria pengujian adalah tolak H
o 

jika F
hitung 

≥ F
tabel 

dengan α=5% dan 

v
1
=n

b
-1 ; v

2
=n

k
-1, dan dalam hal lain Ho diterima. Hasil perhitungan uji kesamaan 

dua varians nilai pretest siswa kelas eksperimen dan kontrol diperoleh Fhitung

Varians terbesar

Varians terkecil
F=
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(1,66) < Ftabel (2,04) (Lampiran 11). Artinya nilai pretest kedua kelas mempunyai 

varians yang sama.

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan 

antara nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol. Hipotesis yang diajukan:

H
o 
: μ

1 
= μ

2

H
a 
: μ

1 
≠ μ

2 

μ
1 adalah rata-rata nilai pretest kelas eksprimen

μ
2 adalah rata-rata nilai pretest kelas kontrol

Sesuai dengan hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan adalah uji t 

dua pihak dengan rumus:

t    dengan  

Keterangan:

: rata-rata nilai pretest kelas eksperimen

: rata-rata nilai pretest kelas kontrol
n1 : jumlah anggota kelas eksperimen
n2 : jumlah anggota kelas kontrol
S : simpangan baku gabungan
S1

2 : varians kelas eksperimen
S2

2 : varians kelas kontrol

Nilai thitung dibandingkan dengan ttabel, dk = n1+n2-2 dan taraf signifikan 5%. 

Kriteria pengujian adalah terima Ho jika thitung ≤ ttabel. Untuk harga t lainnya 

ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut.

Hasil perhitungan uji t nilai pretest kelas kontrol dan eksperimen 

diperoleh thitung < ttabel, yaitu 1,25 < 2,30 (Lampiran 12). Artinya tidak ada

perbedaan yang signifikan antara nilai pretest kelas kontrol dan eksperimen. 

2. Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi. Setiap aspek yang 

diamati memiliki skor 1 sampai dengan 3. Skor aktivitas diperoleh dengan 

menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh siswa di lembar observasi. Skor 

terendah dan tertinggi aktivitas siswa yaitu 7 dan 21. 
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     ∑ skor maksimal

∑ skor yang diperoleh

Aktivitas siswa secara individual dianalisis dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keaktifan siswa  = × 100%

Tabel 9 Kriteria penilaian aktivitas siswa
No Persentase Skor Kriteria
1 85% - 100% Sangat aktif
2 70% – 84% Aktif
3 60% - 69% Cukup aktif
4 50% - 59% Kurang aktif
5 <50% Tidak aktif

Aktivitas siswa secara klasikal dihitung dengan menggunakan rumus:

100%X
n

ni
K




Keterangan:
K : presentase keaktifan siswa secara klasikal
∑ni : jumlah siswa dengan aktivitas sangat aktif dan aktif
∑n : jumlah keseluruhan siswa 

3. Hasil Belajar Siswa

a) Nilai posttest

Nilai =            x 100

Hasil belajar siswa diperoleh dari nilai posttest. Hasil belajar kelas 

eksperimen dan kontrol dianalisis dengan uji t satu pihak.

Hipotesis yang diajukan:

H
o 
: μ

1 
= μ

2

H
a 
: μ

1 
> μ

2 

μ
1 adalah hasil belajar kelas eksperimen

μ
2 adalah hasil belajar kelas kontrol

Jika varians kedua kelompok sama, maka rumus uji t yang digunakan 

adalah:

t    dengan  

Skor maksimal

Skor yang diperoleh
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Keterangan:

: rata-rata hasil belajar kelas eksperimen

: rata-rata hasil belajar kelas kontrol
n1 : jumlah anggota kelas eksperimen
n2 : jumlah anggota kelas kontrol
S : simpangan baku gabungan
S1

2 : varians kelas eksperimen
S2

2 : varians kelas kontrol

Nilai thitung dibandingkan dengan ttabel, dk = n1+n2-2 dan taraf signifikan 5%. 

Kriteria pengujian adalah terima Ho jika thitung ≥ ttabel. Untuk harga t lainnya 

ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. 

Jika varians kedua kelompok berbeda, maka rumus uji t yang digunakan 

adalah:

Kriteria terima hipotesis Ho jika:

, dimana w1 =   dan  w2 = 

t1 dan  t2 = 

b) Ketuntasan klasikal

Ketuntasan klasikal dapat dihitung menggunakan rumus:

P =     100%                 

Keterangan :
P : Ketuntasan belajar klasikal
∑ ni : Jumlah siswa yang tuntas secara individu (nilai  70)
∑ n : Jumlah total siswa
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Suruh Kab. 

Semarang pada kelas VIII semester genap tahun ajaran 2011/2012. Berdasarkan 

analisis data penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut.

A. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa kelas kontrol dan eksperimen disajikan pada Tabel 10. 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 10 diketahui bahwa pada pertemuan awal 

jumlah siswa aktif dan sangat aktif kelas kontrol dan eksperimen tidak berbeda 

jauh, yaitu 71,88% dan 75,80%. Hal ini terjadi karena pada kelas kontrol siswa 

sudah terbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Sedangkan siswa 

kelas eksperimen untuk pertama kalinya melaksanakan pembelajaran dengan 

strategi QSH. Setelah terbiasa dengan strategi QSH, siswa kelas eksperimen dapat 

menjadi lebih aktif daripada kontrol. Hal ini dapat dilihat bahwa pada pertemuan 

akhir, jumlah siswa aktif dan sangat aktif kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kontrol, yaitu 97,00% > 81,25%. 

