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ABSTRAK 

 
Dari hasil observasi yang dilakukan di kelas II SMP N 2 Mandiraja 

diketahui bahwa siswa kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal 
ini disebabkan kondisi pembelajaran yang monoton, karena lebih sering 
menerapkan strategi ceramah. Monotonnya proses pembelajaran disebabkan guru 
kesulitan dalam merancang strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. 
Oleh karena itu guru perlu dibantu merancang strategi pembelajaran yang inovatif, 
menarik dan dapat mengaktifkan siswa. Strategi pembelajaran TANDUR 
dirancang bersama guru dan diterapkan dalam proses pembelajaran kajian sistem 
ekskresi yang telah berlangsung.  Dari faktor utama tersebut, maka perlu diteliti 
bagaimana mutu proses belajar mengajar yang menerapkan strategi TANDUR 
pada kajian sistem ekskresi manusia. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas II D SMP N 2 Mandiraja yang berada 
di jalan raya Purwasaba-Simbang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, 
dengan jumlah siswa 40 orang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa 
perempuan. Penelitian dilakukan pada kajian sistem ekskresi manusia tahun 
pelajaran 2004-2005. Data hasil penelitian ini diolah dengan metode deskriptif 
kualitatif persentase. 

Kegiatan pembelajaran dengan strategi TANDUR yang telah dilaksanakan 
secara umum berjalan baik. Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan 
bahwa mutu hasil belajar pemahaman konsep dinilai lebih dari cukup (73,5), mutu 
hasil belajar kerja ilmiah dinilai cukup (64,9), mutu aktivitas siswa dinilai baik 
(80,4) dan mutu kinerja guru dinilai istimewa (96,9). Dari empat aspek yang telah 
ditentukan hasil belajar aspek kerja ilmiah belum bisa tercapai secara optimal. Hal 
ini terjadi karena pembelajaran ketrampilan proses ilmiah memerlukan waktu 
yang lama sebagaimana pendapat Sudjana (1989) yang menyatakan bahwa 
pengembangan suatu ketrampilan memerlukan proses yang panjang.  

Mutu proses belajar mengajar yang telah berlangsung adalah baik dengan 
nilai 78,9. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, maka dalam penerapan 
pembelajaran strategi TANDUR ini diperlukan beberapa perbaikan, antara lain 
dengan menambah tingkat kesukaran soal pada LKS, memberikan contoh yang 
lebih autentik dalam setiap permasalahan yang disajikan, memberikan bimbingan 
dan latihan ketrampilan proses ilmiah yang lebih intensif. 
 
 
Kata kunci: mutu PBM, strategi TANDUR, sistem ekskresi manusia 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

  َو ِا نََّها َلَكِبْيَر ٌة  قلى  َوا ْسَتِعْيُنْو ِبا لصَّْبِر َوا لصََّلوِة

 )45: ا لبقر ة ( ِاالَّ َعَلى ا ْلَخِشِعْيَن 
“Dan jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”. (QS. Al 

Baqarah [2] : 45). 
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dan motivasi yang diberikan. 
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terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar materi bahan ajar biologi di kelas II membahas berbagai 

sistem tubuh manusia. Penelitian awal terhadap proses belajar mengajar (PBM) 

pada materi tersebut telah dilakukan di kelas II SMP N 2 Mandiraja. Penelitian 

dilakukan pada dua kelas sampel yang ditentukan dengan sistem purposif sample, 

dengan membagikan angket tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang 

telah berlangsung dan observasi PBM pada kajian sistem transportasi manusia. 

Hasil observasi dan pengisian angket tersebut, kemudian didiskusikan dengan 

guru bersangkutan.  

Hasil pengisian angket oleh siswa menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kajian sistem tubuh manusia yang telah mereka alami, guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah (93,67%), tanya jawab (65,82%), dan 

latihan soal (60,76). Dalam pembelajaran guru jarang mengajak siswa untuk 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan 

materi yang diajarkan. Data secara lengkap disajikan dalam lampiran 1. 

Hasil observasi menggambarkan bahwa pembelajaran berlangsung dengan 

pemberian materi melalui metode ceramah (22,92%) yang diselingi dengan 

memberikan pertanyaan kepada siswa (12,5%) dan menuliskan materi di papan 

tulis (9,38%). Waktu yang tersisa digunakan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

yang ada di Lembar Kerja Siswa (LKS). Pembelajaran dengan cara tersebut 

berlangsung di semua kelas yang diamati. Data secara lengkap disajikan dalam 

lampiran 2. 
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Kondisi pembelajaran tersebut menyebabkan siswa kurang antusias 

mengikuti pelajaran, terlihat dari rendahnya respon siswa terhadap pertanyaan 

yang diajukan guru. Saat pembelajaran berlangsung, siswa lebih banyak duduk, 

mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal latihan. Data secara rinci dapat 

dilihat dalam lampiran 3. 

Hal tersebut dapat mempersempit wawasan dan daya pikir siswa, sehingga 

potensi yang dimiliki kurang berkembang optimal. Apabila cara-cara pengajaran 

yang kurang mengembangkan aktivitas belajar siswa tetap dipertahankan maka 

akan menghambat kreativitas berpikir siswa. 

Hasil diskusi dengan guru terungkap bahwa guru lebih banyak 

menerapkan metode ceramah dan latihan soal dalam proses pembelajaran karena 

guru mengalami kesulitan merancang strategi pembelajaran yang menarik, 

inovatif, dan lebih mengaktifkan siswa. Berbagai sistem pembelajaran yang 

disarankan pemerintah dalam kurikulum baik itu CBSA, ketrampilan proses, 

maupun pembelajaran berbasis kompetensi masih terasa sulit untuk diterjemahkan 

dalam pembelajaran di kelas. Kondisi ini ternyata sejalan dengan apa yang 

dikemukakan Naga dalam Surya (2002), bahwa CBSA, keterampilan proses, 

pembelajaran berbasis kompetensi cukup abstrak untuk dituangkan oleh para guru 

ke dalam proses belajar di dalam kelas. Oleh karena itu guru memerlukan 

penjabaran kurikulum yang lebih sederhana dan nyata untuk selanjutnya 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas. 

Di lain pihak, berbagai metode, pendekatan dan strategi pembelajaran 

telah banyak dikembangkan, termasuk strategi TANDUR (Tumbuhkan, Alami, 
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Namai, Demonstrasikan, Ulangi, Rayakan). Strategi TANDUR merupakan 

strategi pembelajaran yang dikembangkan dalam model pembelajaran quantum.  

Strategi TANDUR dirancang untuk meningkatkan aktivitas siswa dengan 

pemberian pengalaman belajar melalui pengamatan, penyelidikan, maupun diskusi 

atas pemasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman 

belajar tersebut dikemas dalam skenario pembelajaran yang menyenangkan.   

Berdasarkan kurikulum 2004, pembelajaran biologi sebagai bagian dari 

sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran dilaksanakan dengan memadukan antara pengalaman proses sains 

dan pemahaman produk sains dalam bentuk hand on activity. Dalam pembelajaran 

siswa diarahkan untuk belajar merumuskan konsep secara induktif berdasarkan 

fakta-fakta empiris di lapangan. Dengan kata lain, siswa mengalami atau 

melakukan proses pembelajaran sehingga akan didapatkan fakta-fakta dan dari 

fakta tersebut siswa merumuskan konsep dengan bimbingan guru. Pembelajaran 

tersebut telah diterapkan dalam kajian sistem eksresi manusia yang telah 

berlangsung.  

Pembelajaran kajian sistem ekskresi manusia membahas struktur dan 

fungsi macam-macam alat ekskresi manusia, serta hubungannya dengan 

kesehatan. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kajian tersebut, siswa 

dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi organ penyusun sistem eksresi manusia 

dan hubungannya dengan kesehatan. Oleh karena itu dalam pembelajaran guru 

diharapkan menghadirkan berbagai permasalahan atau fakta yang ditemukan 
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dalam kehidupan sehari-hari siswa yang terkait dengan sistem ekskresi. 

Permasalahan atau fakta tersebut selanjutnya diselidiki dan didiskusikan oleh 

siswa dalam kegiatan belajar dengan bimbingan guru. Hal inilah yang mendukung  

penerapan strategi TANDUR dalam pembelajaran, sehingga diharapkan PBM 

yang berlangsung akan bermutu. 

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, faktor utama yang 

menyebabkan rendahnya mutu PBM biologi adalah guru kesulitan dalam 

merancang strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Oleh karena itu 

guru perlu dibantu merancang strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik 

serta mengaktifkan siswa. Strategi pembelajaran TANDUR dirancang bersama 

guru dan diterapkan dalam proses pembelajaran kajian sistem ekskresi yang telah 

berlangsung.   

Dari faktor utama tersebut, maka perlu diteliti bagaimana mutu proses 

belajar mengajar yang menerapkan strategi TANDUR pada kajian sistem ekskresi 

manusia yang akan berlangsung. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan masalah 

1.  Identifikasi permasalahan 

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut. 

a. Proses pembelajaran yang telah berlangsung kurang bermutu dengan faktor 

utama adalah rendahnya aktivitas siswa.  

b. Rendahnya aktivitas siswa dikarenakan siswa kurang antusias mengikuti 

proses pembelajaran. 
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c. Siswa tidak antusias terhadap proses pembelajaran karena kondisi 

pembelajaran yang monoton dengan didominasi metode ceramah.  

d. Proses pembelajaran yang monoton terjadi karena guru kesulitan merancang 

strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, sehingga untuk 

membantu guru telah disusun strategi pembelajaran TANDUR dan telah 

diterapkan pada kajian sistem eksresi manusia di SMP N 2 Mandiraja 

Banjarnegara.  

2. Perumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka dirumuskan 

permasalahan: “Bagaimana mutu PBM dengan penerapan strategi TANDUR pada 

kajian sistem ekskresi manusia di SMP N 2 Mandiraja Banjarnegara?”. 

 

C. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan 

dengan judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang 

perlu dijelaskan adalah sebagai berikut. 

1. Mutu Proses Belajar Mengajar (PBM) 

Mutu PBM adalah gambaran tentang proses dan hasil belajar yang 

berlangsung, sudahkah sesuai/memenuhi hakekat pendidikan sains yang 

sesungguhnya atau belum. Dalam penelitian ini mutu PBM dilihat dari kesesuaian 

antara kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dengan rencana pembelajaran 

yang telah disusun, dan hasil belajar yang diperoleh siswa.  

2. Strategi TANDUR 
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TANDUR adalah kependekan dari Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan. Strategi TANDUR yang diterapkan dalam 

penelitian ini merupakan  rencana dan cara-cara membawakan pembelajaran yang 

tersusun dalam suatu rangkaian dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Tumbuhkan, yaitu penumbuhan motivasi dengan menghadirkan permasalahan 

atau fakta dalam kehidupan sehari-hari siswa yang terkait dengan sistem 

ekskresi manusia; Alami yaitu pemberian pengalaman belajar dengan 

eksperimen, penyelidikan ataupun kajian pustaka. 

b. Namai, yaitu penamaan konsep atas permasalahan atau fakta yang dialami 

oleh siswa dengan bimbingan guru. 

c. Demonstrasikan, yaitu demonstrasi pengetahuan yang telah dikuasai siswa 

dengan mempresentasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan di depan kelas. 

d. Ulangi, yaitu tahap pelurusan, dan penegasan konsep yang telah diperoleh 

siswa oleh guru. 

e. Rayakan, yaitu perayaan atau penghargaan atas pengetahuan yang telah 

diperoleh dengan menyanyikan lagu sederhana yang syairnya telah 

disesuaikan dengan materi yang dipelajari. 

3. Sistem Ekskresi Manusia  

Kajian sistem ekskresi manusia yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah materi pelajaran yang mengkaji struktur dan fungsi macam-macam organ 

ekskresi manusia serta hubungannya dengan kesehatan yang diberikan pada siswa 

SMP kelas II semester II seperti yang tercantum dalam kurikulum 2004. 

