BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dengan
menerapkan Model Siklus Belajar 5E (Learning Cycle) melalui puzzle gelkon
(gelas konsep) sebagai media untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada proses
pembelajaran Biologi yaitu pada standar kompetensi (SK) 3. Memahami manfaat
keanekaragaman hayati dan kompetensi dasar (KD) 3.3 Mendeskripsikan ciri-ciri
divisio dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi
terhadap siswa kelas XB SMAN 6 Kota Bengkulu, di diperoleh hasil sebagai
berikut:
4.1.1 Siklus I
Pada siklus I konsep yang diajarkan adalah ciri-ciri tumbuhan lumut dan
tumbuhan paku. Pada siklus I ini semua siswa dapat mengikuti kegiatan
pembelajaran (KBM) dengan jumlah seluruh siswa 27 orang.
1. Hasil Observasi Siklus I
a. Deskripsi Hasil Observasi Terhadap Akivitas Guru
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh observer I dan II
terhadap aktivitas guru pada siklus I dapat dideskripsikan bahwa dalam proses
pembelajaran menggunakan Model Siklus Belajar 5E (Leanring Cycle) melalui
media puzzle gelkon (gelas konsep), guru telah mampu melaksanakan tahap-tahap
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pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil pemerolehan skor
rata-rata aktivitas guru pada tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1. Analisa Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I
No.
1
2

Observer
I
II
Total Skor
Rata-rata
Kriteria

Skor
29
29
58
29
Baik

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, penelitian dengan menerapkan Model Siklus
belajar 5E (Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) dapat
meningkatkan aktivitas guru dan siswa. Penerapan Model Siklus belajar 5E
(Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) dilaksanakan dalam
2 siklus pada materi Dunia Tumbuhan. Siklus I diterapkan pada submateri
tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, selanjutnya siklus II diterapkan pada
submateri tumbuhan berbiji serta peranannya dalam kehidupan. Diketahui bahwa
aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung memperoleh skor rata-rata 29
dengan kriteria baik (lampiran 29a). Aspek penilaian pada lembar observasi
aktivitas guru terdiri dari 3 yaitu baik (B), cukup (C) dan kurang (K). Adapun
aspek dengan kriteria baik (B) adalah:
Tahap engangement pada aspek ke 1 membangkitkan minat dan
keingintahuan siswa, yaitu pertanyaan yang diberikan guru untuk membangkitkan
minat dan keingintahuan siswa sesuai materi (tumbuhan lumut dan tumbuhan
paku). Aspek ke 2 mengajukan pertanyaan sesuai dangan pengalaman siswa
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terkait dengan materi yang akan dibahas, yaitu pertanyaan yang diberikan guru
sesuai materi (tumbuhan lumut dan tumbuhan paku). Aspek ke 3 menjelaskan
tujuan dan manfaat pembelajaran, yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran yang
diberikan guru sesuai materi (tumbuhan lumut dan tumbuhan paku). Tahap
exploration pada aspek ke 5 membimbing siswa melakukan penyelidikan, yaitu
guru membimbing penyelidikan siswa sesuai panduan LKS ≥ 5 kelompok. Tahap
explanation pada aspek ke 6 membimbing siswa menjelaskan konsep yang
didapat dari hasil penyelidikan, yaitu guru membimbing siswa menjelaskan
konsep dari hasil penyelidikan ≥ 5 kelompok.
Tahap elaboration pada aspek ke 8 mendorong dan memfasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas
konsep), yaitu guru membimbing siswa mengaplikasikan konsep melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 5 kelompok. Aspek ke 9 mengingatkan
siswa pada penjelasan alternatif dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas
konsep), yaitu guru membimbing siswa mengingat kembali penjelasan alternatif
dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 5 kelompok. Tahap
evaluation pada aspek ke 10 mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa
dalam hal penerapan konsep baru dengan menggunakan tes, yaitu tes tertulis yang
diberikan oleh guru sesuai dengan materi (tumbuhan lumut dan tumbuhan paku).
Meskipun aktvitas guru dengan kriteria baik, tetapi masih ada aspek penilaian
dengan kriteria cukup (C), yaitu pada aspek sebagai berikut:
Aspek ke 4 : Membentuk kelompok kecil secara heterogen, memberi kesempatan
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siswa berdiskusi dalam kelompok.
Pada tahap exploration ini guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
kecil, agar siswa berusaha bekerja sama dalam kelompoknya. Guru
membagi siswa menjadi 5 kelompok, sehingga masing-masing kelompok
terdiri dari 5-6 orang siswa. Namun, guru tidak membagi kelompok secara
heterogen berdasarkan tingkat kemampuan kognitif siswa. Serta jumlah
anggota dalam satu kelompok tertalu banyak.
Aspek ke 7 : Meminta bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan.
Pada tahap explanation ini guru meminta bukti dan klarifikasi siswa dari
hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan. Guru meminta kelompok
siswa bergiliran menjelaskan ke depan kelas dengan membawa objek
tumbuhan lumut dan tumbuhan paku sebagai buktinya. Namun, guru
hanya meminta bukti dan klarifikasi dari 3 kelompok siswa, sedangkan 2
kelompok lainnya tidak dimintai bukti oleh guru.
b. Deskripsi Hasil Observasi Terhadap Akivitas Siswa
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh observer I dan II
terhadap aktivitas siswa pada siklus I dapat dideskripsikan bahwa dalam proses
pembelajaran berlangsung siswa telah mampu melaksanakan pembelajaran
dengan baik. Hal ini terlihat dari pemerolehan skor rata-rata aktivitas siswa pada
tabel 4.2 sebagai berikut:
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Tabel 4.2 Analisa Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
No.
1
2

