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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 
• Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian 

kecuali bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menaseati supaya menetap kesabaran. (Q.S. Al’Ashr: 2-3) 

• Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (Q.S. Al Bayyinah: 7) 

• Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-
orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping 
keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara 
langit dan bumi adalah Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana. 
(Q.S. Al Fath: 4) 

Persembahan: 
Karya kecil ini kupersembahkan untuk: 

 Ayah dan bunda yang senantiasa 
mendoakan dan mencurahkan cinta 
dan kasih sayangnya. 

 Eyang kakung dan putri atas segala 
doa restu di setiap langkahku. 

 De’yuni dan de’yuyun yang selalu 
memberi semangat dan dorongan. 

 Semua keluarga yang telah 
memberikan doanya. 

 Teman-teman terdekatku mila, 
dede, didik, yuni dan temen-temen 
seperjuangan di bio smart ‘01. 

 Teman-teman dan adek-adek griya 
monesy. 
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ABSTRAK 
 

Proses pembelajaran biologi di SMP I Sragen pada sub konsep 
keanekaragaman hewan selama ini masih banyak menggunakan metode ceramah 
tanpa didukung pendekatan dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga 
menyebabkan siswa menjadi bosan. Melihat kenyataan yang ada di sekolah maka 
seorang guru dituntut aktif dan kreatif dalam menggunakan pendekatan dan media 
pembelajaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan hasil 
belajar antara pendekatan kontekstual dengan pendekatan konvensional. Tujuan 
penelitian ini dalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang 
menggunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan konvensional. 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII C dan VII D SMP N I 
Srragen yang masing – masing berjumlah 42 siswa. Pelaksanaan penelitian ini 
pada bulan November sampai Desember 2005. Faktor yang diteliti meliputi faktor 
guru, siswa, dan proses belajar mengajar. Variabel dalam penelitian ini adalah 
variabel bebas (model pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual 
dengan pendekatan konvensional), variabel terikat (hasil belajar siswa pada pokok 
bahasan keanekaragaman hewan), dan variabel kontrol (guru dan subjek atau 
materi yang diajarkan). Prosedur penelitian terdiri dari penyusunan instrumen, uji 
coba instrumen, analisis perangkat uji coba, pengumpulan data dan analisis data. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, metode tes, 
wawancara, kinerja guru dan hasil observasi kegiatan belajar mengajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada 
kelas eksperimen dengan pendekatan kontekstual mencapai 83,25, sedangkan 
hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan konvensional diperoleh 71,16. 
hasil uji t diperoleh thitung 6,024 > ttabel 1,99 dengan dk (82) α  = 5%. Hal ini berarti 
ada perbadaan yang signifikan, di mana hasil belajar kelas ekperimen lebih baik 
daripada siswa kelas kontrol. Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam proses 
kegiatan belajar mengajar juga menunjukkan kelas eksperimen lebih baik daripada 
kelas kontrol. Kenyataan ini dapat dilihat dari kualitas pertanyaan, jawaban, dan 
pendapat yang dinyatakan oleh siswa. Untuk kinerja guru pada kelas eksperimen 
sudah sesuai dengan rencana pembelajaran (RP) yang sudah disusun dan 
mengalami peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan berikutnya.       

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara hasil belajar 
siswa pada konsep keanekaragaman hewan yang diajarkan dengan pendekatan 
kontekstual dengan pendekatan konvensional pada siswa kelas VII semester 1 
SMP N I Sragen. Disarankan agar para guru di SMP dapat menggunakan 
pendekatan kontekstual dalam upaya pelaksanaan kurikulum 2004 serta penelitian 
lain diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan  usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di 

masa akan datang. Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses 

pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan dan suatu pembentukan 

kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju ke arah kedewasaan. Proses 

pembelajaran di lingkungan sekolah (pendidikan formal) melibatkan berbagai 

komponen. Jika salah satu komponen tidak terpenuhi maka proses 

pembelajaran kurang berhasil. Dalam proses pembelajaran biologi melibatkan 

banyak unsur yang saling berikatan dan menentukan keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar. Unsur-unsur tersebut adalah pendidik (guru), peserta didik 

(siswa), kurikulum, pengajaran, tes dan lingkungan. Guru dan siswa merupakan 

subjek pendidikan yang sangat menentukan dalam konteks pengembangan di 

sekolah. Sebaik apapun kurikulum, jika motivasi guru dan siswa kurang 

memadai maka proses pembelajaran seperti yang diharapkan tidak akan terjadi.          

Pembelajaran yang dilaksanakan dapat diketahui hasilnya dengan 

diadakan evaluasi hasil belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Evaluasi hasil belajar bertujuan mengetahui kemajuan-kemajuan 

dan kelemahan siswa, guru, proses belajar mengajar beserta sebab akibatnya, 

sehingga siswa dapat mengetahui langkah apa yang akan diambil untuk 



 

 

2

meningkatkan hasil belajarnya. Dalam proses belajar mengajar dapat digunakan 

banyak pendekatan pembelajaran. Agar diperoleh hasil yang optimal diperlukan 

pendekatan yang tepat untuk mengajarkan suatu pengetahuan atau materi 

sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.  

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan yang tepat 

untuk pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan 

sesuai untuk kurikulum 2004. Kompetensi berarti siswa mempunyai 

pengetahuan, mempunyai keterampilan, dan mempunyai nilai-nilai dasar yang  

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Untuk menjadikan siswa 

yang berkompeten diperlukan pembelajaran yang baik tidak hanya dengan 

pembelajaran konvensional. Pengajaran biologi kelas VII konsep 

keanekaragaman hewan bertujuan untuk menerapkan konsep dasar-dasar 

klasifikasi serta tujuan klasifikasi untuk mengelompokkan makhluk hidup. 

Pemahaman terhadap konsep keanekaragaman hewan menyangkut ciri-ciri 

umum vertebrata dan invertebrata, contoh-contoh, bagian-bagian tubuh, serta 

penggunaan kunci determinasi sederhana. Keanekaragaman hewan meliputi 

semua hewan vertebrata dan invertebrata terdapat dalam jumlah yang sangat 

besar dan menunjukkan keanekaragaman yang sangat besar pula. Diperlukan 

kegiatan klasifikasi yaitu kegiatan pengelompokan dan pemberian nama setiap 

kelompok yang terbentuk serta memerlukan pendekatan dan media 

pembelajaran yang sesuai  untuk  mempermudah  mempelajarinya  (Suroso, 

2003). 
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Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengkaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan sekitar siswa dan 

mendorong siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan yang mereka 

peroleh dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Dengan konsep ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna 

karena berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa yaitu 

mengalami atau mengamati sendiri, tidak hanya transfer pengetahuan dari guru 

ke siswa. (Anonim, 2002) 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Sragen ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi ceramah sehingga hasil 

belajar kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, apalagi jika dikaitkan 

dengan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

kegiatan belajar mengajar yang cenderung bersifat hafalan tanpa adanya 

pemahaman yang baik. Kebanyakan siswa mempunyai kemampuan 

mengahafalkan materi yang diterima dengan baik tetapi mereka kurang 

memahami secara lebih dalam apa yang mereka hafalkan. Sebagian besar siswa 

belum mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan 

secara abstrak (hanya membayangkan) tanpa mengalami atau melihat sendiri. 

Padahal siswa memerlukan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitarnya karena pembelajaran tidak hanya berupa transfer 

pengetahuan tetapi sesuatu yang harus dipahami oleh siswa yang akan 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar mereka akan lebih bermakna 

jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajari daripada hanya mengetahui 

secara lisan saja. 
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Berdasarkan nilai ulangan harian biologi yang pertama untuk  kelas VII 

A sampai VII D di SMP N 1 Sragen mempunyai tingkat keaktifan dan hasil  

belajar masih dibawah standar  yaitu 7,5 (untuk Sekolah Standar Nasional). Hal 

ini dapat dilihat pada nilai rata-rata ulangan harian sebesar 6,3 sampai 6,9. Hasil 

belajar ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa masih perlu 

ditingkatkan. Proses pembelajaran Biologi yang dilakukan di SMP N 1 Sragen 

masih didominasi metode ceramah tanpa didukung pendekatan pembelajaran 

lain atau media pembelajaran yang bervariasi. Proses belajar mengajar yang 

menggunakan pendekatan kontekstual dengan dibantu media asli belum pernah 

dilakukan pada konsep keanekaragaman hewan, sehingga manfaat penggunaan 

pendekatan kontekstual terhadap peningkatan hasil belajar biologi belum 

pernah diketahui. 

Dengan melihat permasalahan di atas dapat disusun diagram pohon 

masalah PBM di kelas VII SMP Negeri 1 Sragen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Pohon masalah PBM di kelas VII SMP Negeri 1 Sragen 
(dikutip dari Petunjuk Praktis Classroom Based Action Research: Priyono, 
2001) 
 

Hasil belajar siswa yang rendah yaitu dibawah 7,5 (untuk Sekolah 

Standar Nasional) disebabkan berbagai faktor antara lain : untuk pokok bahasan 

Keanekaragaman Hewan materi terlalu banyak sehingga sulit dipahami karena  

Pemahaman siswa rendah Keaktifan siswa rendah 
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terbatasnya media, guru kurang memotivasi siswa karena dalam KBM sebagian 

besar masih didominasi dengan ceramah sehingga pembelajaran kurang 

menarik, dalam pembelajaran dengan pendekatan konvensional menyebabkan 

siswa kurang dilibatkan secara aktif sehingga minat dan motivasi siswa juga 

kurang, dan pendekatan pembelajaran kurang tepat dan materi kurang 

mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan melihat pohon masalah 

diatas maka perlu disusun pohon sasaran PBM di kelas VII SMP Negeri 1 

Sragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Pohon sasaran PBM di kelas VII SMP Negeri 1Sragen (dikutip dari 
Petunjuk Praktis Classroom Based Action Research: Priyono, 2001). 
 

Permasalahan pada gambar 1 mempunyai sasaran sebagai berikut : 

penggunaan media bervariasi sehingga terpenuhinya materi Biologi yang 

mudah dipelajari dan dipahami, terselenggaranya pembelajaran yang menarik 

karena guru mampu memotivasi siswa, siswa aktif dalam pembelajaran karena 

meningkatnya minat dan motivasi belajar siswa dan terwujunya pembelajaran 

yang mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sasaran 
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Keaktifan siswa meningkat 
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bervariasi 

Guru mampu memotivasi 
siswa 

Siswa terlibat aktif dalam 
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Materi mudah dipahami Pembelajaran menjadi 
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Minat dan motivasi siswa 
meningkat 

Pembelajaran terkait dg 
kehidupan sehari-hari 

Hasil Belajar Meningkat 

Keaktifan Siswa Meningkat 
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pembelajaran keanekaragaman hewan ini maka dapat disusun pohon alternatif 

PBM di kelas VII SMP Negeri 1 Sragen. 

 
  Gambar 3. Pohon alternatif PBM dikelas VII SMP Negeri 1 
Sragen (dikutip dari Petunjuk Praktis Classroom Based Action 
Research: Priyono, 2001) 

 
Dalam pohon alternatif di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: dengan 

pemanfaatan media pembelajaran bervariasi, guru dapat memotivasi siswa dan 

siswa aktif dalam PBM, materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual,  

sehingga diharapkan motivasi dan keaktifan siswa meningkat serta terwujudnya 

pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. 

Memadukan materi pelajaran dengan konteks keseharian siswa akan 

sangat berarti dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kontekstual 

menciptakan kelas yang didalamnya siswa akan terlibat lebih aktif, dan bukan 

hanya sebagai pengamat yang pasif, sehingga proses belajar siswa akan dapat 

lebih optimal dan hasil belajar juga meningkat (Anonim, 2002). Penelitian ini 

difokuskan pada perbedaan hasil belajar antara pendekatan kontekstual dan 
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pendekatan konvensional pada sub konsep keanekaragaman hewan di kelas VII 

SMP N 1 Sragen.        

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasar pemaparan di atas, pokok permasalahan yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

“Adakah perbedaan hasil belajar antara pendekatan kontekstual dengan 

pendekatan konvensional pada sub konsep Keanekaragaman Hewan di kelas 

VIIC dan VIID SMP Negeri 1 Sragen tahun ajaran 2005/2006?” 

 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara pendekatan kontekstual dengan 

konvensional pada sub konsep keanekaragaman hewan di kelas VII semester 1 

SMP N 1 Sragen tahun ajaran 2005/ 2006. 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada guru 

biologi tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran biologi sebagai 

alternatif pendekatan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

perbedaan hasil belajar biologi yang menggunakan pendekatan kontekstual 

dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan konvensional (ceramah). 
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E.  PENEGASAN ISTILAH 

 Agar dalam penelitian ini tidak terjadi perbedaan penafsiran dan salah 

satu pengertian istilah maka diperlukan suatu batasan penegasan istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian. 

1. Perbedaaan hasil belajar 

Perbedaan berasal dari kata beda, selisih, hal berbeda (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). 

Hasil belajar adalah penguasaan siswa sebagai hasil yang diperoleh selama 

mengikuti program bahan pengajaran yang disampaikan meliputi aspek 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan (Dali, 1993). Menurut pendapat 

lainnya yang menyatakan bahwa hasil belajar pada hakekatnya adalah 

perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang luas mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Sudjana, 1989). 

2.  Pendekatan kontekstual 

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota  

keluarga dan masyarakat (Anonim, 2002). 