 

 



 

 

7

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan mutu PBM dengan penerapan strategi TANDUR pada kajian 

sistem ekskresi manusia di kelas II SMP N 2 Mandiraja.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini bermanfaat menambah khasanah pengetahuan tentang 

strategi belajar mengajar yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 

pembelajaran di kelas. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis antara lain: 

a. Bagi guru; dengan dilaksanakannya penelitian ini guru dapat berlatih 

menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, inovatif dan 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.  

b. Bagi SMP N 2 Mandiraja; penelitian ini memberikan sumbangan yang baik 

bagi sekolah sebagai masukan dan perbaikan proses pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan mutu PBM pada khususnya, dan 

meningkatkan kualitas sekolah pada umumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

B. Proses Belajar Mengajar (PBM) yang Bermutu. 

1. Mutu PBM 

Menurut Umaedi (1999), mutu mengandung makna derajat (tingkat) 

keuggulan suatu produk hasil kerja/upaya baik berupa barang maupun jasa.  

Pengertian mutu PBM mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. 

Proses pendidikan yang bermutu melibatkan input seperti siswa, guru, metode, 

kurikulum, sarana, lingkungan dan pengelolaan pembelajaran yang baik. Mutu 

dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai atau hasil 

pendidikan. Dari segi proses, dalam biologi dikembangkan berbagai ketrampilan 

bekerja ilmiah, yang dikenal dengan ketrampilan proses ilmiah. Ketrampilan 

proses ilmiah merupakan penjabaran dari metode ilmiah. Ketrampilan tersebut 

meliputi: 

a. melakukan pengamatan, 

b. menafsirkan pengamatan,  

c. mengelompokkan,  

d. meramalkan,  

e. berkomunikasi, 

f. berhipotesis,  

g. merencanakan dan melakukan percobaan atau penyelidikan, 

h. menerapkan konsep, dan  

i. mengajukan pertanyaan (Rustaman dkk., 2003). 
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 Agar dapat bekerja ilmiah, para siswa perlu mengembangkan sikap yaitu; 

sikap ingin tahu, tidak percaya tahayul, jujur dalam menyajikan data, terbuka pada 

gagasan baru, kreatif dalam menghasilkan karya ilmiah, peduli terhadap mahluk 

hidup dan lingkungan, serta tekun dan teliti (Depdiknas, 2003a). 

Kegiatan mengajar diharapkan mampu memperluas wawasan 

pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dan menumbuhkan sejumlah sikap 

positif yang direfleksikan siswa melalui cara berfikir dan bertindak sebagai 

dampak hasil belajarnya. Sehingga dapat dikatakan mutu merupakan suatu 

gambaran tentang proses dan hasil belajar sesuai dengan hakekat pembelajaran 

sains (biologi) yaitu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran seperti 

mengajukan pertanyaan (merumuskan masalah), berhipotesis, mengamati, 

menganalisis, menyimpulkan dan mengkomunikasian hasil pengamatan. 

Untuk mendapatkan hasil yang baik, proses belajar mengajar harus 

dikelola secara baik pula. Pembelajaran dimulai dengan menumbuhkan motivasi 

siswa dengan menghadirkan permasalahan atau fakta dari kehidupan sehari-hari 

siswa sehingga menumbuhkan keaktifan siswa untuk bertanya, berhipotesis, 

melakukan pengamatan, menganalisis, menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, suasana belajar kelas lebih 

banyak diwarnai oleh kegiatan siswa, sehingga PBM tersebut lebih bermutu. 

 

2. Belajar 

Dalam dunia pendidikan dikenal berbagai macam pengertian belajar di 

antaranya menurut Piaget dalam Eggen (1979) dalam Irawati (2003). Menurutnya, 
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bahwa perkembangan kognitif merupakan hasil interaksi antara dua elemen, yaitu 

lingkungan dan struktur kognitif anak. Struktur intelektual terbentuk pada 

individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungannya. Seseorang menggunakan 

struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menanggapi masalah yang 

dihadapi dalam lingkungannya. Dengan kata lain belajar merupakan aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku, ketrampilan dan sikap (Hasan, 1994). 

Menurut Gagne dalam Purwanto (1997), belajar terjadi apabila suatu 

situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum mengalami situasi itu ke 

waktu sesudah mengalami situasi tersebut. Pada dasarnya belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman (Sudjana, 1989). Menurut 

Mursell & Nasution (2002), pengalaman yang dilakukan tersebut haruslah 

membentuk makna atau pengertian. Hal ini didukung oleh Depdiknas (2002a), 

bahwa belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau 

pengertian. 

Hal di atas sesuai dengan teori konstruktivisme. Prinsip teori ini adalah 

belajar merupakan suatu proses pencapaian makna. Menurut Eggen dan Kauchak 

(1996), agar siswa bisa belajar dengan bermakna maka guru perlu menghadirkan 

fenomena atau permasalahan yang ada di lingkungan ke dalam pembelajaran  

Oleh karena itu, belajar harus dimulai dengan hal-hal yang berada di sekitar siswa, 

sehingga siswa dapat secara aktif mencoba memberi makna pada hal-hal yang ada 

di sekitarnya. 
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Roger, sebagai penganut paham humanisme mengemukakan beberapa 

prinsip belajar. 

a. Belajar bermakna 

Keberhasilan belajar antara lain ditentukan oleh bermakna tidaknya bahan 

yang dipelajari. Kebermaknaan ini dikaitkan dengan relevansi materi dengan 

kenyataan. 

b. Belajar atas inisiatif sendiri 

Belajar dengan inisiatif sendiri menyebabkan belajar lebih bermakna. 

Untuk mencapainya motivasi siswa harus ditumbuhkan sebelum mempelajari 

materi yang akan diajarkan. 

c. Belajar dan perubahan 

Dinamika masyarakat mengisyaratkan terjadinya perubahan. Perubahan 

ini harus diantisipasi dengan persiapan yang diperoleh dari belajar. Yang 

dibutuhkan sekarang adalah kemampuan belajar dalam lingkungan yang terus 

berubah (Darsono dkk., 2000). 

 
 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 

baik. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, 

oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan 

pembelajaran menurut Darsono dkk. (2000) adalah membantu siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman, sehingga tingkah laku siswa bertambah, baik 
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kuantitas maupun kualitas. Pengalaman tersebut meliputi pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan 

perilaku.  

Pembelajaran dilakukan dengan pengaturan bermacam-macam interaksi 

yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar yang mencakup unsur-unsur 

belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa (DePorter, 2003). 

Pembelajaran yang baik menurut aliran Gestalt, yaitu usaha untuk memberi materi 

pelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisasikannya 

(mengaturnya) menjadi suatu pola bermakna (Gestalt) (Darsono dkk., 2000). 

Menurut Mursell & Nasution (2002), agar pembelajaran berlangsung dengan baik 

maka proses pembelajaran harus mengandung makna sebanyak-banyaknya bagi 

siswa, bukan dengan rutinitas pengumpulan fakta.  

 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar Mengajar dan Hasil 
Belajar. 

 
Purwanto (1997) menyatakan bahwa PBM dapat berjalan efektif bila 

seluruh komponen yang berpengaruh dalam PBM saling mendukung. Komponen-

komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar dapat digambarkan 

melalui bagan berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar dan 
hasil belajar (Purwanto, 1997). 

Instrumental input 

Teaching-learning 

Environment input 

Output Raw input 
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Skema tersebut menggambarkan bahwa hasil belajar siswa akan 

tergantung pada beberapa komponen berikut. 

a. Raw input  

Pada proses pembelajaran yang dimaksudkan raw input atau masukan 

mentah adalah siswa yang perlu diolah dengan diberi pengalaman belajar melalui 

proses belajar mengajar. 

b. Instrumental input 

Instrumental input meliputi faktor guru, metode, kurikulum, dan sarana. 

Peranan guru tergantung pada penguasaan materi, strategi pembelajaran, dan 

motivasi yang diberikan kepada siswa. Kurikulum mencakup kompetensi dasar 

dan standar kompetensi yang harus dicapai siswa. Sarana pembelajaran antara lain 

alat peraga, alat praktek, ruang belajar, laboratorium, dan perpustakaan. 

c. Environment input 

Environment input meliputi lingkungan alam dan lingkungan budaya 

sosial. 

d. Teaching learning process 

Proses pembelajaran merupakan pengalaman yang diperlukan oleh siswa 

agar berhasil memahami konsep. Pengelolaan pembelajaran yang baik akan 

mendukung peningkatan hasil belajar.  

e. Output 

Output merupakan siswa yang telah mendapatkan pelajaran oleh guru 

sehingga dalam diri siswa menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai sikap. 
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Berdasarkan skema tersebut, tampak bahwa pada instrumen input guru 

merupakan satu komponen yang menentukan keberhasilan siswa karena guru 

mengelola komponen lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas proses 

belajar. 

Sampai saat ini guru merupakan sumber yang tidak tergantikan dalam 

pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu setiap guru harus meningkatkan ilmu 

pengetahuannya. Walaupun demikian, sebagai manusia guru juga mempunyai 

keterbatasan tertentu apalagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

berlangsung sangat cepat sehingga guru perlu memberikan ketrampilan pada 

siswa untuk bisa memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Salah satu 

caranya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan strategi TANDUR yang 

akan menambah kemampuan berpikir kritis siswa pada saat belajar maupun di 

masa mendatang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

 

C. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Biologi 

Biologi bukan hanya kumpulan fakta dan konsep, karena di dalam biologi 

juga terdapat berbagai proses dan nilai yang dapat dikembangkan dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Saptono, 2003). Pembelajaran biologi 

seharusnya dapat menampung kesenangan dan kepuasan intelektual siswa dalam 

usahanya untuk menggali berbagai konsep. Dengan demikian dapat tercipta 

pembelajaran yang efektif.  

Agar tercipta pembelajaran biologi yang efektif, maka harus diperhatikan 

beberapa prinsip sebagai berikut: 
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1. Student centered learning (Pembelajaran yang berpusat pada siswa) 

Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa ditempatkan sebagai subjek 

belajar. Artinya proses belajar dilakukan oleh siswa dengan melakukan suatu 

kegiatan yang telah dirancang oleh guru untuk menemukan konsep-konsep 

tertentu. Dalam hal ini, yang aktif adalah siswa bukan guru. Dengan belajar 

secara aktif siswa akan memperoleh hasil belajar yang maksimum.  

2. Learning by doing (Belajar dengan melakukan sesuatu) 

Proses pembelajaran biologi dilakukan dengan merancang kegiatan 

sederhana yang dapat menggambarkan konsep yang sedang dipelajari. Dengan 

demikian, siswa dapat mengalami sendiri, artinya siswa mengetahui tidak hanya 

secara teoritis, tetapi juga secara praktis (Darsono dkk., 2000). Sebagaimana 

pendapat aliran konstruktivis yang mengatakan bahwa pembelajaran akan 

berlangsung efektif apabila siswa terlibat secara langsung dalam tugas-tugas 

autentik yang berhubungan dengan konteks yang bermakna (Nur, 2001). 

3. Joyful learning (Pembelajaran yang menyenangkan) 

Kesempatan untuk bereksplorasi dan berinteraksi dalam kelompok akan 

membuat siswa merasa senang dan tidak tertekan. Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan pengamatan, 

percobaan dan berdiskusi merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.  

4. Meaningful learning (Pembelajaran yang bermakna) 

Pembelajaran menjadi bermakna jika siswa dapat mengalami sendiri dan 

dapat mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lebih bermakna suatu 
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materi, maka akan lebih mudah untuk menyimpan dan mengingatnya kembali 

(Sudjana, 1989). Dengan demikian siswa merasa bahwa pembelajaran biologi 

bermanfaat dalam kehidupannya.  

5. The daily life problem solving (Pemecahan masalah sehari-hari) 

Objek biologi meliputi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Dengan 

demikian, permasalahan dalam biologi senantiasa berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Siswa perlu dilatih untuk dapat memecahkan permasalahan yang 

diperoleh dalam kehidupannya.  