Pengamat
I
II
Total Skor
Rata-rata
Kriteria

Skor
28
27
55
27,5
Baik

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pemerolehan total skor
aktivitas siswa dari ke dua observer adalah 55 dengan rata-rata skor yang
diperoleh 27,5 dapat dilihat (lampiran 29b). Rata-rata skor ini membuktikan
bahwa aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model
siklus belajar 5E (Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep)
termasuk dalam kriteria “baik”. Aspek penilaian pada lembar observasi aktivitas
siswa terdiri dari 3 yaitu baik (B), cukup (C) dan kurang (K). Adapun aspek
dengan kriteria baik (B) adalah:
Tahap engangement pada aspek ke ke 1 mengembangkan minat terhadap
topik bahasan, yaitu ≥ 5 siswa membangkitkan minat dan keingintahuannya
dengan merespon pertanyaan guru terkait materi yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari. Aspek ke 2 berusaha mengingat pengalaman sehari-hari
dan mengaitkan topik yang akan dibahas, yaitu ≥ 5 siswa merespon pertanyaan
guru. Tahap exploration pada aspek ke 4 membentuk kelompok kecil secara
heterogen dan berusaha bekerja sama dalam kelompok, yaitu ≥ 5 kelompok siswa
duduk dalam kelompoknya.
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Tahap explanation pada aspek ke 6 memberikan penjelasan dengan kalimat
sendiri terhadap konsep yang ditemukan, yaitu ≥ 5 kelompok siswa menjelaskan
konsep dengan kalimat sendiri. Tahap elaboration pada aspek ke 9 menerapkan
konsep dan keterampilan dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas
konsep), yaitu ≥ 5 kelompok siswa menerapkan konsep dan keterampilan dengan
menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep) sesuai dengan materi
(tumbuhan lumut dan tumbuhan paku). Tahap evaluation pada aspek ke 10
mengevaluasi belajarnya sendiri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan
mengerjakan tes yang diberikan oleh guru, yaitu ≥ 5 kelompok siswa mengerjakan
tes tertulis. Berikut ini beberapa aspek dalam pelaksanaan yang masih termasuk
dalam kriteria cukup (C) yaitu:
Aspek ke 3 : Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru.
Pada tahap engangement ini, siswa mendengarkan dan memperhatikan
penjelasan guru mengenai tujuan dan manfaat pembelejaran. Namun,
hanya 50% siswa yang mendengarkan penjelasan guru. Sedangkan 50%
siswa lainnya tidak mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru,
melainkan mengobrol dengan teman sebangku, mengantuk dan kecapean
karena sebelumnya juga mereka telah mengikuti pelajaran olahraga.
Aspek ke 5 : Melakukan penyelidikan.
Pada

