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ABSTRAK

Meiyastuti, Benedicta. 2009. Penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah
(Problem Based Instruction) untuk meningkatkan hasil belajar siswa
kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang pada konsep Sistem Pencernaan pada Manusia.
Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dra. Retno Sri Iswari, S U
dan Ari Yuniastuti, S.Pt. M.kes

Proses belajar mengajar Biologi cenderung berlangsung satu arah karena guru
banyak mendominasi kegiatan belajar, materi yang diajarkan jarang dihubungkan dengan
permasalahan kehidupan sehari-hari disekitar siswa. Guru mempunyai peranan penting
dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat mendorong keaktifan siswa. Usaha
untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat melibatkan peran aktif siswa
membutuhkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan
bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Salah satu model pembelajaran yang cocok
adalah model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran PBI dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang dalam materi Sistem Pencernaan pada
manusia.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 22 Semarang yaitu kelas VIII E sebagai
kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Penentuan kelas eksperimen dan
kelas kontrol dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Pada awal
pembelajaran siswa diberikan pre test, kemudian pada akhir pembelajaran juga diberikan
post test untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen setelah
diterapkan model pembelajaran PBI dan kelas kontrol yang hanya menggunakan metode
ceramah.

Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol, berdasarkan hasil analisis menunjukan ketuntasan belajar
kelas eksperimen (92,5 %) lebih besar dibanding kelas kontrol (67,5 %). Keaktifan siswa
kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, hal ini dapat dilihat dari persentase
keaktifan kelas eksperimen sebesar 90 % sedangkan keaktifan kelas kontrol sebesar 68 %.
Penerapan model PBI dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran karena
dalam proses pembelajarannya siswa dihadapkan kepada masalah kehidupan nyata sebagai
sesuatu yang harus dipelajari dan sebagai salah satu cara untuk melatih serta meningkatkan
ketrampilan berfikir kritis dan memecahkan masalah serta mendapat pengetahuan dan
konsep penting.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa
penerapan model PBI dalam pembelajaran materi Sistem Pencernaan Pada Manusia dapat
meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang. Perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai keefektifan penerapan model PBI dalam meningkatkan
hasil belajar siswa pada materi yang lain.

Kata Kunci : Problem Based Instruction, aktivitas siswa, peningkatan hasil belajar
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara

siswa yang belajar dengan guru yang mengajar. Pembelajaran Biologi berkaitan

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga Biologi bukan

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, pembelajaran

Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mencari diri

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Kualitas pembelajaran pada suatu sekolah dapat dilihat dari segi proses

dan dari segi hasil pembelajaran pada sekolah tersebut. Apabila proses dan

produknya baik, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pembelajaran juga baik.

Dari segi proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila

setidaknya 75% peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dari

segi hasil, seorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika mampu menguasai

konsep setidaknya 65% dari seluruh tujuan pembelajaran minimal sedangkan

keberhasilan klasikal dicapai jika sekurang-kurangnya 85% dari seluruh peserta

didik tuntas belajar (Mulyasa 2006).

Pembelajaran Biologi akan lebih efektif jika dikelola secara optimal.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan kelas VIII SMP Negeri 22

Semarang, materi yang disampaikan masih teoritik dan tidak berhubungan dengan

kehidupan sehari-hari di lingkungan siswa sehingga siswa cenderung pasif. Hal

ini dapat dilihat dari respon siswa saat guru mengajar di depan kelas, yang

selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 16.

1. Siswa cenderung hanya mendengar penjelasan dari guru.

2. Apabila guru memberikan pertanyaan untuk mendapatkan respon, siswa

cenderung tidak memberikan respon.

3. Apabila guru memberikan kesempatan bertanya, siswa kurang memanfaatkan.

1
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4. Apabila guru bertanya, siswa jarang ada yang mau menjawab, siswa baru

menjawab apabila ditunjuk.

5. Nilai rata-rata hasil belajar siswa SMP Negeri 22 semarang Kelas VIII masih

cukup rendah yaitu 63,56.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran cenderung berlangsung

satu arah. Beberapa hal yang menyebabkan siswa tidak aktif berdasarkan

observasi diantaranya adalah:

1. Motivasi belajar kurang, ini bisa dilihat dari respon siswa terhadap proses

pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru, bukan berpusat pada siswa,

sehingga kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi.

3. Guru kurang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata

siswa.

4. Guru kurang bervariasi dalam merancang model pembelajaran sehingga

kurang menarik dan mengaktifkan siswa.

5. Kegiatan pembelajaran biologi yang dilakukan guru cenderung menggunakan

metode ceramah.

Sudjana (2001) menyatakan bahwa penggunaan metode pembelajaran

dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan pendapat

Sudjana tersebut maka guru dalam proses pembelajaran mempunyai peranan

penting dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat mendorong

keaktifan siswa. Usaha untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat

melibatkan peran aktif siswa membutuhkan kemampuan guru dalam menerapkan

metode pembelajaran yang sesuai dan bervariasi agar siswa tidak merasa bosan.

Adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akan membutuhkan

motivasi yang tinggi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan hasil

belajar.

Berkaitan dengan itu dalam pembelajaran Biologi khususnya sistem

pencernaan pada manusia diperlukan suatu model pembelajaran yang tidak

mengharuskan siswa menghafalkan fakta-fakta tetapi model pembelajaran yang

mendorong siswa menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari

dan melibatkan siswa secara aktif, sehingga siswa akan lebih mudah dalam

memahami materi yang dipelajari dan pembelajaran berlangsung dalam
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komunikasi multi arah. Salah satu model pembelajaran yang cocok untuk maksud

tersebut adalah model pembelajaran berdasar masalah yang dikenal dengan

Problem Based Instruction atau PBI (Ibrahim dan Nur 2000).

Model PBI ini merupakan suatu model pembelajaran yang menyajikan

kepada siswa situasi masalah yang autentik, dan bermakna yang dapat

memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan,

mengembangkan inkuiri dan menjadikan pembelajar mandiri serta percaya diri

(Ibrahim dan Nur 2000). Model PBI dipilih, karena dalam proses

pembelajarannya siswa dihadapkan kepada masalah kehidupan nyata sebagai

sesuatu yang harus dipelajari dan sebagai salah satu cara untuk melatih serta

meningkatkan ketrampilan berfikir kritis dan memecahkan masalah serta

mendapat pengetahuan dan konsep penting. Menurut penelitian Erni Susanti

(2006) model PBI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model PBI dapat

diterapkan pada pembelajaran konsep sistem pencernaan pada manusia karena

beberapa masalah autentik dapat diajukan dan pemecahannya dilakukan dengan

menganalisis dari berbagai macam buku dan sumber belajar yang banyak

diperoleh di lingkungan sekitar, sehingga siswa lebih tertarik dan lebih mudah

menerima pelajaran. Peranan guru dalam PBI adalah menyajikan masalah,

mengajukan pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, mengarahkan masalah, dan

mengadakan diskusi.

Berdasarkan uraian di atas akan dilakukan penelitian untuk mengetahui

peningkatan hasil belajar siswa terhadap konsep Sistem Pencernaan pada Manusia

dengan menerapkan pembelajaran menggunakan model PBI di SMP Negeri 22

Semarang.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah “Apakah penerapan

model pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based Instruction) dapat

meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang pada

konsep sistem pencernaan pada manusia?”

C. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini digunakan istilah-istilah yang didefinisikan sebagai

berikut :

a. Meningkatkan hasil belajar siswa adalah suatu usaha atau cara meningkatkan

hasil belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang khususnya konsep
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sistem pencernaan pada manusia. Ada tidaknya peningkatan ini diketahui dari

selisih nilai hasil belajar siswa antara pre-test dengan post-test.

b. Konsep sistem pencernaan pada manusia adalah materi pokok yang diajarkan

pada siswa SMP Kelas VIII. Sub materi pokok yang diajarkan adalah saluran

pencernaan dan kelenjar pencernaan, jenis makanan, fungsi makanan bagi

tubuh, pencernaan mekanik dan kimiawi, dan gangguan pada sistem

pencernaan pada manusia.

c. Model pembelajaran berdasar masalah/ Problem based instructin (PBI) adalah

suatu model pembelajaran yang menyajikan kepada siswa situasi masalah yang

autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa

untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri (Ibrahim dan Nur, 2000).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang

pada konsep sistem pencernaan pada manusia melalui penerapan model PBI.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa

a. Siswa akan lebih mudah memahami konsep pembelajaran yang diberikan

sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.

b. Siswa akan lebih tertarik karena materi pembelajaran dikaitkan dengan

keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga aktivitas,

motivasi dan minat belajar siswa meningkat.

2. Bagi guru

Membantu guru dalam menciptakan suatu kegiatan belajar yang menarik dan

memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan guru dalam

proses pembelajaran.

3. Bagi sekolah

Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses

pembelajaran untuk peningkatkan hasil belajar siswa.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar dan pembelajaran

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan dalam

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah

laku, ketrampilan, kecakapan , kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain

yang ada pada individu yang belajar (Sudjana 1996). Pendapat serupa

dikemukakan oleh Kimlbe dan Gamezi dalam Sudjana (1996) bahwa belajar

adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari

pengalaman.

Dari pengertian belajar yang dikemukaan oleh Sudjana (1996) dapat

diketahui beberapa ciri tentang belajar yaitu:

a. Belajar terjadi berkat siswa mempelajari sesuatu dari lingkungan sekitar.

b. Harus memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku individu.

c. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau

pengalaman.

d. Tingkah laku yang mengalami perubahan belajar menyangkut aspek

kepribadian baik fisik maupun psikis, ketrampilan, kecakapan maupun

sikap.

Dari ciri-ciri tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian

belajar, yaitu sebagai suatu proses aktif yang terjadi melalui latihan atau

pengalaman sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku baik

kepribadian, fisik maupun psikis.

Pembelajaran menurut teori Gestalt adalah usaha guru untuk

memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa mudah

mengorganisasinya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna).

Sedangkan pembelajaran menurut teori kognitif adalah cara guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami

apa yang dipelajari (Darsono 2000).

5
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Pembelajaran merupakan suatu kondisi yang sengaja diciptakan, untuk

membelajarkan siswa. Inti proses pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran (Djamarah & Zain 2002).

Berdasarkan dua pengertian pembelajaran tersebut, secara umum

pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih

baik. Tujuan pembelajaran Biologi adalah untuk menjadikan siswa yang tidak

tahu tentang konsep-konsep Biologi menjadi mengerti dan memahami

konsep-konsep biologi dan menghubungkan keterkaitan konsep tersebut

untuk dapat memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pembelajaran guru mempunyai peranan penting dalam

menciptakan kondisi pembelajaran yang mendorong keaktifan siswa. Usaha

untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat melibatkan peran aktif

siswa membutuhkan kemampuan guru dalam menerapkan model

pembelajaran yang sesuai dan bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Salah

satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran

adalah dengan menerapkan model PBI. Dalam model PBI siswa dihadapkan

dengan permasalahan yang membangkitkan rasa keingintahuan untuk

melakukan penyelidikan, sehingga dapat menemukan sendiri jawabannya dan

mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain.

2. Model PBI

Model PBI merupakan salah satu model pembelajaran yang

berasosiasi dengan pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual

(Contextual Teaching dan Learning) yaitu konsep belajar yang membantu

guru dalam menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan

nyata siswa serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan

yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota

keluarga dan masyarakat (Depdiknas 2002).

Watson (2001) menjelaskan bahwa prinsip dasar dari konsep PBI

adalah pembelajaran yang dimulai dengan niat atau sikap pembelajar untuk

memecahkan masalah, pertanyaan atau teka-teki. Dalam pendekatan

berdasarkan masalah, masalah kehidupan yang nyata atau kasus digunakan

sebagai motivasi bagi siswa untuk mengidentifikasi dan menyelidiki konsep

dan prinsip yang mereka butuhkan untuk mengetahui kemajuan penyelesaian
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masalah. Siswa bekerja dalam kelompok kecil, membawa bersama-sama

ketrampilan yang didapatkan, berkomunikasi dan menyatukan informasi

dalam proses yang menyerupai proses inquiri.

Model PBI adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah

kehidupan nyata sebagai konteks untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan

ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan

konsep yang esensial dari materi pelajaran (Nurhadi 2004). Selanjutnya

Nasution (1999) menyatakan bahwa pemecahan masalah memerlukan

ketrampilan berpikir yang banyak ragamnya termasuk mengamati,

melaporkan, mendiskripsi, menganalisis, mengklasifikasi, menafsirkan,

mengkritik, meramalkan, menarik kesimpulan dan membuat generalisasi

berdasarkan informasi yang dikumpulan dan diolah.

Gagne dalam Syulasmi ,dkk (2001) menyatakan bahwa ada tiga jenis

kemampuan yang harus dimiliki dalam melakukan pemecahan masalah, yaitu:

a. Kemampuan intelektual, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep-

konsep yang harus diketahui agar dapat menyelesaikan suatu masalah.

b. Susunan informasi verbal, dalam bentuk skema yang memungkinkan

pemahaman terhadap suatu masalah.

c. Strategi-strategi kognitif, di mana siswa harus memiliki informasi dan

skill dalam memutuskan kapan dan bagaimana menggunakannya dalam

rangka memecahkan suatu masalah.

Menurut Ibrahim dan Nur (2000) PBI mempunyai ciri-ciri dan tujuan

sebagai berikut.

a. Ciri-ciri Model PBI antara lain :

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah

2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin

3) Penyelidikan autentik

4) Menghasilkan produk / karya dan memamerkannya

5) Kerjasama

b. Tujuan Model PBI adalah :

1) Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan

masalah, dan kemampuan intelektual.

2) Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibataan mereka dalam

pengalaman nyata atau simulasi.
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3) Menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri.

Model PBI terdiri dari lima tahap utama yang dimulai dengan guru

memperkenalkan siswa pada situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian

dan analisis kerja siswa. Kelima tahap tersebut dapat diselesaikan dalam 1

pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan. Jika memungkinkan bahkan dapat juga

dilaksanakan dalam satu semester/ satu tahun (Suparmanto 2004). Kelima

tahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tahapan Model PBI

TAHAP TINGKAH LAKU GURU

Tahap 1:
Mengenalkan siswa pada
masalah

Guru menjelaskan tujuan pelajaran,
menjelaskan hal-hal penting yang diperlukan
dan memotivasi siswa untuk memilih sendiri
kegiatan pemecahan masalah.

Tahap 2:
Mengorganisasi siswa
untuk belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan dan
mengatur tugas-tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah.

Tahap 3:
Membantu penelitian
mandiri dan kelompok

Guru mendorong siswa untuk membagi
informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen dan mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.

Tahap 4:
Mengembangkan dan
menampilkan karya yang
ada

Guru membantu siswa untuk merencanakan
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, video, model serta membantu
mereka untuk bekerja sama dan menjelaskan
kerjanya dengan yang lain.

Tahap 5:
Analisis dan evaluasi
proses pemecahan
masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap penelitian
mereka dan proses yang digunakan.

(Ibrahim dan Nur 2000)

Ibrahim dan Nur (2000) menyebutkan bahwa model PBI merupakan

model pembelajaran yang berlandaskan pada tiga hal yaitu :

a. Teori Dewey dalam kelas demokratis

Sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar

dan kelas merupakan laboratorium untuk pemecahan masalah yang nyata.

Dewey juga menganjurkan agar pembelajaran di sekolah lebih bermanfaat.

Manfaat terbaik dapat dilakukan siswa dalam kelompok-kelompok kecil

untuk menyelesaikan proyek yang menarik dan merupakan pilihan mereka

sendiri.
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b. Pendapat Piaget dan Vygotsky dalam teori konstruktivisme

Piaget dan Vygotsky adalah tokoh pengembang konsep

konstruktivisme yang didasarkan pada teori kognitif piagget. Pandangan

konstruktivism kognitif mengemukakan bahwa siswa dalalm segala usia

secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun

pengetahuan mereka sendiri.

Mereka berpendapat bahwa, paedagogi yang baik melibatkan siswa

dalam situasi yang member kesempatan pada mereka untuk melakukan

percobaan sendiri, mencoba memanipulasi tanda-tanda, memanipulasi

simbol-simbol, bertanya dan menemukan sendiri jawabannya,

mencocokkan apa yang mereka lihat pada suatu saat dengan apa yang

mereka lihat pada saat lain dan membandingkan temuannya dengan

temuan anak lain.

c. Pendapat Brunner dalam teori pembelajaran penemuan

Menurut Brunner pembelajaran menekankan penalaran induktif dan

proses-proses inkuiri . Dalam teori tersebut dikenal adanya scaffolding

sebagai suatu proses dimana seorang siswa dibantu guru atau orang lain

memiliki kemampuan lebih dalam menuntaskan masalah tertentu sehingga

dapat melampaui kapasitas perkembangannya.