3. Pendekatan konvensional 

Pendekatan konvensional merupakan sarana komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Dalam pendekatan ini 

disertai dengan diskusi dan tugas. Ceramah hanya untuk memberi 
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penjelasan atau informasi mengenai bahan yang akan dibahas dalam 

diskusi, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. (Bahri, 2000) 

4. Pembelajaran  

Ditinjau dari pengertian belajar yaitu suatu kegiatan yang mengakibatkan 

perubahan tingkah laku, maka pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah 

kearah yang lebih baik.  (Darsono, 2000) 

5. Keanekaragaman Hewan 

Berdasarkan urutan atau tingkatannya para ahli menggelompokkan hewan 

menjadi dua kelompok besar (sub kingdom). yaitu: 

          A. Kelompok hewan Avertebrata (tidak bertulang belakang) 

a. Protozoa (hewan bersel satu) 

b. Porifera (hewan berpori) 

c. Coelenterata (hewan berongga) 

d. Plathyhelminthes (hewan cacing pipih) 

e. Nemathelminthes (hewan cacing gilig) 

f. Annelida (hewan cacing gelang) 

g. Arthropoda (hewan berbuku-buku) 

h. Mollusca (hewan lunak) 

i. Echinodermata (hewan berkulit duri) 

          B. Kelompok hewan Vertebrata (bertulang belakang) 

a. Pisces (hewan ikan) 
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b. Amphibia (hewan amphibi) 

c. Reptilia (hewan melata) 

d. Aves (hewan burung) 

e. Mammalia (hewan menyusui)  

(Mulyono, 2002) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI  

1. Belajar, pembelajaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil belajar. 

a) Belajar 

Pada umumnya ahli-ahli dalam bidang pendidikan maupun psikologi 

berpendapat bahwa hasil suatu aktivitas belajar adalah perubahan yang 

terjadi akibat pengalaman. Perbedaan baru terlihat pada saat menyatakan 

apakah perbedaan itu positif atau negatif, nampak (overt) atau tidak 

nampak (covert), pada keseluruhan pribadi atau pada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor secara sendiri-sendiri. 

Menurut Winkel (dalam bukunya Darsono, 2000)  belajar 

merupakan aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

Whittaker (dalam bukunya Darsono, 2000) mendefinisikan belajar 

sebagai suatu proses yang menimbulkan atau merubah perilaku melalui 

 latihan atau pengalaman. Perubahan fisik (pertumbuhan) dan perubahan 

karena kematangan (maturitas), perubahan perilaku karena kelelahan, 

sakit, dan akibat obat, tidak termasuk belajar. 



 

 

12

Carl R Rogers (dalam bukunya Darsono, 2000) sebagai penganut 

humanisme menekankan pada masalah kebebasan dalam menentukan apa 

dan bagaimana seseorang untuk mengembangkan dirinya. Beberapa 

prinsip belajar yang manusiawi yang dikemukakan oleh Rogers yaitu: 

1) Hasrat belajar  

Setiap orang mempunyai hasrat belajar secara kodrati. Kaum humanis 

memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memenuhi 

keingintahuan itu lewat belajar. Anak dapat memilih apa yang ia 

ingin ketahui dan bagaimana cara untuk mengetahuinya, dengan 

kondisi seperti ini, apa yang dipelajari menjadi lebih bermakna 

baginya dan cara yang dipilih untuk mempelajarinya lebih sesuai 

dengan kemampuannya. 

2) Belajar bermakna  

Keberhasilan belajar dapat ditentukan oleh bermakna tidaknya bahan 

yang dipelajari. Kebermaknaan ini dikaitkan dengan relevansi bahan 

atau materi dengan kehidupan nyata. 

3) Belajar tanpa ancaman  

Belajar sebagai suatu kegiatan yang kompleks, menuntut kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bila terjadi kesalahan atau 

hambatan jangan sampai membuat orang merasa terancam akibat 

adanya konsekuensi dari pihak lain. Kegagalan merupakan sesuatu 

yang wajar sehingga usaha belajar tetap berlanjut hingga memperoleh 

keberhasilan.  
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4) Belajar atas inisiatif sendiri  

Belajar dengan inisiatif sendiri menyebabkan belajar menjadi lebih 

bermakna dan berdampak pada perkembangan kepribadian yang 

positif, misalnya percaya diri, tidak mudah putus asa, jujur, dan 

mandiri. 

5) Belajar dan perubahan. 

Dinamika kehidupan mengisyaratkan terjadinya perubahan yang 

harus diantisipasi dengan persiapan yang diperoleh dari belajar. 

Dengan mempelajari fakta dan gagasan statis, pasti akan ketinggalan 

dalam berpacu dengan perubahan dan kebutuhan. Rogers 

menandaskan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kemampuan 

belajar di lingkungan yang terus berubah. 

b) Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang 

lebih baik. Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk 

memberikan materi pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu Gestalt (pola bermakna) 

bantuan guru diperlukan untuk mengaktualkan potensi mengorganisir 

yang terdapat dalam diri siswa. 

Ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1). Pembelajaran dilakukan secara sadar, terencana dan sistematis. 
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2). Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3). Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

4). Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

5). Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa.  

6). Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologis. 

c)  Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil 

belajar. 

Belajar merupakan suatu proses dari setiap masukan (input) 

sehingga menghasilkan suatu keluaran (output) dari pemrosesan yang 

terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar pada dasarnya 

identik dengan faktor yang mempengaruhi hasil belajar, karena dari 

proses belajar akan membawa dampak berkelanjutan pada hasil belajar. 

Untuk meningkatkan hasil belajar faktor-faktor tersebut perlu diketahui.  

Hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

menurut Syah (2005) faktor-faktor tersebut meliputi: 

1) faktor internal (faktor dari dalam siswa). 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa terdiri dua aspek yaitu aspek 

fisiologis (bersifat alamiah) dan aspek psikologis (bersifat rohaniah). 



 

 

15

Aspek fisiologis berkaitan erat dengan tingkat kesehatan dan 

kebugaran organ-organ tubuh. Aspek psikologis meliputi tingkat 

kecerdasan atau intelegensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa. 

2) faktor eksternal (faktor dari luar siswa). 

Faktor yang berasal dari luar siswa juga terdiri dua macam, yaitu 

faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. Lingkungan 

sosial sekolah seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas 

yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. 

Lingkungan nonsosial seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah 

tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan 

cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

3) faktor pendekatan belajar (Approach to learning). 

Pendekatan belajar merupakan segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

mempelajari materi tertentu. Strategi berarti seperangkat langkah 

operasional yang direkayasa untuk memecahkan masalah atau 

mencapai tujuan belajar tertentu ( Lawson dalam bukunya Syah, 

2005).    

2.  Kurikulum 2004 

Pada prakteknya proses belajar mengajar merupakan implementasi 

dari kurikulum yaitu program belajar atau yang berisikan hasil belajar yang 

diharapkan dimiliki siswa dibawah tanggung jawab sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 
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penyempurnaan kurikulum keberhasilan pembaharuan kurikulum 

ditunjukkan oleh adanya perubahan pada pola kegiatan belajar mengajar 

yang menentukan hasil pendidikan. 

Kurikulum yang sedang dikembangkan sekarang adalah kurikulum 

2004. Kurikulum 2004 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kurikulum 

berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengetahuan tentang 

kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan 

belajar mengajar, dan memperdaya sumber daya pendidikan dalam 

pengembangan kurikulum sekolah. 

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) 

tugas-tugas standar perfomansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

kemampuan nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar melakukan sesuatu 

dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh 

tanggung jawab.( Mulyasa, 2002 ) 

Kurikulum berbasis kompetensi menuntut harus lebih kreatif dan di 

posisikan sebagai fasilitator yang bertugas untuk mengkoordinasikan 

lingkungan agar memberikan kemudahan peserta didik dalam proses belajar 
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sehingga siswa terhindar dari kebosanan dan tercipta kondisi belajar yang 

interaktif, efektif, dan efisien ( Bahri, 2002 ) 

3. Pendekatan kontekstual 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari ( Anonim, 2002 ). 

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa 

mencapai tujuannya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada 

memberi informasi. 

Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) mempunyai 

komponen sebagai berikut (Anonim, 2002):  

a). Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir pendekatan CTL, 

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak tiba-tiba. Siswa belajar 

secara aktif membangun pengetahuannya sendiri, pemahaman dibangun 

dari pengalaman siswa berdasarkan pada pengetahuan awal. Pemahaman 

yang mendalam dikembangkan melalui pengalaman belajar bermakna. 

Siswa diberi kesempatan untuk: menggali fenomena atau ide-ide, 

membuat hipotesis, memprediksi dan memberi alasan terhadap 

prediksinya, serta merevisi pendapat (pemikiran) sebelumnya. 



 

 

18

b). Menemukan (inquiri) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis CTL. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil 

dari menemukan sendiri. 

Langkah-langkah kegiatan menemukan (inquiri): merumuskan masalah, 

mengamati (observasi), menganalisis dan, mengkomunikasikan hasil. 

c). Bertanya 

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis CTL. 

Bagi siswa kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam 

melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiri, yaitu menggali 

informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan pada aspek yang belum diketahuinya. 

d)  Masyarakat belajar 

Dalam kelas CTL, guru disarankan selalu melaksanakan 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar yang anggotanya 

heterogen. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar 

kelompok dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Masyarakat belajar 

bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Seseorang yang 

terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi dan meminta 

informasi yang diperlukan dari teman bicaranya. 
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e). Pemodelan 

Pemodelan dalam CTL maksudnya adalah dalam sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang 

bisa ditiru. Dalam pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya model. 

Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa atau didatangkan dari 

luar. Seseorang siswa bisa ditunjuk untuk memberikan contoh kepada 

temannya. Siswa lain dapat menggunakan model tersebut sebagai standar 

kompetensi yang harus di capainya.  

f). Refleksi 

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berfikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan. Siswa 

mengendapkan apa yang sudah dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari 

pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, 

aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Pengetahuan yang 

bermakna diperoleh dari proses, diperluas melalui konteks pembelajaran, 

sedikit demi sedikit. Guru atau orang dewasa membantu siswa membuat 

hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya 

dengan pengetahuan yang baru. Sehingga siswa merasa memperoleh 

sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya. 

Kuncinya adalah bagaimana pengetahuan itu mengendap di benak siswa. 

Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana merasakan ide-

ide baru (Anonim, 2002). 
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g). Penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran 

perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa 

memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. 

Penilaian autentik menilai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

siswa. Penilaian tidak hanya guru, tetapi bisa juga teman lain atau orang 

lain. 

Karakteristik pembelajaran berbasis CTL antara lain: 

1. kerjasama  

2. saling menunjang  

3. menyenangkan, tidak membosankan. 

4. belajar dengan bergairah. 

5. pembelajaran terintegrasi. 

6. menggunakan berbagai sumber. 

7. siswa aktif. 

8. sharing dengan teman. 

9. siswa kritis guru kreatif. 

10 dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta-

peta gambar, artikel, humor, dan lain-lain. 

Dalam CTL, sebagai salah satu sumber data untuk melihat 

kemajuan belajar siswa tetap dilaksanakan tes. Hanya untuk 

pengumpulan data kemajuan belajar itu, tidak hanya menggunakan tes, 

prinsip yang di gunakan adalah penilaian yang sebenarnya. Nilai siswa  
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yang utama di peroleh dari penampilan siswa sehari-hari ketika belajar. 

Apakah ia sudah belajar dengan keras, bagaimana hasilnya, bagaimana 

buku catatannya (Anonim, 2002).

Perbedaan pola pendekatan kontekstual dan pendekatan 

konvensional menurut Rustaman (2002) dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

  Tabel 1. Perbedaan Pola Pendekatan Kontekstual dan Konvensional  

No Konvensional Kontekstual 

1 

 

2 

 

3. 

 

 

4. 

Pemilihan informasi oleh guru 

 

Cenderung terfokus pada satu 

bidang (disiplin) tertentu. 

Memberikan tumpukan informasi 

kepada siswa sampai pada saatnya 

di perlukan. 

Penilaian hasil belajar hanya 

melalui Kegiatan akademik 

berupa ujian (ulangan). 

Pemilihan informasi berdasarkan 

kebutuhan individu siswa. 

Cenderung mengintegrasikan beberapa 

bidang (disiplin) 

Menerapkan penilaian autentik melalui 

penerapan praktis dalam pemecahan 

masalah. 

 Hasil belajar diukur dengan berbagai cara: 

proses bekerja, hasil karya, penampilan 

rekaman, dan tes. 

  (Sumber: Rustaman, 2002) 

 
Pendekatan CTL memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran, 

setting pembelajaran tidak selalu di kelas, dan media apa saja untuk 

belajar. Prinsipnya, orang-orang di sekitar, benda-benda koran, majalah 

bekas, pohon-pohon. Semua adalah media dan sumber belajar. (Anonim,  

2002). 

Dalam penelitian ini penilaian hasil belajar kelas esperimen 

dengan pendekatan kontekstual meliputi proses bekerja, hasil karya, 

penempilan dan tes. Penilaian proses bekerja dapat diamati pada saat 

siswa mendapat permasalahan dalam LDS kemudian mendiskusikan 
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bersama kelompoknya untuk dibuat kesimpulan dan menjawab 

permasalahan yang ada. Penilaian hasil karya berupa laporan sementara 

hasil diskusi dan hasil pengamatan preparat serta spesimen yang ada. 

Penilaian penampilan dilihat dari presentasi hasil diskusi dan penarika 

kesimpulan diskusi kelompok. Penilaian berupa tes dilakukan pada akhir 

pertemuan setelah semua materi keanekaragaman hewan selesai diajarkan 

dan dibahas. Tes yang dilakukan berupa tes objektif multiple choice 

sebanyak 40 soal.  

  Penerapan pendekatan kontekstual pada pokok bahasan 

Keanekaragaman  Hewan. 

Penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada 

proses KBM dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang 

melibatkan peran aktif siswa, sehingga siswa dapat mengkontruksi 

pengetahuan dari pengetahuan awal yang mereka miliki dan 

menghubungkannya melalui interaksi dengan obyek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungan mereka. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

pada materi keanekaragaman hewan, diharapkan siswa memiliki 

kompetensi dasar dapat: 

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi 

untuk mengelompokkan makhluk hidup. 

 Metode yang digunakan adalah pengamatan dan diskusi.  

Langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: 
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a.  Pembukaan yaitu dengan menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang dibahas yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan konteks keseharian siswa yang berkaitan tentang topik yang 

dibahas, juga mengembangkan pemikiran siswa dengan cara membantu 

siswa untuk bekerja menemukan dan membangun sendiri pengetahuan 

dan ketrampilannya. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan preparat, 

specimen atau gambar hewan. 

b.  Membagi siswa dalam kelompok belajar yang terdiri 5-6 orang. 