 

D. Strategi TANDUR 

Strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara membawakan 

pembelajaran yang merupakan pola dan urutan perbuatan guru-murid yang 

tersusun dalam suatu rangkaian bertahap agar segala prinsip dasar dapat 

terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat tercapai secara efektif (Gulő, 2002).   

TANDUR adalah kependekan dari Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan yang merupakan kerangka rancangan 

pembelajaran quantum (DePorter, 2003). Penjelasan dari masing-masing tahap 

dalam TANDUR adalah sebagai berikut:  

a. Tumbuhkan  

Tumbuhkan, merupakan tahap penumbuhan minat siswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Melalui tahap ini guru berusaha mengikutsertakan 

siswa dalam proses pembelajaran. Motivasi yang kuat membuat siswa lebih 

tertarik untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Tahap tumbuhkan bisa 
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dilakukan dengan menggali permasalahan yang terkait dengan materi yang akan 

dipelajari, menampilkan suatu gambar atau benda nyata, cerita pendek atau video.  

b. Alami  

Alami merupakan tahap saat guru menghadirkan suatu pengalaman yang 

dapat dimengerti oleh semua siswa. Tahap ini memberi kesempatan siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Tahap alami bisa 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau praktikum.  

c. Namai  

Tahap namai merupakan tahap memberikan kata kunci, konsep, model, 

atau rumus atas pengalaman yang telah diperoleh siswa. Dalam tahap ini, siswa 

dengan bantuan guru berusaha menemukan konsep atas pengalaman yang telah 

dilewati. Tahap penamaan memacu struktur kognitif siswa untuk memberikan 

identitas, menguatkan dan mendefinisikan apa yang dialaminya. Proses penamaan 

dibangun dengan pengetahuan awal dan keingintahuan siswa saat itu. Tahap ini 

merupakan saat untuk mengajarkan konsep kepada siswa. Pemberian nama setelah 

pengalaman akan menjadikan sesuatu lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. 

Untuk membantu penamaan dapat digunakan gambar, alat bantu, kertas tulis dan 

poster dinding.  

d. Demonstrasikan  

Tahap ini menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan apa 

yang telah mereka ketahui. Demonstrasi bisa dilakukan dengan penyajian di depan 

kelas, permainan, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan hasil pekerjaan.  
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e. Ulangi  

Pengulangan akan memperkuat koneksi saraf sehingga menguatkan 

struktur kognitif siswa. Semakin sering dilakukan pengulangan, maka 

pengetahuan akan semakin mendalam. Pengulangan dapat dilakukan dengan 

menegaskan kembali pokok materi pelajaran, memberi kesempatan siswa untuk 

mengulangi pelajaran dengan teman atau melalui latihan soal.  

f. Rayakan  

Perayaan merupakan wujud pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi dan 

perolehan ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan dapat dilakukan dengan 

memberikan pujian, tepuk tangan, bernyanyi bersama atau yang lainnya 

(DePorter, 2003). 

Dalam pembelajaran biologi, penerapan strategi TANDUR memerlukan 

kesediaan guru atau pendidik biologi untuk mengikuti perkembangan-

perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal-hal yang bernuansa biologi 

tersebut dapat berupa penyakit, peristiwa alam, informasi baru dan aktual yang 

terkait dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Permasalah atau fakta yang 

diajukan menjadi bahan untuk  penyelidikan atau diskusi siswa.  

Penerapan strategi TANDUR dalam pembelajaran biologi perlu 

memperhatikan karakteristik pelajaran biologi. Biologi selain memiliki produk-

produk dalam bentuk fakta, konsep dan teori juga mengembangkan proses-proses 

ilmiah. Tahap tumbuhkan, bisa dilakukan dengan menghadirkan fakta atau 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar siswa. Pengalaman 

belajar bisa diberikan dengan pengamatan, penyelidikan, eksperimen ataupun 

kajian pustaka. Demikian halnya dengan bernyanyi bersama, sebagai contoh 
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kegiatan perayaan, akan lebih tepat bila nyanyian tersebut masih terkait materi 

pelajaran biologi yang diajarkan, sehingga selain menyenangkan juga terdapat 

materi yang bisa dipelajari siswa.   

Strategi TANDUR sebagai kerangka rancangan pembelajaran quantum 

bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Surya (2002), bahwa pembelajaran 

dengan penerapan quantum learning akan memberikan suasana yang 

menyenangkan. Selain itu hasil penelitian Novita dalam Bur (2004) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran quantum banyak menghasilkan siswa 

berprestasi. Hal ini didukung oleh Depdiknas (2002b), bahwa pembelajaran yang 

berpusat pada siswa lebih mampu memberdayakan pembelajaran siswa, sehingga 

cara-cara belajar siswa aktif seperti active learning, cooperatif learning dan 

quantum learning perlu diterapkan dalam pembelajaran. 

Melihat karakteristik strategi TANDUR yang menyenangkan dan 

memberikan pengalaman sebelum pemberian konsep, serta penelitian Novita 

berkenaan dengan pembelajaran quantum, maka strategi ini memungkinkan untuk 

diterapkan dalam pembelajaran dan diharapkan pembelajaran yang berlangsung 

akan bermutu. 

 

E. Pembelajaran Kajian Sistem Ekskresi Manusia dengan Menggunakan 
Strategi TANDUR. 

 
Dalam kurikulum 2004 untuk pengajaran sains (Depdiknas, 2003b), pada 

kajian sistem ekskresi siswa diharapkan memiliki kompetensi dasar bisa 

mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan. Pembelajaran diharapkan berlangsung dengan memadukan antara  
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pengalaman proses sains dan pemahaman produk sains dalam bentuk hand on 

activity. Mengacu pada hal tersebut maka dalam proses belajar mengajar perlu 

diciptakan suasana belajar mengajar yang melibatkan siswa secara aktif. 

Kenyataannya dalam pembelajaran konsep-konsep biologi, siswa 

cenderung beranggapan bahwa belajar konsep-konsep biologi bersifat hapalan 

semata, demikian pula dalam pembelajaran kajian sistem ekskresi manusia. 

Adanya kenyataan tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

kurikulum, sehingga perlu diupayakan strategi dalam pembelajaran konsep-

konsep biologi agar proses belajar mengajar menjadi lebih bermutu dan sesuai 

dengan konsep pembelajaran sains, yaitu menekankan pada keaktifan siswa dalam 

proses-proses sains seperti bertanya, mengajukan dugaan, pengamatan, 

mengumpulkan data dan menyimpulkan.   

Secara garis besar kajian ekskresi terdiri dari struktur dan fungsi macam-

macam organ ekskresi serta zat yang diekskresikan, dan kaitannya dengan 

kesehatan. PBM melalui strategi TANDUR dapat diawali dengan mengangkat 

fakta atau permasalahan di masyarakat yang terkait dengan sistem ekskresi. 

Permasalahan yang diajukan akan memotivasi siswa untuk mempelajari kajian 

sistem ekskresi secara lebih mendalam. Pemberian pengalaman belajar dilakukan 

melalui penyelidikan, eksperimen ataupun kajian pustaka terhadap permasalahan 

yang dimunculkan. Penamaan konsep dilakukan oleh siswa dengan bimbingan 

guru berdasarkan apa yang telah dialaminya. Siswa mendemonstrasikan 

pengetahuan yang telah diperoleh yang kemudian dikuatkan dan diluruskan oleh 

guru. Untuk mengakhiri pelajaran dilakukan perayaan dengan menyanyikan lagu-

lagu sederhana yang diketahui siswa dengan terlebih dahulu mengubah syairnya 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

F. Subjek dan Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas II D SMP N 2 Mandiraja yang berada 

di jalan raya Purwasaba-Simbang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, 

dengan jumlah siswa 40 orang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa 

perempuan. Penelitian dilakukan pada kajian sistem ekskresi manusia tahun 

pelajaran 2004-2005. Pemilihan kelas II D sebagai subyek penelitian berdasarkan 

hasil penelitian awal yang menunjukkan bahwa mutu PBM di kelas II D paling 

rendah dibandingkan kelas yang lain. 

 

G. Faktor yang diteliti 

Faktor-faktor yang akan diteliti meliputi faktor guru dan siswa. 

1. Faktor guru, yang diamati adalah cara guru dalam menerapkan strategi 

TANDUR pada proses pembelajaran sistem ekskresi manusia apakah sudah 

sesuai dengan langkah-langkah dalam rencana pembelajaran. 

2. Faktor siswa, yang diamati adalah aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi, dan hasil belajar 

dengan LKS dan tes ulangan harian.  

 

H. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan uji coba untuk mengetahui mutu proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi TANDUR pada kajian sistem 
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ekskresi pada manusia. Penelitian ini dirancang dengan dengan tiga tahapan yaitu 

tahap persiapan penelitian, penerapan rancangan strategi pembelajaran 

(perlakuan), dan pengambilan data  Pemilihan rancangan ini dilakukan karena 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mutu PBM yang berlangsung. 

 

 

Gambar 2.  Desain penelitian 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut. 

1. Persiapan penelitian 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan observasi awal untuk identifikasi masalah dan analisis penyebab 

masalah. 

b. Merancang strategi pembelajaran yang akan diterapkan dengan membuat 

rencana pembelajaran (RP). 

c. Membuat LKS sebagai alat untuk membantu siswa dalam pembelajaran. 

d. Membuat lembar observasi untuk merekam data/informasi mengenai perilaku 

siswa dan guru selama PBM berlangsung. Lembar observasi terdiri dari 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa secara klasikal dalam PBM, dan 

lembar observasi aktivitas siswa secara individual. 

e. Membuat angket dan lembar wawancara untuk guru dan siswa yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi sejauh mana anak berminat terhadap 

pembelajaran dengan strategi TANDUR. 

f. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Persiapan 
penelitian 

Pelaksanaan 
penelitian 

Pengambilan 

data
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g. Menyusun alat evaluasi untuk melihat apakah hasil belajar siswa sudah 

tercapai secara optimal. Alat evaluasi terdiri dari soal bentuk pilihan ganda 

sebanyak 20 butir soal yang telah diujicobakan terlebih dahulu di luar sampel 

penelitian untuk menentukan tingkat kesukaran, daya beda, validitas dan 

reliabilitasnya.  

Uji alat evaluasi dilakukan secara empiris yaitu sebagai berikut. 

1). Tingkat kesukaran, yaitu persentase jumlah siswa yang menjawab soal dengan 

benar. Besarnya tingkat kesukaran dapat dihitung dengan rumus: 

 Rumus 1. Tingkat kesukaran. 

JS
BP =  

Keterangan: 
P   = tingkat kesukaran 
B   = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
JS  = jumlah seluruh siswa peserta (Arikunto, 2001). 
 
Klasifikasi tingkat kesukaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Klasifikasi tingkat kesukaran. 

Interval P Kriteria 
P = 0,00 Sangat Sukar 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 
0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 
0,70 < P ≤ 9,00 Mudah 

 P > 1,00   Sangat Mudah 
 

Dari 20 butir soal yang diujicobakan terdapat 5 soal tergolong mudah, 14 soal 

tergolong sedang, dan 1 soal tergolong sukar. Hasil selengkapnya disajikan dalam 

tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba. 
 

Kriteria Nomor Butir Soal 
Sangat Sukar - 
Sukar 12 
Sedang 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 
Mudah 5, 7, 8, 9, 18 
Sangat Mudah - 

 

2). Daya pembeda, yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang 

pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampun 

rendah). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi disingkat D, yang dinyatakan dalam rumus: 

 Rumus 2. Daya Pembeda. 

PBPA
JB
BB

JA
BAD −=−=      

Keterangan: 
JA  = banyaknya peserta kelompok atas 
JB = banyaknya peserta kelompok bawah 
BA = banyaknya jawaban benar dari kelompok atas 
BB = banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah 
PA = proporsi jawaban benar dari kelompok atas 
PB = proporsi jawaban benar dari kelompok bawah  (Arikunto, 2001). 
 
Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Klasifikasi daya pembeda. 
 