3. Pembelajaran Konsep Sistem Pencernaan pada Manusia dengan Model PBI.

Sistem Pencernaan pada Manusia merupakan salah satu materi pokok

dalam kurikulum 2006. Standar Kompetensi yang ditetapkan adalah

memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi Dasar

yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran pada konsep Sistem

Pencernaan pada Manusia adalah mendeskripsikan Sistem Pencernaan pada

Manusia dan hubungannya dengan kesehatan.

Mengacu pada hal tersebut maka dalam proses belajar-mengajar perlu

diciptakan suasana belajar-mengajar yang melibatkan siswa secara aktif,

sehingga benar-benar memahami konsep pencernaan pada manusia melalui

pengamatan secara langsung. Kenyataanya dalam pembelajaran konsep-

konsep biologi bersifat hafalan semata sehingga kurang mengembangkan

proses berfikir siswa dalam pembelajaran konsep Sistem Pencernaan pada

Manusia. Guru sebagai mediator dan fasilitator dituntut untuk mengupayakan

strategi dalam pembelajaran konsep-konsep biologi agar proses pembelajaran
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menjadi lebih bermakna. Hal ini bisa ditempuh dengan penerapan model PBI

pada proses pembelajaran.

Penerapan model PBI dalam pembelajaran Sistem Pencernaan pada

Manusia yang dimodifikasi dari Suparmanto (2004) dilakukan dalam dua

tahap yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

a. Tahap perencanaan

1) Guru merancang masalah yang akan diajukan kepada siswa yang

berkaitan dengan konsep Sistem Pencernaan pada Manusia.

2) Perumusan berdasarkan masalah autentik, mengandung teka-teki, tidak

terdefinisikan secara ketat, memungkinkan kerjasama, bermakna bagi

siswa, dan konsisten dengan tujuan kurikulum.

3) Siswa diminta menyelidiki suatu masalah yang diajukan oleh guru untuk

menemukan pemecahan melalui penyelidikan dan eksperimen.

4) Guru menyiapkan kebutuhan untuk penyelidikan atau eksperimen siswa.

b. Tahap pelaksanaan

1) Guru menyajikan situasi masalah yang sesuai.

2) Guru mengorganisasikan siswa untuk belajar.

a) Guru membagi siswa dalam kelompok.

b) Guru menyediakan waktu yang cukup untuk berdiskusi menemukan

cara pemecahan masalah.

3) Guru membantu siswa dalam melakukan penyelidikan individual atau

kelompok melalui tanya jawab dalam hal :

a) Membimbing siswa dalam mengumpulkan data

b) Membimbing siswa dalam bereksperimen, mengumpulkan informasi

dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah

c) Membimbing siswa berhipotesis, menjelaskan dan memberi

pemecahan

4) Guru meminta siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya

dalam bentuk laporan tertulis.

5) Guru membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah dengan cara meminta siswa menyampaikan hasil pemecahan

masalah di depan kelas dilanjutkan tanya jawab.



11

B. Kerangka Berfikir dan Hipotesis

Model PBI ini merupakan suatu model pembelajaran yang

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik, dalam proses

pembelajarannya siswa dihadapkan kepada masalah kehidupan nyata sebagai

sesuatu yang harus dipelajari dan sebagai salah satu cara untuk melatih serta

meningkatkan ketrampilan berfikir kritis dan memecahkan masalah serta

mendapat pengetahuan dan konsep penting. Kerangka berfikir dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Alur kerangka berfikir

Pembelajaran berlangsung
dalam komunikasi satu arah

Materi pembelajaran
bersifat abstrak

Keterlibatan siswa dalam
pembelajaran rendah

Pola pembelajaran cenderung
menghafal

Pemahaman materi pembelajaran rendah

Hasil belajar siswa
rendah

Materi pembelajaran menjadi lebih konkrit dan
keterlibatan siswa dalam pembelajaran

meningkat

Guru menerapkan model PBI

Materi pembelajaran menjadi lebih
mudah dipahami

Hasil belajar siswa meningkat
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Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah penerapkan model PBI dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas

VIII SMP Negeri 22 Semarang dalam mempelajari konsep Sistem Pencernaan

pada Manusia
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 22 Semarang

yang beralamat di Jalan Raya Gunung pati Semarang, pada kelas VIII semester

genap tahun ajaran 2008/2009 pada tanggal 27 Oktober sampai 17 November

2008.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 22 Semarang. Populasi

penelitian ini adalah siswa Kelas VIII sebanyak 6 kelas yaitu VIII A, VIII

B, VIII C, VIII D, VIII E, dan VIII F. Keenam kelas tersebut ini dianggap

sama sebagai satu kesatuan populasi karena adanya kesatuan- kesatuan

sebagai berikut.

a. Mempunyai jumlah jam pelajaran yang sama

b. Guru yang mengajar materi biologi sama

c. Materi biologi yang diajarkan pada masing-masing kelas dalam

populasi tersebut mempunyai alokasi waktu yang sama

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Cluster rondom

sampling, yakni mengambil 2 kelas secara acak dari populasi. Pada

populasi ini diuji normalitas dan homogenitas berdasarkan data keadaan

awal yang diperoleh dari data nilai raport semester 2 kelas VII SMP

Negeri 22 Semarang tahun ajaran 2008/2009. Uji normalitas dan

homogenitas dilakukan dengan menggunakan teknik Chi-kuadrat dan

rumus barlet (Sudjana 1996). Hasil uji Normalitas dan homogenitas

populasi disajikan pada tabel 2 dan tabel 3.

13
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Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data Populasi

Kelas dk 2
hitung

2
tabel

(= 5%) kriteria

VIIIA 3 6,0510 7,81 Normal
VIIIB 1,4826 7,81 Normal
VIIIC 2,7786 7,81 Normal
VIIID 7,7798 7,81 Normal
VIIIE 2,3673 7,81 Normal
VIIIF 3,2154 7,81 Normal

*Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 24

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh 2
hitung

untuk setiap

data kurang dari 2
tabel

dengan dk=3 dan = 5 % maka Ho diterima,

yang berarti data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil perhitungan Uji Homogenitas populasi

Kelas n Rata-rata Uji Homogenitas Kriteria
χ2

hitung χ2
tabel

VIII A 40 71,93 3,507 11,07 homogen
VIII B 40 72,20
VIII C 40 71,85
VIII D 40 73,00
VIII E 40 71,50
VIII F 40 73,28

*Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 23

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh 2
hitung

kurang dari

2
tabel

dengan dk = 5 dan = 5 % maka disimpulkan bahwa Ho diterima,

yang berarti populasi mempunyai varians yang sama (homogen). Hasil

analisis menyimpulkan bahwa populasi mempunyai varians yang sama,

sehingga pengambilan dua kelas sampel dilakukan secara cluster random

sampling.

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas : Model pembelajaran yang dilaksanakan yaitu model

pembelajaran PBI untuk kelas eksperimen dan ceramah untuk kelas kontrol

b. Variabel terikat : Hasil belajar siswa pada konsep Sistem Pencernaan pada

Manusia
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D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang

pada bulan Oktober 2008. Dari 6 kelas yang ada, satu kelas digunakan sebagai

kelas eksperimen (Kelas VIII E) dengan menerapkan model PBI dan satu kelas

sebagai kelas kontrol (Kelas VIII B) dengan menggunakan pembelajaran

klasikal dengan metode ceramah, demonstrasi disertai media chart Sistem

Pencernaan pada Manusia. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengetahui

besarnya peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkannya model PBI.

Rancangan penelitian menggunakan desain pre-test dan post-test. Desain

penelitian yang digunakan seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4 Desain Pelaksanaan Penelitian

Kelompok Pengukuran Perlakuan Pengukuran

Eksperimen Pre-test X Post-test

Kontrol Pre-test Y Post-test

Keterangan :

X : Pembelajaran dengan menggunakan model PBI

Y : Pembelajaran tanpa menggunakan model PBI

Langkah-langkah pola penelitian :

1. Memilih sampel secara acak dari populasi.

2. Secara acak membagi sampel menjadi dua kelompok yaitu kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

3. Melakukan pemadanan untuk mendapatkan sampel yang memiliki keadaan

awal relatif sama.

E. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah:

a. Melakukan observasi awal untuk identifikasi masalah melalui observasi

kegiatan pembelajaran di kelas, wawancara dengan guru dan siswa.

b. Merancang desain pembelajaran dengan menggunakan model PBI konsep

sistem pencernaan.

c. Menyusun instrumen penelitian berupa silabus, RPP, LKS dan alat

evaluasi berupa soal-soal.

d. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses

pembelajaran.
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2. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian memuat tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan

observasi.

a. Perencanaan

1) Merancang pembelajaran konsep Sistem Pencernaan pada Manusia

dengan model PBI di kelas ( menyiapkan RPP).

2) Menyiapkan LKS

3) Menyiapkan media pembelajaran

4) Menyiapkan alat evaluasi

5) Menyiapkan lembar observasi

b. Pelaksanaan

1) Guru melakukan proses pembelajaran konsep sistem pencernaan

pada manusia

2) Guru memberikan evaluasi/tes

c. Observasi

1) Observer ( peneliti dan guru mitra ) melakukan observer dan

mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas.

2) Menganalisis hasil tes tertulis dan tes kinerja.

F. Data dan Metode Pengambilan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta

didik dan guru tentang pembelajaran dengan penerapan model Pembelajaran

Berdasarkan Masalah.

2. Jenis Data

Jenis data yang didapatkan adalah data kualitatif dan kuantitatif, yang

terdiri dari :

a. Data primer:

Hasil belajar siswa diambil dari nilai post-tes, laporan kegiatan, dan nilai

tugas.

b. Data sekunder

1) Tanggapan siswa tentang pembelajaran dengan penerapan model PBI.

2) Kegiatan guru dalam menerapkan pembelajaran dengan penerapan

model PBI menggunakan metode eksperimen.

3) Aktivitas siswa dapat diambil dengan menggunakan lembar observasi.
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3. Metode Pengambilan Data

a. Data hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes (pre-test dan post-

test) kepada siswa.

b. Data tentang tanggapan siswa selama proses pembelajaran diambil dengan

angket.

c. Data aktivitas guru dalam proses pembelajaran diperoleh melalui lembar

observasi kegiatan guru.

d. Data tentang aktivitas siswa diambil dengan cara pengamatan selanjutnya

ditulis dalam lembar observasi.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang

aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan

untuk mengambil data penelitian secara langsung pada pelaksanaan kegiatan

pembelajaran dengan penerapan Model Pembelajaran Berdasarkan

Masalah(PBI) dengan metode eksperimen.

2. Metode Tes

Metode tes ini digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil

belajar biologi siswa Kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang padai Konsep

Sistem Pencernaan pada Manusia.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar nama

siswa yang akan digunakan sampel penelitian dan untuk mengetahui nilai

awal setiap siswa dalam populasi untuk menentukan keadaan awal sebelum

perlakuan.

4. Metode Angket

Metode angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa

terhadap pembelajaran menggunakan penerapan Model Pembelajaran

Berdasarkan Masalah dengan metode eksperimen.
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H. Metode Analisis Data

1. Analisis Tahap Awal

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel

(kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) tidak berbeda secara

signifikan. Analisis yang digunakan yaitu:

a. Uji normalitas populasi

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi

normal atau tidak (Sudjana, 2002). Hipotesis yang akan diuji yaitu:

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Teknik yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah teknik Chi

Kuadrat. Rumusnya adalah:

2 hitung =
 




k

i i

ii

E
EO

1

2

Keterangan :

χ2 = chi kuadrat

O i = frekuensi pengamatan

E i = frekuensi yang diharapkan

k = banyaknya kelas interval

Selanjutnya harga χ2 hitung yang diperoleh dikonsultasikan ke χ2 tabel

dengan derajad kebebasan (dk) = k-3 dan taraf signifikan 5%. Distribusi

data nilai hasil belajar berdistribusi normal, jikaχ2 hitung < χ2 tabel.

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal

dari populasi homogen. Hipotesis yang akan diuji adalah

Ho :
2

1
 =

2

2


Ha :
2

1
 

2

2
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Menurut Sudjana (2002) rumus yang digunakan adalah rumus Barlett,

yaitu:

S 2 =       1/1 2
ii nSn

B =     1log 2
inS

2 =  10ln   2log1 Sni 

Keterangan :

S 2 = Varian gabungan
B = Koefisien Barlett
N = Banyakknya anggota dalam tiap kelas
Ln 10 = 2,3026
Kriteria : Ho diterima jika 2 hitung ≤ 2 tabel. Kedua kelompok

homogen jika 2 ≤2 (1-α) (k-1) dengan dk =k-3 dan taraf signifikan

0,05.

2. Analisis Tahap Akhir

Setelah proses pembelajaran selesai diberikan, maka diadakan tes

(pos-tes) untuk mengambil data nilai hasil belajar siswa kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol yaitu selisih antara post-test dengan pre-

test. Hasil belajar tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk

mengetahui mana yang lebih baik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Analisis data yang digunakan yaitu:

a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar

kedua sampel (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) tidak berbeda

secara signifikan.

Teknik yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah teknik Chi

Kuadrat, rumusnya adalah :

2 hitung =
 




k

i i

ii

E
EO

1

2

Keterangan :

2 = chi kuadrat

O i = frekuensi pengamatan

E i = frekuensi yang diharapkan

k = banyaknya kelas interval
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Selanjutnya harga 2 hitung yang diperoleh dikonsultasikan ke 2 tabel

dengan derajad kebebasan (dk) = k-3 dan taraf signifikan 5%. Distribusi

data nilai hasil belajar materi Sistem Pencernaan pada Manusia setelah

pembelajaran berdistribusi normal, jika 2 hitung < 2 tabel

b. Uji kesamaan dua varian

Uji ini digunakan untuk mengetahui kesamaan dua kelompok tersebut

mempunyai varian yang homogen atau tidak. Hipotesis yang akan diuji

adalah:

Ho :
2

1
 =

2

2


Ha :
2

1
 

2

2


Rumus yang digunakan

F

Kriteria: Ho diterima jika

1F     1,111 212/11  nnFFn  dengan dk pembilang = n-1 dan

dk penyebut = n-1 dengan taraf signifikan 0,01 (Sudjana 2002).

c. Uji perbedaan dua rata-rata

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa materi

sistem pencernaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

mempunyai dua perbedaan rata-rata atau tidak. Rumus hipotesisnya

adalah:

Ho : µ1 ≤µ2

Ha : µ1 > µ2

Karena 1 = 2, maka statistik yang digunakan adalah uji t dengan

rumus :
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1

__

X

2

__

X

Keterangan:

= Mean selisih nilai post-tes dan pre-tes kelas eksperimen

= Mean selisih nilai pos-test dan pre-tes kelas kontrol

1n = Jumlah anggota kelas eksperimen

2n = Jumlah anggota kelas kontrol

2
1S = Varians kelas eksperimen

2

1S = Varians kelas kontrol

Statistik tersebut berdistribusi dengan dk =  121 nn . Kriteria pengujian

Ho diterima jika  2/112/11   ttt hitung , dimana 2/11t didapat dari

daftar distribusi t dengan dk =  121 nn dan peluang 2/11t untuk harga

t lainnya Ho ditolak (Sudjana 2002).

3. Analisis Data Aktivitas Siswa serta Kinerja Guru

Analisis data aktivitas dan motivasi siswa serta kinerja guru

menggunakan lembar observasi yang dihitung dengan rumus relatif

(Sudjana 2002) :

Persentase aktivitas = %100
skor totaljumlah



 diperolehyangskor

Persentase kinerja guru = %100
skor totaljumlah



 diperolehyangskor

Kriteria persentase skor:

Sangat tinggi : bila 84 % < % skor ≤100 %

Tinggi : bila 68 % < % skor ≤84 %

Sedang : bila 52 % < % skor <68 %

Rendah : bila 36 % < % skor < 52 %

Sangat rendah : bila 20 % < % skor <36 %

4. Analisis Data Tanggapan Siswa

Data tanggapan siswa didapat dari angket yang harus diisi oleh siswa

berupa pendapat terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Data yang

diperoleh dianalisis secara diskriptif.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok yaitu satu sebagai kelas

eksperimen dan satu sebagai kelas kontrol.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27

Oktober sampai 17 November 2008 di SMP Negeri 22 Semarang dengan sampel

penelitian adalah siswa kelas VIIIB sebagai kelas dan siswa kelas VIIIE sebagai

kelas eksperimen. Pada prinsipnya kedua kelas memperoleh perlakuan yang sama

yaitu pembelajaran materi sistem pencernaan pada manusia, Pre-test, post-test, hanya

saja pada kelas eksperimen menggunakan model PBI (Problem Based Instruction)

sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan metode ceramah.