Tabel 10 Aktivitas siswa kelas kontrol dan eksperimen

Kriteria aktivitas
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Pert. I (%) Pert. III (%) Pert. I (%) Pert. III (%)
Jumlah aktif dan sangat aktif 71,88 81,25 75,80 97,00
Rata-rata jumlah aktif dan 
sangat aktif

76,04 86,87

Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 16 dan 19 halaman 65 dan 70

Hasil analisis aktivitas siswa juga menunjukkan bahwa rata-rata 

persentase jumlah siswa aktif dan sangat aktif kelas kontrol lebih rendah daripada 

kelas eksperimen, yaitu 76,04% < 86,87%. Rendahnya aktivitas siswa kelas 

kontrol dikarenakan perbedaan yang cukup besar antara aktivitas siswa kelas 

kontrol dan eksperimen pada aspek membawa referensi, memperhatikan dan 

mencatat penjelasan guru serta mencatat jawaban hasil diskusi ataupun tanya 

jawab yang disajikan pada Tabel 11. Pada kelas kontrol siswa yang membawa 

referensi 79,51% sedangkan pada kelas eksperimen 92,93%. Siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru pada kelas kontrol 85,42% sedangkan pada kelas 

eksperimen 90,24%. Siswa yang aktif mencatat pada kelas kontrol 84,03% 

sedangkan pada kelas eksperimen 91,25%. Siswa yang menulis jawaban hasil 
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diskusi pada kelas kontrol 76,04% sedangkan pada kelas eksperimen 86,20%.

Tabel 11 Aktivitas siswa kelas kontrol dan eksperimen pada aspek membawa 
referensi, memperhatikan dan mencatat penjelasan guru serta menulis 
jawaban hasil diskusi ataupun tanya jawab

Aspek yang diamati
Persentase

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen
Membawa referensi 79,51 92,93
Memperhatikan penjelasan guru 85,42 90,24
Mencatat penjelasan guru 84,03 91,25
Menulis jawaban hasil diskusi / tanya jawab 76,04 86,20
Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 20 halaman 73

Tingginya persentase jumlah siswa kelas eksperimen yang 

memperhatikan penjelasan guru karena pembelajaran di kelas eksperimen 

memanfaatkan media powerpoint. Media powerpoint dapat menarik perhatian 

siswa karena dapat menyajikan teks dan gambar disertai dengan animasi. Animasi 

dan kreasi teks serta gambar penampang melintang akar, batang dan daun pada 

tayangan powerpoint dapat menjadikan siswa penasaran dengan materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi siswa memperhatikan dengan seksama ketika 

guru menjelaskan materi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Anonim (2009) 

bahwa penyajian media powerpoint yang menarik dapat menjadikan anak lebih 

terangsang untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. 

Hasil analisis aktivitas siswa kelas eksperimen pada setiap aspeknya 

menunjukkan bahwa  62,29% siswa aktif membuat, menulis dan menempel 

pertanyaan di papan tulis; 53,87% menjawab pertanyaan dan 54,21% 

mengemukakan pendapat. Tingginya persentase siswa yang aktif membuat, 

menulis dan menempel pertanyaan dikarenakan siswa bebas membuat pertanyaan 

dan dapat segera mengajukan pertanyaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Zaini et al. (2007) bahwa strategi QSH menuntut siswa aktif terutama dalam hal 

bertanya. Sesuai dengan penelitian Nurhayati et al. (2009) yang menyimpulkan 

bahwa adanya strategi QSH, siswa yang merasa belum paham dengan materi yang 

telah dipelajari dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada guru sehingga 

siswa yang malu bertanya secara lisan tidak perlu khawatir mengajukan 

pertanyaan.

Rendahnya persentase siswa yang menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat pada penelitian ini dikarenakan kegiatan menjawab 

pertanyaan dan mengemukakan pendapat belum merupakan kebiasaan siswa. 
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Oleh karena itu, walaupun guru meminta siswa menjawab ataupun berpendapat 

siswa tetap tidak segera menjawab ataupun mengemukakan pendapatnya.

Kegiatan menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat dapat 

mengembangkan mental dan cara berpikir kreatif siswa dalam menemukan 

jawaban dengan kalimatnya sendiri. Kegiatan tersebut perlu dibiasakan dalam 

pembelajaran sehingga siswa tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan 

ataupun berpendapat. Hal ini didukung oleh pendapat Bond (2007) bahwa 

mengulang aktivitas yang sama di setiap pembelajaran dapat mengembangkan 

perilaku yang diinginkan. Jika budaya menjawab pertanyaan dan berpendapat di 

kelas sudah terbentuk maka siswa tidak akan takut atau malu dan merasa nyaman 

untuk menjawab pertanyaan guru atau siswa lain dan mengemukakan 

pendapatnya. Sejalan dengan pernyataan Hasibuan dalam Pujiastuti (2008) bahwa 

guru harus dapat melatih keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya 

atau hanya sekedar bertanya.

Pada proses penerapan strategi QSH, semakin banyak jumlah referensi 

yang dibawa siswa maka semakin sedikit jumlah pertanyaan yang diajukan. Hal 

ini dikarenakan ketika siswa membuat pertanyaan, siswa membaca lagi materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada referensi yang dibawa. Saat siswa 

membaca kembali, tanpa disadari siswa telah mengingat memori yang tersimpan 

dan mengetahui hal yang belum dipahami. Siswa yang membawa 3 referensi lebih 

memahami materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sehingga pertanyaan 

yang diajukan sedikit. Siswa tersebut juga dapat membantu menjawab pertanyaan 

kelompok lain. 

B. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada Tabel 

12. Siswa dikatakan tuntas jika hasil belajar siswa ≥ 70. Pada Tabel 12 dapat 

diketahui bahwa ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kontrol, yaitu 90,9% > 81,3%. Hasil uji t hasil belajar disajikan pada Tabel 13.