Belajar kelompok akan lebih memudahkan untuk menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit, apabila mereka dapat saling 

mendiskusikan masalah-masalah dengan teman sekelompoknya. 

c.  Memberikan permasalahan pada siswa yang ada pada LDS disertai 

pengamatan specimen dan preparat, kemudian setiap siswa memecahkan 

permasalahan tersebut dalam kelompoknya. Dengan pemecahan masalah 

ini siswa diharapkan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang 

masalah yang dihadapi dan menyusun langkah-langkah untuk pemecahan 

masalah serta mendiskusikan dalam kelompoknya, kemudian dilanjutkan 

dengan menarik kesimpulan sementara. 

d.  Mempresentasikan hasil kesimpulan sementara di depan kelas. 

e.  Siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing guru. 

f.  Penutup yaitu mengajak siswa melakukan refleksi dari seluruh 

kegiatan yang dilakukan. 

4. Keanekaragaman Hewan 
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Secara garis besar materi Keanekaragaman Hewan adalah sebagai 

berikut: 

Konsep: berdasarkan adanya persamaan dan perbedaan ciri hewan 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok 

Sub konsep:  

a. Hewan bertulang belakang dan hewan tak bertulang belakang berbeda 

dalam struktur. 

b. Kelompok-kelompok yang mempunyai tulang belakang mempunyai 

ciri khas. 

Keanekaragaman hewan Avertebrata 

(Protozoa, Porifera, Coelentarata, Plathyhelminthes, Nemathelminthes,  

Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata ). 

Pada keanekaragaman Protozoa dapat dilakukan dengan menggunakan 

alat mikroskop, sedangkan hewan yang lain seperti kelas Porifera, 

Coelentarata, Arthropoda, Echinodermata, Mollusca, Plathyhelminthes, 

Nemathelminthes, dan Annelida dengan menggunakan media asli atau 

yang telah diawetkan. Hal ini mendorong siswa untuk mengalami sendiri 

dan bukan menghafal pengetahuan, dengan belajar memecahkan masalah 

melalui pengamatan, mengkomunikasikan, memprediksikan, dan 

menggolongkan. Karena pengetahuan bukan suatu fakta yang siap 

diterima tetapi harus dikontruksi oleh siswa. 

Keanekaragman Hewan Vertebrata. 

(Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mammalia). 
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Untuk Keanekaragaman Vertebrata pembelajaran dapat dilakukan 

dengan mengamati hewan asli di sekitar sekolah atau rumah dan gambar-

gambar untuk mengetahui pola morfologi hewan tersebut. 

Pada  pembelajaran materi Keanekaragaman Hewan diharapkan 

siswa mampu melakukan pengamatan dan menginterpretasikan hasil 

pengamatannya dengan indikator pencapaian hasil belajar berupa siswa 

mampu: 

1. Membedakan hewan-hewan bertulang belakang dan yang tidak 

bertulang belakang. 

2. Mengelompokkan hewan-hewan yang bertulang belakang (pisces, 

amphibi, reptilia, aves, dan mamalia). 

3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan mengenai variasi makhluk 

hidup di lingkungan sekolah atau rumah. (dikutip dari: Draft Silabus 

Pembelajaran Biologi SMP, 2003). 

 

B. HIPOTESIS  

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Dengan penerapan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa kelas VII D SMP NEGERI I 

SRAGEN pada konsep keanekaragaman hewan.”        
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

1.  Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan komparasi yang akan dilakukan pada siswa 

kelas VII SMP NEGERI I SRAGEN pada tahun ajaran 2005/2006 yang 

beralamat di Jl. Sukowati 162 Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yang 

terdiri dari 6 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 252 siswa. Kelas dan 

siswa yang menjadi setting penelitian adalah wakil dari populasi yang 

representatif artinya segala karakteristik dari populasi hendaknya 

tercermin dari sampel siswa yang diambil. Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel digunakan adalah teknik cluster random sampling 

yaitu pengambilan secara acak dengan undian, yang terambil pertama 

sebagai kelas kontrol atau yang dikenai pengajaran biasa, dan yang 

terambil kedua sebagai kelas eksperiman atau yang dikenai pengajaran 

dengan pendekatan kontekstual. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui  bahwa semua kelas VII di SMP N I 

Sragen ini homogen atau mempunyai keadaan dan kondisi yang sama 

sehingga dapat dipakai sebagai kelas eksperimen atau kelas kontrol 

(Lampiran 44).  

 

2.  Faktor yang Diteliti dan Variabel Penelitian 

Faktor yang diselidiki meliputi guru dan siswa  

a. Faktor guru, yang diamati adalah cara guru dalam menerapkan 

pendekatan kontekstual pada kegiatan belajar mengajar, apakah sudah 

sesuai dengan langkah-langkah yang tertulis dengan rencana 

pembelajaran atau belum.  

b. Faktor siswa, yang diamati adalah aktifitas siswa dalam mengikuti 

proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa. 
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c. Pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi aktivitas siswa dan guru. 

Variabel penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

Variabel bebas (x): model pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual dan pembelajaran konvensional ( ceramah ). 

Variabel terikat (y): hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

keanekaragaman hewan. 

Variabel kontrol: guru dan jenis subjek (materi) yang diajarkan. 

3.  Rancangan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan 

menggunakan pola rancangan random tes. 

Kelompok perlakuan Postes 

eksperimen X Tes 

Kontrol X0 Tes 

           (Arikunto, 2002) 

 

X = pembelajaran pada pokok bahasan keanekeragaman hewan dengan 

pendekatan kontekstual 

X0 = pembelajaran konsep pada pokok bahasan keanekaragan hewan 

dengan pendekatan konvensional. 

Dalam penelitian ini peneliti mengajar dalam kelas eksperimen 

yaitu mengajar menggunakan pendekatan kontekstual dan juga mengajar 

dalam kelas kontrol dengan pendekatan konvensional (ceramah). Materi 

yang diajarkan adalah sama yaitu keanekaragaman hewan. Penilaian 

dilakukan selama proses belajar (aspek afektif dan psikomotorik) dan 

diakhir pembelajaran yang berupa tes objektif (aspek kognitif ).  
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4.  Prosedur Penelitian 

a.  Instrumen Penelitian. 

Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian : 

1) Pembatasan materi yang akan diteskan yaitu tentang 

keanekaragaman hewan meliputi: klasifikasi dan contoh-

contoh hewan avertebrata dan vertebrata. 

2)   Menentukan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tes 

yaitu 1 jam pelajaran (1x45 menit).  

3)    Menentukan jumlah butir tes berdasarkan jenis materi yang 

ada   sebanyak 45 butir soal. 

4) Menentukan tipe tes yaitu multiple choice. Hal ini dikarenakan 

mengandung lebih banyak segi-segi positif misalnya lebih 

representatif mewakili isi dan luas bahannya, lebih objektif, 

dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik 

dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksa, lebih 

mudah dan cepat memeriksanya karena dapat menggunakan 

kunci tes, pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain, dan 

dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang 

mempengaruhi. 

5)  Menentukan jenjang yang meliputi aspek C1, C2, C3 (ingatan, 

pemahaman, penerapan). Dalam hal ini hanya mencantumkan 

3 aspek karena yang banyak digunakan di sekolah sampai 
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sekarang hanya 3 buah saja tetapi aspek yang lain bukan 

berarti tidak diperhatikan. 

6)  Menentukan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal dengan cara 

mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan kemudian 

memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok 

materi. Dalam hal ini pokok materi meliputi klasifikasi hewan 

vertebrata dan avertebrata, ciri-ciri hewan vertebrata dan 

avertebrata, serta contoh-contoh hewan vertebrata dan 

avertebrata. 

b.  Uji coba instrumen penelitian 

Untuk mengadakan perbaikan terhadap instrumen penelitian 

yang nantinya digunakan untuk mengambil data, maka instrumen 

perlu diuji cobakan. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen 

tersebut layak digunakan untk mengambil data atau tidak. Indikator 

untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu instrumen antara lain 

dengan mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukaran soal. 

Setelah melalui uji homogenitas dikehui bahwa siswa kelas 

VII A sampai VII D semua dapat dipakai untuk uji coba soal. Untuk 

siswa kelas VII C dan VII D telah terpilih sebagai kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dalam penelitian ini. Oleh karena itu dipilih satu 

diantara VII A atau VII B untuk uji coba soal. Dalam penelitian ini 

VII B digunakan untuk uji coba soal setelah perangkat tes disusun. 
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Pelaksanaan uji coba soal sebelum kelas eksperimen dan kelas 

kontrol terdapat materi keanekaragaman hewan.    

Untuk uji homogenitas dapat dijelaskan pada lampiran 44. 

Uji homogenitas ini berdasarkan ulangan harian materi sebelumnya. 

Untuk lebih lengkapnya pada lampiran 44 juga dihitung variansi 

gabungan, koefisien barlett, dan X2 batas = 1,796 < 7,81 maka 

kelompok yang diujicobakan mempunyai varians yang sama. 

c.  Analisis perangkat uji coba 

1).Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. ( Arikunto, 1998 ). 

Validitas soal-soal tes mengacu pada validitas isi dan 

validitas butir. Untuk mengukur validitas butir digunakan rumus 

korelasi point biseral yaitu: 

rpbis = q
P

St
 Mt- Mp

 

Keterangan : 

rpbis =  koefesien korelasi point biserial 

Mp =  mean skor dari subyek yang menjawab betul item yang 

dicari korelasinya dengan tes 

Mt  = mean skor total (skor rata-rat dari seluruh 

pengikut tes) 

St  = standar deviasi skor total 

P  = proporsi subyek yang menjawab betul item 

tersebut 

q  = 1-P 
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Harga rpbis yang diperoleh dibandingkan dengan harga r 

tabel dengan ketentuan jika rpbis > r tabel maka soal valid.  

(Arikunto, 2002 ). 

 

 

 

2)Tingkat Kesukaran Soal  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sulit untuk mengetahui tingkat kesukaran suatu soal 

dapat digunakan rumus: 

         B 
P =  
         Js 
Keterangan: 

P : Tingkat kesukaran 

B : Jumlah siswa yang menjawab benar 

Js : Jumlah siswa seluruhnya 

(Suherman, 1990 ). 

kriteria: 

0,00 < P < 0,30 : Sukar 

0,30 < P < 0,70 : Sedang 

0,70 < P < 1,00 : Mudah 

3) Daya Pembeda Soal 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal 

dari alat ukur ini adalah:  

       BA       BB 
D    =          
        JA       JB 

 –  
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Keterangan: 

Dp: Daya pembeda soal 

BA: Banyaknya peserta tes dikelompok atas yang menjawab 

benar 

BB: Banyaknya peserta tes dikelompok bawah yang 

menjawab benar 

JA: Jumlah siswa kelompok atas 

JB: jumlah siswa kelompok bawah  

Klasifikasi daya pembeda soal adalah: 

0,00 < Dp ≤ 0,20  jelek 

0,20 < Dp ≤ 0,40  cukup 

0,40 < Dp ≤ 0,70  baik 

0.70 < Dp ≤ 1,00   baik sekali 

( Suherman, 1990 ). 

4)  Reliabilitas Instrumen 

Untuk menetukan reliabilitas tes hasil belajar biologi 

digunakan rumus kr-21 yang dapat ditulis sebagai berikut 

( )
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
KVt

MKM1
1k

kr11  

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir soal atau pertanyaan 

M : skor rata-rata 

Vt : varian total 
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Harga r11 yang diperoleh digunakan untuk menghitung 

standar error dengan rumus: 

SEr11 = 
NY
qp 11

 

P1 = mungkin  yangmaksimalskor  jumlah
responden diperoleh skor yang jumlah

 

q1 = 

maksimalskor  X itembanyaknya  X respondenbanyaknya 
mungkin  yangmaksimalskor  jumlah

 

 Setelah SE diperoleh, harga dikalikan dengan 1,96(yaitu 

harga Z untuk peluang 95%), dan hasilnya merupakan batas 

minimal reliabilitas. 

 d. Pelaksanaaan Penelitian. 

 Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII C 
sebagai kelas kontrol dan siswa kelas VII D sebagai kelas eksperimen. 
Materi keanekaragaman ini diajarkan selama 3 pertemuan sebanyak 6 JP 
(Jam Pelajaran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2 
mengenai langkah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dengan 
pendekatan konvensional. 
Tabel 2. Langkah Pembelajaran antara Pendekatan Kontekstual dengan 

Pendekatan Konvensional. 
 

Pendekatan kontekstual Pendekatan konvensional 

1. Pembukaan: guru mengajukan 

pertanyaan sesuai konteks kaseharian 

siswa  

1. Pembukaan: guru menjelaskan 

materi pelajaran dengan metode 

ceramah. 

2. Guru membagi siswa dalam 

kelompok yang terdiri 5-6 orang. 

2. Guru membagi siswa dalam 

kelompok yang terdiri 5-6 orang. 

3. Siswa melakukan pengamatan 

spesimen dilanjutkan diskusi LDS.  

3. Siswa melakukan diskusi membahas 

permasalahan dalam LDS. 

4. Mempresentasikan hasil kesimpulan 

di depan kelas. 

4. Mempresentasikan hasil kesimpulan 

di depan kelas. 

5. Siswa menarik kesimpulan dengan 

dibimbing guru.  

5. Siswa menarik kesimpulan dengan 

dibimbing guru.  
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6. penutup: mengajak siswa melakukan 

refleksi dari seluruh kegiatan yang 

dilakukan.  

6. Tidak ada refleksi dari pembelajaran 

yang telah disampaikan hanya 

pemberian kesimpulan dari materi. 

5.   Metode Pengumpulan Data  

5.1 Metode Dokumenter / Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan daftar nama 

siswa dan nilai ulangan harian siswa pokok bahasan sebelumnya. 

Data tersebut dipakai untuk uji homogenitas dalam menentukan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.. 