1. Data hasil belajar siswa

Hasil belajar siswa dalam penelitian ini berupa data hasil tes tertulis dengan

bentuk pilihan ganda. Nilai tes yang diperoleh kemudian diolah menjadi nilai

belajar. Data hasil belajar dalam penelitian ini meliputi: nilai post test dan selisih

antara nilai post test dan pre test. Nilai pos-test kelas eksperimen dan kelas kontrol

dapat disajilkan pada tabel 5.

Tabel 5 Rekapitulasi data hasil belajar siswa*

Kelas Rata-rata Nilai tertinggi Nilai terendah Ketuntasan belajar

(%)

Eksperimen 79,83 94 63 92,5

Kontrol 68,90 80 57 67,5

* data selengkapnya terdapat pada lampiran 25

Selisih nilai post test dengan pre test baik kelompok eksperimen maupun

kelompok kontrol dianalisis menggunakan uji normalitas, uji kesamaan dua varians,

uji perbedaan dua rata-rata.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dalam hasil

penelitian. Hasil dari uji normalitas data selisih nilai post test dan pre test dapat

dilihat pada tabel 6.
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Tabel 6 Hasil uji normalitas selisih nilai post test dan pre test*

Kelas dk 2
hitung

2
tabel

(= 5%) kriteria

eksperimen
(VIII E)

3 2,1053 7,81 Normal

Kontrol
(VIII B)

4,4736 7,81 Normal

*Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 26

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh 2
hitung

untuk setiap data

kelas eksperimen dan kelas kontrol kurang dari 2
tabel

dengan dk=3 dan = 5 %.

Karena 2 berada pada daerah penerimaan Ho, maka Ho diterima yang berarti data

tersebut berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data selisih nilai post test

dan pre test terdapat pada lampiran 26.

b. Uji kesamaan dua varian

Uji Kesamaan dua varians dilakukan untuk mengetahui kehomogenan

sampel. Hasil analisis homogenitas data dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Hasil uji Kesamaan dua varians data sampel*

Kelas Varians dk Fhitung Ftabel (= 5%) Kriteria

(VIII E)
Eksperimen

70,1122 39 1,3607 1,89
Homogen

Kontrol
(VIII B)

51,5282

*Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 27

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh data F Hitung kurang dari F tabel

dengan dk = 39 dan = 5 % maka Ho diterima, yang berarti kedua sampel

mempunyai varians yang sama (homogen).

c. Uji perbedaan dua rata-rata

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa materi

sistem pencernaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai dua

perbedaan rata-rata atau tidak. Hasil selisih nilai post tes dan pre test dari kelas

eksperimen dan kelas pembanding dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.
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Tabel 8 Hasil statistik peningkatan selisih nilai post test dan pre test kelas
eksperimen dan kelas kontrol
Kelas Rata-

rata
Simpangan dk t hit t tabel

5%
Eksperimen

(VIII E)
19,13 8,37

78 6,150 1,99Kontrol
(VIII B)

8,40 7,18

*Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t hitung = 6,150 sedangkan t tabel

dengan taraf signifikan 5 % dan dk= 78 sebesar 1,99, berarti t hitung > t tabel maka Ho

ditolak.

2. Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa

selama proses pembelajaran. Data tentang hasil observasi keaktifan siswa pada saat

pembelajaran pada kelas eksperimen dengan model pembelajaran berdasarkan

masalah (PBI) dan kelas kontrol dengan pembelajaran ceramah dan diskusi dapat

dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Rekapitulasi tingkat keaktifan siswa kelompok eksperimen dan kontrol*

Pertemuan
Kelas

Eksperimen (VIII E) Kontrol (VIIIB)
SB
(%)

B
(%)

C
(%)

K
(%)

SK
(%)

SB
(%)

B
(%)

C
(%)

K
(%)

SK
(%)

I 15 25 30 17,5 12,5 5 15 25 37,5 17,5
II 22,5 32,5 25 12,5 7,5 15 10 30 37,5 7,5
III 30 32,5 22,5 12,5 2,5 17,5 20 25 32,5 5
IV 37,5 30 22,5 7,5 2,5 25 32,5 10 30 2,5

*Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 19.

Untuk memperjelas Keaktifan siswa pada kelas eksperimen dan kontrol

dapat dilihat pada histogram 2 dan histogram 3.

Gambar 2 Histogram Keaktifan siswa kelas eksperimen tiap pertemuan.
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Gambar 3 Histogram Keaktifan siswa kelas kontrol tiap pertemuan

3. Data Kinerja Guru

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui sejauh mana

kinerja guru selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran berdasarkan

masalah (PBI) berlangsung. Hasil observasi kinerja guru dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 Hasil Observasi Kinerja guru Selama Proses Pembelajaran Dengan
model pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) *

No Pertemuan Persentase Kriteria Kinerja Guru
1 I 67 % Cukup
2 II 75 % Baik
3 III 80 % Baik
4 IV 83 % Baik

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16

4. Data Tanggapan Siswa

Angket tanggapan siswa terhadap model Pembelajaran Berdasarkan

Masalah (PBI) pada materi sistem pencernaan pada manusia diisi oleh seluruh siswa

kelas VIII E (kelas eksperimen) SMP Negeri 22 Semarang pada akhir pembelajaran.

Hasil angket tanggapan siswa terhadap model Pembelajaran Berdasarkan Masalah

(PBI) dianalisis dan disajikan pada tabel 11.
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Tabel 11 Hasil angket tanggapan siswa terhadap Model Pembelajaran Berdasarkan
Masalah (PBI) pada materi sistem pencernaan pada manusia Kelas VIII E
(kelas eksperimen) SMP Negeri 22 Semarang

NO Pertanyaan Persentase

Ya Tidak
1 Apakah kalian sebelumnya mempelajari materi yang akan

diajarkan oleh guru
95% 5%

2 Apakah kalian tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran
materi sistem pencernaan pada manusia dengan penerapan
model PBI?

95% 5%

3 Apakah kalian menyukai suasana kelas yang menerapkan
pembelajaran yang menggunakan Model PBI ?

100% 0%

4 Apakah kalian menyukai kegiatan praktikum ? 100% 0%

5 Apakah dengan pembelajaran materi sistem pencernaan pada
manusia menggunakan penerapan model PBI dapat
meningkatkan keaktifan kalian di kelas ?

98% 2%

6 Apakah dengan penerapan model PBI kalian lebih
memahami tentang materi sistem pencernaan ?

90% 10%

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21 dan 22.

B. Pembahasan

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari penilaian kemampuan kognitif

siswa yang diperoleh setelah mengerjakan soal tes. Nilai evaluasi tersebut diperoleh

dari peningkatan nilai pre test dan post test kedua kelas untuk mengetahui tingkat

keefektifan metode pembelajaran dengan diterapkannya PBI. Penelitian ini dilakukan

pada dua kelompok yaitu kelas VIII E sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B

sebagai kelas kontrol.

Berdasarkan hasil analisis peningkatan nilai pre test dan post test,

peningkatan nilai kelas VIII E lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelas VIII B.

Hal ini dapat dilihat dari hasil uji perbedaan dua rata-rata data peningkatan nilai

antara kelompok eksperimen dan kontrol, diperoleh t hit (6,150) > t tabel (1,99), karena

t berada pada daerah penolakan Ho, dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata tes

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Rata- rata peningkatan nilai hasil

belajar kelas eksperimen (VIII E) dengan penerapan model Pembelajaran

Berdasarkan Masalah (PBI) lebih baik daripada kelas kontrol (VIII B). Hal ini

dikarenakan pembelajaran dengan model PBI dapat memotivasi belajar siswa

sehingga siswa tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran.
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Hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan juga motivasi

siswa dalam proses pembelajaran. Motivasi dalam belajar, keaktifan dan keterlibatan

siswa dalam proses pembelajaran merupakan beberapa faktor pendukung keefektifan

belajar. Adanya motivasi dalam belajar maka akan menjadikan siswa yang pasif

menjadi aktif, dan dengan keaktifan siswa yang tinggi maka akan membangkitkan

rasa ingin tahu siswa dalam belajar dan secara otomatis akan meningkatkan hasil

belajar siswa. Motivasi siswa dapat timbul karena ketertarikan pada model

pembelajaran yang menarik. Hasil tanggapan siswa terhadap model pembelajaran

berdasarkan masalah (PBI) diperoleh data sebanyak 95% siswa menyatakan tertarik

dengan diterapkannya model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (PBI) karena

pembelajaran dengan model PBI dapat membuat siswa lebih paham, lebih aktif, dan

membuat siswa berfikir kritis.

Aktivitas belajar siswa memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal

ini sesuai dengan pendapat Dalyono (2005), bahwa belajar adalah proses yang aktif

sehingga apabila siswa tidak terlibat dalam berbagai aktivitas belajar sebagai respon

siswa terhadap stimulus guru, tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil belajar yang

dikehendaki. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan

motivasi belajar dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil

belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparno (1997) dan didukung oleh pendapat

Nasution (2000) yang mengemukakan bahwa keaktifan dan keterlibatan siswa dalam

proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar

siswa. Hasil penelitian Susilowati (2005) juga menyatakan bahwa penerapan model

pembelajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan peran aktif siswa pada

konsep sistem eksresi. Hal serupa juga diperoleh dalam penelitian Trisnawati (2005)

yang menyatakan bahwa pembelajaran konsep respirasi pada hewan dan manusia

dengan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat bahwa aktivitas siswa selama proses

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah (PBI)

meningkat ditiap pertemuan (tabel 9). Pada pertemuan pertama kelas eksperimen

(VIII E), siswa masih belum terbiasa dengan pembelajaran dengan menggunakan

PBI. Hal ini terlihat pada saat presentasi mereka masih malu atau tidak berani untuk

mengemukakan pendapat mereka, tetapi pada presentasi yang berikutnya siswa

tampak sudah terbiasa dengan suasana belajar dengan PBI sehingga suasana kelas

menjadi lebih hidup. Kondisi ini berbeda dengan kelas kontrol (VIIIB) yang
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menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada kelas kontrol, jalannya diskusi

hanya didominasi oleh beberapa siswa saja, sehingga suasana kelas menjadi kurang

hidup. Metode ceramah memang lebih mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan

alat bantu khusus, serta dapat membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih

kongkrit, akan tetapi dalam penerapan metode ini memerlukan keterampilan guru

secara khusus. Selain itu, metode ini juga memerlukan kesiapan dan perencanaan

yang matang serta memerlukan waktu yang lama. Kelemahan metode ceramah

adalah siswa kurang dirangsang untuk aktif dan metode ini hanya menempatkan

siswa sebagai pendengar dan pencatat (Rustaman 2003).

Pada pertemuan kedua kelas eksperimen, masing-masing kelompok

membandingkan data hasil praktikum di depan kelas, kemudian masing-masing

siswa mencoba mengemukakan pendapatnya sehingga suasana pembelajaran menjadi

lebih hidup. Hal ini berbeda dengan kondisi siswa di kelas pembanding yang

cenderung diam, dan masih malu atau tidak berani untuk mengemukakan pendapat,

jalannya diskusi masih didominasi oleh beberapa siswa.

Pada pertemuan III, masing-masing siswa sudah mulai terbiasa dengan

suasana pembelajaran PBI, siswa mulai aktif dalam melakukan kegiatan

pembelajaran. Hal ini terlihat dari kerja sama antar anggota kelompok pada saat

kegiatan diskusi semakin kompak. Dalam kegiatan diskusi kelompok mereka juga

sudah tidak malu-malu lagi dalam bertanya, mengemukakan pendapat kepada

anggota lain. Dalam kegiatan presentasi, sudah tampak keantusiasan dari masing-

masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Siswa sudah

tidak malu-malu lagi dalam bertanya, menjawab pertanyaan dan mengemukakan

pendapatnya. Hal ini berbeda dengan kelas kontrol. Pada pertemuan III ini keaktifan

siswa pada kelas kontrol jumlah siswa yang aktif telah mengalami sedikit kenaikan

yaitu jumlah siswa yang kategori cukup aktif bertambah meskipun jumlah siswa

yang aktif tetap yaitu keaktifan hanya didominasi siswa tertentu saja.

Pada pertemuan IV, siswa sudah terbiasa dengan suasana pembelajaran PBI,

siswa sudah merasa nyaman dengan pembelajaran sehingga aktifitas mereka dalam

pembelajaran juga semakin tinggi. Pada kelompok kontrol, aktivitas siswa dalam

pembelajaran tidak berbeda jauh dari pertemuan III, tetapi tetap ada peningkatan

yaitu jumlah siswa kategori aktif bertambah dan kategori kurang aktif berkurang.

Aktivitas siswa kelas VIII E lebih baik daripada kelas VIII B. Hal ini terjadi

karena pembelajaran pada kelas VIII E lebih memberikan kesempatan kepada siswa
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untuk beraktivitas sehingga belajar lebih menyenangkan. Belajar dengan suasana

menyenangkan menyebabkan otak mudah menerima materi dan dapat terekam lama

dalam ingatannya. Pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan, siswa akan

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang tidak didapatkan di sekolah,

sehingga dengan pengalaman baru itu diharapkan lebih bertahan lama dalam

ingatannya. Dengan melakukan kegiatan yang dilakukan sendiri siswa mengetahui

tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara praktis (Darsono dkk 2000).

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini

sesuai pendapat Ridlo (2005) bahwa melakukan kegiatan yang dilakukan sendiri

akan mempermudah siswa mempelajari suatu materi pelajaran dan untuk

mengingatnya kembali. Dengan demikian, hasil belajar siswapun akan menjadi lebih

optimal.

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa tidak lepas dari peran guru,

baik sebagai fasilitator maupun motivator dalam proses pembelajaran. Kinerja guru

yang baik dapat berpengaruh pada meningkatnya aktivitas siswa sehingga

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaan

pembelajaran guru berusaha mempertahankan perhatian siswa untuk terus tertuju

pada proses pembelajaran. Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok,

mengkondisikan kelas dan berinteraksi dengan siswa serta berupaya agar suasana

kelas lebih menyenangkan. Secara garis besar guru sudah mampu mengelola kelas

dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan sehingga kinerja guru lebih optimal.

Untuk menunjang hal ini Sardiman (2005), mengemukakan bahwa kreativitas guru

juga mutlak diperlukan agar dapat merencanakan kegiatan siswa yang sangat

bervariasi.

Pelaksanaan proses pembelajaran model PBI yang dilakukan di SMP Negeri

22 Semarang masih terdapat beberapa aspek yang pelaksanaanya belum sempurna

yaitu dalam pengorganisasian siswa pada pertemuan pertama, hal ini dikarenakan

pada pertemuan pertama siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran PBI.

Akan tetapi pada pertemuan selanjutnya siswa lebih mudah diatur dalam kegiatan

pembelajaran. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran PBI

adalah guru kesulitan dalam mengelola waktu. Hal ini kemungkinan dikarenakan

guru belum terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan. Alternatif

penyelesaian yang bisa dilakukan yaitu yang pertama guru hendaknya lebih tegas

dalam pengaturan waktu, guru hendaknya mengingatkan siswa bila siswa mulai
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keluar dari tugas yang semestinya. Kedua, guru hendaknya bertindak sebagai

fasilitator yang memberikan kemudahan bagi siswa sehingga mampu mendorong

siswa untuk belajar seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan siswa. Ketiga,

guru hendaknya selalu memotivasi siswa untuk senantiasa belajar.

Dari hasil analisis tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

materi Sistem pencernaan pada manusia dengan menerapkan model PBI kelas VIII E

memberikan respon yang positif. Tanggapan siswa selama proses pembelajaran

untuk kelas VIII E adalah sebanyak 95 % siswa merasa tertarik terhadap

pembelajaran yang telah diberikan. Diterapkannya pembelajaran PBI mampu

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, hal ini bisa dilihat dari respon siswa

sebanyak 100% yang menyatakan bahwa siswa meyukai suasana kelas pada saat

pembelajaran berlangsung.

Sebanyak 7,5 % siswa menyatakan tidak menyukai kegiatan praktikum uji

bahan makanan. Hasil pengamatan dalam proses pembelajaran menunjukan bahwa

beberapa siswa kesulitan untuk membedakan jenis zat yang terkandung dalam bahan

makanan karena salah melakukan percobaan dan tertukar bahan untuk uji bahan

makanan. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan guru hendaknya

memberikan bimbingan dan pelatihan yang lebih banyak agar siswa menjadi lebih

terampil untuk melakukan uji bahan makanan. Sebanyak 90 % siswa menyatakan

lebih mudah dalam memahami materi dengan diterapkannya model pembelajaran

berdasarkan masalah (PBI).