Interval D Kriteria 
D≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00 < D ≤ 0,20 Jelek 
0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 
0,40 < D ≤ 0,70 Baik 
0,70 < D ≤ 1,00 Sangat baik 

 

 

Dari 20 butir soal yang diujicobakan terdapat 10 soal tergolong baik, 8 soal 

tergolong cukup, dan 2 soal tergolong jelek. 
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Hasil uji daya beda dapat dilihat dalam tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil Analisis Daya Beda Soal Uji Coba. 
 

Kriteria Nomor Butir Soal 
Sangat jelek - 
Jelek 11, 19 
Cukup 1, 2, 3, 6, 7, 9, 18, 20 
Baik 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Sangat baik - 

 

3). Validitas 

 Validitas butir soal  ditentukan dengan menggunakan rumus korelasi biserial. 

 Rumus 3. Validitas. 

q
P

St
MtMprpbis

−
=  

Keterangan: 
rpbis = koefisien korelasi biserial 
Mp = rerata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya 
Mt = rerata skor total 
St = standar deviasi dari skor total 
P = proporsi siswa yang menjawab benar 
q = proporsi siswa yang menjawab salah 
 
Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment dengan 

taraf signifikasi 5%.  

Jika harga r hitung > r tabel product moment, maka item soal yang diuji bersifat 

valid (Arikunto, 2001). 

Dari 20 butir soal yang diujicobakan terdapat 16 soal valid dan 4 soal tidak valid. 

Hasil selengkapnya disajikan dalam tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba. 
 

Kriteria Nomor Butir Soal 
Valid 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 
Tidak Valid 1, 4, 11, 19 

 

 

4). Reliabilitas 

 Reliabilitas dihitung dengan teknik korelasi KR-21 yang rumusnya: 

 Rumus 4. Reliabilitas. 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
=

Vtk
MkM

k
kr

.
1

111  

Keterangan: 
M = rata-rata skor total 
k = jumlah butir soal 
Vt = variasi skor total 
 
Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment dengan 

taraf signifikan 5%. 

Jika r hitung > r tabel product moment maka instrumen yang dicobakan bersifat 

reliabel (Arikunto, 2001). 

Hasil analisis realibilitas menunjukkan bahwa instrumen soal reliabel. 

Berdasarkan hasil analisis, indeks kesukaran, daya beda, validitas, dan realibilitas 

soal yang akan digunakan untuk penelitian disajikan dalam tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Analisis Soal Uji Coba. 
 

Kriteria Nomor Butir Soal 

Dipakai 
3 (no 1), 5 (no 2), 6 (no 3), 7 (no 4), 8 (no 5), 9 (no 6), 
10 (no 7), 12 (no 8), 13 (no 9), 14 (no10), 15 (no 11),  
16 (no 12), 17 (no 13), 18 (no 14), 20 (no 15)  

Tidak dipakai 1, 2, 4, 11, 19 
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Pengujian instrumen proses yaitu angket dan lembar observasi dilakukan 

secara logis dengan parameter ranah konstruksi, ranah isi dan ranah bahasa yang 

telah ditentukan.  Instrumen angket terdiri dari angket tanggapan siswa, pedoman 

wawancara siswa, dan pedoman wawancara guru. Alat observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari lembar observasi aktivitas guru (lembar observasi 

1) dan lembar observasi aktivitas siswa (lembar observasi 2). Item-item angket 

maupun lembar observasi yang belum memenuhi parameter yang ditetapkan 

kemudian direvisi sampai memenuhi parameter yang ditetapkan. 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian dilakukan dalam 9 jam pelajaran yang terdiri dari 6 pertemuan. 

Masing-masing pertemuan disusun dalam satu rencana pembelajaran. Guru 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat. Secara garis besar tindakan yang dilakukan dalam setiap rencana 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan menghadirkan permasalahan atau fakta 

yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk menumbuhkan motivasi 

siswa. 

b. Berdasarkan permasalahan yang dimunculkan, siswa melakukan penyelidikan, 

eksperimen ataupun kajian pustaka dengan panduan LKS yang telah dibuat. 

c. Siswa mencoba menginterpretasi hasil penyelidikannya. 

d. Pengetahuan yang telah diperoleh, didemonstrasikan oleh siswa dengan 

mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas.  

e. Guru meluruskan dan menguatkan konsep yang dipahami siswa dengan tanya 

jawab atau menggunakan bagan dan torso alat ekskresi. 



 

 

28

f. Untuk mengakhiri pembelajaran konsep tersebut siswa menyanyikan lagu-

lagu sederhana yang syairnya telah disesuaikan dengan materi yang telah 

dibahas.  

 

3. Pengambilan data, dilakukan selama proses pembelajaran dengan melihat 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan alat observasi 

yang telah disusun, skor hasil belajar aspek kerja ilmiah dengan LKS, dan 

skor hasil belajar pemahaman konsep dengan pemberian ulangan harian di 

akhir pembelajaran dan LKS.  

 

J. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi guru dan siswa. Adapun jenis 

data yang dikumpulkan terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif berupa: 

a. aktivitas guru dalam PBM, 

b. aktivitas siswa, 

c. hasil belajar siswa yang terdiri dari skor hasil belajar aspek kerja ilmiah dan 

skor hasil belajar aspek pemahaman konsep.  

Data kualitatif berupa: 

a.  tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran, dan 

b. tanggapan guru terhadap penerapan strategi TANDUR. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a.  Data tentang kinerja guru dalam PBM diambil dengan melakukan observasi. 

Observasi dilakukan oleh observer 1 dengan menggunakan lembar observasi 1 

yang dilakukan selama pembelajaran. 
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b. Data tentang aktivitas siswa dalam PBM diambil dengan teknik observer 

partisipan, dengan lembar observasi 2 yang dilakukan setiap selesai kegiatan 

pembelajaran. 

c. Data tentang hasil belajar siswa diambil dengan LKS dan ulangan harian. 

d. Data tentang tanggapan siswa selama proses pembelajaran diambil dengan 

angket tanggapan siswa dan wawancara. Angket tanggapan siswa diisi oleh 

semua siswa pada waktu istirahat, di setiap akhir kegiatan pembelajaran. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan satu siswa pada waktu istirahat, di 

setiap akhir kegiatan pembelajaran.  

e. Data tentang tanggapan guru dalam menerapkan strategi TANDUR diambil 

oleh peneliti dengan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah 

dibuat. 

 

K. Metode Analisis Data 

Data-data hasil penelitian ini dianalisis dengan teknik deskripif kualitatif 

persentase, sehingga bisa mendeskripsikan  mutu PBM yang telah berlangsung 

(Arikunto, 1998). Data hasil observasi dianalisis dengan menggunakan cara: 

1. Data pada lembar observasi 1 (satu) dianalisis dengan cara  

a. Menghitung persentase kesesuaian antara kinerja guru dengan rencana 

pembelajaran, dengan rumus 

 Rumus 5. Persentase.  

 

 
 
 

%100x
n
fP =
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Keterangan: 
P  = persentase   
f  = jumlah tanda cek (√ ) pada kolom “ya” lembar observasi  
n = jumlah keseluruhan aspek pengamatan (Sudjana, 1989) 
 

b. Mutu kesesuaian proses belajar mengajar dengan rencana pembelajaran dinilai 

dengan mengkonfirmasikan persentase kesesuaian dengan parameter pada 

tabel 7. Parameter tersebut ditentukan berdasarkan pedoman nilai raport yang 

digunakan di SMP N 2 Mandiraja. 

Tabel 7. Parameter Mutu yang Digunakan. 

Nilai Mutu 
0 % - 4,9 % gagal 
5,0 % - 14,9 % jelek sekali 
15,0 % - 24,9 % jelek 
25,0 % - 34,9 % sangat kurang 
35,0 % - 44,9 % kurang 
45,0 % - 54,9 % hampir cukup 
55,0 % - 64,9 % cukup 
65,0 % - 74,9 % lebih dari cukup 
75,0 % - 84,9 % baik 
85,0 % - 94,9 % baik sekali 
95,0 % - 100 % istimewa 

  

2. Data pada lembar observasi 2 (dua) dianalisis dengan cara: 

a. Memasukkan hasil pengisian  pada lembar observasi 2 ke lembar rekapitulasi 

aktivitas siswa sesuai petunjuk yang ada pada lembar tersebut. 

b. Memasukkan hasil rekapitulasi pada lembar rekapitulasi akhir aktivitas siswa. 

c. Untuk menilai aktivitas siswa ditentukan dengan mengkonfirmasikan 

persentase aktivitas dengan parameter pada tabel 7. 
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3. Data hasil belajar siswa    

a. Hasil belajar aspek pemahaman  konsep (aspek 1), dianalisis dengan cara: 

1). Menghitung skor LKS 2 (materi hepatitis dan hati), LKS 4 (materi kulit), skor 

analisis LKS 5 (materi ginjal ), dam skor analisis LKS 6 

2). Menghitung persentase hasil pada masing-masing LKS. 

3). Menghitung rata-rata persentase hasil LKS. 

 Rumus 6. Persentase Hasil Belajar 

   Jumlah skor yang diperoleh 
Hasil belajar  =                                                    x 100% 

  Skor Maksimum Ideal (SMI) 

 (Ridlo, 2002) 

4). Menghitung skor ulangan harian untuk masing-masing indikator hasil belajar. 

5). Menghitung persentase hasil ulangan harian dengan rumus 6. 

6). Menghitung hasil belajar aspek pemahaman konsep untuk masing-masing 

indikator. 

 Rumus 7. Hasil Belajar Pemahaman Konsep 

      % hasil LKS + 3 x % hasil ulangan harian 
     = 

             4 
 
(Konsultasi pribadi dengan pihak SMP N 2 Mandiraja) 

7). Menghitung rata-rata nilai indikator (nilai akhir hasil belajar aspek 

pemahaman konsep). 

b. Hasil belajar aspek kerja ilmiah (aspek 2), dianalisis dengan cara: 

1). Menghitung skor hasil kegiatan yang diperoleh dalam lembar penskoran untuk 

tiap aspek pada LKS 1, LKS 3, LKS 5 dan LKS 6.  

Hasil belajar aspek 

pemahaman konsep 
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2). Menghitung persentase penguasaan tiap aspek dalam masing-masing LKS 

tersebut dengan rumus 6. 

3). Menghitung rata-rata penguasaan aspek kerja ilmiah (hasil belajar aspek 2). 

c. Mutu hasil belajar masing-masing aspek dinilai dengan mengkonfirmasikan 

hasil belajar masing-masing aspek dengan parameter pada tabel 7. 

4. Data tentang tanggapan siswa dihitung dengan rumus 5. 

5. Untuk mengetahui mutu PBM dilakukan dengan menghitung rata-rata 

persentase kinerja guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Nilai yang 

diperoleh kemudian dikonfirmasikan dengan parameter pada tabel 7. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

Hasil Penelitian 
 
Hasil Belajar Siswa 

 
Hasil belajar siswa terdiri dari dua aspek yaitu pemahaman konsep dan 

kerja ilmiah. Setelah dilakukan analisis data, hasil belajar aspek pemahaman 

konsep (aspek 1) disajikan pada tabel 8. 

Di SMP N 2 Mandiraja, seorang siswa dinyatakan tuntas belajar bila 

memperoleh nilai minimal 65. Adapun ketuntasan klasikal tercapai bila minimal 

75% siswa tuntas belajar. Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa siswa yang tuntas 

belajar pada aspek pemahaman konsep adalah 32 siswa (80%) dari keseluruhan 40 

siswa. Ketuntasan klasikal pada hasil belajar aspek pemahaman konsep sudah bisa 

dicapai. Walaupun demikian masih ada beberapa indikor yang belum tercapai 

secara optimal.  Dari tiga indikator hasil belajar pada kompetensi dasar 6.5 

ini, hanya ada satu indikator yang tuntas yaitu indikator 1 (mengidentifikasi 

macam-macam organ penyusun sistem ekskresi dan zat yang diekskresikannya), 

dengan ketuntasan 92,5%, dan rata-rata 76,7. Pada indikator 2, mendeskripsikan 

struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi tercapai ketuntasan 

57,5% dengan nilai rata-rata 66,1 dan indikator 3, mengidentifikasi contoh 

kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia 

yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari tercapai ketuntasan 55% 

dengan nilai rata-rata 77,7. 
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Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Belajar Aspek Pemahaman Konsep 

dengan Penerapan Strategi TANDUR pada Kajian Sistem Ekskresi Manusia 

di SMP N 2 Mandiraja Banjarnegara. 