tahap

exploration

ini

semua

kelompok

siswa

melakukan

penyelidikan yang telah diinstruksikan sebelumnya oleh guru. Namun,
ketika melakukan penyelidikan menggunakan LKS pada materi tumbuhan
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lumut dan tumbuhan paku, masih terdapat kelompok siswa yang bingung
membedakan antara daun fertil (sporofil) dan daun steril (tropofi) pada
tumbuhan paku.
Aspek ke 7 : Menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan.
Pada tahap explanation ini setiap kelompok siswa menunjukkan bukti dan
klarifikasi dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Namun, hanya 3
kelompok siswa yang menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil
penyelidikannya. Sedangkan 2 kelompok yang lainnya tidak menunjukkan
bukti hasil penyelidikan.
Aspek ke 8 : Siswa menyusun puzzle gelkon (gelas konsep)
Pada tahap elaboration ini seluruh kelompok siswa (5 kelompok)
mengaplikasikan konsep yang didapat setelah melakukan penyelidikan dan
penjelasan dengan menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) yang telah
diberikan oleh guru. Namun, dalam penyusunan puzzle gelkon (gelas
konsep), terdapat 1 kelompok yang berebutan dan tidak mengikuti
prosedur penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep) yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh guru.
2. Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus I
Hasil belajar siswa siklus I diperoleh dari nilai postest. Berdasarkan data
hasil belajar siswa, diperoleh hasil akhir seperti pada tabel 4.3 sebagai berikut:
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Tabel 4.3 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I
Siklus
I

Jumlah
Jumlah Siswa yang
Seluruh
memperoleh nilai ≥ 75
Siswa
27
21

Persentase Ketuntasan
Belajar Klasikal

Kriteria

77,7%

Tuntas

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, penelitian dengan menerapkan Model Siklus
belajar 5E (Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I persentase ketuntasan belajar
klasikal 77,7% dengan kriteria tuntas, dikarenakan dari 27 siswa terdapat 21 siswa
yang memperoleh nilai biologi ≥ 75 (lampiran 31). Meskipun persentase klasikal
sudah tuntas, tetap melaksanakan pembelajaran lanjutan karena masih banyak
kekurangan yang harus diperbaiki ketika proses pembelajaran berlangsung seperti
yang telah dijelaskkan pada hasil observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas
siswa.
3. Refleksi Siklus I
Selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I masih terdapat
beberapa kekurangan. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah untuk
memperbaiki kekurangan tersebut, sedangkan aspek-aspek yang telah terlaksana
dengan baik perlu dpertahankan pada siklus II.
a. Refleksi Terhadap Aktivitas Guru
Aspek ke 4 : Membentuk kelompok kecil secara heterogen, memberi kesempatan
berdiskusi dalam kelompok.
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Pada tahap exploration ini guru melakukan perbaikan dengan membagi
kelompok siswa secara heterogen berdasarkan tingkat kemampuan
kognitif siswa yaitu tinggi, sedang dan rendah. Guru juga mengurangi
jumlah anggota siswa pada setiap kelompoknya dengan membagi siswa
menjadi 7 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 3-4
siswa.
Aspek ke 7 : Meminta bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan.
Pada tahap explanation ini guru melakukan perbaikan dengan memberikan
kesempatan kepada seluruh kelompok siswa (7 kelompok) untuk
menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan yang telah
dilaksanakan. Diwakili oleh masing-masing anggota kelompokknya,
sehingga siswa akan lebih memahami konsep yang telah didapat setelah
melakukan penyelidikan.
b. Refleksi Terhadap Aktivitas Siswa
Aspek ke 3 : Mendengarkan penjelasan guru.
Pada tahap engagement ini seharusnya guru lebih memotivasi siswa untuk
mendengarkan dan memperhatikan penjelasan ketika menyampaikan
tujuan dan manfaat pembelajaran. Guru tidak hanya menjelaskan tujuan
dan manfaat pembelajaran secara lisan namun guru juga menampilkan
tujuan dan manfaat pembelajaran pada powerpoint. Sehingga siswa tidak
hanya mendengarkan penjelasan guru, siswa juga dapat melihat tujuan dan
manfaat pembelajaran pada powerpoint.
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Aspek ke 5 : Melakukan penyelidikan.
Pada