Secara umum pembelajaran dengan penerapan model Pembelajaran

Berdasarkan Masalah (PBI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi

sistem pencernaan pada manusia.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan

bahwa penerapan model PBI dalam pembelajaran materi Sistem Pencernaan Pada

Manusia dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 22

Semarang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saran yang dapat diajukan

adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan disain pembelajaran menggunakan model PBI pada materi

lain perlu kiranya dipertimbangkan sebagai salah satu strategi pembelajaran

untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa.

2. Penerapan model PBI membutuhkan alokasi waktu yang cukup banyak agar

siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk menemukan dan membangun

konsep melalui percobaan pengamatan dan diskusi, oleh karena itu guru harus

merencanakan dan mengatur waktu dengan baik.

31



32

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto S. 2001. Dasar-Dasar Evaluasi (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Dalyono M. 2005. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Darsono M. 2000.Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP semarang Press.

Depdiknas. 2002.Pendekatan kinstekstual.Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan
Pertama. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Djamarah,S Zain,A.2002.Strategi belajar mengajar.Jakarta: Rineka Cipta.

Ibrahim M M. Nur. 2000. Pengajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya:
Universitas Negeri Surabaya University Press.

Mulyasa E. 2006. Kurikulum yang Disempurnakan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

Nasution.1999. Kurikulum dan pengajaran.Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution S. 2000. Berbagai pendekatan dalam proses belajar dan mengajar. Jakarta:
Bumi Aksara.

Nurhadi. 2004.Kurikulum 2004 ( pertanyaan dan jawaban).Jakarta: Grasindo.

Ridlo S. 2005. Pendekatan Jelajah Alam Sekitar. Makalah Seminar Disampaikan
dalam Semlok Pengembangan Kurikulum Dan Desain Inovasi Pembelajaran
Biologi dengan Pendekatan JAS tanggal 14-15 dan 22-23 Februari 2005.
Semarang: Jurusan Biologi FMIPA UNNES.

Rustaman N. 2003. Strategi Belajar Mengajar Biologi. Bandung: Jurusan
Pendidikan Biologi FMIPA UPI.

Sanjaya W. 2007. Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

Sudjana.1996. Metode Statistika. Bandung: Tarsito
Sudjana N. 2001.Media Pengajaran.Bandung :Sinar Baru Aglgesindo

Suherman E & Sukanjaya. 1990. Evaluasi Pendidikan Matematika. Bandung:
Wijayakusumah

Suparno P. 1997. Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Yogyakarta: Kanisius.

Suparmanto A.2004.Penerapan Metode Projek dalam setting model pembelajaran
Berdasar Masalah untuk mengajar biologi di SMA. Suplemen Diajukan
Kepada Ketua Program Studi pendidikan sains Program Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya sebagai Arsip. Surabaya: Program Studi
pendidikan sains, Program pascasarjana UNESA



33

Susilowati D.K. 2005. Penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah untuk
meningkatkan peran aktif dan pemahaman siswa MA Al Asror Gunung Pati
pada konsep sistem ekskresi. Semarang: UNNES

Susanti Erni. 2006. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap konsep sistem
pencernaan pada manusia dengan menerapkan pembelajaran menggunakan
model PBI di SMP 1 Kaliwungu Kudus (skripsi). Semarang: Universitas Negeri
Semarang.

Syulasmi A; P. Sihombing; Amprasto & A. Fitriyani.2001. Pembelajaran
pengetahuan lingkungan menggunakan metode memecahkan masalah atau
Problem solving untuk mahasiswa TPB di Jurusan Pendidikan Biologi . Jurnal
pengajaran MIPA UPI Volume 2 No.2. Hal 105-113

Trisnawati. 2005. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran konsep sistem
respirasi pada hewan dan manusia melalui model pembelajaran berdasarkan
masalah di SMA 1 Kesatrian Semarang. Semarang: UNNES.

Watson G. 2001. Summer Institute to Focus on Problem Based Instruction.
http://www.udel.edu/RP/Up Date/01/16/Summer htm

http://www.udel.edu/RP/Up


SILABUS

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran : IPA – Biologi

Kelas / Semester : VIII / Gasal (I)

Standar Kompetensi : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia

Alokasi waktu : 4 X pertemuan, satu pertemuan 2 X 40 menit

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator Materi Standar KBM Standar
Penilaian

Memahami
berbagai sistem
dalam kehidupan
manusia

Mendeskripsikan
sistem
pencernaan pada
manusia dan
hubungannya
dengan kesehatan

- Membedakan saluran
pencernaan dengan kelenjar
pencernaan sebagai sistem
penyusun sistem pencernaan
pada manusia.

- Menyebutkan bagian dari organ
pencernaan dan fungsinya.

- Mendeskripsikan jenis
makanan berdasarkan
kandungan zat yang ada di
dalamnya.

- Menjelaskan fungsi makanan
bagi manusia, termasuk
pentingnya ASI bagi bayi.

- Sistem
pencernaan pada
manusia

- Jenis dan fungsi
makananan

- ASI

Diskusi

Praktikum,

diskusi

Hasil diskusi,

presentasi,

tugas,

Pre-test dan

post-test

L
am

piran
1

SilabusSistem
Pencernaan

Pada
M

anusia
36



- Menyebutkan zat aditif dan
pengaruhnya bagi kesehatan.

- Mendata contoh kelainan dan
penyakit pada sistem
pencernaan yang dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari
dan upaya mengatasinya.

- Bahan aditif dan
pengaruhnya
bagi kesehatan

- Gangguan dalam
sistem
pencernaan

Diskusi

37
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMP Negeri 22 Semarang

Mata pelajaran : IPA Biologi

Kelas / Semester : VIII / 1 (Gasal )

Standart Kompetensi : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan Sistem Pencernaan pada Manusia dan

hubungannya dengan kesehatan.

Indikator

1. Membedakan saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan sebagai

penyusun sistem pencernaan pada manusia.

2. Menyebutkan bagian dari organ pencernaan dan fungsinya

3. Mendiskripsikan jenis bahan makanan berdasar kandungan zat yang ada di

dalamnya

4. Menjelaskan fungsi makanan bagi manusia

5. Menyebutkan fungsi ASI bagi bayi

6. Menyebutkan zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan

7. Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan yang

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya

Alokasi waktu : 8 jam pelajaran (8x40 menit)

A. Tujuan pembelajaran

1. Siswa dapat membedakan antara saluran pencernaan dengan kelenjar

pencernaan pada Sistem Pencernaan pada Manusia.

2. Siswa dapat menyebutkan bagian dari organ pencernaan dan fungsinya

3. Siswa dapat mendiskripsikan jenis dan fungsi makanan berdasar kandungan

zat yang ada di dalamnya

4. Siswa dapat menyebutkan alat-alat yang digunakan untuk uji bahan makanan

5. Siswa dapat mendiskripsikan fungsi ASI bagi bayi

6. Siswa dapat memahami peranan ASI bagi bayi

7. Siswa dapat menyebutkan zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan

Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
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8. Siswa dapat menyebutkan macam kelainan dan penyakit pada sistem

pencernaan manusia

9. Siswa dapat menyebutkan upaya untuk mengatasi penyakit pada organ

pencernaan manusia

B. Materi pembelajaran

Materi pokok : Sistem pencernaan pada manusia

Uraian materi :

1. Saluran Pencernaan dan Kelenjar Pencernaan Manusia

2. Jenis makanan berdasar kandungan zat

3. Fungsi makanan bagi manusia

4. Fungsi ASI bagi bayi

5. Zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan

6. Kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan

C. Model pembelajaran

1. Model : Pembelajaran Berdasarkan Masalah

2. Metode : Diskusi kelompok dengan percobaan

Diskusi kelas

D. Langkah-langkah kegiatan

Pertemuan ke-1 (2x40 menit)

Indikator :

1. Membedakan saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan sebagai

penyusun sistem pencernaan pada manusia.

2. Menyebutkan bagian dari organ pencernaan dan fungsinya
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Tujuan pembelajaran :

1. Siswa dapat membedakan antara saluran pencernaan dengan kelenjar

pencernaan pada Sistem Pencernaan pada Manusia.

2. Siswa dapat menyebutkan bagian dari organ pencernaan dan fungsinya

Kegiatan belajar mengajar :

1. Kegiatan Pendahuluan

- Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam pembuka

- Guru memberikan pre-test

- Apersepsi: guru menanyakan kembali mengenai materi yang telah dibahas

sebelumnya

- Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan bertanya kepada

siswa: Apa sajakah yang kamu ketahui tentang alat-alat pencernaan?

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan inti

- Guru membagi siswa dalam kelompok masing-masing kelompok terdiri

atas 5 anak.

- Guru membagikan lembar diskusi siswa dan meminta siswa untuk

membaca bacaan singkat dalam LDS sebagai panduan untuk menjawab

permasalahan.

- Guru membimbing diskusi siswa dalam mengisi LDS.

- Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil

diskusi.

- Memberikan tambahan keterangan tentang sistem pencernaan pada

manusia meliputi organ dan enzim yang berperan.

- Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan materi yang

telah diajarkan

3. Penutup

- Guru mengadakan evaluasi proses pemecahan masalah kepada siswa

dengan tanya jawab

- Guru memberikan salam penutup
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Pertemuan ke-2 (2x40 menit)

Indikator :

1. Mendiskripsikan jenis bahan makanan berdasar kandungan zat yang ada di

dalamnya

2. Menjelaskan fungsi makanan bagi manusia

Tujuan pembelajaran :

1. Siswa dapat mendiskripsikan jenis dan fungsi makanan berdasar

kandungan zat yang ada di dalamnya

2. Siswa dapat menyebutkan alat-alat yang digunakan untuk uji bahan

makanan

Kegiatan belajar mengajar :

1. Kegiatan Pendahuluan

- Guru memberikan salam pembuka

- Apersepsi: Guru menanyakan kembali mengenai materi yang telah

dibahas sebelumnya

- Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan bertanya kepada siswa:

Kalian pernah merasakan lapar, bagaimana kalian melakukan aktivitas

pada saat lapar?

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan inti

- Guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 anak,

masing-masing kelompok diberi nama yang berbeda yaitu kelompok

karbohidrat, lemak dan protein.

- Guru membagikan lembar diskusi siswa pada masing-masing kelompok

- Guru meminta siswa untuk membaca bacaan singkat yang ada dalam LKS

- Melalui bacaan tersebut guru membimbing siswa untuk menemukan

pemecahan masalah melalui percobaan

- Guru membimbing siswa dalam melakukan percobaan

- Guru membimbing siswa melakukan pengumpulan data yang diperlukan

sesuai dengan tugas LKS

- Selesai pengumpulan data, guru membimbing siswa membuat laporan.
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- Guru meminta juru bicara masing-masing kelompok untuk

mempresentasikan hasil kegiatan di depan kelas

- Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan materi yang

telah diajarkan

3. Penutup

- Guru mengadakan evaluasi proses pemecahan masalah kepada siswa

dengan tanya jawab

- Guru memberikan salam penutup

Pertemuan ke-3 (2x40 menit)

Indikator :

1. Menyebutkan zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan

2. Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan yang

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya

Tujuan pembelajaran :

1. Siswa dapat menyebutkan zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan

2. Siswa dapat menyebutkan macam kelainan dan penyakit pada sistem

pencernaan manusia

3. Siswa dapat menyebutkan upaya untuk mengatasi penyakit pada organ

pencernaan manusia

Kegiatan belajar mengajar :

1. Kegiatan Pendahuluan

- Guru memberikan salam pembuka

- Apersepsi: guru menanyakan kembali mengenai materi yang telah dibahas

sebelumnya

- Guru memberikan motivasi dengan bertanya: Apa yang kalian ketahui

tentang formalin?

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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2. Kegiatan inti

- Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing

- Guru membagikan LKS beserta artikel dari majalah atau internet kepada

tiap-tiap kelompok.

- Siswa diminta untuk mencermati artikel tersebut, kemudian guru

menentukan masalah yaitu:

a. Penyakit ( gangguan) apa sajakah yang terjadi pads organ pencernaan?

b. Bahan kimia apa saja yang biasa digunakan sebagai pengawet

makanan?

- Guru membimbing siswa menemukan jawaban permasalahan tersebut

melalui studi pustaka dari beberapa artikel yang sudah disediakan oleh

guru dan yang sudah dibawa oleh siswa.

- Guru membimbing siswa untuk dapat menyusun laporan kegiatan.

- Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan hasil

diskusinya di depan kelas.

- Guru menjelaskan kembali tentang zat aditif dan gangguan pada sistem

pencernaan

- Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan materi yang

telah diajarkan.

3. Penutup

- Guru mengadakan evaluasi proses pemecahan masalah kepada siswa

dengan tanya jawab

- Guru memberikan salam penutup

Pertemuan ke-4 (2x40 menit)

Indikator :

1. Menyebutkan fungsi ASI bagi bayi

2. Melakukan analisis informasi dari artikel peranan ASI bagi bayi

Tujuan pembelajaran :

1. Siswa dapat mendiskripsikan fungsi ASI bagi bayi

2. Siswa dapat memahami peranan ASI bagi bayi
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Kegiatan belajar mengajar :

1. Kegiatan Pendahuluan

- Guru memberikan salam pembuka

- Apersepsi: guru menanyakan kembali mengenai materi yang telah dibahas

sebelumnya

- Guru memberikan motivasi dengan bertanya : Kalian memiliki adik bayi/

balita, apakah ibu kalian memberinya ASI?

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan inti

- Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang terdiri dari

5 anak

- Guru membagikan LKS dan artikel dari internet

- Siswa membaca artikel dan mengerjakan LKS

- Guru membimbing siswa dalam menganalisis informasi dari artikel

- Guru membimbing siswa untuk dapat menyusun laporan kegiatan

- Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk

mempresentasikan laporan hasil diskusi

- Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan materi yang

telah diajarkan.

3. Penutup

- Guru mengadakan evaluasi kepada siswa dengan post-test untuk

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tentang materi yang

telah dijelaskan.

- Guru memberikan salam penutup

E. Sumber belajar

1. Buku Biologi SMP kelas VIII semester 1

2. LDS, LK
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F. Penilaian hasil belajar

1. Aspek yang dinilai dan teknik penilaian

Aktivitas Individu

Tes individu (pre-test dan post-test)

2. Bentuk Instrumen

Lembar observasi

Bentuk soal : pilihan ganda(multiple choice)

Semarang, November 2008

Peneliti

Benedicta Meiyastuti
NIM. 4401404511

Mengetahui,

Kepala Sekolah SMP N 22 semarang Guru Mata Pelajaran Biologi

Drs.Puryadi, M.Pd Kusdiono, S.Pd.
NIP 131816906 NIP 132191056
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LEMBAR DISKUSI SISWA

SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA

Pertemuan 1

1. Bacalah bacaan singkat dibawah ini!

Cerry berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Sampai disekolah Cerry

segera beriap-siap untuk mengikuti kegiatan olahraga. Untuk mengayuh sepeda

dan berolahraga, cerry pasti butuh energi. Untuk menghasilkan energi maka

makanan harus dicerna terlebih dahulu. Pada saat Cerry makan nasi untuk

sarapan, nasi tersebut akan dicerna oleh alat-alat pencernaan dan sampai akhirnya

makanan tersebut di buang dalam bentuk feses

2. Tujuan : Menyebutkan organ-organ pencernaan beserta fungsinya

3. Masalah : Bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia ?

4. Cara kerja :

1. Amatilah gambar di bawah ini!

2. Berilah keterangan gambar pada kolom yang telah disediakan!

Lampiran 3 Lembar Diskusi Siswa 1 Dan Kunci Jawaban

K

D
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Huruf Nama organ Fungsi Jenis pencernaan

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

I. Pertanyaan :

1. Berdasarkan gambar sebutkan alat-alat pencernaan yang dilewati makanan

selama proses pencernaan berlangsung secara urut!

……………………………………………………………………………………

2. Berdasarkan gambar mana yang termasuk kelenjar pencernaan beserta

fungsinya!

……………………………………………………………………………………

3. Berdasarkan gambar dimanakah terjadinya pencernaan mekanik!

…………………………………………………………………………………..

4. Berikan penjelasan perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi!

………………………………………………………………………………….

5. Dimanakah terjadi penyerapan kembali air yang masih bercampur dengan sari-

sari makanan sebelum dibuang melalui anus?