Berdasarkan hasil uji t hasil belajar pada Tabel 13 dapat diketahui bahwa 

thitung 2,38 lebih tinggi daripada ttabel 2,30. Artinya rata-rata nilai akhir kelas 

eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada kontrol. Tingginya nilai akhir 
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kelas eksperimen disebabkan karena pada kelas eksperimen memanfaatkan media 

powerpoint dan menerapkan strategi pembelajaran QSH yang dilengkapi dengan 

diskusi kelompok. Dalam proses pembelajaran, siswa mengamati tayangan 

powerpoint yang berisi struktur penampang melintang akar, batang dan daun yang 

tidak dapat dilihat langsung dengan mata telanjang. Gambar tersebut dapat 

mengatasi keterbatasan pengamatan siswa sehingga membantu memperjelas 

pemahaman siswa tentang struktur penampang melintang akar, batang dan daun. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Anonim (2009) bahwa penyajian materi secara 

visual dapat memperjelas pemahaman siswa karena pesan informasi secara visual

mudah dipahami siswa. Pendapat ini didukung oleh Hartono (2008) bahwa 

penambahan visual pada proses pembelajaran dapat menaikkan ingatan sampai 

171% dari ingatan semula. Dengan penambahan visual di samping audio dalam 

pembelajaran, kesan yang masuk dalam diri siswa semakin kuat sehingga dapat 

bertahan lebih lama dibandingkan dengan hanya menggunakan audio

(pendengaran) saja. Artinya pembelajaran yang menggunakan media visual

seperti gambar penampang melintang akar, batang dan daun yang disajikan 

melalui powerpoint dapat membantu pemahaman siswa terhadap materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan.

Tabel 12  Hasil belajar siswa
Nilai Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Tertinggi 95,0 95,0
Terendah 55,0 60,0
Rata-rata 75,2 80,3
jumlah siswa yang tuntas 26 30
jumlah siswa tidak tuntas 6 3
% ketuntasan belajar klasikal 81,3 90,9

Tabel 13  Uji t hasil belajar
Kelompok Rata-rata dk thitung ttabel α Keterangan

Kontrol 75,2
63 2,38 2,30 0,05

Berbeda 
secara signifikanEksperimen 80,3

Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 13 halaman 62

Pada proses penerapan strategi QSH, masing-masing siswa dalam tiap 

kelompok dituntut untuk membuat pertanyaan (maksimal 3 pertanyaan) tentang 

hal yang belum dipahami dari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

Pertanyaan yang dibuat tidak sekedar sembarang pertanyaan dalam jumlah yang 

banyak. Ketika siswa membuat pertanyaan, siswa mencari tahu hal yang belum 
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dipahami dengan membaca dan mengingat kembali materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan yang telah dipelajari sehingga tanpa disadari siswa telah 

mengingat kembali memori yang telah tersimpan. Pertanyaan tersebut dapat 

membantu siswa lebih memahami materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Dapat diartikan bahwa 

strategi pembelajaran yang menggunakan pertanyaan siswa merupakan salah satu 

cara yang efektif untuk mengembangkan cara berpikir dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa pun maksimal. Hal ini sesuai dengan 

pendapat James et al. (1984) bahwa pertanyaan yang dibuat sendiri dapat 

membantu siswa dalam memahami materi yang dibaca. Pendapat ini didukung 

oleh pernyataan Hasibuan dalam Pujiastuti (2008) bahwa adanya pertanyaan dapat 

mendorong siswa untuk berpikir dan belajar. Dengan begitu, siswa lebih mudah 

menguasai materi atau konsep yang diberikan dan kemampuan berpikir siswa 

lebih berkembang. Sejalan dengan itu Chin (2001) mengatakan bahwa 

penggunaan pertanyaan dalam pembelajaran dapat menjadikan siswa memperoleh 

pengalaman belajar secara maksimal dan mempunyai keinginan untuk mengetahui 

apa yang belum dipahami atau dialami siswa.

Pertanyaan yang telah dibuat divoting oleh masing-masing kelompok untuk 

menentukan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan tersebut lalu ditulis di 

kertas yang telah disediakan guru dan ditempelkan di papan tulis. Pertanyaan 

tersebut dibahas bersama-sama dan siswa diberi kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan. Ketika siswa menjawab pertanyaan, cara berfikir siswa dapat 

berkembang dalam mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan 

kelompok lain. Siswa juga dapat mengingat kembali materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan yang telah dipelajari dari membaca buku paket atau 

catatannya. Dalam menjawab pertanyaan, siswa melakukan diskusi kelompok. 

Kegiatan diskusi ini dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki siswa, 

menggali pengetahuan dan berfikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi. Siswa dapat saling tukar pendapat dan menemukan jawaban 

sehingga siswa yang bersangkutan lebih memahami materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pujiastuti (2008) bahwa 

dengan mencari jawaban lewat buku atau sumber belajar lain, siswa akan menjadi 
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lebih aktif dalam belajar, tidak hanya mendengar atau mendapat informasi dari 

guru. Hal tersebut mendorong siswa untuk berpikir dan belajar sehingga akan 

lebih mudah menguasai materi atau konsep yang diberikan dan kemampuan 

berfikir siswa akan lebih berkembang. Pendapat ini didukung oleh pernyataan 

Deed (2009) bahwa nilai dan arti menggunakan strategi pertanyaan adalah tidak 

sekedar menghendaki banyaknya jumlah pertanyaan tetapi juga mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan. 

Kegiatan bertanya, menjawab pertanyaan dan berpendapat dapat membantu 

siswa dalam memahami materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi siswa 

dapat mengingat kembali materi yang telah mereka pelajari saat pembelajaran dan 

pada akhirnya mempermudah siswa dalam menyelesaikan soal posttest dari guru.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono (2008) bahwa aktivitas siswa dapat 

membantu mempertahankan ingatan siswa dalam waktu yang lama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan penyajian materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan melalui tayangan powerpoint dapat menarik perhatian 

siswa dan memperjelas pemahaman siswa tentang struktur penampang melintang 

akar, batang dan daun. Strategi QSH yang dilengkapi dengan diskusi kelompok 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam hal bertanya, menjawab pertanyaan dan 

berpendapat. Aktivitas tersebut dapat membantu siswa dalam mengingat kembali 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada akhirnya siswa dapat 

mengerjakan soal posttest dengan baik. Rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, yaitu 80,3 > 75,2 (Tabel 12). 

Ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol,

yaitu 90,9% > 81,3% (Tabel 13). Rata-rata jumlah siswa aktif dan sangat aktif 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, yaitu 86,87% > 76,04% 

(Tabel 10). Dengan demikian dapat diartikan bahwa pembelajaran dengan strategi 

QSH dan media powerpoint efektif diterapkan pada materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa strategi question student have dan media powerpoint efektif diterapkan 

pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Rata-rata hasil belajar siswa 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kontrol (80,3 > 75,2). Ketuntasan belajar 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kontrol, yaitu 90,9% > 81,3%. Rata-rata 

jumlah siswa aktif dan sangat aktif kelas eksperimen lebih tinggi daripada kontrol, 

yaitu 86,87% > 76,04%.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka guru disarankan menggunakan strategi 

pembelajaran question student have dan media powerpoint pada materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan.
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SILABUS KELAS EKSPERIMEN
Sekolah : SMP Muhammadiyah Suruh
Mata Pelajaran : IPA Terpadu
Kelas/Semester : VIII/Genap
Standar Kompetensi : 3. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan

Kompetensi 
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Penilaian Alokasi

Waktu
Sumber  
BelajarTeknik Instrumen

3.1 
Mengidentifikasi 
struktur dan 
fungsi jaringan 
tumbuhan

Struktur dan Fungsi 
Jaringan Tumbuhan
a. Akar
b. Batang
c. Daun

Siswa memperhatikan dan 
mencatat tayangan 
powerpoint materi akar, 
batang dan daun

Siswa membuat pertanyaan 
tentang hal yang belum 
dipahami, ditulis di kertas 
lalu ditempelkan di papan 
tulis

Siswa menjawab pertanyaan

Menjelaskan struktur 
dan fungsi jaringan di 
akar, batang dan daun

Mengidentifikasi
letak epidermis, 
korteks dan stele 
pada tumbuhan

Menjelaskan fungsi 
jaringan tertentu yang 
dijumpai pada tubuh 
tumbuhan

Tes:
Tes tertulis
NonTes: 
penilaian 
aktivitas siswa

Tes:
Tes tertulis
NonTes: 
penilaian 
aktivitas siswa

Tes:
Tes tertulis
NonTes: 
penilaian 
aktivitas siswa

Tes:
Pilihan ganda
NonTes:
lembar observasi 
aktivitas siswa

Tes:
Pilihan ganda
NonTes:
lembar observasi  
aktivitas  siswa

Tes:
Pilihan ganda
NonTes:
lembar observasi 
aktivitas siswa

6× 40
Menit

Karim, 
Saeful. 2008. 
Belajar IPA:
Membuka 
Cakrawala 
Alam Sekitar 
2. Jakarta : 
Pusat 
Perbukuan, 
DepDikNas.

slide 
presentasi dan  
kertas

Lampiran 1 



31

Suruh,       Februari 2012

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dwi Ratna KW., S.Pd Nur Liya Khasanah

NIP. NIM. 4401406084
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SILABUS KELAS KONTROL

Sekolah : SMP Muhammadiyah Suruh
Mata Pelajaran : IPA Terpadu
Kelas/Semester : VIII/Genap
Standar Kompetensi : 3. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan

Kompetensi 
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Penilaian Alokasi

Waktu
Sumber  
BelajarTeknik Instrumen

3.1 
Mengidentifikasi 
struktur dan 
fungsi jaringan 
tumbuhan

Struktur dan Fungsi 
Jaringan Tumbuhan
a. Akar
b. Batang
c. Daun

Siswa memperhatikan 
penjelasan materi akar, 
batang daun dengan bantuan 
charta struktur tubuh 
tumbuhan

Siswa berdiskusi 
mengerjakan LDS akar, 
batang dan daun 

Siswa mempresentasikan 
jawaban di LDS

Menjelaskan struktur 
dan fungsi jaringan 
di akar, batang dan 
daun

Mengidentifikasi
letak epidermis, 
korteks dan stele 
pada tumbuhan

Menjelaskan fungsi 
jaringan tertentu 
yang dijumpai pada 
tubuh tumbuhan

Tes:
Tes tertulis
NonTes: 
penilaian 
aktivitas siswa

Tes:
Tes tertulis
NonTes: 
penilaian 
aktivitas siswa

Tes:
Tes tertulis
NonTes: 
penilaian 
aktivitas siswa

Tes:
Pilihan ganda
NonTes:
lembar observasi 
aktivitas siswa

Tes:
Pilihan ganda
NonTes: 
lembar observasi 
aktivitas siswa

Tes:
Pilihan ganda
NonTes:
lembar observasi 
aktivitas siswa

6 × 40
menit

Karim, 
Saeful. 2008. 
Belajar IPA:
Membuka 
Cakrawala 
Alam Sekitar 
2. Jakarta : 
Pusat 
Perbukuan, 
DepDikNas.

Slide 
presentasi 
dan LDS

Lampiran 2
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Suruh,       Februari 2012

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dwi Ratna KW., S.Pd Nur Liya Khasanah

NIP. NIM. 4401406084
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Lampiran 3

RPP KELAS EKSPERIMEN

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : IPA Terpadu

Kelas/Semester : 8 (Delapan)/Genap

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI

3.   Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan

B. KOMPETENSI DASAR

3.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan

C. INDIKATOR

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

2. Mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada tumbuhan

3. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan siswa dapat:

1. Menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar, batang dan daun

2. Menyebutkan macam dan fungsi jaringan tumbuhan pada akar, batang dan 

daun

3. Menyebutkan fungsi akar, batang dan daun

4. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu di akar, batang dan daun

5. Mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada tumbuhan

6. Membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil

E. MATERI POKOK

Konsep : Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Sub Konsep : Akar, Batang, dan Daun

F. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi: Question Student Have

2. Metode: diskusi
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan I

Sebelumnya, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok (setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa) dan siswa diminta mempelajari materi akar.