tahap

exploration

ini

semua

kelompok

siswa

melakukan

penyelidikan yang telah diinstruksikan sebelumnya oleh guru. Semua
kelompok siswa melakukan penyelidikan sesuai LKS pada materi
tumbuhan berbiji (spermatophyata). Ketika melakukan penyelidikan siswa
telah mampu membandingkan kelompok tumbuhan berbiji (angisopermae
dan gymnospermae). Selain itu, guru juga memberikan apresiasi pada
kelompok siswa yang tertib melakukan penyelidikan. Misal, guru
mengatakan “Kelompok yang tertib dan tidak main-main dalam
melakukan penyelidikan akan mendapatkan point lebih”. Dengan
demikian siswa akan lebih termotivasi untuk melakukan penyelidikan.
Aspek ke 7 : Menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan.
Pada tahap explanation ini semua kelompok siswa menunjukkan bukti dan
klarifikasi hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan. Secara bergiliran
perwakilan masing-masing anggota kelompok menunjukkan bukti dan
klarifikasi hasil penyelidikan dengan membawa objek langsung ke depan
kelas.
Aspek ke 8 : Siswa menyusun puzzle gelkon (gelas konsep)
Pada tahap elaboration ini semua siswa dalam kelompoknya masing-masing
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) sesuai prosedur yang ditetapkan
guru secara bergantian searah dengan jarum jam. Sehingga masing-masing
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siswa terlibat aktif dengan menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) serta
tidak ada yang mengandalkan satu siswa saja.
4.1.2 Siklus II
Konsep yang diajarkan pada siklus II merupakan lanjutan konsep pada
siklus I, yaitu ciri-ciri tumbuhan berbiji serta peranan tumbuhan berbiji dalam
kehidupan. Pelaksanaan siklus II berdasarkan refleksi terhadap kekurangan siklus
I dalam menerapkan Model Siklus Belajar 5E (Learning Cycle) melalui media
puzzle gelkon (gelas konsep) dengan mempertahankan aspek-aspek yang telah
baik dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang pada siklus I. Pada siklus
II ini semua siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran (KBM) dengan jumlah
seluruh siswa 27 orang.
1. Hasil Observasi Siklus II
a. Deskripsi Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Guru Siklus
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh observer I dan II
terhadap aktivitas guru pada siklus II dapat dideskripsikan bahwa dalam proses
pembelajaran menggunakan Model Siklus Belajar 5E (Learning Cycle) melalui
media puzzle gelkon (gelas konsep), diperoleh data yang menunjukkan bahwa
aktivitas guru selama proses pembelajaran mengalami peningkatan dan termasuk
dalam kriteria baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil pemerolehan skor rata-rata
aktivitas guru pada tabel 4.4 sebagai berikut:
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Tabel 4.4. Analisa Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II
No.
1
2