……………………………………………………………………………………
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KUNCI JAWABAN LKS ORGAN SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA

Hur
uf

Nama organ Fungsi Jenis
pencernaan

A Glandula/
kelenjar parotis

Menghasilkan ludah dan mengeluarkannya
ke rongga mulut, air liur berfungsi untuk
mengubah glukosa menjadi gula sederhana
dengan bantuan enzim ptialin membasahi
makanan dan melumasinya supaya mudah
ditelan

Kimiawi

B Hati Menhasilkan cairan empedu yang
terkumpul dalam kantong empedu

-

C Kantong
empedu

Tempat penyimpanan empedu dan empedu
berfungsi Mengemulsikan (menghancurkan
partikel-partikel) dari lemak

-

D Kelenjar
Sublingualis

Fungsinya sama dengan parotis -

E Kolon Tempat sementara sisa makanan sebelum
melewati rectum

Mekanik

F Apendiks - -
G Anus Lubang pelepasan sisa-sisa makanan

setelah melewati poros usus atau rectum
-

H Rectum Tempat sementara sisa makanan sebelum
dikeluarkan

-

I Usus halus Tempat mencerna makanan yang terakhir
dan Sebagai tempat penyerapan sari
makanan
Usus halus menghasilkan enzim
enterokinase, erepsin, maltase, sukrase,
laktase.
Usus halus dibedakan atas 3 bagian
duodenum, jejunum, ileum

Kimiawi

J Pankreas Menghsilkan getah pancreas yang
mengandung 3 jenis enzim (tripsinogen,
lipase, amylase)

-

K Mulut Tempat pemasukan makanan Mekanik

L Lambung Menghasilkan asam lambung (HCl) yang
digunakan untuk membunuh kuman-kuman
yang masuk bersama makanan dan

Mekanik dan
kimiawi
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Jawaban pertanyaan :
1. Alat-alat pencernaan : Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, ,

kolon(usus besar), rectum, anus.
2. Kelenjar pada sistem pencernaan pada manusia: kelenjar ludah ( parotis dan

sublingualis), hati, dan pankreas.
3. Mulut, lambung, kolon (usus besar).
4. Mekanik : proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus

Kimiawi : proses mengubah makanan dari kompleks menjadi sederhana dengan
bantuan enzim

5. Usus besar

mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin
yang mengubah protein menjadi pepton.
menghasilkan rennin yang menggumpalkan
protein susu (kasein).
Terdiri atas 3 bagian yaitu kardiak, fundus
dan pilorus.

M Esofagus Saluran yang menghubungkan rongga
mulut dengan lambung.

-
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LEMBAR KEGIATAN SISWA

UJI BAHAN MAKANAN

Pertemuan 2

I. Bacalah percakapan singkat dibawah ini!

Budi : Selamat pagi bu guru…..

Bu Guru : Iya, selamat pagi juga Budi. Mau kemana?

Budi : Mau kepasar bu, disuruh ibu belanja buat masak, ada arisan nanti

siang.

Bu Guru : Emangnya mau beli apa sih?

Budi : disuruh beli tepung, telur, mentega, jeruk

Bu Guru : Oia ibu mau tanya, Budi tahu tidak bahan makanan tadi

mengandung apa?

Budi : Tidak bu, memangnya mengandung apa?

Bu Guru : Tepung mengandung karbohidrat, telur mengandung protein,

sedangkan mentega mengandung lemak.

Budi : Bagaimana Ibu bisa tahu bahan makanan tersebut mengandung

karbohidrat, protein, dan lemak

Bu Guru : Besok aja dikelas Ibu jelaskan

Budi : Terima kasih ya bu

Bu Guru : Iya sama-sama

II. Permasalahan

Jenis bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, dan

lemak.

III. Tujuan

Siswa dapat melakukan percobaan untuk menemukan jawaban tentang adanya

karbohidrat, protein, dan lemak pada bahan makanan

IV. Alat dan bahan

Alat : 1 rak tabung reaksi, pipet tetes

Bahan : Tepung, tempe, jeruk, jambu, tomat, wortel, mentega, kentang, telur,

Larutan lugol, Larutan biuret, kertas sampul warna coklat/kertas

putih, betadin.

Lampiran 4 Lembar Diskusi Siswa 2 Dan Kunci jawaban
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V. Cara kerja

A. Pengujian karbohidrat

a. Sediakan 5 tabung reaksi, isilah masing-masing tabung dengan :

Tabung A : larutan tepung setinggi 1 cm

Tabung B : larutan tempe setinggi 1 cm

Tabung C : larutan kentang setinggi 1 cm

Tabung D : larutan telur setinggi 1 cm

Tabung E : larutan wortel setinggi 1 cm

b. Tetesi masing-masing tabung dengan larutan lugol sebanyak 5 tetes

c. Amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi

d. Catat hasilnya kedalam tabel pengamatan

B. Pengujian protein

a. Sediakan 5 tabung reaksi, isilah masing-masing tabung dengan :

Tabung A : larutan tepung setinggi 1 cm

Tabung B : larutan tempe setinggi 1 cm

Tabung C : larutan kentang setinggi 1 cm

Tabung D : larutan telur setinggi 1 cm

Tabung E : larutan wortel setinggi 1 cm

b. Tetesi masing-masing tabung dengan larutan biuret sebanyak 5 tetes

c. Amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi

d. Catat hasilnya ke dalam tabel pengamatan

C. Pengujian lemak

a. Sediakan selembar kertas sampul, kemudian buatlah kotak pada kertas

tersebut menjadi 4 bagian.

b. Oleskan kentang pada bagian I, wortel pada bagian II, tempe pada bagian

III, mentega pada bagian IV

c. Terawangkan kertas tersebut ke arah cahaya, sehingga cahaya dapat

menembusnya

d. Amatilah pada bagian kertas yang dioleskan bahan makanan, manakah

yang dapat tembus cahaya (transparan)

e. Catatlah hasilnya ke dalam tabel pengamatan
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VI. Data pengamatan

A. Pengujian karbohidrat

Tabung Isi Warna
Sebelum ditetesi lugol Setelah ditetesi lugol

A
B
C
D
E

B. Pengujian protein

Tabung Isi Warna
Sebelum ditetesi biuret Setelah ditetesi biuret

A
B
C
D
E

C. Pengujian lemak

Bagian Isi Hasil
Transparan Tidak transparan

I
II
III
IV

VII. Pertanyaan

1. Apakah semua bahan makanan yang diuji mengandung

karbohidrat?perubahan warna apa yang menunjukan adanya karbohidrat?

2. Apakah semua bahan makanan yang diuji mengandung protein?perubahan

warna apa yang menunjukan adanya protein?

3. Apakah semua bahan makanan yang diuji mengandung lemak?apa yang

menunjukan adanya lemak?

4. Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas!

5. Apakah fungsi karbohidrat, protein, dan lemak bagi tubuh?sebutkan pula

contoh-contohnya!
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KUNCI JAWABAN PRAKTIKUM UJI BAHAN MAKANAN

VI. Data pengamatan

A. Pengujian karbohidrat

Tabung Isi Warna
Sebelum ditetesi lugol Setelah ditetesi lugol

A Lar. tepung Putih Biru tua-hitam
B Lar. tempe Putih agak kekuning-

kuningan
Tdk berwarna biru

tua-hitam
C Lar. kentang Kuning Biru tua- hitam

D Lar. Telur
(putih telur)

Jernih Tdk berwarna biru
tua-hitam

E Lar wortel Orange Tdk berwarna biru
tua-hitam

B. Pengujian protein

Tabung Isi Warna
Sebelum ditetesi biuret Setelah ditetesi

biuret
A Lar. tepung Putih Tdk berwarna ungu
B Lar. tempe Putih Putih agak

kekuning-kuningan
Ungu

C Lar. kentang Kuning Tdk berwarna ungu
D Lar. Telur

(putih telur)
Jernih Ungu

E Lar wortel Orange Tdk berwarna ungu

C. Pengujian lemak

Bagian Isi Hasil
Transparan Tidak transparan

I lar.kentang - Tdk transparan
II lar.wortel - Tdk transparan
III lar.tempe - Tdk transparan
IV mentega Transparan -

Jawaban pertanyaan:
1. Semua bahan yang diuji tidak mengandung karbohidrat.

Yang menunjukan adanya protein berwarna biru tua-hitam

2. Semua bahan yang diuji tidak mengandung protein

Yang menunjukan adanya protein berwarna ungu

3. Semua bahan yang diuji tidak mengandun lemak

Yang menunjukan adanya lemak kertas transparan
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4. Kesimpulan :

Dari bahan makanan yang diuji ada yang mengandung karbohidrat, protein,

dan lemak ada yang tidak. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah

tepung dan kentang. Makanan yang mengandung protein adalah tempe dan

putih telur. Makanan yang mengandung lemak mentega.

5. Fungsi karbohidrat: sebagai sumber energi bagi tubuh

Contoh : tepung, beras, ketela,roti,jagung, umbi-umbian, madu dll

Fungsi protein : -Membentuk sel-sel baru dan menggantikan sel-sel yang

rusak

- Mengatur dan melindungi tubuh ( komponen enzim dan

antibodi)

- Sebagai energy cadangan

Contoh : telur,tempe,daging, ikan, keju, susu dan biji-bijian.

Fungsi lemak : sumber energy cadangan

Contoh: mentega, minyak sayur, minyak ikan, gliserol, gajih,
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LEMBAR DISKUSI SISWA

Pertemuan 3

A. Bacalah bacaan di bawah ini!

Ani sangat suka beli makanan instan, meskipun dalam makanan tersebut

mengandung bahan pengawet, pewarna, pemanis dan penyedap makanan. Dia tidak

takut mengkonsumsi makanan instan tersebut karena ani mengetahui bahan

tambahan mana yang berbahaya dan bahan tambahan mana yang tidak berbahaya.

Tahukah anda mana bahan tambahan makanan yang berbahaya dan mana yang tidak?

B. Masalah :

Bahan kimia apa saja yang biasa digunakan sebagai bahan tambahan

makanan(pengawet, pemanis, pewarna, dan penyedap makanan)?

C. Tujuan :

 Siswa menemukan jawaban tentang bahan kimia (zat aditif) yang digunakan

sebagai pengawet, pemanis, pewarna, dan penyedap makanan.

 Siswa menemukan bahan pengawet yang alami untuk makanan.

D. Apa yang diperlukan?

Kemasan produk (plastik bungkus makanan ringan, botol minuman dll).

E. Cara kerja

1. Amati kemasan (bungkus) makanan!

2. Diskusikan dengan teman satu kelompok apakah setiap makanan ringan

mengandung zat aditif melalui pengamatan pada pembungkus atau kemasan

makanan tersebut.

3. Buatlah tabel yang menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung

bahan kimia (aditif)!

Lampiran 5 Lembar Diskusi Siswa 3
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LEMBAR DISKUSI SISWA

Pertemuan 3

A. Bacalah bacaan di bawah ini!

Pada sebuah sekolah pernah diberitakan bahwa sebagian siswa masuk rumah

sakit akibat keracunan makanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Makanan

tersebut kemungkinan terkontaminasi dengan bakteri yang berbahaya bagi tubuh

manusia, pola makan yang salah. Dari hasil pemeriksaan dokter ternyata siswa

tersebut terkena enteristis yaitu peradangan yang disebabkan infeksi bakteri.

Gangguan ini terjadi pada sistem pencernaan makanan khususnya pada usus halus

atau besar. Apakah anda bisa menyebutkan gangguan atau kelainan yang terjadi pada

organ pencernaan pada manusia?

B. Masalah :

Penyakit (gangguan) apa sajakah yang terjadi pada organ pencernaan?

C. Tujuan :

 Mengetahui macam-macam penyakit (gangguan) pada sistem pencernaan.

 Mengetahui penyebab gangguan tersebut.

 Mengetahui cara mengobatinya dan mencegah penyakit tersebut.

D. Apa yang diperlukan :

Artikel dari majalah atau internet.

E. Cara kerja :

1. Baca artikel tentang gangguan pada sistem pencernaan.

2. Diskusikan dengan teman satu kelompok penyakit apa, penyebabnya apa dan

cara pengobatanya.

3. Buatlah tabel yang menunjukkan nama penyakit, penyebab, dan cara

pengobatannya.
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LEMBAR KEGIATAN SISWA

PERANAN ASI

Pertemuan 4

I. Bacalah bacaan dibawah ini

Ada seorang wanita yang karir yang baru saja melahirkan dan harus
segera kembali bekerja karena masa cuti hamil telah lewat, akan tetapi seorang
ibu tersebut berusaha memberikan ASI kepada buah hatinya, dengan cara ASI
dperah dan di simpan di lemari pendingin maupun freezer, jika ASI belum akan
di berikan dalam waktu 4 jam setelah di perah, ibu tersebut memilih botol yang
terbuat dari plastik dan memiliki tutup yang rapat/kencang, dengan halnya
dirumah sakit/ klinik bersalin, karena plastik tidak mudah pecah, kemudian baru
ASI didinginkan di lemari es atau freezer. Maka ketika ibu tersebut sedang
bekerja ibu tidak begitu merasa kawatir karena pengasuh buah hatinya bisa
memberikan ASI yang disimpan di freezer tersebut. Mengapa ibu lebih memilih
ASI dibanding susu formula untuk buah hatinya?

II. Perumusan masalah

Apakah fungsi ASI bagi bayi ?

III. Tujuaan

Siswa dapat mengetahui fungsi ASI bagi bayi

IV. Sumber

Beberapa artikel dari internet

V. Cara kerja

1. Bacalah dengan cermat artikel dari intrnet tersebut

2. Berilah garis besar bawah pada kalimat utama!

3. Diskusikanlah dengan angota kelompoknya

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini

VI. Analisis informasi

1. Sebutkan manfaat dan keunggulan ASI dapat dilihat dari aspek apa
saja!jelaskan salah satunya?

2. Apakah yang dimaksud dengan laktofein dan lysosim?

3. Bagaimana jika ASI diganti dengan susu formula. Manakah yang lebih baik
diberi ASI atau susu formula?

4. Apakah perbedaan antara colostrum dengan ASI?

5. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini?

Presentasikan hasil kegiatan diskusi kelompokmu ke depan kelas

Lampiran 6 Lembar Diskusi Siswa 4
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran : IPA – Biologi

Kelas / Semester : VIII / Gasal (I)

Standar Kompetensi : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia

Kompetensi
Dasar

Pokok
bahasan

Materi Indikator Nomor
Soal

Ranah Kognitif Kunci
jawaban

Jumlah
SoalC1 C2 C3 C4 C5 C6

Mendeskripsi
kan sistem
pencernaan
pada manusia
dan
hubungannya
dengan
kesehatan

Sistem
pencernaan
makanan

Sistem
pencernaan
pada manusia

Jenis dan
fungsi
makanan

- Membedakan saluran
pencernaan dengan
kelenjar pencernaan
sebagai sistem penyusun
sistem pencernaan pada
manusia.

- Menyebutkan bagian dari
organ pencernaan dan
fungsinya.

- Mendeskripsikan jenis
makanan berdasarkan
kandungan zat yang ada di
dalamnya.

3
4
5
9

1
2
7
8
14
18
19
25
27
29
33
35

6
12
28
31

































A
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B
C
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D
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Bahan aditif
dan
pengaruhnya
bagi kesehatan

Gangguan
pada sistem
pencernaan

- Menjelaskan fungsi
makanan bagi manusia,
termasuk pentingnya ASI
bagi bayi.

- Menyebutkan zat aditif
dan pengaruhnya bagi
kesehatan.

- Mendata contoh kelainan
dan penyakit pada sistem
pencernaan yang dijumpai
dalam kehidupan sehari-
hari dan upaya
mengatasinya.

32

10
11
20
21
22
23
34

13
24

15
16
17
26
30
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A
B
D
C
A
B
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D
B

D
D
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SOAL PRE-TEST

POKOK MATERI SISTEM PENCERNAAN

Mata Pelajaran : IPA- Biologi

Pokok Materi : Sistem pencernaan pada manusia

Kelas/ semester : VIII/ Gasal

Waktu : 40 menit

Petunjuk umum

1. Tulis nama, kelas, dan nomor urut presensi pada lembar jawaban yang telah

tersedia!

2. Periksalah dan bacalah soal dengan baik sebelum anda menjawab!

3. Kerjakan soal yang di anggap paling mudah terlebih dahulu!

4. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan anda ingin

memperbaikinya, coretlah dengan dua garis mendatar pada tanda silang!

Contoh :Jawaban semula A B C D

Pembetulan A B C D

Petunjuk Khusus

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D sebagai jawaban yang tepat pada

lembar jawab yang telah di sediakan!

1. Pencernaan makanan pada hewan dan manusia terjadi secara mekanik dan

kimiawi. Pencernaan mekanik dalam mulut menggunakan bantuan gigi untuk

memotong, merobek, dan mengunyah. Berikut ini merupakan pengertian

pencernaan mekanik yaitu…

a. mengubah bentuk makanan kasar menjadi halus.

b. mengubah bentuk makanan halus menjadi kasar.

c. mengubah bentuk makanan kasar menjadi cair.

d. mengubah bentuk makanan kasar menjadi halus hingga manis.