Tujuan pembelajaran:

1. Siswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar

2. Siswa dapat menyebutkan macam dan fungsi jaringan penyusun pada akar

3. Siswa dapat menyebutkan fungsi akar

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi kaliptra

5. Siswa dapat mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada akar

6. Siswa dapat membedakan akar tumbuhan monokotil dan dikotil 

No. Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam

b. Siswa mengerjakan soal pretest 

c. Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan 

dipelajari dan  tujuan pembelajaran

d. Guru memberikan apersepsi, "mengapa 

tumbuhan dapat berdiri kokoh?”

25

2. Kegiatan 

Inti

Eksplorasi

a. Guru menjelaskan materi akar  melalui tayangan 

powerpoint

b. Siswa memperhatikan dan mencatat 

20

Elaborasi

a. Guru membagikan kertas kosong dibantu siswa 

b. Siswa membuat pertanyaan tentang materi akar

yang belum dipahami

c. Setelah selesai, masing-masing kelompok 

memilih pertanyaan mana yang ingin 

ditanyakan, ditulis di kertas yang disediakan lalu 

ditempel di papan tulis.

d. Guru membahas pertanyaan siswa dengan 

memberi kesempatan siswa kelompok lain untuk 

20
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menjawab 

e. Siswa menjawab pertanyaan

f. Siswa menulis hasil tanya jawab

Konfirmasi

a. Guru memberi penguatan

b. Siswa memperhatikan dan mencatat

10

3. Penutup a. Guru memberitahukan pokok bahasan 

selanjutnya dan menyuruh siswa 

mempelajarinya di rumah

5

Pertemuan II

Tujuan pembelajaran:

1. Siswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi batang

2. Siswa dapat menyebutkan macam dan fungsi jaringan penyusun pada batang

3. Siswa dapat menyebutkan fungsi batang

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi lentisel

5. Siswa dapat mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada batang

6. Siswa dapat membedakan batang tumbuhan monokotil dan dikotil 

No Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam

b. Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan 

dipelajari dan tujuan pembelajaran

c. Guru memberikan apersepsi, “Pernahkah kalian 

mengamati batang tumbuhan pacar air? Batang 

pohon jambu? Apa perbedaannya”

5

2. Kegiatan 

Inti

Eksplorasi

a. Guru menjelaskan materi batang  melalui 

tayangan powerpoint

b. Siswa memperhatikan dan mencatat

30

Elaborasi

a. Guru membagikan kertas kosong dibantu siswa 30
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b. Siswa membuat pertanyaan tentang materi 

batang yang belum dipahami

c. Setelah selesai, masing-masing kelompok 

memilih pertanyaan mana yang ingin ditanyakan, 

ditulis di kertas yang disediakan lalu ditempel di 

papan tulis.

d. Guru membahas pertanyaan siswa dengan 

memberi kesempatan siswa untuk menjawab 

e. Siswa menjawab pertanyaan

f. Siswa menulis hasil tanya jawab

Konfirmasi

a. Guru memberi penguatan

b. Siswa memperhatikan dan mencatat

10

3. Penutup a. Guru memberitahukan pokok bahasan 

selanjutnya dan menyuruh siswa 

mempelajarinya di rumah 

b. Guru memberitahukan pertemuan selanjutnya 

diadakan posttest

5

Pertemuan III

Tujuan pembelajaran:

1. Siswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi daun

2. Siswa dapat menyebutkan macam dan fungsi jaringan penyusun pada daun

3. Siswa dapat menyebutkan fungsi daun

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi kutikula dan stomata

5. Siswa dapat mengidentifikasi letak epidermis, mesofil dan berkas 

pengangkut pada daun

6. Siswa dapat membedakan daun tumbuhan monokotil dan dikotil 

No Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam

b. Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan 5
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dipelajari dan tujuan pembelajaran

c. Guru memberikan apersepsi, “Perhatikan daun 

ini! Apa saja bagian-bagiannya?”

2. Kegiatan 

Inti

Eksplorasi

a. Guru menjelaskan materi daun  melalui 

tayangan powerpoint

b. Siswa memperhatikan dan mencatat 

20

Elaborasi

a. Guru membagikan kertas kosong dibantu siswa 

b. Siswa membuat pertanyaan tentang materi daun

yang belum dipahami

c. Setelah selesai, masing-masing kelompok 

memilih pertanyaan mana yang ingin ditanyakan, 

ditulis di kertas yang disediakan lalu ditempel di 

papan tulis.

d. Guru membahas pertanyaan siswa dengan 

memberi kesempatan siswa untuk menjawab 

e. Siswa menjawab pertanyaan

f. Siswa menulis hasil tanya jawab

20

Konfirmasi

a. Guru memberi penguatan

b. Siswa memperhatikan dan mencatat 10

3. Penutup Siswa mengerjakan soal posttest 25

H. SUMBER BELAJAR

1. Karim, Saeful. 2008. Belajar IPA: Membuka Cakrawala Alam Sekitar 2. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, DepDikNas.

2. slide presentasi

3. Komputer dan LCD

4. Papan tulis dan perangkat alat tulis
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I. PENILAIAN

1. Jenis Penilaian

a. Tes tertulis yaitu pretest dan postest

b. Aktivitas siswa 

2. Bentuk Instrumen

a. Soal pilihan ganda

b. Lembar observasi aktivitas siswa 

Suruh,       Februari 2012

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dwi Ratna KW., S.Pd Nur Liya Khasanah

NIP. NIM. 4401406084
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Lampiran 4 

RPP KELAS KONTROL

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : IPA Terpadu

Kelas/Semester : 8 (Delapan)/Genap

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI

3.   Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan

B. KOMPETENSI DASAR

3.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan

C. INDIKATOR

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

2. Mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada tumbuhan

3. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan siswa dapat :

1. Menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar, batang dan daun.

2. Menyebutkan fungsi jaringan tumbuhan di akar, batang dan daun

3. Menyebutkan fungsi akar, batang dan daun

4. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu di akar, batang dan daun

5. Mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada tumbuhan

6. Menjelaskan perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil

E. MATERI POKOK

Konsep : Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Sub Konsep : Akar, Batang, dan Daun

F. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Model   : kooperatif

2. Metode : ceramah, diskusi
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan I

Sebelumnya guru membagi siswa menjadi 6 kelompok (setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa).