 

Interval nilai Rata-rata Jumlah siswa  Indikator 

LKS UH NA LKS UH NA Tuntas Tidak 
Tuntas 

% 
Ketun-
tasan 

1 
Macam organ 
ekskresi 
 

- 
33,3 
s.d 
100 

33,3 
s.d  
100 

- 76,7 76,7 37 3 92,5 

Struktur   & fungsi 
organ ekskresi 

58 
s.d 
100 

13.3 
s.d 
90 

44,2 
s.d 

81,3 
84,4 59,9 66,1 23 17 57,5 

a. kulit 
61,5 
s.d 
100 

33,3 
s.d 
100 

44,2 
s.d 
100 

85,9 68,3 72,7 31 9 77,5 

b. hati 
84,6 
s.d 
100 

0 s.d 
100 

19,2 
s.d 
100 

93,6 40 53,4 16 24 66,7 

c. ginjal 0 s.d 
100 

0 s.d 
100 

9,4 
s.d 
100 

74,3 50 56 13 27 32,5 

2 
 

d. koordinasi 
organ ekskresi - 0 s.d 

100  - 77,5  31 9 77,5 

Kelainan & 
penyakit organ 
ekskresi 

71,8 
s.d. 
100 

0 s.d 
100 

20,8 
s.d 
100 

86,0 75 77,7 22 18 55 

a. Hepatitis 
84,6 
s.d 
100 

0 s.d 
100 

19,2 
s.d 
100 

93,6 62,5 70,
3 25 15 62,5 3 

b. Diabetes 
66,7 
s.d 
100 

0 s.d 
100 

16,7
s.d 
100 

78,3 87,5 85,2 35 5 87,5 

Nilai akhir hasil 
belajar aspek 
pemahaman konsep 

49,3 s.d 92,5 73,5 32 8 80 

Mutu hasil belajar Lebih dari cukup 
 

Keberhasilan belajar tercapai pada materi macam-macam organ ekskresi 

(92,5%), struktur dan fungsi kulit (77,5), koordinasi organ ekskresi (77,5), dan 
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penyakit diabetes (87,5%), sedangkan pada materi yang lain belum tercapai 

optimal. Pencapaian indikator hasil belajar terendah terjadi pada materi organ 

ginjal (32,5%).  

Rata-rata nilai hasil belajar aspek pemahaman konsep yang dicapai siswa 

adalah 73,5 dengan interval nilai 49,3 sampai dengan 92,5. Berdasarkan parameter 

yang telah ditentukan maka mutu hasil belajar aspek pemahaman konsep pada 

pembelajaran sistem ekskresi pada manusia yang telah dilakukan adalah lebih dari 

cukup. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

Adapun hasil belajar aspek kerja ilmiah disajikan dalam tabel 9 berikut.  

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Belajar Aspek Kerja Ilmiah dengan Penerapan 

Strategi TANDUR pada Kajian Sistem Ekskresi Manusia di SMP N 2 

Mandiraja Banjarnegara. 

 

Jumlah siswa 
No Aspek / Ketrampilan Interval 

nilai 
Rata-
rata Tuntas Tidak 

Tuntas 

% 
Ketun-
tasan 

1 Merumuskan masalah 0 s.d 100 23,1 9 30 23,1 
2 Merumuskan hipotesis 0 s.d 100 62,5 34 6 85 

3 Merancang eksperimen 33,3 s.d 
66,7 55,4 19 21 47,5 

4 Kemampuan praktikum  83,3 s.d 
100 95,8 40 - 100 

5 Mencatat hasil 
pengamatan 

66,7 s.d 
91,7 86,8 40 - 100 

6 Menganalisis 40,8 s.d 90 66,2 25 15 62,5 
7 Menarik kesimpulan 0 s.d 100 59,6 28 12 70 

8 Mengkomunikasikan hasil 66,5 s.d 
70,8 69,8 35 5 87,5 

Nilai akhir hasil belajar aspek 
kerja ilmiah 

45,2 s.d 
82,1 64,9 18 22 45 

Mutu hasil belajar Cukup 
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Berdasarkan tabel 9 di atas, diketahui bahwa ketuntasan belajar aspek 

kerja ilmiah secara klasikal belum tercapai. Dari 40 siswa hanya ada 18 orang 

siswa yang tuntas (45%).  

Pada pembelajaran kajian sistem ekskresi pada manusia ini dilatihkan 

delapan kertampilan proses ilmiah. Dari delapan ketrampilan tersebut ada empat 

ketrampilan yang belum tuntas dikuasai siswa yaitu; merumuskan masalah 

(23,1%), merancang eksperimen (47,5%), analisis (62,5%) dan menarik 

kesimpulan (70%). Ketuntasan tertinggi dicapai pada ketrampilan melakukan 

praktikum (100%) dan mencatat hasil pengamatan (100%). 

Rata-rata nilai hasil belajar aspek kerja ilmiah yang dicapai siswa adalah 

64,9 dengan interval nilai 45,2 sampai dengan 82,1. Berdasarkan parameter yang 

telah ditentukan maka mutu hasil belajar aspek kerja ilmiah pada pembelajaran 

sistem ekskresi pada manusia yang telah dilakukan adalah cukup. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Setelah dilakukan analisis data aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran kajian sistem ekskresi pada manusia dengan strategi TANDUR 

disajikan dalam tabel 10. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 100% siswa tidak mengantuk ataupun 

tertidur saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa yang mengganggu 

temannya saat kegiatan pembelajaran hanya 6,1 %, sedangkan yang bermain-main 

saat kegiatan pembelajaran tercatat sebesar 6,6 %. Aktivitas bertanya baik kepada 

guru maupun teman masih harus ditingkatkan. Tercatat 64% siswa bertanya 
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kepada guru dan 57,8% bertanya kepada temannya. Sebanyak 66,5% siswa 

melakukan aktivitas menjawab pertanyaan teman dan 84,3% menjawab 

pertanyaan guru. Dari data tersebut terlihat bahwa kegiatan pembelajaran tidak 

hanya berjalan searah dari guru ke siswa.  

Tabel 10.  Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas siswa dengan Penerapan 

Strategi TANDUR pada Kajian Sistem Ekskresi Manusia di SMP N 2 

Mandiraja Banjarnegara. 

Persentase Aktivitas pada 
Pertemuan No Jenis Aktivitas 

1 2 3 4 5 

Rata-
rata 

1 Tidak mengganggu teman 89.7 
(34) 

95.0 
(38) 

95.0 
(38) 

94.7 
(36) 

95.0 
(38) 93.9 

2 Tidak bermain-main 87.2 
(34) 

92.5 
(37) 

95.0 
(38) 

94.7 
(36) 

97.5 
(39) 93.4 

3 Tidak mengantuk/tidur saat 
pelajaran 

100.0
(39) 

100.0
(40) 

100.0
(40) 

100.0 
(38) 

100.0 
(40) 100.0 

4 Mendengarkan/memperhatikan  
guru 

84.6 
(33) 

100.0
(40) 

97.5 
(39) 

100.0 
(38) 

95.0 
(38) 95.4 

5 Bertanya kepada guru 48.7 
(19) 

57.5 
(23) 

60.0 
(24) 

71.1 
(27) 

82.5 
(33) 64.0 

6 Bertanya kepada teman 35.9 
(14) 

55.0 
(22) 

57.5 
(23) 

60.5 
(23) 

80.0 
(32) 57.8 

7 Menjawab pertanyaan teman 61.5 
(24) 

62.5 
(25) 

55.0 
(22) 

71.1 
(27) 

82.5 
(33) 66.5 

8 Menjawab pertanyan guru 79.5 
(31) 

90.0 
(36) 

70.0 
(28) 

86.8 
(23) 

95.0 
(38) 84.3 

9 Mencatat hal-hal penting 51.3 
(20) 

35.0 
(14) 

57.5 
(23) 

50.0 
(19) 

52.5 
(21) 49.3 

10 Melakukan kegiatan sesuai  
petunjuk LKS 

100.0
(39) 

100.0
(40) 

100.0
(40) 

89.5 
(34) 

100.0 
(40) 97.9 

11 Menyampaikan pendapat saat 
diskusi 

69.2 
(27) 

85.0 
(34) 

72.5 
(29) 

86.8 
(33) 

95.0 
(38) 81.7 

Rata-rata 73.4 79.3 78.2 82.3 88.6 80.4 
Mutu Aktivitas Baik 
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Selama kegiatan pembelajaran hanya ada 49,3% siswa yang mencatat hal-

hal penting terkait materi pelajaran. Aktivitas diskusi sudah bisa berjalan dengan 

baik dimana 81,7% siswa menyampaikan pendapatnya saat pelaksanaan diskusi 

kelompok. Hampir semua siswa sudah melakukan kegiatan sesuai dengan 

panduan LKS yang tersedia.  

Rata-rata aktivitas siswa selama penelitian adalah 80,4% dengan aktivitas 

terendah 73,4% pada pertemuan 1 dan aktivitas tertinggi 88,6% pada pertemuan 6. 

Berdasarkan parameter yang telah ditentukan maka mutu aktivitas siswa pada 

pembelajaran kajian sistem ekskresi pada manusia dengan penerapan strategi 

TANDUR adalah baik. 

Hasil Observasi Kinerja Guru 

Dalam pelaksanaan pembelajaran kajian sistem ekskresi pada manusia, 

guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan silabus dan rencana 

pembelajaran yang telah disusun. Hasil observasi kinerja guru dalam proses 

pembelajaran ditampilkan dalam tabel 11. 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa semua tahapan TANDUR telah 

diterapkan dalam pembelajaran. Walaupun demikaian masih ada beberapa 

kegiatan yang belum dilakukan oleh guru. Pada pertemuan ke empat, ada dua 

kegiatan yang tidak dilakukan guru yaitu mengajak siswa untuk berfikir kritis dan 

analitis, dan menerangkan kembali materi yang belum jelas. 

Rata-rata kinerja guru selama penelitian tercatat sebesar 96,9 %. 

Berdasarkan parameter yang telah ditentukan maka mutu kinerja guru selama 
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pebelajaran kajian sistem ekskresi pada manusia dengan penerapan strategi 

TANDUR adalah istimewa. 

Tabel 11.  Rekapitulasi Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Proses Belajar 

Mengajar dengan Penerapan Strategi TANDUR pada Kajian Sistem 

Ekskresi Manusia di SMP N 2 Mandiraja Banjarnegara. 

Skor Kinerja pada pertemuan ke- Tahap Kegiatan Guru 1 2 3 4 5 
1. Mengingatkan materi pelajaran 

sebelumnya 1 1 1 1 1 

2. Menghadirkan permasalahan 
atau fakta yang terkait materi 
yang akan dipelajari 

1 1 1 1 1 

3. Memberi pertanyaan kepada 
siswa terkait permasalahan atau 
fakta yang dihadirkan 

1 1 1 1 1 

T 

4. Mengajak siswa untuk berpikir 
kritis dan analitis 1 1 1 0 1 

5. Mengorganisasikan siswa 
untuk belajar/ 
mengelompokkan siswa 

1 1 1 1 1 

A 6. Membimbing siswa melakukan 
diskusi/ 
praktikum/penyelidikan  

1 1 1 1 1 

N 7. Membimbing siswa mengisi 
lembar kerja 1 1 1 1 1 

8. Mengawasi siswa melakukan 
presentasi  1 1 1 1 1 D 

9. Membimbing diskusi kelas  1 1 1 1 1 
10. Menguatkan pendapat/temuan 

siswa  1 1 1 1 1 

11. Membetulkan pendapat/temuan 
siswa  1 1 1 1 1 U 

12. Menerangkan kembali materi 
yang belum jelas  1 1 1 0 1 

R 13. Mengajak siswa bernyanyi 
bersama  1 1 1 1 1 

Jumlah 13 13 13 11 13 
Persentase (%) 100 100 100 84,6 100 

Rata-rata 96,9 

Mutu Kinerja Istimewa 
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Keterangan: 
1 : aspek tersebut sudah dilaksanakan guru 
0 : aspek tersebut belum dilaksanakan guru 
Hasil Kuisioner Tanggapan Siswa Terhadap Proses Pembelajaran 

Setelah dilakukan analisis data, tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran kajian sistem ekskresi pada manusia dengan strategi TANDUR 

disajikan dalam tabel 12 berikut. 