2. Didalam mulut terdapat gigi, lidah dan kelenjar pencernaan yang berguna

selama proses pencernaan makanan. Berikut ini yang bukan merupakan

fungsi lidah ialah….

a. membantu proses menelan

b. mengatur letak makanan di dalam rongga mulut

Lampiran 8 Soal Pre-test
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c. sebagai alat pengecap rasa

d. menghasilkan enzim ptialin

3. Saluran pankreas menghasilkan enzim yang sangat berguna dalam proses

pencernaan secara kimiawi, enzim tersebut dapat mengubah amilum menjadi

gula, enzim yang dimaksud adalah…

a. amilase

b. laktase

c. renin

d. pepsin

4. Pencernaan makanan pada manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi,

pencernaan makanan berlangsung di sepanjang saluran pencernaan prosesnya

diawali sejak makanan masuk kemulut kemudian masuk kerongkongan dari

kerongkongan makanan masuk ke….

a. lambung, usus halus, usus besar, dan anus

b. hati, usus halus, usus besar, dan anus

c. lambung, usus besar, usus dua belas jari, dan anus

d. lambung, usus besar, usus halus, dan anus

5. Usus dua belas jari merupakan saluran pencernaan yang paling panjang, pada

usus dua belas jari terjadi pencernaan secara kimia dengan bantuan enzim –

enzim pencernaan yang bermuara dari dua saluran pencernaan yaitu…

a. hati dan lambung

b. kandung empedu dan hati

c. kelenjar pankreas dan kandung empedu

d. kelenjar pankreas dan hati

6. Empedu merupakan organ yang terletak di dalam sebuah lekukan disebelah

permukaan bawah hati. empedu menghasilkan cairan empedu berguna dalam

proses pencernaan. Fungsi cairan empedu adalah untuk ….

a. mengubah tepung menjadi gula.

b. mengemulsi lemak.

c. mengubah protein dan peptone menjadi asam amino.

d. menyerap garam-garam mineral
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7. Perhatikan gambar alat pencernaan makanan manusia berikut!

Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran

pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar

pencernaan ditunjukkan oleh huruf ….

a. M dan N

b. A dan B

c. L dan K

d. E dan I

8. Proses pencernaan makanan diawali sejak makanan lewat mulut dan berakhir

di usus. Selama diusus halus terjadi penyerapan sari-sari makan, kemudian

sari makanan tersebut diedarkan keseluruh tubuh oleh darah. Dari gambar

diatas bagian yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan ditunjukkan

oleh huruf ….

a. E

b. G

c. I

d. C

9. Makanan yang kita makan harus mengandung zat makanan yang diperlukan

oleh tubuh, makanan tersebut ada yang dapat langsung diserap tubuh ada pula

yang harus dicerna terlebih dahulu. Sari makanan yang tidak perlu dicerna dan

langsung diserap ke dalam tubuh kita adalah….

a. karbohidrat dan lemak

b. mineral dan vitamin

c. protein dan vitamin

d. mineral dan protein

10. ASI merupakan makanan yang paling baik bagi bayi karena didalam ASI

terkandung zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pertahanan si bayi.

ASI yang keluar pertama kali dan mengandung zat antibodi untuk bayi

adalah….

a. kolostrum

b. lysosum

c. lactase

d. lipase

11. Mahkluk hidup memerlukan makanan untuk menjaga kelangsungan hidupnya,

makanan tersebut haruslah mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak,

dan mineral. Di bawah ini merupakan fungsi utama dari lemak adalah ….
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a. sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K.

b. sebagai penghasil energi terbesar.

c. sebagai cadangan makanan yang di simpan di bawah kulit.

d. sebagai pelindung organ di bawah tubuh.

12. Protein sangat diperlukan tubuh sebagai zat pembangun sel-sel tubuh,

mengganti sel tubuh yang usang, protein dapat berasal dari tumbuhan (nabati)

atau hewan (hewani). Protein nabati diperoleh dari …

a. jagung dan padi

b. kedelai dan kelapa

c. pisang dan alpukat

d. kedelai dan kacang

13. Tata sangat gemar membuat makanan dari singkong, agar menarik tata

menambahkan pewarna makanan. Di bawah ini yang merupakan contoh

pewarna buatan, kecuali…..

a. sunset yellow PcF

b. tartazine

c. violet GB

d. kunir

14. Caty sangat suka makan permen karena rasanya yang manis dilidah, bagian

lidah yang berfungsi untuk merasakan rasa manis adalah bagian …

a. ujung

b. samping kiri

c. samping kanan

d. belakang

15. Dokter mendiagnosa Agri menderita penyakit Apendisitis, kata dokter

penyakit tersebut karena infeksi yang menyebabkan membengkak dan

bernanah. Penyakit Agri terjadi karena peradangan pada …

a. rongga mulut

b. kerongkongan

c. usus besar

d. umbai cacing

16. Banyak faktor penyebab gangguan pada sistem pencernaan antara lain pola

makan yang salah, infeksi bakteri, atau karena adanya kelainan pada alat

pencernaan makanan. Di bawah ini merupakan penyakit yang menyerang

organ pencernaan, kecuali……

a. konstipasi (sembelit)

b. disentri (diare)

c. kolitis (radang usus besar)

d. anemia (kurang darah)
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17. Penyakit pada sistem pencernaan yang menyerang rongga mulut sehingga

mulut menjadi kering serta proses pencernaan tidak sempurna karena produksi

air liur menurun disebut penyakit …

a. apendistis (usus buntu)

b. ulkus (tukak lambung)

c. xerostomia (rongga mulut)

d. parotitis (gondong)

18. Bayu makan nasi goreng setelah dikunyah makanan akan ditelan menuju

lambung. Dalam perjalanannya makanan akan melewati persimpangan antara

saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Saluran yang dimaksut adalah

disebut …

a. peristaltik

b. epiglotis

c. esofagus (kerongkongan)

d. faring

19. Makanan yang pertama kali masuk akan dicerna dalam mulut dengan bantuan

gigi. Gigi ada beberapa jenis yaitu gigi seri, gigi taring dan gigi geraham.

Fungsi dari gigi geraham adalah untuk…

a. merobek

b. mengunyah

c. memotong

d. menggigit

20. Vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak dapat disusun sendiri oleh

tubuh, melainkan vitamin diperoleh dari makanan. Oleh karena itu makanan

yang kita makan harus mengandung vitamin yang cukup, karena vitamin

berfungsi ….

a. sebagai energi utama

b. menggantikan sel-sel yang rusak

c. untuk membentuk sel-sel baru

d. melindungi tubuh dari penyakit

21. Salah satu ciri mahkluk hidup adalah membutuhkan zat makanan untuk

menjaga kelangsungan hidupnya, makanan tersebut haruslah mengandung

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Berikut ini adalah fungsi

makanan, kecuali….

a. sebagai sumber energi

b. untuk pertumbuhan sel-sel baru
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c. untuk mengobati penyakit

d. sebagai pengatur dan pelindung tubuh

22. Zat makanan yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar tidak

mudah terserang penyakit adalah….

a. protein

b. karbohidrat

c. lemak

d. air

23. Makanan yang kita konsumsi harus mengandung cukup vitamin. Kekurangan

vitamin dapat menyebabkan penyakit beri-beri, kaki tangan kesemutan,

persendian terasa pegal, dan ngilu. Untuk mencegah vitamin tersebut kita

perlu mengkomsumsi cukup….

a. vitamin C

b. vitamin B

c. vitamin A

d. vitamin K

24. Makanan yang dijual di pasaran mempunyai bentuk, warna, rasa, dan bau

yang menarik. Untuk membuat makanan menjadi menarik biasanya digunakan

zat aditif yang sengaja ditambahkan pada saat pengolahan makanan. Di bawah

ini merupakan zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah…...

a. kunyit

b. rhodomin B

c. antosianin

d. kalium iodida ( KIO3)

25. Di bawah ini merupakan enzim yang dihasilkan di pankreas beserta fungsinya,

kecuali …

a. amylase, berfungsi mencerna karbohidrat menjadi glukosa.

b. tripsin, berfungsi mencerna protein menjadi asam amino.

c. rennin, berfungsi mengumpulakan protein.

d. lipase, berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol.

26. Bila seorang kekurangan cairan dalam tubuhnya kemudian lemas, perut terasa

perih sehingga sering kekamar mandi, kadang muntah dan mual, dengan

tanda-tanda diatas merupkan ciri dari penyakit……

a. konstipasi (sembelit)

b. ulkus (tukak lambung)

c. kanker lambung

d. colitis (radang usus besar)
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27. Ani suka makan daging yang pertama kali masuk akan dicerna didalam mulut

dengan bantuan gigi kemudian dirobek dan dilumatkan agar mudah dicerna .

Maka gigi yang berperan adalah ….

a. seri dan geraham

b. taring dan geraham

c. seri dan taring

d. geraham dan taring

28. Seorang yang tidak makan untuk beberapa hari masih dapat bertahan hidup,

hal ini dikarenakan tubuh masih mendapatkan energi dari pembongkaran ….

dan bahan makanan yang merupakan sumber lemak adalah….

a. vitamin dan kedelai, keju, tempe

b. karbohidrat dan kentang, nasi, ikan

c. lemak dan daging, keju, minyak ikan

d. protein dan roti, kacang tanah, mentega

29. Dari gambar di bawah ini yang di beri tanda P dan Q adalah ….

a. gigi geraham dan gigi seri

b. gigi seri dan gigi geraham

c. gigi taring dan gigi geraham

d. gigi seri dan gigi taring

30. Ani kurang mengkomsumsi makanan yang berserat sehingga sering

mengalami gangguan pencernaan, kata dokter fesesnya sangat lambat

didorong oleh kolon, karena terjadi penyerapan air secara berlebihan.

Gangguan pencernaan tersebut adalah ….

a. disentri (diare)

b. sembelit

c. apendisistis (usus buntu)

d. enteristis (perdangan usus)

31. Makanan sebagai sumber energi sangat diperlukan oleh tubuh agar dapat

melakukan aktivitas seperti berjalan, berfilkir dan berolah raga. Makanan yang

kita konsumsi haruslah mengandung gizi. Kandungan gizi pada bahan

makanan mempunyai peranana penting dalam proses oksidasi untuk

menghasilkan energi dan membantu proses metabolisme di dalam tubuh

adalah karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah….
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a. tepung, kentang, jagung

b. ubi, jagung, tempe

c. tahu, jagung, sagu

d. ubi, kentang, kedelai

32.

No Zat makanan Reagen Warna akhir
1
2
3
4

Amilum
Glukosa
Protein
Zat tepung

Lugol
Benedict
Biuret
lugol

Hitam
Hitam
Ungu
Merah bata

Berdasarkan tabel di atas yang benar ditunjukan oleh no……
a. 1 dan 2

b. 1 dan 3

c. 2 dan 3

d. 3 dan 4

33. Dari gambar di samping yang diberi tanda S adalah ….

a. appendix (umbai cacing)

b. secum (usus buntu)

c. colon (usus besar)

d. rektum (poros usus)

34. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini!

1. untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi

2. untuk menjaga keseimbangan tubuh

3. megandung antibody untuk pertahanan terhadap penyakit

4. pemenuhan kebutuhan gizi bayi

Dari pernyataan tersebut di atas yang merupakan fungsi ASI bagi bayi,

kecuali adalah ….

a. (1) ,(2) dan (4)

b. (2) dan (4)

c. (2) dan (3)

d. (2)

35. Perhatiakan gambar usus di samping!

Bagian akhir dari usus besar adalah rektum

(poros usus) ditunjukan oleh huruf….

a. A c. C

b. B d. D

Q

P
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Kunci Jawaban pre-test

1. A

2. D

3. A

4. A

5. C

6. B

7. B

8. C

9. B

10.A

11. B

12. D

13. D

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. B

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. C

26. A

27. B

28. C

29. B

30.B

31. A

32. B

33. A

34. D

35. D
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KISI-KISI SOAL POST-TEST

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran : IPA – Biologi

Kelas / Semester : VIII / Gasal (I)

Standar Kompetensi : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia

Kompetensi
Dasar

Pokok
bahasan

Materi Indikator Nomor
Soal

Ranah Kognitif Kunci
jawaban

Jumlah
SoalC1 C2 C3 C4 C5 C6

Mendeskripsi
kan sistem
pencernaan
pada manusia
dan
hubungannya
dengan
kesehatan

Sistem
pencernaan
makanan

Sistem pencernaan
pada manusia

- Membedakan
saluran pencernaan
dengan kelenjar
pencernaan sebagai
sistem penyusun
sistem pencernaan
pada manusia.

- Menyebutkan
bagian dari organ
pencernaan dan
fungsinya.

2
5
6
7

1
3
4
9
10
11
20
27
28
29
30
31

























A
A
C
B

A
D
D
B
C
B
B
A
C
D
A
B

4

12

L
am

piran
10

K
isi-K

isiSoalP
ost-Test
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Jenis dan fungsi
makanan

Bahan aditif dan
pengaruhnya bagi
kesehatan

Gangguan pada
sitem pencernaan

- Mendeskripsikan
jenis makanan
berdasarkan
kandungan zat yang
ada di dalamnya.

- Menjelaskan fungsi
makanan bagi
manusia, termasuk
pentingnya ASI bagi
bayi.

- Menyebutkan zat
aditif dan
pengaruhnya bagi
kesehatan.

- Mendata contoh
kelainan dan
penyakit pada sistem
pencernaan yang
dijumpai dalam
kehidupan sehari-
hari dan upaya
mengatasinya.

8
18
19
34
35

13
12
14
15
16
17
32

21
24

22
23
25
26
33






























B
C
D
B
A

A
C
D
A
B
B
D

D
B

A
D
D
C
B

5

7

2

5
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SOAL POST-TEST

POKOK MATERI SISTEM PENCERNAAN

Mata Pelajaran : IPA- Biologi

Pokok Materi : Sistem pencernaan pada manusia

Kelas/ semester : VIII/ Gasal

Waktu : 40 menit

Petunjuk umum

1. Tulis nama, kelas, dan nomor urut presensi pada lembar jawaban yang telah

tersedia!

2. Periksalah dan bacalah soal dengan baik sebelum anda menjawab!

3. Kerjakan soal yang di anggap paling mudah terlebih dahulu!

4. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan anda ingin

memperbaikinya, coretlah dengan dua garis mendatar pada tanda silang!

Contoh :Jawaban semula A B C D

Pembetulan A B C D

Petunjuk Khusus

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D sebagai jawaban yang tepat pada

lembar jawab yang telah di sediakan!

1. Pencernaan makanan pada hewan dan manusia terjadi secara mekanik dan

kimiawi. Pencernaan mekanik dalam mulut menggunakan bantuan gigi untuk

memotong, merobek, dan mengunyah. Berikut ini merupakan pengertian

pencernaan mekanik yaitu…

a. mengubah bentuk makanan kasar menjadi halus.

b. mengubah bentuk makanan halus menjadi kasar.

c. mengubah bentuk makanan kasar menjadi cair.

d. mengubah bentuk makanan kasar menjadi halus hingga manis.