Tujuan pembelajaran:

1. Siswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar

2. Siswa dapat menyebutkan macam dan fungsi jaringan penyusun akar 

3. Siswa dapat menyebutkan fungsi akar

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi kaliptra

5. Siswa dapat mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada akar

6. Siswa dapat membedakan akar tumbuhan monokotil dan dikotil 

No. Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam

b. Siswa mengerjakan soal pretest

c. Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan 

dipelajari dan  tujuan pembelajaran

d. Guru memberikan apersepsi, "mengapa 

tumbuhan dapat berdiri kokoh?”

25

2. Kegiatan 

Inti

Eksplorasi

a. Guru menjelaskan materi akar dengan  bantuan 

charta

b. Siswa memperhatikan dan mencatat

20

Elaborasi

a. Guru membagikan LDS 01 kepada masing-

masing kelompok.

b. Siswa diskusi kelompok untuk mengerjakan 

LDS 01.

c. Guru meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat di LDS 01.

d. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang 

25
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belum dipahami

Konfirmasi

Guru memberikan penguatan 5

3. Penutup a. Siswa membuat kesimpulan dibimbing guru

b. Guru memberitahukan pertemuan selanjutnya 

materi batang

5

Pertemuan II

Tujuan pembelajaran:

1. Siswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi batang

2. Siswa dapat menyebutkan macam dan fungsi jaringan penyusun batang 

3. Siswa dapat menyebutkan fungsi batang

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi lentisel

5. Siswa dapat mengidentifikasi letak epidermis, korteks dan stele pada batang

6. Siswa dapat membedakan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil 

No Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam

b. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

dan tujuan pembelajaran

c. Guru memberikan apersepsi, “mengapa 

tumbuhan dapat tumbuh besar?”

5

2. Kegiatan 

Inti

Eksplorasi

a. Guru menjelaskan materi batang dengan bantuan 

charta

b. Siswa memperhatikan dan mencatat

25

Elaborasi

a. Guru membagikan LDS 02 kepada masing-

masing kelompok.

b. Siswa diskusi kelompok untuk mengerjakan 

LDS 02.

c. Guru meminta perwakilan dari masing-masing 

35
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kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat di LDS.

d. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang 

belum dipahami

Konfirmasi

Guru memberikan penguatan 10

3. Penutup a. Siswa mengumpulkan LDS 02

b. Guru memberitahukan materi selanjutnya adalah 

daun dan diadakan posttest

5

Pertemuan III

Tujuan pembelajaran:

1. Siswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi daun

2. Siswa dapat menyebutkan macam dan fungsi jaringan penyusun daun

3. Siswa dapat menyebutkan fungsi daun

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi kutikula dan stomata

5. Siswa dapat mengidentifikasi letak epidermis, mesofil dan berkas 

pengangkut pada daun

6. Siswa dapat membedakan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil 

No Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam

b. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

dan tujuan pembelajaran

c. Guru memberikan apersepsi, “Pernahkah kalian 

mengamati batang tumbuhan pacar air? Batang 

pohon jambu? Apa perbedaannya”

5

2. Kegiatan 

Inti

Eksplorasi

a. Guru menjelaskan materi daun dengan  bantuan 

charta

b. Siswa memperhatikan dan mencatat

20
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Elaborasi

a. Guru membagikan LDS 03 kepada masing-

masing kelompok.

b. Siswa diskusi kelompok untuk mengerjakan 

LDS 03.

c. Guru meminta perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat di LDS 03.

d. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang 

belum dipahami

30

Konfirmasi

Guru memberikan penguatan 5

3. Penutup a. Siswa mengumpulkan LDS 03

b. Siswa mengerjakan soal posttest

25

H. SUMBER BELAJAR

1. Karim, Saeful. 2008. Belajar IPA: Membuka Cakrawala Alam sekitar 2. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, DepDikNas.

2. Charta struktur tubuh tumbuhan

3. LDS

4. Papan tulis dan perangkat alat tulis

I. PENILAIAN

1. Jenis Penilaian

a. Tes tertulis yaitu pretest dan posttest

b. Aktivitas siswa 

2. Bentuk Instrumen

a. Soal pilihan ganda

b. Lembar observasi aktivitas siswa 
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Suruh,       Februari 2012

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dwi Ratna KW., S.Pd Nur Liya Khasanah

NIP. NIM. 4401406084



46

KISI-KISI SOAL

Satuan Pendidikan : SMP Jumlah Butir Soal : 20 soal

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Alokasi Waktu : 20 menit

Kelas/Semester : VIII/Genap Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Standar Kompetensi : 3. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan

Kompetensi

Dasar

Materi

Pembelajaran
Indikator

Pengujian Aspek Kognitif

No.Soal Jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6

Mengidentifikasi 

struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan

Struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan: 

akar, batang dan 

daun

Menjelaskan struktur dan 

fungsi jaringan di akar, 

batang dan daun

1
2
6
8
9
12
13
14
17
18
20

D
B
A
A
C
B
D
B
B
A
B

√

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

Menunjukkan letak 

epidermis, korteks dan 

stele pada tumbuhan

3
4
10
11
15
16

B
C
C
B
C
A

√

√

√

√
√

√

Lampiran 5

46
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Menjelaskan fungsi 

jaringan tertentu yang 

dijumpai pada tubuh 

tumbuhan

5
7
19

B
D
B

√
√

√
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Lampiran 6 

SOAL

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok : Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Kelas : VIII

Waktu : 20 menit

Petunjuk:

1. Kerjakan soal pada lembar jawab yang tersedia.

2. Tulis nama, nomor absen dan kelas pada kolom yang tersedia.

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 

dianggap paling benar!