Tabel 12.  Rekapitulasi Hasil Tanggapan Siswa terhadap Proses Belajar 

Mengajar dengan Penerapan Strategi TANDUR pada Kajian Sistem 

Ekskresi Manusia di SMP N 2 Mandiraja Banjarnegara. 

Tanggapan 
Positif 

Tanggapan 
Negatif No. Aspek yang Ditanyakan 

Σ % Σ % 
1 Tertarik mengikuti pembelajaran materi organ-organ 

ekskresi dan organ paru-paru 
39 100 - 0 

2 Memahami materi organ ekskresi dan organ paru-paru 36 92,3 3 7,7 
3 Tertarik dengan kegiatan penyelidikan pada LKS 1 39 100 - 0 
4 Tertarik dgn keg diskusi setelah penyelidikan pada LKS 1 38 97,4 1 2,6 
5 Menyukai lagu organ ekskresi dan paru-paruku 39 100 - 0 
6 Tertarik mengikuti pembelajaran materi organ hati dan 

penyakit hepatitis 
30 75 10 25 

7 Memahami materi organ hati dan penyakit hepatitis 40 100 - 0 
8 Tertarik dengan kegiatan diskusi pada LKS 2 34 85 6 15 
9 Menyukai lagu organ hatiku 40 100 - 0 
10 Tertarik mengikuti pembelajaran materi organ kulit 40 100 - 0 
11 Memahami materi organ kulit 38 95 2 5 
12 Tertarik dengan kegiatan penyelidikan pada LKS 3 & 4 40 100 - 0 
13 Tertarik dengan kegiatan diskusi setelah penyelidikan 

pada LKS 3 & 4 
40 100 - 0 

14 Menyukai lagu kulitku 40 100 - 0 
15 Tertarik mengikuti pembelajaran materi organ ginjal 34 89,5 4 10,5
16 Memahami materi organ ginjal 26 68,4 12 31,6
17 Tertarik dengan kegiatan penyelidikan pada LKS 5 34 89,5 4 10,5
18 Tertarik dgn keg diskusi setelah penyelidikan pada LKS 5 36 94,7 2 5,3 
19 Menyukai lagu ginjalku ada dua 40 100 - 0 
20 Tertarik mengikuti pembelajaran materi penyakit diabetes 40 100 - 0 
21 Memahami materi penyakit diabetes 40 100 - 0 
22 Tertarik dengan kegiatan penyelidikan pada LKS 6 40 100 - 0 
23 Tertarik dgn keg diskusi setelah penyelidikan pada LKS 6 40 100 - 0 
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24 Menyukai lagu macam-macam organ ekskresi 40 100 - 0 
25 Menyukai suasana kelas saat pembelajaran biologi 40 100 - 0 
26 Menyukai cara mengajar guru biologi 40 100 - 0 

Dari tabel 12 di atas secara umum siswa memberikan tanggapan positif 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. 100% siswa menyatakan 

menyukai suasana kelas saat pembelajaran biologi dan cara mengajar yang 

diterapkan oleh guru. Rata-rata siswa lebih tertarik terhadap kegiatan penyelidikan 

dibandingkan kegiatan diskusi. 100% siswa tertarik dengan kegiatan penyelidikan 

di LKS 1, LKS 3, dan LKS 6, sedangkan kegiatan penyelidikan pada LKS 5 

diminati oleh 89,5% siswa.   

Kegiatan diskusi pada LKS 1 diminati oleh 97,4% siswa, LKS 2 oleh 85% 

siswa, LKS 3 & 4 oleh 100% siswa, LKS 5 oleh 94,7% siswa, dan LKS 6 oleh 

100% siswa. dari data tersebut tampak bahwa siswa lebih tertarik untuk 

mendiskusikan materi-materi penyelidikan. Kegiatan LKS yang paling tidak 

diminati siswa adalah kegiatan pada LKS 2. 

Setiap pertemuan diakhiri dengan  menyanyikan lagu-lagu sederhana yang 

syairnya telah disesuaikan dengan materi pelajaran yang baru dipelajari siswa. 

Dari hasil kuisionel diperoleh data bahwa (100%) siswa menyukai semua lagu 

yang diberikan.    

Setiap tahapan TANDUR telah dilakukan dalam masing-masing 

pertemuan. Dengan tahapan-tahapan TANDUR yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran, 100% siswa menyatakan tertarik dengan pembelajaran materi organ 

ekskresi dan paru-paru (pertemuan 1), 75% tertarik dengan pembelajaran materi 

organ hati dan penyakit hepatitis (pertemuan 2), 100% tertarik dengan 

pembelajaran materi kulit (pertemuan 3), 89,5% tertarik dengan pembelajaran 

ginjal (pertemuan 4), dan  100% tertarik mengikuti pembelajaran penyakit 

diabetes (pertemuan 5).  
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Dengan strategi pembelajaran TANDUR yang telah dilakukan, sebagian 

besar siswa mengaku memahami materi pelajaran yang  telah diberikan. 

Pemahaman siswa yang terendah terjadi pada materi ginjal (68,4%).  

 

Hasil Wawancara Siswa 

Wawancara dengan siswa dilakukan setiap selesai kegiatan pembelajaran 

pada masing-masing pertemuan. Wawancara dilakukan dengan satu orang siswa 

yang dipilih secara acak. Secara umum, siswa menyatakan senang dengan 

kegiatan pembelajaran yang baru berlangsung, walaupun di awal pertemuan 

masih bingung dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan. Pada pertemuan 

selanjutnya siswa mulai menyesuaikan dan akhirnya terbiasa dengan kegiatan 

yang dilakukan. Menurut siswa kegiatan yang dilakukan tidak membosankan dan 

tidak menegangkan. Di pertemuan awal siswa masih kaku dalam melaksanakan 

diskusi, mereka masih banyak mengerjakan sendiri-sendiri permasalahan yang 

diajukan dalam LKS.  

Dengan pembelajaran tersebut, siswa merasa memahami materi yang 

diajarkan.  Mereka menyukai cara mengajar yang dibawakan guru, sehingga 

materi yang diajarkan guru dapat diterima dengan jelas. Siswa menyukai lagu-

lagu yang dinyanyikan di akhir pembelajaran. Lagu tersebut cukup membantu 

siswa untuk menghafalkan materi yang telah mereka pelajari. Beberapa siswa 

menyatakan agar lagu yang diberikan jangan lagu anak-anak terus.       
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Hasil Wawancara Guru 

Wawancara dengan guru mitra dilakukan pada tanggal 8 Maret 2005 

pukul 10.30 WIB. Menurut guru, pembelajaran dengan strategi TANDUR cukup 

menarik. Guru menyatakan terkesan karena dengan diterapkannya strategi 

TANDUR sebagian besar siswa menjadi aktif dan antusias mengikuti 

pembelajaran. Anak-anak yang biasanya malas sudah terlihat aktif dan antusias 

mengikuti pelajaran. 

Menurut guru kelebihan strategi TANDUR adalah rancangan 

pembelajarannya mudah diterapkan. Adanya permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang diajukan di awal kegiatan pembelajaran menggugah rasa ingin 

tahu siswa sehingga siswa termotivasi mengikuti pembelajaran. Siswa  menjadi 

terbiasa melakukan praktikum, mencatat hasil pengamatan, dan menganalisis hasil 

penyelidikan yang telah dilakukan. Adanya lagu-lagu sangat membantu siswa 

mempelajari materi pembelajaran. Guru tertarik untuk menerapkan pembelajaran 

strategi TANDUR pada konsep pembelajaran lain. 

Menurut guru, kesulitan dalam melaksanakan strategi TANDUR adalah 

masalah waktu. Seringkali kegiatan praktikum dan diskusi membutuhkan waktu 

yang cukup lama, terlebih sebelumnya siswa jarang melakukan kegiatan 

praktikum. Selain itu guru agak kesulitan mengelola kelas karena saat diskusi 

kelas sangat sedikit siswa yang aktif sehingga kegiatan diskusi tidak berjalam 

maksimal.  
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Mutu Proses Belajar Mengajar 

Dengan melihat hasil analisis di atas, maka mutu PBM secara umum 

disajikan dalam tabel 12 berikut. 

Tabel 13.  Mutu Proses Belajar Mengajar dengan penerapan Strategi TANDUR 

pada   Kajian Sistem Ekskresi Manusia di SMP N 2 Mandiraja 

Banjarnegara. 

Aspek Nilai Mutu 
Hasil belajar pemahaman konsep 73,5 Lebih dari cukup 
Hasil belajar kerja ilmiah 64,9 Cukup 
Aktivitas siswa 80,4 Baik 
Kinerja guru  96,9 Istimewa 
Rata-rata aspek 78,9 
Mutu PBM Baik 

  
Dari tabel 13 di atas, mutu hasil belajar kerja ilmiah adalah yang terendah 

dengan kriteria cukup, sedangkan mutu yang tertinggi adalah mutu kinerja guru 

dengan kriteria istimewa. Dari data tersebut, maka berdasarkan parameter yang 

telah ditentukan, mutu proses belajar mengajar strategi TANDUR dalam kajian 

sistem ekskresi pada manusia adalah baik.  

      

Pembahasan 

Secara umum kegiatan pembelajaran dengan strategi TANDUR dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran biologi. Namun demikian masih perlu 

perubahan dan penyesuaian sehubungan dengan  masih belum tercapainya 

ketuntasan hasil belajar aspek kerja ilmiah. 

Rata-rata nilai hasil belajar aspek pemahaman konsep tercapai 73,5 

dengan ketuntasan 80%. Walaupun demikian masih ada beberapa indikator hasil 
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belajar pada kompetensi dasar ini yang belum tercapai. Indikator hasil belajar 

yang belum tercapai adalah indikator dua yaitu mendeskripsikan struktur dan 

fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi khususnya materi hati dan ginjal dan 

indikator tiga yaitu mengidentifikasi contoh kelainan dan penyakit yang 

berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari khususnya materi hepatitis. Tidak tercapainya indikator ini 

dimungkinkan karena siswa tidak termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran 

dimana dari hasil tanggapan siswa, 25% siswa menyatakan tidak tertarik dengan 

pembelajaran materi hati dan hepatitis, serta 10,5% siswa tidak tertarik materi 

organ ginjal. 

Pada pertemuan kedua, siswa melakukan diskusi dengan mengkaji artikel 

hepatitis. Kegiatan ini tidak disukai oleh 15% siswa.  Kurangnya motivasi siswa 

pada materi hati dan hepatitis dimungkinkan karena kegiatan yang dilakukan 

kurang bermakna bagi siswa sehingga permasalahan yang diajukan dalam LKS 2 

kurang mendapat respon dari siswa. Hal ini terlihat dari pengamatan peneliti 

bahwa saat guru menyampaikan permasalahan hanya sedikit siswa yang 

menanggapi permasalahan tersebut.  

Menurut DePorter (2003) motivasi yang kuat membuat siswa tertarik 

mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sehingga siswa akan lebih memahami 

materi yang diajarkan. Motivasi yang kuat akan diperoleh bila pembelajaran 

bermakna bagi siswa. Sedangkan menurut Sudjana (1989) semakin bermakna 

suatu materi maka akan lebih mudah untuk menyimpan dan mengingatnya 

kembali. 
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Tidak tertariknya siswa terhadap kegiatan LKS 2 dimungkinkan karena 

materi pelajaran kurang menantang bagi siswa. Hal ini dikarenakan siswa hanya 

mencari jawaban permasalahan dengan membaca artikel, terlebih jawaban semua 

permasalahan sudah ada dalam LKS. Menurut Darsono dkk. (2000) semakin 

menantang materi pelajaran akan membuat siswa semakin termotivasi mengikuti 

pelajaran. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam pembelajaran pada 

pertemuan kedua dengan alternatif berikut. Guru perlu meningkatkan rasa ingin 

tahu siswa dengan menghadirkan permasalahan yang lebih autentik, misalnya 

guru bercerita tentang orang yang terkena hepatitis, lebih bagusnya orang yang 

mungkin dikenal oleh siswa ataupun dari berita di media tertentu (koran, majalah, 

televisi, atau internet). Kemudian guru menanyakan kepada siswa bagaimana 

gejala penyakit hepatitis tersebut, bagaimana cara menyembuhkannya dan lain 

sebagainya. 