5.2 Metode Tes  

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data hasil 

belajar biologi pokok bahasan keanekaragaman hewan. Tes yang 

digunakan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda. Bentuk ini 

dipilih karena skoringnya lebih objektif, cepat, mudah, dan dapat 

mencakup lingkup uji yang luas. Materi tes dikembangkan atas 

validitas isi yaitu melalui penyusunan kisi-kisi. Banyak item yang 

dipersiapkan untuk diujicobakan sebanyak 45 butir. Melalui 

analisis item akan dipilih item-item yang memenuhi syarat. 

5.3 Metode Kuesioner 

Metode ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 

kelas eksperimen terhadap pola pembelajran dengan pendekatan 

kontekstual. Pertanyaan kuesioner ini meliputi ketertarikan 

dengan pendekatan kontekstual, tanggapan cara dan gaya 
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mengajar guru, pemahaman siswa terhadap media yang digunakan 

serta peningkatan keaktifan siswa (Lampiran 38). 

   

5.4 Metode Observasi (pengamatan) 

Observasi (penagamatan) ini mengambil data hasil 

observasi terhadap keaktifan siswa selama proses pembelajaran, 

penilaian kegiatan dan hasil belajar siswa, observasi pertanyaan, 

jawaban, dan pendapat siswa (Lampiran 27 sampai Lampiran 35). 

Selain itu juga penilaian terhadap kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (Lampiran 39). Cara 

menganalisis keaktifan siswa selama proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut: skor maksimal yang diperoleh dibagi skor total 

maksimal dikali 100% (Lampiran 13). Untuk mengetahui nilai 

akhir penilaian kegiatan siswa adalah sebagai berikut: nilai tugas 

ditambah nilai keaktifan ditambah 2 kali nilai tertulis dibagi 4 

(Lampiran 14). Sedangkan untuk analisis data lembar observasi 

pertanyaan, jawaban dan pendapat siswa sesuai skala Thurstone 

karena jawabannya menunjukkan tingkatan (Arikunto, 2002)  

5.5 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi 

berupa tanggapan dari guru setelah melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual dan tanggapan siswa selama KBM 

berlangsung (Lampiran 40). Dari hasil wawancara dengan guru 
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diperoleh kesimpulan bahwa guru sangat terkesan terhadap 

penerapan pendekatan kontekstual karena keaktifan, pemahaman, 

dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 

6.  Metode Analisis Data  

a. Uji Kesamaan Dua Varians ( Uji Dua Pihak ) 

Uji kesamaan dua varians ini bertujuan untuk mengetahui 

variansi dari kedua kelompok, apakah mempunyai variansi yang 

sama atau tidak, sehingga penelitian ini dapat terus berlangsung 

(Sudjana, 1998). 

Disini memiliki data distribusi normal variansi 2
2

2
1 αα =  

terkecilvarians
 terbesarvariansF =  

 

Hipotesis: 

Ho = αk
2 = αe

2 

Ha = αk
2 ≠ αe

2 

Ho diterima jika Fhit 
αF

2
1≤

 (nt – 1)(nk – 1) 

Dengan taraf nyata α=5%dengan  dk  pembilang = nb – 1 , penyebut 

= nk – 1 

b. Uji normalitas data penelitian. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh normal atau tidak. Jika data penelitian normal berarti 

penelitian telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara 
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ilmiah (Sudjana 1996). Rumus yang digunakan untuk menguji 

kenormalan data adalah uji chi kuadrat, yaitu: 

X2 = 
( )∑

=

−k

1i

2

Ei
EiOi

 

Keterangan: 

X2  = Chi kuadrat  

Oi = Frekuensi pengamatan 

Ei = Frekuensi harapan  

Hasil perhitungan  X2 hitung dikonsultasikan dengan  X2 tabel 

dengan dk = k – 1 dan taraf signifikan 5%. Jika X2 hitung lebih kecil 

daripada X2 tabel, maka data dikatakan normal. 

c.  Uji perbedaan dua rata-rata 

Untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar konsep 

pembelajaran dari dua kelompok yang harus dipenuhi yaitu sampel 

dari populasi yang berdistribusi normal. 

Pasangan hipotesisnya: 

21 μμ ==oH  

21 μμ ≠=aH  

1μ  = Rata-rata postes kelompok eksperimen 

2μ  = Rata-rata postes kelompok control 

Ho diterima jika ( ) ( )21.1121
2
11 −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

<<−
znn

hit
z

ttt
n α

α  

Jika varians hasil tes tidak berbeda digunakan rumus: 
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thit =  
n
1

n
1S

x - x

ke

ke

+  

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

Jika varians hasil tes berbeda maka: 

thit =  
nn

S

x - x

k

2

e

2
e

ke

kSS
+  

Tolak Ho jika thit ≥
ke

kkee

ww
twtw

+
+ ..

 

we  = 
e

2
e

n
S

 ; wk = 
k

2
k

n
S

 

te  = t(1 - α) ; (ne – 1) 

te  = t(1 - α) ; (nk – 1) 

Rumus ini digunakan untuk uji beda rata-rata hasil belajar 

kedua kelas. Dari hasil uji rata-rata hasil belajar di ketahui  

ada perbedaan rata-rata. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar antara pendekatan kontekstual dengan konvensional 

pada sub konsep keanekaragaman hewan di SMP N I Sragen diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

1. Hasil Belajar Siswa          

 Setelah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan berbeda yaitu 

pendekatan kontekstual dan pendekatan konvensional diperoleh hasil tes 

kognitif, psikomotorik dan afektif dari 2 kelas yang diteliti disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa Konsep Keanekaragaman Hewan 
Pada 2 Kelas Yang diteliti. 

VII C VII D  

Kognitif Afektif Psikomotor Kognitif Afektif Psikomotor

Interval 57,20-99 62,5-97,5 64,28-100 68,20-99 65-97,5 78,56-100 

Rata-rata 71,16 75,36 85,52 85,52 82,92 92,17 
Keterangan: Perhitungan secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 31. 

 
 Indikator ketuntasan belajar siswa adalah tes ranah kognitif dan 

psikomotor minimal 75 serta nilai tes ranah afektif telah mencapai nilai 60. 

Dengan melihat Tabel 2 di atas, diketahui bahwa secara  klasikal indikator 

keberhasilan belajar untuk ranah psikomotor dan afektif di 2 kelas yang 

diteliti telah tercapai. Penilaian ranah kognitif berupa tes tertulis setelah 

semua materi keanekaragaman hewan selesai diajarkan. Sedang aspek 
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efektif dan psikompotorik berupa lembar observasi aktivtas siswa selama 

pembelajaran berlangsung didukung sikap kesaharian siswa. Selain itu juga 

adanya angket pendapat siswa tentang suaka margasatwa dan keterampilan 

siswa dalam melakukan pengamatan dan diskusi (Lampiran 23 dan 

Lampiran 24).  

 Dalam penelitian ini pengukuran ranah afektif tidak dapat 

dilakukan setiap saat (dalam arti pengukuran formal) karena perubahan 

sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga 

pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai. Sehubungan dengan 

tujuan penilaiannya ini maka yang menjadi sasaran penilaian aspek afektif 

adalah perilaku anak didik, bukan pengetahuannya. Pertanyaan afektif tidak 

menuntut jawaban benar atau salah, tetapi jawaban yang khusus tentang 

dirinya mengenai minat, sikap, dan internalisasi nilai (Arikunto, 2002). 

 Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil 

belajar berupa penampilan. Biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau 

dimulai dengan pengukuran ranah kognitif. Instrumen yang digunakan 

mengukur keterampilan biasanya berupa matriks. Ke bawah menyatakan 

perperincian aspek (bagian keterampilan) yang akan diukur, ke kanan 

menunjukkan besarnya skor yang dapat dicapai (Arikunto, 2002).  

 Berdasarkan data hasil penelitian yang diambil dengan 

menggunakan tes konsep keanekaragaman hewan selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan uji t dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

disajikan dalam Tabel 4.  
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Tabel 4. Hasil Analisis Uji t Untuk Mengetahui Perbedaan Hasil Belajar 
Antara Pendekatan Kontekstual Dan Konvensional. 

Sumber variasi Rata-rata Standar deviasi t hitung dk t tabel 

Kelompok eksperimen 83,25 9,58 

Kelompok kontrol 71,16 8,79 

6,024 82 1,99 

Keterangan : Perhitungan secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran 47 

Berdasarkan tabel di atas diketahui t hitung=6,024 lebih besar dari ttabel 

5% = 1,99 sehingga disimpulkan ada perbedaan signifikan pada hasil belajar 

antara kelompok eksperimen yang diberi pendekatan kontekstual dengan 

kelompok kontrol yang diberi pendekatan konvensional. 

Dalam penelitian ini penilaian hasil belajar kelas eksperimen dengan 

pendekatan kontekstual meliputi proses bekerja, hasil karya, penampilan dan 

tes. Penilaian proses bekerja dapat diamati pada saat siswa mendapat 

permasalahan dalam LDS kemudian mendiskusikannya bersama kelompok 

untuk dibuat kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada. Penilaian 

hasil karya berupa laporan sementara hasil diskusi dan hasil pengamatan 

preparat serta spesimen yang ada. Penilaian penampilan di lihat dari 

presentasi hasil diskusi dan penarikan kesimpulan diskusi kelompok. 

Penilaian berupa tes dilakukan pada akhir pertemuan setelah semua materi 

keanekaragaman hewan selesai diajarkan dan dibahas. Tes yang dilakukan 

berupa tes objektif multiple choice sebanyak 40 soal. 

2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Setelah dilakukan analisis data hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran konsep keanekaragaman hewan dengan pendekatan 

kontekstual dan konvensional disajikan dalam Tabel 5. 



 

 

42

Tabel 5. Rekap Hasil Observasi Aktivitas  Siswa 

Skor petanyaan Skor jawaban Skor pendapat 

Jumlah 
siswa 

 
Tidak 
logis 
(1) 

Fakta 
buku 
(2) 

Sintesis 
luar 
buku 
(3) 

Salah 
(1) 

Benar, 
sederhana 

(2) 

Benar, 
lengkap  

(3) 

Tidak 
relevan  

(1) 

Penting 
(2) 

Sangat 
penting 

(3) 

VII C 12 7 6 3 12 5 - 11 4 

VII D 8 11 6 - 8 12 - 12 3 
 Keterangan: Perhitungan secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 33 

sampai Lampiran 35. 
 

  Indikator keberhasilan untuk aktifitas siswa yaitu sejumlah 

siswa melakukan 3 aspek aktifitas yang telah ditetapkan. Untuk kelas VII C 

sebanyak 6 siswa kualitas pertanyaan merupakan sintesis luar buku, 7 siswa 

pertanyaan merupakan fakta di buku, 12 siswa pertanyaannya merupakan 

sintesis luar buku, 7 siswa pertanyaan merupakan fakta di buku, dan 12 

siswa pertanyaannya tidak logis. Untuk kualitas jawaban 3 siswa menjawab 

salah, 13 siswa jawabannya benar dan sederhana, 5 siswa benar dan 

lengkap. Kualitas kontribusi pendapat sebanyak 11 siswa mengemukakan 

pendapat yang penting dan 4 siswa berpendapat sangat penting. 

  Untuk kelas VII D sebanyak 8 siswa kualitas pertanyaan 

tidak logis, 11 siswa pertanyaan merupakan fakta buku, dan 6 siswa 

pertanyaan merupaka sistesis luar buku. Sebanyak 8 siswa menjawab benar 

dan sederhana, 12 siswa menjawab benar dan lengkap. Kualitas pendapat 

sebanyak 12 siswa mengemukakan pendapat yang penting dan 3 siswa 

berpendapat sangat penting. 
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3. Hasil Kuisioner Tanggapan Siswa. 

 Untuk hasil kuisioner tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran konsep keanekaragaman hewan disajikan pada Tabel 6 

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Siswa Terhadap Proses 

Pembelajaran. 

Jumlah Siswa  Jumlah Siswa  Pertanyaan 

Ya  % Tidak % 

Tertarik dengan pendekatan kontekstual 42 95,23 2 4,76 

Menyukai cara dan gaya mengajar guru 39 92,86 3 7,14 

Media mudah dipahami 38 90,48 4 9,52 

Keaktifan siswa meningkat 39 92,86 3 7,14 
Keterangan: Perhitungan lengkap dapat diihat dalam Lampiran 38.  

          Berdasarkan hasil kuisioner tanggapan siswa untuk kelas VII 

D diketahui 40 siswa (95,23 %) menyatakan tertarik dengan pembelajaran 

pendekatan kontekstual. Sebanyak 92,86 % menyukai cara mengajar dan 

gaya mengajar guru. Sebanyak 90,48 % siswa memahami dan mengerti 

media yang dipakai guru. Sebanyak 92,86 % siswa menyatakan 

keaktifannya meningkat selama pembelajaran berlangsung. 

4. Hasil observasi kinerja guru 

Dalam pelaksanaan pembelajaran konsep keanekaragaman hewan, 

guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan silabus dan rencana 

pembelajaran yang sudah disusun. Hasil observasi kinerja guru dalam proses 

pembelajaran disajikan dalam Tabel 6. 

 



 

 

44

Tabel 6. Rekapitulasi Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran. 

Jumlah skor pertemuan ke No Kegiatan 
guru 

I II III IV V VI VII 

1 pendahuluan 12 13 9 10 11 14 19 

2 inti 10 12 20 20 20 20 20 

3 penutup 6 8 8 8 8 8 8 

Persentase kinerja 
guru (%) 

70,45 
(sedang)

77,27 
(baik) 

84,09 
(baik) 

86,36 
(baik) 

88,63 
(baik) 

93,13 
(baik) 

95 
(baik) 

Keterangan: Perhitungan secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 39. 

Kriteria persentase kinerja guru adalah sebagai berikut: < 25 (kurang), 25-50 

(cukup), 51-75 (sedang), dan 76-100 (baik) (Arikunto, 2002). 

Berdasarkan hasil pengamatan, secara umum kinerja guru dalam 

proses pembelajaran sudah baik dan mengalami peningkatan. Guru sudah 

melakukan semua tahap pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. 