4. Bila jawaban salah dan ingin memperbaikinya, lakukan sebagai berikut:

Pilihan semula : a b c d     

Jawaban a salah diganti d

Dibetulkan menjadi : a b c d

1. Akar serabut terdapat pada tumbuhan....

a. Jagung dan Kacang tanah

b. Mangga dan Kelapa

c. Pepaya dan Jagung

d. Kelapa dan Padi

2. Berikut ini merupakan fungsi akar kecuali....

a. menyimpan cadangan makanan

b. tempat pembuatan makanan

c. sebagai alat perkembangbiakan vegetatif

d. menyerap air dan mineral

Perhatikan gambar di bawah ini untuk soal nomor 3 dan 4
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3. Bagian yang diberi tanda D adalah....

a. rambut akar

b. kaliptra

c. epidermis

d. korteks

4. Bagian yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan adalah....

a. A

b. B

c. C

d. D

5. Fungsi kaliptra adalah....

a. membawa air dan mineral ke daun

b. mengatur arah pertumbuhan akar

c. memperluas bidang penyerapan

d. menebalkan kulit akar

6. Gambar di bawah ini merupakan penampang melintang....

a. akar dikotil

b. akar monokotil

c. batang dikotil

d. batang monokotil

7. Lentisel pada batang berfungsi untuk....

a. membentuk kulit

b. melindungi batang

c. memperkuat batang

d. keluar masuknya udara

8. Perbedaan antara berkas pengangkut pada batang tumbuhan monokotil 

dengan dikotil adalah....

a. berkas pengangkut pada batang monokotil letaknya tersebar sedangkan 

pada dikotil letaknya teratur dalam satu lingkaran

b. berkas pengangkut batang dikotil letaknya tidak teratur sedangkan pada 

monokotil letaknya teratur

c. tipe berkas pengangkut pada batang dikotil kolateral tertutup sedangkan 

pada monokotil tipe kolateral terbuka

d. pada berkas pengangkut batang monokotil terdapat kambium sedangkan 

pada dikotil tidak ada

9. Berikut ciri-ciri organ tumbuhan:

1) umumnya berbentuk panjang bulat
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2) tumbuh biasanya ke atas menuju cahaya

3) menegakkan tubuh tumbuhan

Berdasarkan pernyataan di atas termasuk ciri-ciri dari....

a. akar

b. daun

c. batang

d. bunga

Soal untuk nomor 10 dan 11

10. Bagian yang merupakan ciri khas batang dikotil adalah....

a. nomor 2

b. nomor 3

c. nomor 4

d. nomor 5

11. Bagian yang ditunjuk nomor 5 adalah....

a. perisikel

b. xilem

c. kambium

d. floem

Soal untuk nomor 12 dan 13

12. Berikut ciri-ciri berkas pengangkut pada tumbuhan:

1) letak tersebar

2) letak teratur dalam satu lingkaran

3) antara xilem dan floem terdapat kambium

4) antara xilem dan floem tidak terdapat kambium

5) memiliki sarung berkas pengangkut

Ciri-ciri berkas pengangkut pada batang dikotil adalah....

a. 1 dan 5

b. 2 dan 3

c. 2 dan 4

d. 3 dan 5

13. Ciri-ciri berkas pengangkut pada batang monokotil adalah....

a. 1 dan 3

b. 2 dan 4

c. 2 dan 5

d. 4 dan 5

14. Susunan pertulangan daun seperti gambar di bawah ini adalah....

a. melengkung

b. menyirip

c. sejajar

d. menjari
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Soal untuk nomor 15 dan 16

15. Jaringan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis ditunjukkan 

oleh....

a. nomor 2 dan 3

b. nomor 2 dan 4

c. nomor 3 dan 4

d. nomor 3 dan 5

16. Bagian yang ditunjuk nomor 5 adalah....

a. stomata

b. jaringan tiang

c. epidermis bawah

d. jaringan bunga karang

17. Jaringan yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya adalah....

a. kutikula

b. epidermis

c. kolenkim

d. parenkim

18. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki susunan tulang daun....

a. menjari atau menyirip

b. melengkung atau menyirip

c. sejajar dan menyirip

d. menjari dan sejajar

19. Fungsi stomata adalah....

a. sebagai tempat fotosintesis

b. sebagai tempat pertukaran gas

c. menyimpan makanan cadangan

d. mengurangi proses penguapan

20. Bagian daun yang berfungsi mencegah penguapan terlalu banyak adalah....

a. stomata

b. kutikula

c. epidermis

d. litosit

~SELAMAT MENGERJAKAN~
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN SOAL 

1. D

2. B

3. B

4. C

5. B

6. A

7. D

8. A

9. C

10. C

11. B

12. B

13. D

14. B

15. C

16. A

17. B

18. A

19. B

20. B
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Lampiran 8
ANALISIS VALIDITAS, DAYA PEMBEDA 

DAN TINGKAT KESUKARAN SOAL
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Lampiran 9
Uji Normalitas Nilai Ulangan Kelas VIIIA
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Lanjutan Lampiran 9
Uji Normalitas Nilai Ulangan Kelas VIIIB
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Lanjutan Lampiran 9
Uji Normalitas Nilai Ulangan Kelas VIIIC
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Lampiran 10
Uji Homogenitas Nilai Ulangan Kelas VIII
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Lampiran 11
UJI KESAMAAN DUA VARIANS

NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL
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Lampiran 12
UJI t NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL
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Lampiran 13
UJI t HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL
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Lampiran 14
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

KELAS EKSPERIMEN

Hari/tanggal :
Pertemuan : 
Kelas/kelompok :
Berilah skor pada kolom yang tersedia sesuai dengan rubrik penskoran yang ada!