2. Saluran pankreas menghasilkan enzim yang sangat berguna dalam proses

pencernaan secara kimiawi, enzim tersebut dapat mengubah amilum menjadi

gula, enzim yang dimaksud adalah…

a. amilase

b. laktase

c. renin

d. pepsin
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3. Didalam mulut terdapat gigi, lidah dan kelenjar pencernaan yang berguna

selama proses pencernaan makanan. Berikut ini yang bukan merupakan

fungsi lidah ialah….

a. membantu proses menelan

b. mengatur letak makanan di dalam rongga mulut

c. sebagai alat pengecap rasa

d. menghasilkan enzim ptialin

4. Setelah dikunyah makanan akan ditelan menuju lambung. Dalam

perjalanannya makanan akan melewati persimpangan antara saluran

pencernaan dan saluran pernafasan. Saluran ini disebut …

a. peristaltik

b. epiglotis

c. esofagus (kerongkongan)

d. faring

5. Pencernaan makanan pada manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi,

pencernaan makanan berlangsung di sepanjang saluran pencernaan prosesnya

diawali sejak makanan masuk kemulut kemudian masuk kerongkongan dari

kerongkongan makanan masuk ke….

a. lambung, usus halus, usus besar, dan anus

b. hati, usus halus, usus besar, dan anus

c. lambung, usus besar, usus dua belas jari, dan anus

d. lambung, usus besar, usus halus, dan anus

6. Usus dua belas jari merupakan saluran pencernaan yang paling panjang, pada

usus dua belas jari terjadi pencernaan secara kimia dengan bantuan enzim –

enzim pencernaan yang bermuara dari dua saluran pencernaan yaitu…

a. hati dan lambung

b. kandung empedu dan hati

c. kelenjar pankreas dan kandung empedu

d. kelenjar pankreas dan hati

7. Makanan yang kita makan harus mengandung zat makanan yang diperlukan

oleh tubuh, makanan tersebut ada yang dapat langsung diserap tubuh ada pula

yang harus dicerna terlebih dahulu. Sari makanan yang tidak perlu dicerna dan

langsung diserap ke dalam tubuh adalah….
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a. karbohidrat dan lemak

b. mineral dan vitamin

c. protein dan vitamin

d. mineral dan lemak

8. Empedu merupakan organ yang terletak di dalam sebuah lekukan disebelah

permukaan bawah hati. empedu menghasilkan cairan empedu berguna dalam

proses pencernaan. Fungsi cairan empedu adalah untuk ….

a. mengubah tepung menjadi gula.

b. mengemulsi lemak.

c. mengubah protein dan peptone menjadi asam amino.

d. menyerap garam-garam mineral

9. Perhatikan gambar alat pencernaan makanan manusia berikut!

Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran

pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar

pencernaan ditunjukkan oleh huruf ….

a. M dan N

b. A dan B

c. L dan K

d. E dan I

10. Proses pencernaan makanan diawali sejak makanan lewat mulut dan berakhir

di usus. Selama diusus halus terjadi penyerapan sari-sari makan, kemudian

sari makanan tersebut diedarkan keseluruh tubuh oleh darah. Dari gambar

diatas bagian yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan ditunjukkan

oleh huruf ….

a. E

b. G

c. I

d. C

11. Makanan yang pertama kali masuk akan dicerna dalam mulut dengan bantuan

gigi. Gigi ada beberapa jenis yaitu gigi seri, gigi taring dan gigi geraham.

Fungsi dari gigi geraham adalah untuk…

a. merobek

b. mengunyah

c. memotong

d. menggigit
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12. Salah satu ciri mahkluk hidup adalah membutuhkan zat makanan untuk

menjaga kelangsungan hidupnya, makanan tersebut haruslah mengandung

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Berikut ini adalah fungsi

makanan, kecuali….

a. sebagai sumber energi

b. untuk pertumbuhan sel-sel baru

c. untuk mengobati penyakit

d. sebagai pengatur dan pelindung tubuh

13. ASI merupakan makanan yang paling baik bagi bayi karena didalam ASI

terkandung zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pertahanan si bayi.

ASI yang keluar pertama kali dan mengandung zat antibodi untuk bayi

adalah….

a. kolostrum

b. lysosum

c. lactase

d. lipas

14. Vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak dapat disusun sendiri oleh

tubuh, melainkan vitamin diperoleh dari makanan. Oleh karena itu makanan

yang kita makan harus mengandung vitamin yang cukup, karena vitamin

berfungsi ….

a. sebagai energi utama

b. menggantikan sel-sel yang rusak

c. untuk membentuk sel-sel baru

d. melindungi tubuh dari penyakit

15. Zat makanan yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar tidak

mudah terserang penyakit adalah….

a. protein

b. karbohidrat

c. lemak

d. air

16. Mahkluk hidup memerlukan makanan untuk menjaga kelangsungan hidupnya,

makanan tersebut haruslah mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak,

dan mineral. Di bawah ini merupakan fungsi utama dari lemak adalah ….

a. sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K.

b. sebagai penghasil energi terbesar.
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c. sebagai cadangan makanan yang di simpan di bawah kulit.

d. sebagai pelindung organ di bawah tubuh.

17. Makanan yang kita konsumsi harus mengandung cukup vitamin. Kekurangan

vitamin dapat menyebabkan penyakit beri-beri, kaki tangan kesemutan,

persendian terasa pegal, dan ngilu. Untuk mencegah vitamin tersebut kita

perlu mengkomsumsi cukup….

a. vitamin C

b. vitamin B

c. vitamin A

d. vitamin K

18. Seorang yang tidak makan untuk beberapa hari masih dapat bertahan hidup,

hal ini dikarenakan tubuh masih mendapatkan energi dari pembongkaran ….

dan bahan makanan yang merupakan sumber lemak adalah….

a. vitamin dan kedelai, keju, tempe

b. karbohidrat dan kentang, nasi, ikan

c. lemak dan daging, keju, minyak ikan

d. protein dan roti, kacang tanah, mentega

19. Protein sangat diperlukan tubuh sebagai zat pembangun sel-sel tubuh,

mengganti sel tubuh yang usang, protein dapat berasal dari tumbuhan (nabati)

atau hewan (hewani). Protein nabati diperoleh dari …

a. jagung dan padi

b. kedelai dan kelapa

c. pisang dan alpukat

d. kedelai dan kacang

20. Makanan yang pertama kali masuk akan dicerna didalam mulut dengan

bantuan gigi. Untuk merobek dan melumat makanan, maka gigi yang berperan

adalah ….

a. seri dan geraham

b. taring dan geraham

c. seri dan taring

d. geraham dan taring

21. Tata sangat gemar membuat makanan dari singkong, agar menarik tata

menambahkan pewarna makanan. Di bawah ini yang merupakan contoh

pewarna buatan, kecuali…..

a. sunset yellow PcF

b. tartazine

c. violet GB

d. kunir
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22. Bila seorang kekurangan cairan dalam tubuhnya kemudian lemas, perut terasa

perih sehingga sering kekamar mandi, kadang muntah dan mual, dengan

tanda-tanda diatas merupkan ciri dari penyakit……

a. konstipasi (sembelit)

b. ulkus (tukak lambung)

c. kanker lambung

d. colitis(radang usus besar)

23. Banyak faktor penyebab gangguan pada sistem pencernaan antara lain pola

makan yang salah, infeksi bakteri, atau karena adanya kelainan pada alat

pencernaan makanan. Di bawah ini merupakan penyakit yang menyerang

organ pencernaan, kecuali……

a. konstipasi (sembelit)

b. disentri (diare)

c. kolitis (radang usus besar)

d. anemia (kurang darah anemia)

24. Makanan yang dijual di pasaran mempunyai bentuk, warna, rasa, dan bau

yang menarik. Untuk membuat makanan menjadi menarik biasanya digunakan

zat aditif yang sengaja ditambahkan pada saat pengolahan makanan. Di bawah

ini merupakan zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah…...

a. kunyit

b. rhodomin B

c. antosianin

d. kalium iodida ( KIO3)

25. Dokter mendiagnosa Agri menderita penyakit Apendisitis, kata dokter

penyakit tersebut karena infeksi yang menyebabkan membengkak dan

bernanah. Penyakit Agri terjadi karena peradangan pada …

a. rongga mulut

b. kerongkongan

c. usus besar

d. umbai cacing

26. Penyakit pada sistem pencernaan yang menyerang rongga mulut sehingga

mulut menjadi kering serta proses pencernaan tidak sempurna karena produksi

air liur menurun disebut penyakit …

a. apendisitis (usus buntu)

b. ulkus (tukak lambung)

c. xerostomia (rongga mulut)

d. parotitis( gondong)

27. Caty sangat suka makan permen karena rasanya yang manis dilidah, bagian

lidah yang berfungsi untuk merasakan rasa manis adalah bagian …

a. ujung

b. samping kiri

c. samping kanan

d. belakang
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28. Di bawah ini merupakan enzim yang dihasilkan di pankreas beserta fungsinya,

kecuali …

a. amylase, berfungsi mencerna karbohidrat menjadi glukosa.

b. tripsin, berfungsi mencerna protein menjadi asam amino.

c. rennin, berfungsi mengumpulakan protein.

d. lipase, berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol

29. Perhatiakan gambar usus di samping!

Bagian akhir dari usus besar adalah rektum (poros

usus) ditunjukan oleh huruf….

a. A

b. B

c. C

d. D

31. Dari gambar di samping yang diberi tanda S adalah ….

a. appendix (umbai cacing)

b. secum (usus buntu)

c. colon (usus besar)

d. rektum (poros usus)

32. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini!

1. untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi

2. untuk menjaga keseimbangan tubuh

3. megandung antibody untuk pertahanan terhadap penyakit

4. pemenuhan kebutuhan gizi bayi

Dari pernyataan tersebut di atas yang merupakan fungsi ASI bagi bayi,

kecuali adalah ….

a. (1) ,(2) dan (4)

b. dan (4)

c. dan (3)

d. (2)

33. Ani kurang mengkomsumsi makanan yang berserat sehingga sering

mengalami gangguan pencernaan, kata dokterb fesesnya sangat lambat

didorong oleh kolon, karena terjadi penyerapan air secara berlebihan.

Gangguan akibat kekurangan serat adalah ….

a. disentri (diare)

b. sembelit

c. apendisistis (usus buntu)

d. enteristis (peradangan usus)

Q

P

R
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34.

No Zat makanan Reagen Warna akhir
1
2
3
4

Amilum
Glukosa
Protein
Zat tepung

Lugol
Benedict
Biuret
lugol

Hitam
Hitam
Ungu
Merah bata

Berdasarkan tabel di atas yang benar ditunjukan oleh no……
a. 1 dan 2

b. 1 dan 3

c. 2 dan 3

d. 3 dan 4

35. Makanan sebagai sumber energi sangat diperlukan oleh tubuh agar dapat

melakukan aktivitas seperti berjalan, berfilkir dan berolah raga. Makanan

yang kita konsumsi haruslah mengandung gizi. Kandungan gizi pada bahan

makanan mempunyai peranana penting dalam proses oksidasi untuk

menghasilkan energi dan membantu proses metabolisme di dalam tubuh

adalah karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah…

a. tepung, kentang, jagung

b. ubi, jagung, tempe

c. tahu, jagung, sagu

d. ubi, kentang, kedelai
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Kunci Jawaban Post-test

1. A

2. A

3. D

4. D

5. A

6. C

7. B

8. B

9. B

10. C

11. B

12. C

13. A

14. D

15. A

16. B

17. B

18. C

19. D

20. B

21. D

22. A

23. D

24. B

25. D

26. C

27. A

28. C

29. D

30. A

31. B

32. D

33. B

34. B

35. A
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LEMBAR KUESIONER SISWA

DI SMP NEGERI 22 NEGERI SEMARANG

Petunjuk pengisian

a. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya !

b. Kuesioner ini tidak berpengaruh terhadap nilai hasil belajar anda.

c. Kuesioner ini bertujuan untuk menggali data awal, dalam rangka

perbaikan pembelajaran biologi.

d. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan tanda silang, disertai

komentar anda tentang hal yang ditanyakan !

e. Mintalah penjelasan guru jika terdapat kalimat yang kurang jelas !

1. Apakah anda tertarik terhadap pembelajaran biologi saat ini ?

a. Ya b. Tidak

Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Kesan anda terhadap pembelajaran biologi saat ini apakah sebagai pelajaran

hafalan ?

a. Ya b. Tidak

Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran biologi

khususnya yang berhubungan dengan hewan dan manusia ?

a. Ya b. Tidak

Lampiran 13 Lembar Kuesioner Siswa
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Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Jika anda mengalami kesulitan dalam pembelajaran biologi, biasanya anda

lebih suka bertanya kepada ?

a. Teman sekelas b. Guru biologi

Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Dalam mengikuti pelajaran biologi, apakah anda pernah bertanya tentang hal

yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan ?

a. Kadang-kadang b. Sering

c. Selalu d. Belum pernah

Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. Bagaimana cara guru anda mengajar biologi pada materi sistem-sistem tubuh

manusia (sistem gerak, sistem pencernaan, dll) di semester ini ?

a. Berceramah

b. Tanya jawab

c. Diskusi

d. Demonstrasi (peragaan)

e. Pengamatan /eksperimen

f. Lain-lain, sebutkan ! ……………………..

Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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7. Alat bantu mengajar apa yang digunakan oleh guru anda dalam mengajar

biologi pada materi tersebut ? (jawaban boleh lebih dari satu)

a. Preparat awetan

b. LKS

c. Gambar

d. Bagan

e. Lain-lain, sebutkan ! …………………….

Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

8. Menurut anda cara belajar biologi seperti apakah yang menyenangkan dan

anda usulkan agar diterapkan pada pembelajaran biologi ?(jawaban boleh

lebih dari satu)

a. Mendengarkan penjelasan guru

b. Diskusi dengan teman

c. Tanya jawab dengan guru

d. Melakukan pengamatan /eksperimen

e. Menyelesaikan permasalahan yang terkait materi pelajaran

f. Lain-lain, sebutkan ! ……………………..

Komentar anda :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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DAFTAR REKAPITULASI HASIL ANGKET SISWA KELAS VIII
No Pertanyaan Jumlah

jawaban
Persentase

1 Apakah anda tertarik terhadap pembelajaran
biologi saat ini ?

a. 23
b. 17

a. 58%
b. 42 %

2 Kesan anda terhadap pembelajaran biologi saat ini
apakah sebagai pelajaran hafalan ?

a. 36
b. 4

a. 90%
b. 10%

3 Apakah anda mengalami kesulitan dalam
memahami materi pelajaran biologi khususnya
yang berhubungan dengan hewan dan manusia ?

a. 28
b. 12

a. 70%
b. 30%

4 Jika anda mengalami kesulitan dalam
pembelajaran biologi, biasanya anda lebih suka
bertanya kepada ?

a. 33
b. 7

a. 83%
b. 17%

5 Dalam mengikuti pelajaran biologi, apakah anda
pernah bertanya tentang hal yang berkaitan
dengan materi yang sedang diajarkan ?

a. 10
b. 0
c. 0
d. 30

a. 25%
b. 0%
c. 0%
d. 75%

6 Bagaimana cara guru anda mengajar biologi pada
materi sistem-sistem tubuh manusia (sistem gerak,
sistem pencernaan, dll) di semester ini ?

a. 40
b. 0
c. 0
d. 0
e. 0
f. 0

a. 100%
b. 0%
c. 0%
d. 0%
e. 0%
f. 0%

7 Alat bantu mengajar apa yang digunakan oleh
guru anda dalam mengajar biologi pada materi
tersebut ? (jawaban boleh lebih dari satu)

a. 0
b. 40
c. 35
d. 0
e. 0

a. 0%
b. 100%
c. 88%
d. 0%
e. 0%

8 Menurut anda cara belajar biologi seperti apakah
yang menyenangkan dan anda usulkan agar
diterapkan pada pembelajaran biologi ?(jawaban
boleh lebih dari satu)

a. 19
b. 20
c. 33
d. 38
e. 39
f. 0

a. 48%
b. 50%
c. 83%
d. 95%
e. 98%
f. 0%

Lampiran 14 Rekapitulasi Hasil kuesioner Siswa
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU

Semarang, November 2008
Observer,

( )

Penilaian
No Aspek Yang Diamati A B C D E

5 4 3 2 1
1. Pendahuluan

a. Apersepsi
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran
c. Memotivasi siswa dalam kegiatan

pembelajaran
Kegiatan Inti

2. a. Pembentukan Kelompok
b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar
c. Guru memberikan masalah
d. Memberikan pengarahan tentang kegiatan,

diskusi atau praktikum
e. Membimbing siswa melakukan praktikum

atau diskusi
f. Membimbing siswa menganalisis hasil

observasi, praktikum dengan diskusi
g. Menyimpulkan materi yang diajarkan

Penutup
3. a. Memberikan Evaluasi

- pertanyaan lisan/tertulis
b. Memberikan tugas rumah
Jumlah

Lampiran 15 Lembar Observasi Kinerja Guru



82

Kriteria penskoran :

Skor 5 : sangat baik (ada kegiatan yang dimaksud dan kegiatan itu sudah tepat)

Skor 4 : baik (ada kegiatan yang dimaksud dan sebagian besar sudah benar )

Skor 3 : cukup (ada kegiatan yang dimaksud tapi hanya sebagian kecil yang benar)

Skor 2 : kurang (ada kegiatan yang dimaksud tapi masih keliru)

Skor 1 : sangat kurang ( tidak ada kegiatan yang dimaksud )

Skor maksimal : 12 x 5 = 60

% Skor : Skor yang diperoleh X 100 %

Skor maksimal

Kriteria skor :

Kinerja guru sangat baik = bila 84 % < % skor ≤100 %

Kinerja guru baik = bila 68 % < % skor ≤84 %

Kinerja guru cukup = bila 52 % < % skor ≤68 %

Kinerja guru kurang = bila 36 % < % skor ≤52 %

Kinerja guru sangat kurang = bila 20% < % skor ≤36 %

84
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REKAPITULASI KINERJA GURU KELAS EKSPERIMEN

No Aspek yang diamati
PENILAIAN

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemuan IV
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Pendahuluan
a. Menyampaikan apersepsi    
b.Menjelaskan tujuan pembelajaran    
c.Memotivasi siswa dalam kegiatan
pembelajaran

   

2. Kegiatan inti
a. Pembentukan Kelompok    
b. Mengorganisasikan siswa untuk

belajar
   

c. Guru memberikan masalah    
d. Memberikan pengarahan tentang

kegiatan, diskusi atau praktikum
   

e.Membimbing siswa melakukan
praktikum atau diskusi

   

f .Membimbing siswa menganalisis
hasil observasi, praktikum dengan
diskusi

   

g. Menyimpulkan materi yang
diajarkan

   

3. Penutup
a. Memberikan Evaluasi

- pertanyaan lisan/tertulis    
b. Memberikan tugas rumah    

Skor Total 40 45 48 50
Persentase 67 % 75 % 80 % 83 %

Kriteria Cukup Baik Baik Baik
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES
PEMBELAJARAN MATERI SISTEM PENCERNAAN DENGAN

MENERAPKAN MODEL PBI

Petunjuk Pengisian:
Berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia terhadap aktivitas yang dilakukan
oleh siswa dalam proses pembelajaran.