Wawancara dengan guru mitra dilakukan pada akhir pembelajaran. Menurut 

guru pembelajaran patut dicontoh. Guru menyatakan terkesan karena 

dengan diterapkannya pendekatan kontekstual sebagian besar siswa menjadi 

berani bertanya dan mengutarakan pendapat. Siswa aktif mencari tahu 

penyelesaian masalah yang diberikan dengan malakukan kegiatan 

pengamatan dan diskusi. Motivasi dan minat belajar juga meningkat. Hasil 

belajar dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik di 2 kelas cukup bagus.  

 
B. Pembahasan 

 Dengan berdasarkan pada analisis data pembelajaran konsep 

keanekaragaman hewan bagi siswa kelompok eksperimen dengan kelompok 

siswa kelompok kontrol  hasil belajar yang dalam pembelajarannya 

menggunakan pendekatan kontekstual lebih baik daripada yang menggunakan 
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pendekatan konvensional. Setelah dilakukan analisis data, ternyata diperoleh 

hasil yang berbeda signifikan berdasarkan tes yang dikerjakan para siswa. 

Perhitungan uji t nilai kognitif menunjukkan harga t hitung sebesar 6,024 

sedangkan harga t tabel untuk dk= 82 dengan taraf signifikansi 5 % adalah 1,99 

(Lampiran 48). Jika harga thit lebih besar dari harga t tab, maka hipotesis kerja 

(Ha) memenuhi kriteria diterima dan hipotesis  nihil (Ho) ditolak.   

 Pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata nilai kognitif siswa 

sebesar 83,25, rata-rata nilai psikomotorik siswa sebesar  92,17 dan nilai 

afektif siswa sebesar  82,92 sedangkan pada kelas kontrol diperoleh rata-rata 

nilai kognitif 71,16, rata-rata nilai afektif siswa sebesar 75,36 dan rata-rata 

nilai psikomotorik siswa sebasar 85,52 (Lampiran 31 dan Lampiran 32), jadi 

kelas yang pembelajarannya menggunakan pendekatan kontestual hasil belajar 

siswanya lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang manggunakan 

pendekatan konvensional. Penilaian aspek kognitif di peroleh dari hasil tes 

keanekaragaman hewan yang dilakukan setelah semua materi selesai 

diajarkan. Penilaian aspek kognitif dan aspek psikomotorik diperoleh dari 

hasil pengamatan guru selama proses pembelajaran berlangsung dan lembar 

observasi sikap serta keterampilan siswa dalam melakukan pengamatan dan 

diskusi (Lampiran 23 dan Lampiran 24). 

      Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa, jumlah siswa yang 

mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban dan mengutarakan pendapat 

lebih bagus kualitasnya kelas eksperimen dari pada kelas kontrol. Hal ini 

disebabkan karena siswa kelas eksperimen merasa lebih tertarik dan lebih 
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memahami pembelajaran keanekaragaman hewan dengan pengamatan secara 

langsung specimen dilanjutkan dengan diskusi, suasana kelas dan juga cara 

mengajar guru menjadi lebih menyenangkan (Lampiran 33,34, dan 35).   

     Dengan pendekatan  kontekstual, guru dapat mengetahui seberapa jauh 

pengetahuan siswa tentang materi yang diajarkan, siswa dapat lebih 

memahami materi karena siswa dapat belajar mengalami sendiri dan bukan 

hanya menghafal.   

 Penggunaan pendekatan kontekstual lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa sub konsep keanekaragaman hewan 

dibandingkan dengan pengajaran menggunakan pendekatan konvensional. Hal 

ini dikarenakan pendekatan kontekstual dapat memotivasi belajar siswa, 

karena menyebabkan respon dan perhatian siswa lebih besar apalagi disertai 

beberapa contoh spesimen hewan invertebrata. selain itu guru mampu 

memahami dan mempraktekkan 5 elemen yaitu pengaktifan pengetahuan yang 

ada, perolehan pengetahuan yang baru, pemahaman pengetahuan, 

mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman, serta melakukan refleksi 

sehingga respon siswa menjadi meningkat. Kegiatan utama dalam 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual; adalah diskusi untuk membahas 

permasalahan dalam LDS yang didahului dengan kegiatan pengamatan untuk 

memahami fakta-faktanya.(Anonim, 2002) 

 Pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan konvensional, 

siswa cenderung mengutamakan indera pendengarannya sehingga hasil 

kurang optimal, padahal proses belajar berkaitan dengan siswa yang belajar 
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mengalami sendiri dan tidak hanya sekedar menghafal, pengetahuan 

merupakan keterampilan yang dapat diterapkan, siswa dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, dan proses belajar dapat merubah struktur kognisi di 

otak. Pada pendekatan konvensional siswa hanya sebagai penerima secara 

pasif, menerima rumus atau kaidah (membaca, mendengarkan, mencatat, dan 

menghafal), tanpa memberikan kontribusi ide dalam proses pembelajaran. 

 Untuk nilai hasil belajar yang meliputi aspek kognitif dan 

psikomotorik berbeda sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing kelas. 

Indikator keberhasilan untuk ranah afektif dan psikomotorik di 2 kelas secara 

umum telah tercapai. Namun untuk aspek psikmotorik di kelas VII C masih 

ada 3 siswa yang hasilnya belum optimal yaitu dibawah 75. Keterampilan 

bukan hanya meliputi gerakan motorik melainkan juga perwujudan fungsi 

mental yang bersifat kogntif.   

 .Pengukuran ranah afektif dilakukan dengan cara meminta siswa 

mengisikan angket yang berisi skala sikap tentang suaka margasatwa dan 

kepunahan hewan langka (Lampiran 23). Untuk 2 kelas yang diteliti 

keberhasilan belajar untuk ranah afektif disebabkan pengaruh pengalaman 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu peran guru dalam pembelajaran juga 

ikut mempengaruhi sikap dalam pengisian angket tentang suaka margasatwa 

dan kepunahan hewan langka. Sikap (attitude) adalah kecenderungan yang 

relatif menetap dengan cara tertentu (Bruner dalam Syah, 2003). 

 Secara umum kinerja guru dalam pembelajaran di kelas sudah baik 

dan mengalami peningkatan. Guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai 
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rencana pembelajaran yang telah disusun. Guru sudah melaksanakan tahapan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dari 

beberapa aspek rata-rata guru melaksanakan kegiatan dengan cukup baik. 

Pada setiap pertemuannya guru selalu memberikan pendahuluan berupa 

motivasi, appersepsi, dan mengkomunikasikan TPK (Tujuan Pembelajaran 

Khusus). Untuk kegiatan ini meliputi pertanyaan awal ke siswa, 

mengkoordinir dalam kelompok, sebagai fasitatator dan pembimbing jalannya 

diskusi. Kegitan penutup meliputi penyusunan kesimpulan dan pelaksanaan 

evaluasi atau tes tertulis. 

 Ada beberapa alternatif pemacahan yang sudah dilakukan oleh 

guru untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa. Pertama, guru dapat menarik 

perhatian siswa dengan menciptakan situasi pembelajaran yang 

menyenangkan. Kedua, guru mampu menyajikan materi dengan cara yang 

menarik dan mengatur materi sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga 

perhatian siswa terpusat pada pelajaran.  . Ketiga, guru dapat menciptakan 

suasana kelas yang menantang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas 

tetapi terkendali. Guru dapat membuat situasi dan kondisi kelas tidak kaku 

terikat dengan susunan yang mati, tetapi sewaktu-waktu sesuai dengan 

kebutuhan siswa . Keempat, guru berperan sebagai fasilitator yang 

memberikan kemudahan siswa dalam belajar kelompok. Selain itu guru telah 

membimbing dan mendorong siswa untuk belajar seoptimal mungkin sesuai 

dengan kemampuan siswa. Kelima, guru menghargai pendapat siswa di depan 
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siswa lainnya. Guru dapat mendorong siswa agar selalu mengajukan 

pendapatnya secara bebas (Dalyono, 2001). 

 Untuk memperoleh hasil ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

yang optimal kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang 

optimal kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang diterapkan masih 

perlu penyempurnaan dan peningkatan dalam pelaksanaan sesuai kenyataan 

yang ditentukan dalam kegiatan penelitian ini. Misalnya dalam hal persiapan 

media yang sesuai dengan materi yanhg akan dibahas, guru harus dapat 

memprhitungkan waktu yang diperlukan untuk pokok bahasan yang berbeda, 

adanya kerjasama yang baik serta timbal balik antara guru dan siswa sehingga 

pembelajaran sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam silabus dan 

pencana pembelajaran (RP). Dengan melihat pemaparan di atas maka 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa  hasil belajar dan pemahaman siswa yang 

menggunakan pendekatan kontekstual lebih baik dibandingkan dengan 

pendekatan konvensional.  

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari uji t diperoleh (thit 

6,024 > ttab 1,99) dapat ditarik kesimpulan ada perbedaaan hasil belajar yang 

signifikan antara pengajaran menggunakan pendekatan kontestual dan 

pendekatan konvensional sub konsep keanekaragaman hewan pada siswa 

kelas VII C dan VII D semester 1 SMP Negeri 1 Sragen tahun ajaran 
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2005/2006. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan keaktifan 

dan pemahaman siswa serta siswa mampu memenuhi kriteria tuntas belajar 

secara klasikal pada konsep tersebut. Dari hasil analisis data kuesioner 

(tanggapan siswa kelas eksperimen terhadap pendekatan kontekstual) dapat 

dilihat bahwa keaktifan dan pemahaman siswa meningkat. Untuk wawancara 

dengan guru mengenai pendekatan kontekstual menilai perlu diterapkan daam 

pembelajaran biologi, dan hasil observasi terhadap siswa kelas ekperimen 

lebih baik daripada kelas kotrol.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat disajikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat digunakan 

sebagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar 

pada pembelajaran konsep keanekaragaman hewan. Pengelolaan waktu dan 

pengelolaan kelas perlu diperhatikan oleh guru supaya pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual dapat berlangsung sesuai rencana 

pembelajaran (RP) yang telah disusun, sehingga guru dan siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran. 

Mengingat  sampel yang digunakan dalam penelitian ini sedikit, maka peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti tentang perbedaan kontekstual dengan 

pendekatan  konvensional diharapkan menggunakan populasi yang lebih luas 

dengan penelitian yang lebih banyak. 
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Pendekatan kontekstual dapat diterapkan pada sub kosep yang lain seperti: 

pencernaan manusia, perkembangbiakan tumbuhan berbiji, dan ekosistem. 
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Lampiran 1 

SILABUS KEANEKARAGAMAN HEWAN 

Nama Sekolah : SMP 1 SRAGEN 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / Semester : VII IPA / I 

Standar Kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri 

kehidupan. 
STRATEGI PEMBELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 
TATAP MUKA 

PENGALAMAN 

BELAJAR 

INDIKATOR PENILAIAN 
ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

Menerapkan konsep dasar-

dasar klasifikasi  serta tujuan 

klasifikasi untuk 

menggelompokkan makhluk 

hidup 

Penggelompok

an hewan 

Informasi 

singkat guru 

Pengamatan 

atau 

identifikasi 

oleh siswa 

Menggunakan carta 

struktur tubuh 

belalang dan katak 

untuk menjelaskan 

perbedaan hewan 

vertebrata dan 

avertebrata 

Menggunakan 

awetan dan 

specimen 

beberapa hewan 

yang mewakili 

Membuat 

perbandingan ciri 

khusus hewan 

vertebrata dan 

avertebrata 

Membedakan 

hewan satu 

dengan lainnya 

berdasarkan cirri 

khususkripsikan 

pentin  

Mendes gnya 

Tes tertulis 

Kinerja 

penugasan 

14X45 menit Buku paket 

biologi: 

Erlangga, 

Galaxy 

Puspa Mega 
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kelompok 

vertebrata dan 

avertebrata 

Menggunakan 

preparat awetan 

mikroskopis 

untuk 

menidentifikasika

n ciri-ciri hewan 

bersel 1 

Membuat dan 

menggunakan 

kunci determinasi 

sederhana untuk 

menggelompokka

n aneka ragam 

hewan yang 

diamati 

dilakukan 

klasifikasi hewan  

erminasi sederhana 

minasi 

Mengetahui 
Kepala SMP N 1 Sragen           Guru Mata Pelajaran Biologi
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Lampiran 2 

Rencana Pembelajaran ke 1 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata pelajaran  : Biologi 

Kelas/semester  : VII / 1 

Pokok bahasan  : Keanekaragaman Hewan 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Standar kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep          

keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri kehidupan 

A. Kompetensi Dasar 

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi untuk 

menggelompokkan makhluk hidup.  

B. Indikator 

• Membedakan hewan-hewan bertulang belakang dan tidak bertulang 

belakang. 

• Menyebutkan ciri-ciri umum hewan bertulang belakang dan tidak bertulang 

belakang. 

• Menyebutkan contoh-contoh hewan bertulang belakang dan tak bertulang 

belakang. 

C. Strategi Pembelajaran 

1.  Pendekatan  : Kontekstual 
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2.  Model pembelajaran : Curah pendapat 

3.  Langkah Pembelajaran 

a. Pendahuluan 

Prasyarat : Sebutkan hewan-hewan yang ada disekitar kita. 

Motivasi : Coba kalian bedakan antara belalang dengan katak! 

Masalah : Apa saja perbedaan kedua hewan tersebut?    

b. Kegiatan Inti  

Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil 4-5 orang. 

Guru memberikan media asli pada 8 kelompok. 

Siswa memberikan pengamatan dilanjutkan diskusi dengan 

mengerjakan LKS yang disediakan. 

c. Penutup 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Menyimpulkan hasil diskusi. 

 

Kesimpulan: 

Hewan dikelompokkan 2: Bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. 

Peredaran darah belalang terbuka. 

Peredaran darah katak tertutup. 

Sistem saraf vertebrata di dorsal. 

Sistem saraf avertebrata di ventral. 

D. Media Pembelajaran. 

• Specimen dan preparat awetan. 
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• Lembar kerja siswa. 

• Buku biologi Airlangga, Galaxy Puspa Mega. 

 

E. Penilaian. 

• Tertulis: post test. 