No Aspek yang diamati
Anggota kelompok

1 2 3 4 5 6
A. Membawa referensi 

B. Memperhatikan penjelasan guru

C. Mencatat penjelasan guru

D. Membuat, menulis dan menempel 

pertanyaan

E. Menjawab pertanyaan 

F. Mengemukakan pendapat 

G. Menulis jawaban hasil tanya jawab

Jumlah

Persentase

Kriteria

Kriteria:
< 50% : tidak aktif
50% - 59% : kurang aktif
60% - 69% : cukup aktif
70% - 84% : aktif     
85% - 100% : sangat aktif

Salatiga, ............................2012

Observer,

..................................................
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Lampiran 15

RUBRIK PENSKORAN AKTIVITAS SISWA
KELAS EKSPERIMEN

No. Aspek yang diamati Skor

A. Membawa referensi (buku paket, buku catatan, LDS)
Membawa 3 macam referensi 
Membawa 2 macam referensi
Hanya membawa 1 macam referensi

3
2
1

B. Memperhatikan penjelasan guru
Selalu memperhatikan penjelasan guru dan tidak bercanda dengan 
teman
Memperhatikan penjelasan guru tetapi bercanda dengan teman 
Tidak memperhatikan penjelasan guru

3

2
1

C. Mencatat penjelasan guru
Mencatat penjelasan guru di buku catatan Biologi
Mencatat penjelasan guru di sembarang buku
Mencatat penjelasan guru di selembar kertas atau tidak menacatat

3
2
1

D. Membuat, menulis dan menempel pertanyaan
Membuat 1 pertanyaan, menulisnya di kertas lalu menempelkannya 
di papan tulis
Membuat 2 pertanyaan, menulisnya di kertas lalu menempelkannya 
di papan tulis
Membuat 3 pertanyaan atau lebih, menulisnya di kertas lalu 
menempelkannya di papan tulis

3

2

1

E. Menjawab pertanyaan
Menjawab pertanyaan minimal 3x
Menjawab pertanyaan 2x
Hanya menjawab pertanyaan maksimal 1x

3
2
1

F. Mengemukakan pendapat 
Mengemukakan pendapat minimal 3x
Mengemukakan pendapat 2x
Hanya mengemukakan pendapat maksimal1x 

3
2
1

G. Menulis jawaban hasil � anya jawab
Menulis jawaban hasil � anya jawab di buku catatan biologi
Menulis jawaban hasil � anya jawab di sembarang buku
Menulis jawaban hasil � anya jawab di selembar kertas atau tidak 
menulis

3
2
1
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Lampiran 16
AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN



66



67



68

Lampiran 17
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

KELAS KONTROL

Hari/tanggal :
Pertemuan :
Kelas/kelompok :
Berilah skor pada kolom yang tersedia sesuai dengan rubrik penskoran yang ada!

No Aspek yang diamati
Anggota kelompok

1 2 3 4 5 6
A. Membawa referensi 

B. Memperhatikan penjelasan guru

C. Mencatat penjelasan guru

D. Kerja sama dalam kelompok

E. Memperhatikan presentasi siswa lain

F. Mengemukakan pendapat kepada siswa lain

G. Menulis jawaban hasil diskusi

Jumlah

Persentase

Kriteria

Kriteria:
< 50% : tidak aktif
50% - 59% : kurang aktif
60% - 69% : cukup aktif
70% - 84% : aktif     
85% - 100% : sangat aktif

Salatiga, ............................2012

Observer,

...............................................
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Lampiran 18

RUBRIK PENSKORAN AKTIVITAS SISWA
KELAS KONTROL

No. Aspek yang diamati Skor

A. Membawa referensi (buku paket, buku catatan, LDS)
Membawa 3 macam referensi 
Membawa 2 macam referensi
Hanya membawa 1 macam referensi

3
2
1

B. Memperhatikan penjelasan guru
Selalu memperhatikan penjelasan guru dan tidak bercanda dengan 
teman
Memperhatikan penjelasan guru tetapi bercanda dengan teman 
Tidak memperhatikan penjelasan guru

3

2
1

C. Mencatat penjelasan guru
Mencatat penjelasan guru di buku catatan Biologi
Mencatat penjelasan guru di sembarang buku
Mencatat penjelasan guru di selembar kertas atau tidak mencatat

3
2
1

D. Kerja sama dalam kelompok
Selalu bekerja sama dengan semua anggota
Bekerja sama dengan beberapa anggota
Bekerja sendiri

3
2
1

E. Memperhatikan presentasi siswa lain
Selalu memperhatikan presentasi siswa lain dan tidak bercanda 
dengan teman
Memperhatikan presentasi siswa lain tetapi bercanda dengan teman 
Tidak memperhatikan penjelasan guru

3
2
1

F. Mengemukakan pendapat kepada siswa lain
Mengemukakan pendapat minimal 3x
Mengemukakan pendapat 2x
Hanya mengemukakan pendapat maksimal 1x

3
2
1

G. Menulis jawaban hasil diskusi
Menulis jawaban hasil diskusi di buku catatan biologi
Menulis jawaban hasil diskusi di sembarang buku
Menulis jawaban hasil diskusi di selembar kertas atau tidak menulis

3
2
1
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Lampiran 19
AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL
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Lampiran 20

Persentase Aktivitas siswa pada Tiap Aspek
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Lampiran 21
GAMBAR KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Gambar 1 Siswa mengerjakan soal pretest
a. kelas eksperimen 
b. kelas kontrol

Gambar 2 Siswa kelas eksperimen membuat Gambar 3 Siswa kelas eksperimen menempel
pertanyaan pertanyaan di papan tulis

a b

Gambar 4 Siswa kelas eksperimen menjawab 
pertanyaan kelompok lain

Gambar 5 Siswa kelas eksperimen 
mengemukakan pendapatnya
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Gambar 6 Siswa kelas kontrol berdiskusi Gambar 7 Siswa kelas kontrol               
mengerjakan LDS mempresentasikan hasil diskusi

Gambar 8 Siswa mengerjakan soal posttest
a. kelas eksperimen
b. kelas kontrol

a b
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Lampiran 22

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