Pertanyaan yang diajukan dalam LKS perlu dirubah sehingga siswa tidak 

langsung menemukan jawaban hanya dengan membaca artikel tetapi melalui 

proses berfikir kritis. Dengan demikian maka permasalahan yang diajukan akan 

lebih menantang untuk dipecahkan. 

 Pada pertemuan keempat, siswa mempelajari struktur dan fungsi ginjal 

dengan melakukan penyelidikan terkait urin yang mereka keluarkan. Berdasarkan 

data yang diperoleh siswa mendiskusikan struktur dan fungsi ginjal. Setelah 

presentasi, guru memberikan materi struktur ginjal dengan gambar melalui media 

OHP.  Dari hasil tanggapan siswa, kegiatan penyelidikan tidak diminati  oleh 

10,5% siswa. Tidak berminatnya siswa terhadap kegiatan penyelidikan tersebut 
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dimungkinkan karena siswa merasa kurang memperoleh manfaat dari kegiatan 

yang dilakukan. Hal ini terlihat pada saat guru memberikan tugas penyelidikan 

dengan LKS 5 diakhir pertemuan sebelumnya, banyak siswa yang mengeluh. 

Siswa terkesan enggan melakukan kegiatan tersebut. Selain itu pada pertemuan 

ini guru tidak mengajak siswa untuk berfikir kritis terhadap permasalahan yang 

diajukan, sehingga siswa belum tahu apa manfaat yang akan mereka peroleh 

dengan mempelajari materi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat DePorter 

(2003) bahwa siswa akan termotivasi melakukan suatu kegiatan bila kegiatan 

tersebut mendatangkan manfaat baginya. Di awal pertemuan guru mengajukan 

pertanyaan untuk menumbuhkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa dengan 

pertanyaan sebagai berikut. “Berapa kali kalian kencing selama satu hari?”  

“Bagaimana warna dan bau urin kalian”. Dari hasil pengamatan peneliti, ternyata 

pertanyaan tersebut kurang menggugah minat siswa, karena pertanyaan yang 

diberikan langsung bisa dijawab tanpa harus berfikir kritis terlebih dahulu. Hal ini 

terlihat dari jawaban siswa yang secara serempak menjawab pertanyaan guru. 

Oleh karena itu guru perlu memahamkan siswa tentang manfaat yang akan 

diperoleh siswa dengan mempelajari suatu materi pelajaran dengan mengajak 

siswa berfikir kritis melalui tanya jawab yang diawali dengan mengajukan 

pertanyan yang menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Pertanyaan yang bisa 

diajukan misalnya “Mengapa kita harus buang air kecil? Apa yang akan terjadi 

bila kita tidak bisa buang air kecil?” atau pertanyaan lain sesuai kreativitas guru. 

Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa tersebut, guru memberikan pertanyaan 

sehingga sampai ke materi yang akan diajarkan. Dengan pertanyaan tersebut maka 
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akan ada suatu permasalahan yang memusatkan perhatian (fokus) siswa sehingga 

menimbulkan motivasi siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Mursell & Nasution 

(2002) bahwa pembelajaran akan efektif dan mengandung makna jika diorganisasi 

di sekitar suatu fokus. Fokus yang baik menonjolkan suatu pertanyaan yang harus 

dijawab, masalah yang harus dipecahkan, dan suatu prinsip yang harus dipahami 

atau digunakan. 

Tidak berhasilnya pencapaian indikator pada materi ginjal juga 

dimungkinkan karena siswa tidak mendapatkan materi yang cukup. Waktu untuk 

pertemuan empat yang hanya 1 jam pelajaran ternyata masih belum memadai, 

terlihat guru tidak sempat mengulang kembali  materi pelajaran yang belum jelas. 

Di lain pihak hanya 50% siswa yang mencatat hal-hal penting yang diajarkan. 

Sehingga sebagai alternatif guru perlu menambah jam pelajaran sehingga menjadi 

2 jam pelajaran dan membuat rangkuman pelajaran untuk dipelajari siswa atau 

menugaskan siswa untuk merangkum materi pelajaran.   

Ketuntasan klasikal hasil belajar pada materi macam-macam organ 

ekskresi, struktur dan fungsi kulit, koordinasi organ ekskesi, dan penyakit 

hepatitis sudah tercapai. Pembelajaran pada pertemuan pertama mengkaji macam-

macam organ ekskresi dan organ paru-paru. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

dengan diskusi macam-macam organ ekskresi dan penyelidikan fungsi paru-paru. 

Dari 40 siswa terdapat 37 (92,5%) siswa tuntas belajar dengan nilai rata-rata 76,7.   

Pada pertemuan ketiga siswa mengkaji struktur dan fungsi organ kulit 

dengan melakukan penyelidikan zat yang diekskresikan kulit dan diskusi struktur 
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kulit dengan panduan LKS 3 dan LKS 4. Dari 40  siswa terdapat 31 (77,5%) 

siswa tuntas belajar. Rata-rata nilai hasil belajar yang diperoleh adalah 72,7.  

Pembelajaran pertemuan kelima mengkaji penyakit diabetes melalui 

kegiatan penyelidikan dengan menggunakan LKS 5. Dari 40 siswa terdapat 35 

(87,5%) siswa tuntas belajar. Rata-rata nilai hasil belajar yang diperoleh adalah 

85,2. 

Tercapainya ketuntasan belajar pada materi tersebut dimungkinkan karena 

motivasi siswa yang cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini 

terlihat dari dari tanggapan siswa dimana 100% siswa tertarik dengan kegiatan 

penyelidikan pada LKS 1, LKS 3 & 4, dan LKS 6. Dari pengamatan peneliti 

siswa terlihat antusias melakukan kegiatan yang ada dalam masing-masing LKS 

tersebut.  

Antusiasnya siswa terhadap kegiatan yang dilakukan dalam masing-

masing LKS tersebut dimungkinkan karena materi pembelajaran memberikan 

makna bagi siswa. Permasalahan yang diajukan dalam masing-masing LKS 

tersebut sudah menggugah minat siswa dan memberikan fokus terhadap 

pembelajaran karena permasalahan yang diajukan merupakan permasalahan 

autentik yang dekat dengan kehidupan siswa.  

Pada pertemuan pertama, setelah guru memberikan pengantar dengan  

tanya jawab tentang selokan pembuangan air, dan bahaya yang akan terjadi bila 

selokan tersebut mampat, guru kemudian mengajukan permasalahan “apa yang 

akan terjadi bila sisa metabolisme dalam tubuh kita tidak bisa dikeluarkan?”. 

Setelah siswa memberikan jawaban guru menanyakan kepada siswa bagaiman 
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cara tubuh kita mengeluarkan siswa metabolisme tersebut. Kegiatan berikutnya, 

siswa menyelidiki apa yang dikeluarkan paru-paru. Untuk memotivasi siswa, guru 

mengajukan permasalahan berikut. “Pernahkah kalian jalan-jalan diwaktu pagi 

yang dingin, apa yang terjadi saat kalian bernapas?” “Mengapa hal tersebut bisa 

terjadi? Apa yang dikeluarkan paru-paru kita?”. Permasalahan tersebut 

mendapatkan respon positif dari siswa. dari pengamatan peneliti terlihat hampir 

semua siswa memperhatikan dan sebagian besar siswa memberikan pendapat 

dalam kegiatan tanya jawab tersebut. Kegiatan selanjutnya siswa melakukan 

praktikum untuk menyelidiki zat yang dikeluarkan paru-paru.  

Pertemuan ketiga membahas materi struktur dan fungsi kulit dengan 

menyelidiki apa yang dikeluarkan oleh kulit. Kegiatan pembelajaran diawali 

dengan mengajukan permasalahan “Apa yang terjadi dengan tubuh kalian saat 

berolah raga? Mengapa demikian?”. Setelah kegiatan tanya jawab, siswa 

melakukan penyelidikan kandungan keringat dengan panduan LKS 3.  

Pada pertemuan kelima, siswa melakukan kegiatan penyelidikan deteksi 

dini penyakit diabetes. Untuk memotivasi siswa, guru mengajukan permasalahan 

dengan bercerita sebuah keluarga yang memiliki dua orang anak. Bapak dari 

kedua anak tersebut terkena penyakit diabetes. Kedua anaknya menjadi khawatir 

karena mengalami gejala-gejala penyakit diabetes. Setelah itu guru menanyakan 

kepada siswa bagaimana cara sederhana untuk menentukan apakah kedua anak 

tersebut diindikasikan terkena diabetes. Untuk lebih menarik perhatian siswa, 

tokoh dalam cerita tersebut diambil dari tokoh Aryo dan Badrun yang saat itu 

merupakan tokoh dalam sinetron yang sangat digemari masyarakat, termasuk 
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siswa II D. Permasalahan tersebut ternyata cukup mendapat respon siswa. 

Kegiatan selanjutnya siswa menyelidiki ada tidaknya zat gula dalam urin Aryo 

dan Badrun. 

Dari deskripsi di atas terlihat bahwa permasalahan yang diajukan 

merupakan permasalahan yang sangat dekat dengan kehidupan siswa sehingga 

siswa antusias menanggapai permasalahan yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai 

pendapat Mursell & Nasution (2002) bahwa belajar selalu dimulai dengan suatu 

permasalahan dan berlangsung sebagai usaha untuk memecahkan masalah 

tersebut. Masalah yang diajukan harus permasalahan nyata yang dekat dengan 

kehidupan siswa. 

Selain itu berhasilnya pembelajaran pada kajian tersebut dimungkinkan 

karena kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan penyelidikan terhadap 

permasalahan yang dihadapi siswa. Menurut Mursell & Nasution (2002) belajar 

akan memberikan hasil yang autentik jika melalui proses penyelidikan dan 

penemuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Saptono (2003) bahwa agar 

pembelajaran berlangsung efektif maka dalam pembelajaran biologi harus 

memperhatikan prinsip: student centered learning (pembelajaran yang berpusat 

pada siswa), learning by doing (belajar dengan melakukan sesuatu), joyful 

learning (pembelajaran yang menyenangkan), dan  meaningful learning 

(pembelajaran yang bermakna).  

Hasil belajar aspek kerja ilmiah belum tercapai secara optimal. Ketuntasan 

hasil belajar baru dicapai oleh 18 (45%) siswa. Rata-rata nilai hasil belajar yang 

diperoleh siswa adalah 64,9. Tidak berhasilnya pembelajaran aspek kerja ilmiah 
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dikarenakan belum tercapainya beberapa ketrampilan proses ilmiah yang 

diajarkan. Dari delapan ketrampilan yang diajarkan, ada empat ketrampilan yang 

belum tuntas dikuasai siswa yaitu; merumuskan masalah (23,1%), merancang 

eksperimen (47,5%), menganalisis (62,5%) dan menarik kesimpulan (70%).  

Tidak tuntasnya hasil belajar pada ketrampilan tersebut dimungkinkan karena 

siswa belum terbiasa melakukan ketrampilan-ketrampilan yang dilakukan. Hasil 

wawancara siswa terungkap bahwa kegiatan kegiatan tersebut belum pernah 

dilakukan siswa. Kegiatan yang dilakukan saat melakukan eksperimen pada 

pembelajaran sebelumnya, siswa hanya melakukan praktikum, mengisi LKS dan 

menjawab pertanyaan dalam LKS. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (1989) 

bahwa pengembangan suatu ketrampilan memerlukan proses yang panjang.  