Soal post tes 

1. Sebutkan perbedaan system peredaran darah pada katak dan pada 

belalang! 

2. Sebutkan perbedaan system saraf pada katak dan belalang! 

• Laporan hasil diskusi. 

• Keaktifan siswa. 

Hal ini dapat diamati pada saat proses belajar mengajar berlangsung seperti  

a. Pertanyaan siswa 

b. Tanggapan siswa 

c. Jawaban siswa 
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Lampiran 3 

Rencana Pembelajaran ke 2 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata pelajaran  : Biologi 

Kelas/semester : VII/ I 

Pokok bahasan : Keanekaragaman Hewan 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Standar kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep 

keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri kehidupan. 

 

A.  Kompetensi Dasar 

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi 

untuk menggelompokkan makhluk hidup. 

 

B.  Indikator 

• Menjelaskan 3 ciri utama hewan bersel satu. 

• Menyebutkan bagian-bagian tubuh Amoeba secara tepat. 

 

C.  Strategi Pembelajaran 

1.  Pendekatan  : Kontekstual 

2.  Model pembelajaran : Kooperatif 
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3.  Langkah Pembelajaran  

3. Pendahuluan 

Prasyarat : Sebutkan contoh hewan Protozoa 

Motivasi : Coba perhatikan hewan yang terdapat dalam air 

rendaman jerami ini. 

Permasalahan : Bagaimana bentuk dari Amoeba. 

4. Inti 

Guru menyiapkan perlengkapan untuk praktikum Protozoa. 

Siswa melakukan pengamatan mikroskopis untuk hewan bersel satu. 

Guru membimbing siswa dalam pengamatan mikroskopis. 

5. Penutup 

Siswa mempresentasikan dan menyimpulkan hasil dikusi. 

Kesimpulan 

Ciri hewan bersel satu: 

Tubuhnya hanya terdiri satu sel. 

Seluruh kegiatan hidupnya di dalam sel. 

Cara hidupnya ada yang bebas dan ada yang parasit. 

Perkembangbiakannya dilakukan secara vegetatif dan generatif. 

 

D.  Media Pembelajaran 

• Specimen dan preparat awetan. 

• Lembar Kerja Siswa. 

• Buku Biologi Airlangga, Galaxy Puspa Mega. 
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E.  Penilaian. 

• Tertulis: post test 

Soal post tes 

1. Sebutkan 3 ciri hewan bersel satu! 

2. Sebutkan contoh hewan bersel satu (2 saja) 
 
• Laporan hasil diskusi 

• Keaktifan siswa. 
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Lampiran 4 

Rencana Pembelajaran ke 3 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/semester : VII / I 

Pokok Bahasan : Keanekaragaman Hewan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep 

keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri kehidupan. 

 

A.  Kompetensi Dasar 

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi 

untuk menggelompokkan makhluk hidup. 

 

B.  Indikator 

• Menjelaskan 3 ciri utama hewan berpori 

• Menyebutkan manfaat hewan berpori. 

• Menjelaskan 3 ciri utama hewan berongga. 

• Menyebutkan contoh hewan berongga. 
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C.  Stategi Pembelajaran 

1.  Pendekatan : Kontekstual 

2.  Model Pembelajaran : Kooperatif 

3.  Langkah Pembelajaran 

a. Pendahuluan 

Prasyarat : Sebutkan ciri hewan berpori dan berongga. 

Motivasi : Coba perhatikan hewan yang ada di depan kalian. 

Contoh specimen Aurelia sp, Meandrina sp. 

Permasalahan : Apa yang dapat kalian simpulkan dari pengamatan 

tersebut! 

b. Inti  

Guru menyiapkan bahan praktikum dengan specimen. 

Siswa melakukan pengamatan dengan specimen dilanjutkan diskusi 

kelas. 

c. Penutup 

Siswa mempresentasikan dan menyimpulkan hasil diskusi. 

 

Kesimpulan 

• Ciri hewan berpori: 

Tubuh mempunyai pori-pori halus. 

Tubuh tersusun banyak sel. 

Kebanyakan hidup di laut. 
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• Ciri hewan berongga:  

Tubuh berongga  

Mempunyai lapisan yang disebut mesoglea. 

 

D.  Media pembelajaran  

• Specimen dan preparat awetan. 

• Lembar Kerja Siswa. 

• Buku Biologi Airlangga, Galaxy Puspa Mega. 

 

E.  Penilaian  

• Tertulis: post test 

Soal post tes 

1. Sebutkan ciri-ciri hewan berpori! 

2. Sebutkan ciri-ciri hewan berongga! 

3. Sebutkan contoh hewan berpori dan berongga (masing-masing 2 saja)!  

• Laporan hasil diskusi. 

• Keaktifan siswa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

65

Lampiran 5 

Rencana Pembelajaran ke 4 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ semester : VII/I 

Pokok Bahasan : Keanekaragaman Hewan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit. 

Standar Kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep 

keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri kehidupan. 

A. Kompetensi Dasar  

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi 

untuk mengelompokkan makhluk hidup. 

B. Indikator 

• Membedakan hewan-hewan bertulang belakang dan tidak bertulang 

belakang. 

• Menyebutkan ciri-ciri umum hewan bertulang belakang  

C. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Kontekstual 

2. Model Pembelajaran : Kooperatif 

3. Langkah Pembelajaran :  

a. Pendahuluan 
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Prasyarat  : Sebutkan contoh hewan Arthropoda. 

Motivasi  : Amatilah hewan yang kalian bawa. 

Permasalahan : Amati dan golongkan hewan yang ada berdasarkan 

ciri-ciri.  

b. Inti  

Guru mempersiapkan specimen dan membagi dalam 8 kelompok. 

Siswa melakukan diskusi informasi dan mengerjakan 

mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk filum Arthropoda. 

c. Penutup. 

Siswa mempresentasikan dan menyimpulkan hasil diskusi. 

• Kesimpulan. 

Hewan berbuku-buku dikelompokkan menjadi 4 yaitu Insecta, 

Myriapoda, Crustacea, dan Arachnida. 

Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna: kupu-kupu. 

Hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna: jangkrik. 

D. Media Pembelajaran 

• Specimen dan preparat awetan. 

• Lembar kerja siswa. 

• Buku biologi Airlangga dan Galaxy Puspa Mega. 

E. Penilaian. 

• Tertulis: post test. 

Soal post tes 
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1. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan berilah 

contohnya! 

2. Sebutkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna dan 

berilah contohnya! 

3. Sebutkan 4 kelompok hewan berbuku-buku! 

• Laporan hasil diskusi. 

• Keaktifan siswa. 
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Lampiran 6 

Rencana Pembelajaran ke 5 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : VII / 1 

Pokok Bahasan : Keanekaragaman Hewan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep 

keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri kehidupan. 

A. Kompetensi Dasar 

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi untuk 

mengelompokkan makhluk hidup. 

B. Indikator  

• Menjelaskan ciri-ciri hewan berkulit duri. 

• Menyebutkan 5 kelas hewan berkulit duri. 

• Menjelaskan ciri-ciri hewan lunak. 

• Menyebutkan 3 kelas hewan lunak. 

C. Langkah Pembelajaran 

a. Pendahuluan 

Prasyarat         : Sebutkan contoh hewan tingkat rendah yang ada di laut. 

Motivasi  : Perhatikan contoh hewan ini  (bintang laut) 
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Permasahan   : Amati dan tulislah hasil pengamatan kalian. 

b. Inti 

Guru menyiapkan specimen dan membagi 8 kelompok. 

Siswa mengamati hewan Mollusca dan berkulit duri. 

Guru membimbing pengamatan dan diskusi siswa. 

c. Penutup  

Kesimpulan 

Ciri hewan berduri: 

• Tubuhnya berduri dengan berbentuk simetris radial. 

• Alat geraknya berupa kaki tabung yang berjumlah banyak. 

•  Habitat di laut. 

•   Kelas hewan berkulit duri: Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, 

Crinoidea, Holothuroidea. 

Ciri hewan lunak: 

• Tubuh lunak, licin, dan berlendir. 

• Terbungkus cangkang dari zat kapur. 

• Kelas hewan lunak: Cephalophoda, Pelecypoda, Gastropoda. 

D. Media Pembelajaran 

• Specimen dan preperat awetan. 

• Lembar kerja siswa. 

• Buku biologi Airlangga, Galaxy Puspa Mega. 

E. Penilaian. 

• Tertulis: post test. 
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1. Sebutkan ciri-ciri hewan berkulit duri beserta contohnya! 

2. Sebutkan ciri-ciri hewan lunak beserta contohnya!  

• Laporan hasil diskusi. 

• Keaktifan siswa. 
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Lampiran 7 

Rencana Pembelajaran ke 6 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / semester : VII / 1 

Pokok Bahasan : Keanekaragaman Hewan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep 

keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri kehidupan. 

A. Kompetensi Dasar. 

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi untuk 

menggelompokkan makhluk hidup. 

B. Indikator. 

• Menyebutkan 3 ciri hewan cacing. 

• Mengelompokkan hewan cacing berdasarkan bentuknya. 

• Menyebutkan 2 contoh cacing yang bermanfaat bagi manusia. 

• Menyebutkan 2 contoh cacing yang merugikan manusia. 

C. Strategi Pembelajaran. 

1. Pendekatan  : Kontekstual 

2. Model Pembelajaran : Kooperatif 

3. Langkah Pembelajaran 
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a. Pendahuluan. 

Prasyarat : Sebutkan macam cacing berdasarkan bentuknya. 

Motivasi : Coba perhatikan hewan yang ada di depan kalian 

    Contoh specimen cacing tanah. 

Permasalahan : Coba kalian bedakan, macam-macam cacing yang    

ada di depan kalian. 

b. Inti. 

Guru menyiapkan specimen menjadi 8 kelompok praktikum. 

Siswa melakukan pengamatan dengan specimen. 

Guru membimbing siswa dalam melakukan pengamatan specimen. 

c. Penutup 

Kesimpulan 

• Cacing berdasarkan bentuknya ada 3 yaitu: 

• Cacing tanah (Plathyhelminthes ). 

• Cacing gilig ( Nemathelminthes ). 

• Cacing gelang (Annelida ). 

D. Media Pembelajaran. 

• Specimen dan preparat awetan. 

• Lembar kerja siswa. 

• Buku Biologi Airlangga dan Galaxy Puspa Mega. 

E. Penilaian 

• Tertulis: post test. 

Soal post tes 
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1. Sebutkan cirri-ciri hewan cacing! 

2. Sebutkan penggolongan hewan cacing beserta contohnya! 

• Laporan hasil diskusi. 

• Keaktifan siswa. 
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Lampiran 8 

Rencana Pembelajaran ke 7 

 

Satuan Pelajaran : Sekolah Menengah Pertama. 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : VII / 1 

Pokok Bahasan : Keanekaragaman Hewan. 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Siswa dapat mengaplikasikan konsep 

keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri kehidupan. 

 

A. Kompetensi Dasar. 

Menerapkan konsep dasar-dasar klasifikasi serta tujuan klasifikasi untuk 

mengelompokkan makhluk hidup. 

 

B. Indikator. 

Membedakan ciri-ciri hewan bertulang belakang berdasarkan pengelompokan 

dengan kunci determinasi sederhana. 

 

C. Strategi Pembelajaran. 

1. Pendekatan : Kontekstual. 

2. Model Pembelajaran : Kooperatif. 
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3. Langkah Pembelajaran : 

a. Pendahuluan. 

Prasyarat : Berikan 5 contoh hewan yang termasuk mamalia. 

Motivasi : Dengan dasar apa kambing di masukkan dalam 

mammalia. 

Masalah : Diskusikan dengan teman sekelompokmu mengapa kucing 

dan anjing dimasukkan dalam satu kelompok hewan 

mamalia. 

b. Inti. 

Guru mempersiapkan bahan dan bagan kunci determinasi sederhana.  

Guru melakukan pengamatan dengan bagan kunci determinasi. 

Guru membimbing siswa dalam mengerjakan tugas. 

c. Penutup. 

Kesimpulan. 

Kucing dan anjing di masukkan dalam 1 kelompok mammalia karena 

kucing dan anjing mempunyai kelenjar mammae dan menyusui anaknya 

waktu kecil. 

 

D. Media Pembelajaran 

• Specimen dan preparat awetan. 

• Lembar Kerja Siswa. 

• Buku Biologi Airlangga dan Galaxy Puspa Mega. 
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E. Penilaian. 

• Tertulis: post test. 

1. Sebutkan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada katak dan ayam! 

2. Sebutkan kelompok hewan yang termasuk dalam reptile! 

• Laporan hasil diskusi. 

• Keaktifan siswa. 
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Lampiran 9 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

 

Kegiatan 1 
I. Tujuan 

Siswa dapat menjelaskan perbedaan fisiologis antara hewan bertulang belakang (Avertebrata) 

dengan hewan bertulang belakang (Vertebrata). 

II. Alat dan Bahan 

1. Chart struktur tubuh belalang. 

2. Chart struktur tubuh katak. 

III. Cara kerja 

1. Perhatikan gambar di bawah ini dengan baik! 

 
2. Bandingkan srtuktur tubuh belalang (Avertebrata) dan struktur 

tubuh katak (Vertebrata) kemudian isikan hasil pengamatan kalian 

pada tabel berikut! 

Tabel pengamatan 
  

no Hal yang diamati Belalang Katak 
1. Susunan saraf (terdiri atas...)  

 
 

 

2. Letak susunan saraf (di atas atau 
di bawah saluran pencernaan) 

 
 
 

 

3. Sistem peredaran darah (alat dan 
sifatnya) 

 
 
 

 

 
Pertanyaan: 
1. Apakah yang dimaksud dengan susunan saraf tangga tali? 

Jawab:................................................................................ 
2. Apakah yang dimaksud dengan ganglion? 

Jawab:................................................................................ 
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3. Dari gambar diatas, hewan yang mana yang mempunyai ruas-ruas 

tulang belakang? 

Jawab:............................................................................... 
4. Apakah yang dimaksud sistem peredaran darah terbuka? 

Jawab: .............................................................................. 
5. Apakah yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tertutup? 