Aktivitas yang diamati
Skor
1 2 3

1. Memperhatikan guru
2. Diskusi berbagi informasi untuk memecahkan masalah
3. Aktivitas siswa mengemukakan pendapat
4. Presentasi menjelaskan hasil kegiatan pemecahan masalah
5. Melakukan refleksi/evaluasi terhadap kegiatan pemecahan

masalah
Jumlah aspek yang dilakukan

Keterangan:
* Dinilai dari laporan diskusi kelompok
Skor maksimal 15
Skor aktivitas siswa (%) = Skor yang Diperoleh X 100%

Skor Maximal
Kriteria skor :
Aktivitas siswa sangat baik = bila 84 % < % skor ≤100 %
Aktivitas siswa baik = bila 68 % < % skor ≤84 %
Aktivitas siswa cukup = bila 52 % < % skor ≤68 %
Aktivitas siswa kurang = bila 36 % < % skor ≤52 %
Aktivitas siswa sangat kurang = bila 20% < % skor ≤36 %

Lampiran 17 Lembar Observasi Aktivitas Siswa
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KRITERIA RUBRIK LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
DALAM PROSES PEMBELAJARAN

No Kriteria Skor
1 Memperhatikan guru

 Duduk tertib, tidak berbicara sendiri,pandangan terfokus pada
guru

 Duduk tertib, sesekali berbicara dengan teman
 Duduk kurang tertib, sering berbicara dengan teman

3

2
1

2 Diskusi berbagi informasi untuk memecahkan masalah
Jika aktif bertanya/mengemukakan pendapat/menjawab

pertanyaan tanpa dorongan dari guru
Jika aktif bertanya/mengemukakan pendapat/menjawab

pertanyaan setelah ada dorongan dari guru
Jika tidak bertanya/mengemukakan pendapat/menjawab

pertanyaan meskipun sudah ada dorongan dari guru

3

2

1

3 Aktivitas siswa mengemukakan pendapat
Responsif, mampu mengorganisasikan kata-kata, mudah

dipahami teman, disertai contoh
Responsif, mampu mengorganisasikan kata-kata, mudah

dipahami teman
Tidak mengemukakan pendapat

3

2

1
4 Presentasi menjelaskan hasil kegiatan pemecahan masalah

Jika siswa mempersentasikan hasil diskusi dengan jelas dan
mudah dipahami

Jika siswa mempersentasikan hasil diskusi kurang jelas dan
kurang bisa dipahami

Jika siswa sama sekali tidak mau mempersentasikan hasil
diskusi

3

2

1

5 Melakukan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan pemecahan
masalah
Jika refleksi/evaluasi yang dilakukan sesuai dengan proses

pemecahan masalahnya
Jika refleksi/evaluasi yang dilakukan kurang sesuai dengan

proses pemecahan masalahnya
Jika tidak melakukan refleksi/evaluasi proses pemecahan

masalahnya

3

2

1
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ANGKET TANGGAPAN SISWA

TERHADAP PEMBELAJARAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN

BERDASARKAN MASALAH (PBI)

Petunjuk Pengisian :
 Jawablah pertanyaan berikut dengan sebenar-benarnya.
 Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda silang ( X )

kemudian berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut.
 Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nilai hasil belajar anda.
 Mintalah penjelasan jika terdapat hal yang kurang jelas.

1. Apakah kalian sebelumnya mempelajari materi yang akan diajarkan oleh guru ?
a. Ya b. Tidak
Alasan :
……………………………………………………………………………………

2. Apakah kalian tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran materi sistem
pencernaan pada manusia dengan penerapan model PBI?
a. Ya b. Tidak
Alasan :
……………………………………………………………………………………..

3. Apakah kalian menyukai suasana kelas yang menerapkan pembelajaran yang
menggunakan Model PBI?
a. Ya b. Tidak
Alasan :
……………………………………………………………………………………

4. Apakah kalian menyukai kegiatan praktikum yang dilakukan?
a. Ya b. Tidak

Alasan :
……………………………………………………………………………………

5. Apakah dengan pembelajaran materi sistem pencernaan pada manusia
menggunakan penerapan model PBI dapat meningkatkan keaktifan kalian di
kelas ?
a. Ya b. Tidak
Alasan :
……………………………………………………………………………………

6. Apakah dengan penerapan model PBI kalian lebih memahami tentang materi
sistem pencernaan ?
a. Ya b. Tidak
Alasan :
…………………………………………………………………………………….

Lampiran 20 Angket Tanggapan Siswa
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH ( PBI)

No Kode
siswa

Jenis Pertanyaan Pada Angket Jumlah
Ya Tidak

1 2 3 4 5 6
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

1 E-01 √ √ √ √ √ √ 6
2 E-02  √ √ √ √ √ 6
3 E-03  √ √ √ √ √ 5 1
4 E-04  √ √ √ √ √ 5 1
5 E-05 √ √ √ √ √ √ 6
6 E-06 √ √ √ √ √ √ 6
7 E-07 √ √ √ √ √ √ 5 1
8 E-08 √ √ √ √ √ √ 5 1
9 E-09 √ √ √ √ √ √ 6
10 E-10 √ √ √ √ √ √ 6
11 E-11 √ √ √ √ √ √ 6
12 E-12 √ √ √ √ √ √ 5 1
13 E-13 √ √ √ √ √ √ 6
14 E-14 √ √ √ √ √ √ 6
15 E-15 √ √ √ √ √ √ 5 2
16 E-16 √ √ √ √ √ √ 6
17 E-17 √ √ √ √ √ √ 6
18 E-18 √ √ √ √ √ √ 6
19 E-19 √ √ √ √ √ √ 5 1
20 E-20 √ √ √ √ √ √ 6
21 E-21 √ √ √ √ √ √ 6
22 E-22 √ √ √ √ √ √ 6
23 E-23 √ √ √ √ √ √ 6
24 E-24 √ √ √ √ √ √ 6
25 E-25 √ √ √ √ √ √ 5 1
26 E-26 √ √ √ √ √ √ 6
27 E-27 √ √ √ √ √ √ 6
28 E-28 √ √ √ √ √ √ 6
29 E-29 √ √ √ √ √ √ 6
30 E-30 √ √ √ √ √ √ 6
31 E-31 √ √ √ √ √ √ 6
32 E-32 √ √ √ √ √ √ 5 1
33 E-33 √ √ √ √ √ √ 6
34 E-34 √ √ √ √ √ √ 6
35 E-35 √ √ √ √ √ √ 6
36 E-36 √ √ √ √ √ √ 6
37 E-37 √ √ √ √ √ √ 5 1
38 E-38 √ √ √ √ √ √ 6
39 E-39 √ √ √ √ √ √ 6
40 E-40 √ √ √ √ √ √ 6

Jumla
h

38 2 40 0 40 0 37 3 39 1 36 4

Lampiran 21 Rekapitulasi Tanggapan Siswa



HASIL ANALISIS TANGGAPAN SISWA DENGAN PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH (PBI)

NO Pertanyaan Jawaban Persentase
Ya Tidak

Alasan Jumlah Alasan Jumlah Ya Tidak
1 Apakah kalian sebelumnya

mempelajari materi yang
akan diajarkan oleh guru

1. Agar lebih memehami
2. Belum tahu apa yang

akan diajarkan

38 1. Belum diajarkan atau
diperintahkan

2. Karena tidak jelas
materinya

2 95% 5%

2 Apakah kalian tertarik
mengikuti kegiatan
pembelajaran materi sistem
pencernaan pada manusia
dengan penerapan model
PBI?

1. Lebih mudah di
pahami

2. Karena dengan model
pbi membuat kita
berfikir kritis

38 1. Kurang jelas, bingung 2 95% 5%

3 Apakah kalian menyukai
suasana kelas yang
menerapkan pembelajaran
yang menggunakan Model
PBI ?

1. Tidak jenuh,
menyebalkan dan
banyak anak yang
mengikuti.

2. Tidak tegang bebas
mengeluarkan
pendapat

40 0 100% 0%

4 Apakah kalian menyukai
kegiatan praktikum ?

1. Karena kita bisa tahu
dan mudah dipahami

2. Menyenangkan dan
pengetahuan menjadi
lebih nyata

37 1. Sampelnya terlalu banyak 3 92,5 % 7,5 %
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5 Apakah dengan
pembelajaran materi sistem
pencernaan pada manusia
menggunakan penerapan
model PBI dapat
meningkatkan keaktifan
kalian di kelas ?

1. Dengan praktik model
PBI dapat menambah
kekreatifan kita

2. Dengan model PBI
dapat membuat kita
lebih paham tentang
sistem pencernaan

39 1. Malas dan tidak tertarik 1 98% 2%

6 Apakah dengan penerapan
model PBI kalian lebih
memahami tentang materi
sistem pencernaan ?

1. Karena lebih mudah
2. Menyenangkan karena

dilengkapi dengan
praktik

3. Masalah bisa
dipecahkan bersama-
sama

36 1. Sulit memahami materi 4 90% 10%

100



Hipotesis
H0 : m1 = m2 = m3 = m4 = = m9

H1 : Tidak semua m i sama, untuk i = 1, 2, 3, 4, … 9

Kriteria:
Ho diterima apabila F hitung < F a (k-1)(n-k)

F

VII A VII B VII C VII D VIIE VII F

ANALISIS VARIANS

No

2863 2931SX 2877 2888 2874 2920

n 40 40 40 40 38 40
X 71.93 72.20 71.85 73.00 75.34 73.28

KELAS

Daerah
penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

F a (k-1)(n-k)

Pengujian Hipotesis
Jumlah Kuadrat
1. Jumlah Kuadrat rata-rata (RY)

+ + 2

+ +
2

=

2. Jumlah kuadrat antar kelompok (AY)

2 2 2 2

= -
=

3. Jumlah kuadrat Total (JK tot)
= 2 + 2 + 2 + . . .+ 2

=

RY = (SX)2

n

38 40

2888 2874 2920 2863 2931

17353.00
238

40 40

2877

4040

1265237.85

AY =
(SXi)

2

- RY
n i

=

=

= 2877 2888 2874 2931 ######
40 40 40 40

1265572.197 1265237.85
334.344

JK tot 71 70 77 82
1224394

+ + -+ ... +



4. Jumlah kuadrat dalam (DY)
= JK tot - RY - AY
= - -
=

Tabel Ringkasan Anava

DY
1224394.00 1265237.853 334.3444

-41178.197

Sumber Variasi dk JK KT F
Rata-rata 1 RY k = RY : 1
Antar Kelompok k-1 AY A = AY : (k-1) A
Dalam Kelompok S(ni - 1) DY D = DY: (S(ni-1)) D

Total Sni SX2

Sumber Variasi dk JK KT F F tabel
Rata-rata 1 1265238 1265238

Kesimpulan

Karena F< F (0,05)(4:15),maka Ho diterima.

-179.82

Rata-rata 1 1265238 1265238

Antar Kelompok 8 334 41.79
-0.232 1.979

Dalam Kelompok 229 -41178

-0.232 1.979

Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan

Total 238 1224394

Daerah penolakan
Ho

Daerah penerimaan
Ho



Analisis hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang

Siswa

Eksperimen Kontrol

Pre-test Post-test Gain Pre-test Post-test Gain

1 63.00 77.00 14.00 51.00 60.00 9.00

2 69.00 71.00 2.00 69.00 73.00 4.00

3 74.00 83.00 9.00 66.00 77.00 11.00

4 69.00 80.00 11.00 54.00 63.00 9.00

5 73.00 77.00 4.00 63.00 69.00 6.00

6 63.00 74.00 11.00 57.00 66.00 9.00

7 63.00 80.00 17.00 71.00 77.00 6.00

8 66.00 83.00 17.00 63.00 74.00 11.00

9 71.00 92.00 21.00 46.00 66.00 20.00

10 51.00 83.00 32.00 60.00 69.00 9.00

11 60.00 74.00 14.00 61.00 60.00 -1.00

12 57.00 71.00 14.00 71.00 77.00 6.00

13 60.00 80.00 20.00 61.00 57.00 -4.00

14 71.00 92.00 21.00 51.00 74.00 23.00

15 60.00 94.00 34.00 63.00 71.00 8.00

16 57.00 88.00 31.00 57.00 69.00 3.00

17 63.00 80.00 17.00 57.00 74.00 17.00

18 60.00 77.00 17.00 71.00 77.00 6.00

19 54.00 83.00 29.00 63.00 69.00 6.00

20 57.00 83.00 26.00 60.00 80.00 20.00

21 63.00 77.00 14.00 54.00 74.00 20.00

22 48.00 63.00 15.00 60.00 77.00 17.00

23 69.00 83.00 14.00 51.00 74.00 23.00

24 54.00 66.00 12.00 71.00 71.00 0.00

25 60.00 63.00 3.00 61.00 69.00 8.00

26 57.00 77.00 20.00 57.00 63.00 6.00

27 63.00 74.00 11.00 69.00 60.00 -9.00

28 60.00 80.00 20.00 54.00 63.00 9.00

29 51.00 88.00 37.00 63.00 77.00 14.00

30 54.00 86.00 32.00 54.00 63.00 9.00

31 63.00 88.00 25.00 57.00 69.00 3.00

32 57.00 80.00 23.00 54.00 60.00 6.00

33 54.00 77.00 23.00 71.00 74.00 3.00

34 63.00 80.00 17.00 57.00 63.00 6.00

35 57.00 83.00 26.00 63.00 71.00 8.00

36 63.00 80.00 17.00 57.00 69.00 3.00

37 57.00 77.00 20.00 60.00 57.00 -3.00

38 63.00 83.00 20.00 51.00 63.00 12.00

39 60.00 86.00 26.00 66.00 74.00 8.00

40 51.00 80.00 29.00 48.00 63.00 15.00

S 2428.00 3193 765.00 2393.00 2756 336.00

n1 40 40 40 40 39 40

x1 60.70 79.83 19.13 59.83 68.90 8.40

s1
2 39.7538 49.38 70.1122 46.1994 40.76 51.5282

s1 6.305 7.027 8.373 6.797 6.384 7.178
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Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c2 < c2
tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

-
-
-
-
-
-

c²

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel =

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal
2.1053 7.81

7.81

37.50 2.19

= 2.1053

0.4859

0.003
2.2246 4 1.417

6
0.4303 0.0556

6.1404
32.00 37.00 31.50 1.48
26.00 31.00 25.50 0.76 0.2768 0.1535
20.00 25.00 19.50 0.04 10.3566 10
14.00 19.00 13.50 -0.67 0.2491 0.2670 12 0.163

3 0.063
5

0.0179 0.2589

0.446
10.6799

0.012

2.5947
0.4175 0.1683 6.73388.00 13.00 7.50 -1.39

2.00 7.00 1.50 -2.10 0.4824 0.0649

35.00 8.37
6 40

Oi (Oi-Ei)²
Ei

Luas Kls.
Untuk Z Ei

2.00 19.13

Kelas Interval
Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

UJI NORMALITAS
DATA PENINGKATAN NILAI KELOMPOK EKSPERIMEN

37.00 5.83

Peluang
untuk Z

Daerah penerimaan Daerah penolakan
Ho

 





k
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2
ii2

E
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN DENGAN

MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH

Gambar 1 Siswa sedang mengerjakan soal pre-test

Gambar 2 Guru memberi penjelasan sebelum praktikum uji bahan makanan

Lampiran 29 Foto-foto kegiatan
PEMBELAJARAN



Gambar 3 Kegiatan siswa selama praktikum uji bahan makanan

Gambar 4 Siswa menulis hasil pengamatan didepan kelas



KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL

Gambar 5 Kegiatan guru menyampaikan materi sistem pencernaan pada manusia

Gambar 6 Kegiatan siswa mengerjakan soal post test
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