Ketrampilan merumuskan masalah dilatihkan pada LKS 1. Dalam LKS 

ini, siswa diminta merumuskan permasalahan berdasarkan tujuan dan langkah 

kerja yang telah ditentukan. Pada ketrampilan ini kebanyakan siswa masih 

kesulitan menentukan pokok permasalahan dan menuliskannya dalam kalimat 

tanya. Dari 39 siswa yang mengikuti pembelajaran hanya ada 9 (22,5 %) siswa 

yang bisa merumuskan masalah dengan benar. Hal ini dimungkinkan karena 

siswa jarang diajak untuk berfikir kritis. Dari hasil pengamatan peneliti, terlihat 

bahwa siswa masih kebingungan saat guru mengajak mereka berfikir kritis. Hasil 

wawancara dengan guru terungkap bahwa sebelumnya guru jarang mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang merangsang siswa untuk berfikir kritis karena siswa 

menjadi kebingungan dan tidak memahami materi yang diajarkan. Dalam 

pembelajaran yang sebelumnya berlangsung, biasanya guru langsung menjelaskan 
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materi, kemudian memberi contoh penerapan materi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada.  

Oleh karena itu sebelum membahas materi guru perlu menyajikan 

permasalahan sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa dan menggugah rasa 

ingin tahu siswa sehingga siswa terbiasa untuk berfikir kritis. Hal ini sesuai 

dengan  pendapat Mursell & Nasution (2002) bahwa dalam proses belajar harus 

digunakan proses mental tinggi (berfikir kritis), tidak hanya latihan dan ulangan.    

Ketrampilan merancang eksperimen dilatihkan dalam LKS 6. Pada LKS 

ini siswa diminta merancang eksperimen untuk menyelidiki siapakah di antara 

Aryo dan Badrun yang dimungkinkan terkena diabetes. Untuk membantu siswa, 

guru mendemonstrasikan cara menguji adanya gula dalam suatu larutan. Dari 

hasil analisis diperoleh bahwa baru 47,5% siswa yang dapat merancang 

eksperimen. Hasil LKS menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih  belum 

bisa menyusun langkah kerja secara runtut. Oleh karena itu guru perlu terus 

melatih siswa untuk merancang suatu kegiatan penyelidikan dengan memberikan 

rambu-rambu kegiatan yang akan dilakukan siswa. 

Ketrampilan analisis dan menarik kesimpulan belum tercapai secara 

optimal. Ketrampilan analisis baru dicapai oleh 62,5% siswa, sedangkan 

ketrampilan menarik kesimpulan baru dicapai oleh 70% siswa. Hal ini 

dimungkinkan karena siswa belum terbiasa berfikir kritis dan belum memahami 

pokok permasalahan yang diajukan. Menurut Nur (2003) sebelum kita dapat 

memecahkan masalah kita harus mengetahui secara tepat pokok permasalahannya. 

Dari hasil LKS terlihat bahwa jawaban-jawaban siswa masih melenceng dari 
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permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu guru perlu membimbing siswa 

untuk menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan pokok 

yang diajukan. 

Ketrampilan yang sudah sering dilakukan siswa seperti melakukan 

eksperimen, mencatat hasil pengamatan, dan mengkomunikasikan hasil sudah 

tuntas dikuasai siswa. Siswa tidak mengalami kesulitan yang berarti saat harus 

melakukan kegiatan eksperimen, terlebih sebelumnya guru telah 

mendemonstrasikan langkah umum yang harus dilakukan siswa. Seluruh siswa 

dapat melakukan praktikum walaupun masih ada beberapa kekurangan. 

Kekurangan terbanyak yang dilakukan siswa adalah tidak memberikan label pada 

tabung  reaksi. 

Siswa sudah dapat mencatat dan membuat tabel pengamatan. Tercatat 

100% siswa tuntas dalam ketrampilan ini. Walaupun demikian masih ada 

beberapa kesalahan yang dilakukan siswa. Kesalahan yang masih dilakukan 

antara lain, pengisian data tidak lengkap dan tabel yang dibuat tidak diberi judul. 

Oleh karena itu pada kegiatan pembelajaran selanjutnya guru masih perlu 

melatihkan ketrampilan-ketrampilan tersebut seperti pendapat Sudjana (1989) 

bahwa pengembangan suatu ketrampilan memerlukan proses yang panjang.  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran kajian sistem ekskresi pada manusia 

dengan strategi TANDUR sudah baik. Nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 80,4. 

Walaupun demikian masih ada beberapa aktivitas yang harus ditingkatkan. Dari 

11 aktivitas yang diobservasi, aktivitas tidak mengantuk saat pelajaran, 

memperhatikan guru, dan melakukan kegiatan sesuai petunjuk LKS adalah 
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istimewa (>95%). Aktivitas tidak mengganggu teman, dan tidak bermain-main 

sudah sangat baik (93,9% dan 93,4%).  Untuk aktivitas menjawab pertanyaan 

guru, dan menyampaikan pendapaat saat diskusi sudah baik (81,7% dan 84,3%), 

sedangkan aktivitas bertanya kepada guru, bertanya kepada teman, menjawab 

pertanyaan teman, dan mencatat hal-hal penting masih perlu ditingkatkan (49,3% 

- 66,5%).  

Hasil pengamatan dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa siswa 

belum mempunyai keberanian dalam bertanya kepada guru. Selain itu dalam 

diskusi kelas masih sedikit siswa yang aktif baik bertanya ataupun menyanggah 

pendapat rekannya. Hal ini dimungkinkan siswa masih takut dan ragu.  Siswa 

baru bertanya saat guru berkeliling membimbing kegiatan diskusi ataupun 

penyelidikan. Dari pengamatan peneliti siswa terlihat berbisik-bisik saat teman 

mereka mempresentasikan hasil diskusinya, tetapi tidak berani menyampaikan 

pendapatnya. Alternatif pemecahan yang bisa dilakukan adalah guru perlu 

membiasakan siswa untuk berbicara di kelas, baik dengan mengajukan 

pertanyaan, meminta siswa mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Selain 

itu guru harus lebih berfungsi sebagai moderator dan fasilitator, jangan terlalu 

mendominasi pembicaraan.  

Secara keseluruhan rata-rata aktivitas mencatat dilakukan oleh 49,3% 

siswa. Banyaknya siswa yang tidak mencatat dimungkinkan karena mereka terlalu 

asik melakukan kegiatan.  Selain itu sebagian besar alokasi waktu digunakan 

untuk kegiatan. Oleh karena itu agar siswa memiliki catatan guru perlu membuat 
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ringkasan materi pelajaran atau memberi tugas siswa untuk merangkum materi 

pelajaran yang telah mereka pelajari.  

Secara umum guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

baik sesuai panduan rencana pembelajaran yang telah disusun. Tiap tahapan 

TANDUR yang dirancang telah dilaksanakan oleh guru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mutu kinerja guru adalah istimewa. Walaupun demikian 

masih ada beberapa hal pada pertemuan ke-empat yang masih belum dilakukan 

yaitu mengajak siswa berfikir kritis dan mengulang kembali materi yang belum 

jelas.  

Guru tidak mengajak siswa untuk berfikir kritis karena permasalahan yang 

diajukan dalam rencana pembelajaran terlalu mudah sehingga siswa langsung bisa 

menjawab. Setelah siswa bisa menjawab pertanyaan, guru tidak mengajukan 

pertanyaan kembali karena tidak ada dalam rencana pembelajaran. Oleh karena itu 

perlu perubahan permasalahan yang diajukan kepada siswa dengan permasalahan 

yang lebih menantang sehingga siswa dapat berfikir kritis. Pada tahap ulangi di 

pertemuan ke-empat, guru tidak mengulang kembali materi pelajaran yang belum 

jelas karena terbatasnya alokasi waktu yang tersedia.  

Menurut guru, kesulitan dalam melaksanakan strategi TANDUR adalah 

masalah waktu. Seringkali kegiatan praktikum dan diskusi membutuhkan waktu 

yang cukup lama, terlebih sebelumnya siswa jarang melakukan kegiatan 

praktikum. Selain itu guru agak kesulitan mengelola kelas karena saat diskusi 

kelas sangat sedikit siswa yang aktif sehingga kegiatan diskusi tidak berjalam 

maksimal. Alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, guru 
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perlu menyiapkan peralatan praktikum sebelum kegiatan berlangsung. Alat-alat 

yang akan digunakan hendaknya diperiksa terlebih dahulu sehingga kegiatan yang 

dilakukan berjalan dengan lebih baik. Kedua, guru hendaknya lebih tegas dalam 

pengaturan waktu. Guru hendaknya mengingatkan siswa bila siswa mulai keluar 

dari tugas yang semestinya. Walaupun demikian bukan berarti kegiatan menjadi 

kaku dan menegangkan yang justru akan menghambat kreativitas siswa. Ketiga, 

guru hendaknya lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang memberikan 

kemudahan siswa dalam belajar. Selain itu guru hendaknya lebih banyak 

membimbing siswa sehingga mampu mendorong siswa untuk belajar seoptimal 

mungkin sesuai dengan kemampuan siswa. Keempat, guru hendaknya menghargai 

pendapat siswa terlepas dari benar atau salah, dan tidak menekan pendapat siswa 

di depan siswa lainnya. Guru hendaknya dapat mendorong siswa agar berani 

mengajukan pendapatnya secara bebas (Dalyono, 2001 dalam Rindarti, 2004). 

Dengan beberapa perbaikan seperti tersebut di atas maka dimungkinkan guru bisa 

menerapkan strategi TANDUR dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan 

lebih baik.  

Secara umum siswa memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 100% siswa menyatakan menyukai suasana 

kelas saat pembelajaran biologi dan cara mengajar yang diterapkan oleh guru. 

Sebagian besar (85%-100%) siswa menyukai kegiatan diskusi dan penyelidikan 

yang telah berlangsung. Selain itu lagu-lagu yang diberikan di akhir kegiatan 

pembelajaran sangat disukai siswa. lagu-lagu tersebut juga membantu siswa 

memahami materi pelajaran yang telah mereka pelajari. 
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Kegiatan pembelajaran dengan strategi TANDUR yang telah dilaksanakan 

secara umum berjalan baik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa mutu PBM 

yang dicapai adalah baik (78,9). Dari empat aspek yang telah ditentukan hasil 

belajar aspek kerja ilmiah belum bisa tercapai secara optimal. Hal ini terjadi 

karena pembelajaran ketrampilan proses ilmiah memerlukan waktu yang lama 

sebagaimana pendapat Sujana (1989) yang menyatakan bahwa pengembangan 

suatu ketrampilan memerlukan proses yang panjang.  

Untuk memperoleh hasil (pemahaman konsep dan kerja ilmiah) yang 

optimal kegiatan pembelajaran dengan strategi TANDUR yang telah diterapkan 

masih perlu perubahan atau penyesuaian dalam pelaksanaannya sesuai dengan 

temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini dengan beberapa alternatif 

pemecahan yang disarankan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa mutu hasil 

belajar pemahaman konsep dinilai lebih dari cukup, mutu hasil belajar kerja 

ilmiah dinilai cukup, mutu aktivitas siswa dinilai baik dan mutu kinerja guru 

dinilai istimewa. Dengan demikian, secara keseluruhan, mutu proses belajar 

mengajar kajian sistem ekskresi pada manusia dengan penerapan strategi 

TANDUR adalah baik dengan nilai 78,9.  

 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam penerapan 

strategi TANDUR masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga menyebabkan 

hasil yang dicapai kurang optimal. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, 

maka dalam penerapan pembelajaran strategi TANDUR ini diperlukan beberapa 

perbaikan, antara lain: 

a. Menambah tingkat kesukaran soal pada LKS, sehingga lebih memberikan 

tantangan bagi siswa dan meningkatkan daya kritis siswa. 

b. Memberikan contoh yang lebih autentik dalam setiap permasalahan yang 

disajikan. 

c. Memberikan bimbingan dan latihan ketrampilan proses ilmiah yang lebih 

intensif kepada siswa agar siswa lebih terlatih. 
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