Jawab:............................................................................... 
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Lampiran 10 
 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 

 
Kegiatan 2 
I. Tujuan 

Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri Rhizopoda, Ciliata, dan 
Flagellata. 

II. Alat dan Bahan. 

Alat: 
Mikroskop, kaca benda, kaca penutup, pipet, botol kosong. 
Bahan: 
Air kolam/ selokan/ sawah/ rumput kering. 

III. Cara kerja 

1. Mengambil air dengan pipet kemudian teteskan setetes air ke atas kaca 

benda yang bersih. Menutup dengan kaca penutup. 

2. Mengamati di bawah mikroskop. Menentukan organisme yang kalian 

amati termasuk dalam Rhizopoda, Ciliata, atau Flagellata. 

3. Jika organisme yang diamati bergerak cepat dan sulit diamati, masukkan 

organisme itu ke dalam “perangkap” serabut kapas. Caranya dengan 

meletakkan 5 helai serabut kapas pada kaca yang sudah ditetesi air 

kemudian tutup dengan kaca penutup organisme itu akan terperangkap 

oleh serabut kapas. 

4. Menggambar organisme yang kalian amati. Tukarkan dengan teman 

kalian yang organismenya berbeda. 
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Lampiran 11 
 
LEMBAR KEGIATAN SISWA  

 
Kegiatan 3. 
I. Tujuan. 

Siswa dapat menggelompokkan hewan berdasarkan strukturnya. 
II. Alat dan Bahan. 

Awetan, specimen, hewan-hewan di sekitar. 
III. Cara kerja 

Amati hewan-hewan dilingkungan sekitarmu! 
Tulislah nama-nama hewan yang telah kamu amati kemudian berilah tanda 

cek (V) pada kolom yang sesuai tabel berikut! 

Tabel pengamatan 
no Nama 

hewan 
Hewan tak bertulang belakang Hewan bertulang belakang 

  proto
zoa 

Pori 
fera 

coelen
terata 

ver
mes 

mol
lus
ca 

echino
derma
ta 

arthro
poda 

Pis
ces 

amphi
bia 

repti
lia 

aves mama
lia 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
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Lampiran 12 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Kegiatan 4. 
I. Tujuan 

Siswa dapat menggelompokkan beraneka ragam hewan dengan kunci 

determinasi sederhana. 

II. Metode 

Diskusi. 

III. Cara kerja 

 
1).  Perhatikan kunci determinasi di bawah ini!   
1. a. Bertulang belakang2 

 b. Tidak bertulang belakang6 
2. a. Menyusui anaknyaMamalia 

 b. Tidak menyusui anaknya3 
3. a. Tubuh ditutupi buluAves 

 b. Tubuh tidak ditutupi bulu4 
4. a. Alat gerak berupa siripPisces 

 b. Alat gerak tidak berupa sirip5 
5. a. Kulit selalu basahAmphibia 

 b. Kulit tidak selalu basahReptil 

6. a. Mempunyai eksoskeleton (rangka luarArthropoda 
 b. Tidak mempunyai eksoskeleton (rangka luarVermes 

 
2). Perhatikan gambar-gambar ini, kemudian isilah tabel di bawahnya sesuai 
contoh yang telah diberikan! 
 
 

no Hewan Urutan nomor yang ditentukan Golongan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

1a-2a mamalia 

 
Pertanyaan: 
1. Diantara hewan-hewan di atas adakah yang satu golongan? Apakah hewan 

dalam satu glongan masih mempunyai perbedaan ciri? Jelaskan! 
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Jawab:........................................................................................................ 
2. Diantara hewan-hewan di atas hewan manakah yang termasuk 

Avertebrata? 

Jawab:........................................................................................................ 
3. Diantara hewan-hewan diatas manakah yang termasuk Vertebrata? 

Jawab:........................................................................................................  
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Lampiran 13 
 

LEMBAR 
KEAKTIFAN SISWA SELAMA PROSES PEMBELAJARAN 

Petunjuk: Berilah skor kegiatan siswa selama proses pembelajaran pada kolom 
yang tersedia! 

Aspek yang diamati Nama 
kelompok 

Anggota 
1 2 3 4 

I      
II      
III      
IV      
V      
VI      
VII      
VIII      

Jumlah      
% nilai 
keaktifan 

     

 
Aspek keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

1. Melakukan pengamatan sesuai dengan petunjuk LKS. 

2. Mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi. 

3. Melaporkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. 

4. Menghargai pendapat orang lain.  

Keterangan: tiap aspek dinilai dengan angka 1-5. 
1= Rendah 
2= Cukup 
3= Rata-rata 
4= Diatas rata-rata 

 5= Istimewa  

NILAI KEAKTIFAN = %100x
maksimaltotalSkor

diperolehyangMaksimalSkor  

 
Sragen,  
Observer 
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Lampiran 14 
 

LEMBAR 
PENILAIAN KEGIATAN DAN HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 
Petunjuk: Berilah penilaian terhadap keaktifan, tugas, dan tes tertulis siswa dalam 
proses pembelajaran. 

Nama 
siswa 

Jenis nilai 

Nama 
siswa 

Nilai tugas 
(A) 

Nilai 
keaktifan 

(B) 

Nilai 
tertulis (C) 

NA 

4
2CBA ++

 

Keterangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Jumlah      
 

Sragen,  
Observer 
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Lampiran 15 
 

LEMBAR OBSERVASI 
PERTANYAAN SISWA 

Sekolah : SMP N I Sragen 
Kelas  :  
Mata pelajaran : Biologi                                                                                    
Konsep :  
Tanggal : 
 

Petunjuk: 
Isilah kolom berikut dengan nama siswa yang mengajukan pertanyaan selama 
proses pembelajaran dan diskusi kelas kemudian sesuaikan kualitas jawaban 
dengan skor sesuai jenis pertanyaannya! 
 

Kualitas kontribusi pertanyaan siswa No Nama siswa 
Tidak logis 

 (1) 
Fakta di buku 

(2) 
Sintesis luar 

buku (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
  Keterangan: 
Skor 1: Pertanyaan tidak logis, di karenakan salah pengertian atau salah konsep. 
Skor 2: Pertanyaan tentang definisi, konsep atau fakta yang sudah terdapat di 
buku. 
Skor 3: Pertanyaan yang berasal dari penggalian pikiran dan sintesis dari 
pengetahuan atau informasi sebelumnya. 
 
 
 

Sragen,  
Observer 
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Lampiran 16 
 

LEMBAR OBSERVASI 
JAWABAN SISWA TERHADAP PERTANYAAN 

Sekolah : SMP N I Sragen 
Kelas  :  
Mata pelajaran : Biologi 
Konsep : 
Tanggal : 
 

Petunjuk: 
Isilah kolom nama siswa yang memberikan jawaban selama proses pembelajaran 
dan diskusi kelas kemudian isilah kolom kualitas jawaban pertanyaan dengan skor 
yang sesuai jawaban tiap-tiap pertanyaan! 

Kualitas kontribusi jawaban pertanyaan No Nama siswa 
Salah (1) Benar, 

sederhana (2) 
Benar, 
lengkap (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
Keterangan: 
Skor 1: Jawaban salah 
Skor 2: Jawaban benar, dan penjelasan sederhana 
Skor 3: Jawaban benar, dan penjelasan lengkap 
 

Sragen,  
Observer 
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Lampiran 17 
LEMBAR OBSERVASI 

PENDAPAT SISWA TERHADAP PERMASALAHAN 
 

Sekolah : SMP N I Sragen 
Kelas  :  
Mata pelajaran: Biologi 
Konsep : 
Tanggal : 

Petunjuk:  
Isilah kolom nama siswa yang mengajukan pendapat selama proses pembelajaran 
dan diskusi kelas kemudian isilah kolom kualitas kontribusi pendapat dengan skor 
sesuai pendapat yang diberikan! 
 

Kualitas kontribusi pendapat No Nama siswa 
Tidak relevan 

 (1) 
Penting 

 (2) 
Sangat penting 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
Keterangan: 
Skor 1: Gagasan pendapat yang diajukan tidak relevan dengan masalah 
Skor 2: gagasan/ pendapat yang diajukan didukung oleh alasan-alasan, data, atau 
informasi lebih lanjut. 
Skor 3: Mengemukakan pendapat yang penting. 
 
 

Sragen,  
Observer 
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Lampiran 18 
ANGKET 

TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 
Nama siswa :  
Kelas  :  
Nomor absen :  

Petunjuk: 
Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai dengan keadaan kalian sebenarnya! 

Jumlah Komentar No Pertanyaan kunci 
Ya Tidak  

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4.  

Apakah kalian tertarik dengan 
pembelajaran kontekstual dibantu 
media asli. 
Apakah kalian senang dengan 
cara mengajar dan gaya mengajar 
guru anda (diskusi dan 
pengamatan). 
Apakah dengan media yang 
dipakai guru kalian dapat 
mengerti dan memahami. 
Apakah dengan pembelajaran 
kontekstual dapat meningkatkan 
keaktifan kalian dikelas. 

   

 Prosentase    
Sragen, 
Observer 

                                                                            
 



 

 

89

Lampiran 19 
PEDOMAN WAWANCARA 

Hari  : 
Tanggal : 
Waktu  : 

Bagi siswa 
No Pertanyaan kunci Jawaban 
1 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

3. 
. 
 
 
 

4. 

Bagaimana tanggapan dan kesan kalian 
selama mengikuti proses pembelajaran 
dengan pendekatan kontekstual dibantu media 
asli. 
 
Bagaimana kesan kalian terhadap cara 
mengajar guru biologi dengan menerapkan 
pendekatan kontekstual dibantu media asli. 
 
Bagaimana pemahaman kalian terhadap 
kondisi kelas saat proses pembelajaran 
dengan menerapkan pembelajaran kontekstual 
dibantu media asli. 
 
Bagaimana kesan kalian terhadap kondisi 
kelas pada saat proses pembelajaran dengan 
menerapkan pembelajaran kontekstual 
dibantu media asli. 
 
Apakah ada kesulitan atau hambatan dalam 
melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan kontekstual dibantu 
media asli. 

 

Bagi Guru 
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Lampiran 20 
Daftar nama-nama siswa kelas VII B 

No Nama Jenis kelamin 
1. Abu Bakar A.S L 
2. Adiek Hary R L 
3. Agus Surtono L 
4. Andika Candra P L 
5. Anistya Nur K P 
6. Ardianto Tri P 
7. Avilia Ryan S P 
8. Ayu Woro S P 
9 Barasanti Ayuningtyas P 
10. Deasy Indriawan P 
11. Dewantoro Priyo S L 
12. Dwi Ernawati P 
13. Dwi Retniningsih P 
14. Endrayu Fatika M P 
15. Erlando Pusta S L 
16. Etika Kristiana  P 
17. Fathia Mutiara Z P 
18. Gunawan Edy W L 
19. Gusti Putra P L 
20. Heni Kurniawati P 
21. Latifah Perwita S P 
22. Lavenia Pratama P 
23. Luthfi Candra K L 
24. Luthfiana Nur H P 
25. Mahmud Ibrahim L 
26. Mardiyani P 
27. Mella Nur A P 
28. Muhammad Arif A L 
29. Muhammad Wisnu L 
30. Novita Candra D P 
31. Noviyanti Choirun N P 
32. Nungky Asmaraning P 
33. Nuin Khayatch L 
34. Nur Asni P P 
35. Nur Wahyu P 
36. Pramesthi Dyah S P 
37. Priyantika Yuliningtyas P 
38. Rizky Azhar A L 
39. Septian Rizki S L 
40. Thoriq Aziz A L 
41. Vinda Yayan S P 
42. Wahyu Nugroho M P 
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Lampiran 21 
Daftar nama-nama siswa kelas VII C 

No Nama siswa Jenis kelamin 
1 Agung Kurniawan L 
2 Aldi Hermawan L 
3 Armandha Novitasari              P 
4 Aminatun Farida P 
5 Anakardian Kris B P 
6 Adi Sasongko L 
7 Anggarini Dyas T P 
8 Aref Eko P L 
9 Arista Febriana F P 
10 Arsila Eka D P 
11 Ayub Dhian P L 
12 Budi Nogroho L 
13 David Widya U L 
14 Diah Wahyuningsih P 
15 Eridani P 
16 Erina Rizky A P 
17 Fernandha Ayu K P 
18 Fitri Wisma T P 
19 Hilda Nur A P 
20 Huda Fat K L 
21 Indah Kusuma A P 
22 Indarto Wijanarko L 
23 Latifah Maulida P 
24 Muh. Akbar P L 
25 Mumtaz Sausan Y P 
26 Ninda Marina  P 
27 Ninengah Nila S P 
28 Nio Idra P  L 
29 Nur Hasanah P 
30 Owi Rinawati A P 
31 Pahlevi Betsytifani P 
32 Pondra Kusuma W  P 
33 Riris Mardiyana P 
34 Risa Prawesti P 
35 Robbeta Warih N L 
36 Ruzika Habib K L 
37 Santi Nirmawati P 
38 Satria Warih N L 
39 Stefanus Heri P L 
40 Sunnu Rainaldy L 
41 Theresian Oktovani P 
42 Widya Pratiwi P 
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No Pertanyaan 

kunci 
Jawa
ban 

Lampiran 25 
 

KISI-KISI SOAL 
 

NO SOAL No. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
(TPK) C1 C2 C3 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 

Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan 
bertulang belakang. 
 
Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan 
tak bertulang belakang. 
 
Siswa dapar menjelaskan ciri-ciri umum 
protozoa. 
 
Siswa dapat memberi contoh hewan-hewan 
protozoa. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum 
porifera. 
 
Siswa dapat menyebutkan organ pernafasan 
hewan porifera. 
 
Siswa dapat menyebutkan manfaat hewan 
porifera. 
 
Siswa dapat menjelaskan 
perkembangbiakan hewan coelentera. 
 
Siswa dapat memberi contoh hewan 
coelentera. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri 
Plathyhelminthes. 
 
Siswa dapat memberi contoh hewan 
Plathyhelminthes. 
 
Siswa dapat menjelaskan pengertian hewan 
hemaprodit 
 
Siswa dapat menjelaskan tentang manfaat 

2,3 
 
 
5 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
4 
 
 

6,7,9 
 
 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 
 
 

19,20 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

14,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Bagaiman
a kesan 
tehadap 
pembelajar
an dengan 
pendekata
n 
kontekstua
l dibantu 
media asli 
pada 
materi 
keanekara
gaman 
hewan. 
 
Bagaiman
a keaktifan 
siswa 
selama 
proses 
pembelajar
an dengan 
mengguna
kan 
pendekata
n 
kontekstua
l dibantu 
media asli. 
 
Kesulitan 
apa yang 
dihadapi 
dalam 
menerapka
n 
pembelajar
an 
kontekstua
l dengan 
dibantu 
media asli. 
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14. 
 
 

15. 
 
 

16. 
 
 

17. 
 
 

18. 
 
 

19. 
 
 

20. 
 
 

21. 
 
 

22. 
 
 

23. 
 
 

24. 
 
 

25. 
 
 

26. 
 
 

27. 
 

28. 
 

cacing bagi manusia. 
 
 
Siswa dapat menjelaskan tentang cacing 
yang merugikan manusia. 
 
Siswa dapat menjelaskan mengenai cacing 
tanah. 
 
Siswa dapat menjelaskan alat gerak pada 
hewan pada hewan mollusca. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri khusus 
hewan mollusca. 
 
Siswa dapat menyebutkan kelas dalam 
mollusca. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hewan 
berkulit duri. 
 
Siswa dapat menyebutkan kelas dalam 
Echinodermata. 
 
Siswa dapat menjelaskan alat gerak 
Echinodermata. 
 
Siswa dapat menyebutkan kelas dalam 
Anthropoda. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum 
Anthropoda. 
 
Siswa dapat menjelaskan tentang 
metamorfosis serangga. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum 
ikan. 
 
Siswa dapat menyebutkan macam-macam 
sirip pada ikan. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri umum katak. 
 
Siswa dapat menjelaskan fungsi selaput 
pada katak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

31,33 
 
 
 
 
 

34,35 
 
 
 

 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 

36 
 

 
Jika 
dibanding
kan 
dengan 
pembelajar
an 
sebelumny
a apakah 
proses 
belajar 
siswa 
lebih 
optimal 
dengan 
pembelajar
an 
kontekstua
l dibantu 
media asli. 
 
Apa 
kelebihan 
yang 
ditemukan 
selama 
proses 
pembelajar
an dengan 
mengguna
kan 
pendekata
n 
kontekstua
l dibantu 
media asli. 
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29. 

 
30. 

 
31. 

 
 

32. 
 
 

33. 
 

34. 

 
Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri reptil. 
 
Siswa dapat memberi contoh hewan reptil. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum 
burung. 
 
Siswa dapat menyebutkan beda jantung 
burung dengan hewan lain. 
 
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri mamalia. 
 
Siswa dapat menyebutkan hewan mamalia. 
 

 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
37,38 

 
 
 

40 
 
 
 
 
 

42,43,45 

 
 
 
 
 
 
 
 

41 
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Lampiran 26 
SOAL TES UJI COBA 

Petunjuk: Berilah tanda silang pada jawaban yang kamu anggap benar!  
 

1. Hewan bertulang belakang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali….. 
A. Mempunyai tulang belakang 
B. Memiliki rangka badan 
C. Mempunyai otak dan sumsum tulang belakang 
D. Sistem saraf tangga tali 

2. Sistem saraf pada hewan vertebrata berupa….. 
A. sel saraf 
B. tangga tali 
C. otak dan sumsum tulang belakang 
D. susunan otot tangga tali 
 

3. Sistem peredaran darah pada hewan vertebrata adalah….. 
A. terbuka 
B. tertutup 
C. tersembunyi 
D. terbalik 

4. Berikut ini ciri-ciri hewan avertebrata, kecuali…. 
A. Tidak mempunyai ruas-ruas tulang belakang 
B. Rangka eksoskeleton  
C. Sistem saraf terletak di lateral 
D. Sistem saraf terletak di ventral 
 

5. Berikut ini termasuk dalam kelas hewan yang mempunyai rangka luar, 
kecuali…. 
A. Arthropoda 
B. Porifera 
C. Aves 
D. Mollusca 

 
6. Berikut ini adalah ciri-ciri hewan bersel satu, kecuali….. 

A. Tubuhnya hanya terdiri satu sel 
B. Seluruh kegiatan hidupnya di lakukan di luar sel 
C. Cara hidupnya ada yang bebas dan ada yang parasit 
D. Perkembangbiakannya di lakukan secara kawin konjugasi dan tidak kawin 

membelah diri 
 

7. Dalam keadaan buruk hewan protozoa dapat berubah bentuk menjadi…. 
A. Pseudopodia 
B. Cilia 
C. Flagel 
D. Kista 
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8. Salah satu hewan rhizopoda yang dapat memberikan petunjuk akan adanya 
sumber minyak bumi adalah….. 
A. Amoeba 
B. Amoeba proteus 
C. Foraminifera 
D. Euglena 
 

9. Plasmodium malarie di tularkan kepada manusia melalui…. 
A. Nyamuk anopheles 
B. Ludah nyamuk 
C. Nyamuk malaria 
D. Sporozoid 
 

10. Berikut ini adalah ciri-ciri hewan berpori, kecuali…. 
A. Tubuhnya tersusun banyak sel 
B. Sel penyusunnya sudah terperinci 
C. Tubuhnya berpori-pori halus 
D. Habitatnya tidak di laut 
 

11. Hewan berpori bernafas melalui….. 
A. Alat pernafasan 
B. Akar batang 
C. Semua sel-sel tubuh 
D. Pori-pori 

12. Manfaat dari hewan berpori salah satunya adalah…. 
A. Spon pengganti sabun cuci 
B. Spon pengganti alat cuci 
C. Spon penyikat rumah 
D. Spon penggosok 

13. Hewan berikut yang tidak termasuk coelenterata adalah….. 
A. Ubur-ubur 
B. Sycon 
C. Hydra 
D. Mawar laut 

14. Coelentarata berkembang biak dengan kawin dan tidak kawin. 
Perkembangbiakan secara tidak kawin di lakukan dengan cara…. 
A. Tunas  
B. Mesoglea 
C. Konjugasi 
D. Membelah diri 

15. Coelenterata ( hewan berongga ) mempunyai 2 bentuk tubuh yaitu yang 
disebut dengan…. 
A. Polip dan mesoglea 
B. Polip dan polipo 
C. Medusa dan mesoglea 
D. Polip dan medusa 
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16. Bila di temukan hewan dengan ciri-ciri tubuh memanjang, tidak bersegmen-
segmen, pipih, kepalanya berbentuk segitiga, di temukan di air tawar. Maka 
hewan ini tergolong….. 
A. Cacing pipih ( plathyhelminthes ) 
B. Cacing gilig ( nemathelminthes ) 
C. Cacing berbuku-buku ( annelida ) 
D. Fasciola hepatica 
 

17. Di bawah ini termasuk dalam cacing pipih ( plathihelminthes )kecuali….. 
A. Taenia saginata 
B. Taenia solium 
C. Ascaris lumbricoides  
D. Fasciola hepatica 
 

18. Siput, cacing pita, dan cacing tanah termasuk hewan hermaprodit yang 
berarti…. 
A. Mempunyai alat kelamin jantan dan betina pada tubuhnya 
B. Mempunyai alat kelamin jantan 
C. Mempunyai alat kelamin betina 
D. Bertelur 
 

19. Golongan cacing yang menguntungkan bagi manusia diantaranya adalah…. 
A. Cacing planaria, cacing kremi, cacing palolo 
B. Cacing palolo, cacing wawo, cacing tanah 
C. Cacing wawo, cacing tanah, cacing hati 
D. Cacing tanah, cacing planaria, cacing pita 
 

20. Peryataan yang salah untuk cacing tanah adalah…. 
A. Membantu menyuburkan tanah 
B. Membantu membusukkan sampah 
C. Mempunyai kait untuk mencengkaram musuh 
D. Tubuhnya mempunyai segmen 

21. Cacing yang parasit terhadap manusia maupun hewan, misalnya lintah dan 
pacet, termasuk kelas… 

A. Cacing pipih 
B. Cacing pita 
C. Cacing gelang 
D. Cacing gilig 
 

22. Pasangan yang tidak sesuai adalaah… 
A. Kerang – berkaki pipih ( pelecypoda ) 
B. Bekicot – berkaki perut ( cephalopoda ) 
C. Keong mas- berkaki perut ( gastropoda ) 
D. Kerang mutiara – berkaki pipih ( pelecypoda ) 
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23. Cumi-cumi menangkap mangsanya dengan… 
A. Mulut 
B. Tentakel 
C. Kelenjar tinta 
D. Tubuh 
 

24. Yang termasuk dalam kelas molusca adalah… 
A. Pelecypoda, gastropoda, annelida 
B. Gastropoda, arthropoda, cephalopoda 
C. Cephalopoda, pelecypoda, gastropoda 
D. Pelecypoda, tuberpoda, gastropoda 
 

25. Berikut ini ciri-ciri hewan berkulit duri, kecuali …. 
A. Tubuhnya berduri-duri, dan berbentuk simetris radial 
B. Alat gerak kaki tabung yang berjumlah banyak 
C. Hidupnya dilaut 
D. Bernafas dengan insang 

 
26. Echinodermata bergerak dengan kaki berbentuk tabung di mana pada 

ujungnya terdapat alat penghisap. Kaki ini di sebut…. 
A. Kaki semu 
B. Ambulakral 
C. Pseudopodia 
D. Cilia 
 

27. Berikut ini kelas dalam Echinodermata…. 
A. Asteroidea, ophioroidea, echinoidea, holothuroidea 
B. Asteroidea, ophiuroidea, hexanoidea 
C. Asteroidea, bintang ular, echinoidea 
D. Holothuroidea, asteroidea, ophiuroidea 
 

28. Menurut struktur tubuhnya arthropoda di bedakan menjadi 4 golongan 
yaitu…. 

A. Insecta, myriapoda, crustacea, arachnoidea 
B. Insecta, cristacea, arthropoda, myriapoda 
C. Insecta, myriapoda, arthropoda, crustacea 
D. Insecta, arachnoidea, myriapoda, arthropoda 
 

29. Seorang siswa menemukan hewan dengan ciri-ciri memiliki kepala, dada, dan 
badan bersatu, kaki enam, badan belakang tidak berkaki. Ia berkesimpulan 
hewan tersebut tergolong kelas…. 
A. Insecta 
B. Arachnoidea 
C. Myriapoda 
D. Crustacea 
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30. Daur hidup serangga yang mengalami metamorfosis sempurna adalah…. 
A. Kepompong – dewasa – telur – ulat 
B. Telur – kepompong – ulat – dewasa 
C. Ulat – kepompong – telur – dewasa 
D. Telur – ulat – dewasa – kepompong 

 
31. Berikut ini adalah ciri-ciri dari ikan, kecuali…. 

A. Alat pernafasannya berupa insang 
B. Alat geraknya berupa sirip 
C. Bersifat ovivar 
D. Ikan termasuk hewan berdarah dingin 
 

32. 1. Sirip ekor  4. Sirip punggung 
      2. Sirip dada  5. Sirip anal 
      3. Sirip perut  6. Sirip semu 
      Ikan mempunyai alat gerak berupa sirip, berikut ini yang termasuk sirip pada      

ikan adalah kecuali…. 

A. 1, 2, 4 
B. 1, 2, 3 
C. 1, 2, 6 
D. 1, 3, 5 

33. Hewan yang tergolong kelas ikan adalah….. 
A. lumba-lumba 
B. hiu 
C. singa laut 
D. paus 

34. Hewan yang memiliki jantung tiga ruang adalah….. 
A. Ikan  
B. Amphibi 
C. Reptilia 
D. Burung 

35. Berikut adalah ciri-ciri dari katak kecuali…. 
A. Hidup di dua alam 
B. Fertilisasi eksternal  
C. Berdarah dingin 
D. Perkembangbiakannya beranak 
 

36. Fungsi selaput pada katak adalah…. 
A. Mencari mangsa 
B. Meloncat dan berenang  
C. Mencari teman 
D. Tandanya katak masih muda 
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37. Kelompok hewan yang tubuhnya di tutup oleh sisik adalah…. 
A. Mamalia 
B. Burung 
C. Amphibi 
D. Reptilia 
 

38. Ular berkembang biak secara…. 
A. Kawin 
B. Tidak kawin 
C. Bertelur 
D. Beranak 
 

39. Berikut adalah ciri-ciri dari reptilia, kecuali…. 
A. Alat pernafasannya paru-paru 
B. Tubuh tertutup kulit yang bersisik 
C. Peredaran darahnya tertutup 
D. Hidup di dua alam 
 

40. Ciri-ciri dari hewan unggas atau burung adalah sebagai berikut, kecuali…. 
A. Bernafas dengan paru-paru dan kantong-kantong hawa 
B. Mempunyai dua macam anggota gerak yaitu sayap dan kaki 
C. Termasuk hewan berdarah panas 
D. Tubuh tertutup oleh rambut 

41. Hewan yang mempunyai jantung empat ruang dengan sekat sempurna 
adalah….. 
A. Katak  
B. Burung dara 
C. Kadal 
D. Ikan tongkol 

42. Persamaan ciri antara mamalia dan unggas adalah…. 
A. Suhu tubuh tetap 
B. Tubuh tertutup rambut 
C. Bersifat vivivar 
D. Menyusui anaknya 

43. Berikut ini ciri-ciri mamalia, kecuali….. 
A. Mempunyai anggota gerak berjumlah 2 pasang 
B. Tubuh tertutup oleh rambut 
C. Mempunyai kelenjar susu 
D. Fertilisasi secara eksternal 
 

44. Nama kelompok kura-kura adalah…. 
A. Ophidia 
B. Lacertilia 
C. Chelonia 
D. Crocodilia 
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45. Hewan yang menyusui anaknya adalah….. 
A. Lumba-lumba 
B. Ikan pari 
C. Hiu 
D. Kakap 
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