Observer
I
II
Total Skor
Rata-rata
Kriteria

Skor
30
29
59
29,5
Baik

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa total skor yang diperoleh dari
dua observer mengalami peningkatan dari siklus I yaitu meningkat 1 angka, dari
58 menjadi 59 dapat diketahui bahwa rata-rata skor meningkat menjadi 29,5 dan
termasuk dalam kriteria baik dapat dilihat (lampiran 30a). Hal ini menunjukkan
bahwa pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata aktivitas guru selama
pembelajaran berlangsung. Aspek penilaian pada lembar observasi aktivitas guru
terdiri dari 3 yaitu baik (B), cukup (C) dan kurang (K). Adapun aspek dengan
kriteria baik (B) adalah:
Tahap engangement pada aspek ke ke 1 membangkitkan minat dan
keingintahuan siswa, yaitu pertanyaan yang diberikan guru untuk membangkitkan
minat dan keigintahuan siswa sesuai materi (tumbuhan berbiji dan peranannya).
Aspek ke 2 mengajukan pertanyaan sesuai dangan pengalaman siswa terkait
dengan materi yang akan dibahas, yaitu pertanyaan yang diberikan guru sesuai
materi (tumbuhan berbiji dan peranannya). Aspek ke 3 menjelaskan tujuan dan
manfaat pembelajaran, yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran yang jelaskan guru
sesuai materi (tumbuhan berbiji dan peranannya).
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Tahap exploration pada aspek ke 5 membimbing siswa melakukan
penyelidikan, yaitu guru membimbing penyelidikan siswa sesuai LKS ≥ 5
kelompok. Tahap explanation pada aspek ke 6 membimbing siswa menjelaskan
konsep yang didapat dari hasil penyelidikan, yaitu guru membimbing siswa
menjelaskan konsep dari hasil penyelidikan ≥ 5 kelompok. Aspek ke 7 meminta
bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan, yaitu guru meminta bukti dan
klarifikasi hasil penyelidikan siswa ≥ 5 kelompok.
Tahap elaboration pada aspek ke 8 mendorong dan memfasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas
konsep), yaitu guru membimbing siswa mengaplikasikan konsep melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 5 kelompok. Aspek ke 9 mengingatkan
siswa pada penjelasan alternatif dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas
konsep), yaitu guru membimbing siswa mengingat kembali penjelasan alternatif
dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 5 kelompok. Tahap
evaluation pada aspek ke 10 mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa
dalam hal penerapan konsep baru dengan menggunakan tes, yaitu tes tertulis yang
diberikan guru sesuai materi. Berikut ini menurut observer beberapa aspek dalam
pelaksanaan masih terdapat kekurangan dan termasuk dalam kriteria cukup (C)
yaitu:
Aspek ke 4 : Membentuk kelompok kecil secara heterogen, memberi kesempatan
berdiskusi dalam kelompok.
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Pada tahap exploration ini guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
kecil (7 kelompok), setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa.
Kelompok kecil dimaksudkan agar siswa berusaha bekerja sama dalam
kelompoknya. Namun menurut observer 2, guru belum membagi
kelompok secara heterogen sesuai dengan kemampuan siswa. Hal ini
dibuktikan dari tujuh kelompok, terdapat 1 kelompok siswa yang tidak
heterogen berdasarkan tingkat kemampuan kognitifnya.
b. Deskripsi Hasil Observasi Terhadap Akivitas Siswa
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh observer I dan II
terhadap aktivitas siswa pada siklus II dapat dideskripsikan bahwa pada siklus ini
selama proses pembelajaran berlangsung siswa mengalami peningkatan
melaksanakan pembelajaran dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini terlihat dari
pemerolehan skor rata-rata aktivitas siswa pada tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 4.5 Analisa Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
No.
1
2

Pengamat
I
II
Total Skor
Rata-rata
Kriteria

Skor
30
30
60
30
Baik

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa total skor yang
diperoleh dari dua observer mengalami peningkatan dari siklus I yaitu meningkat
5 angka, dari 55 menjadi 60. Peningkatan ini terjadi pada skor aspek ke 3,5,7 dan
8. Sehingga rata-rata yang diperoleh juga meningkat dari siklus sebelumnya, yaitu
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30 dan termasuk dalam kriteria baik (lampiran 30b). Hal ini menunjukkan bahwa
pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa selama
pembelajaran berlangsung. Aspek penilaian pada lembar observasi aktivitas siswa
terdiri dari 3 yaitu baik (B), cukup (C) dan kurang (K). Adapun aspek dengan
kriteria baik (B) adalah:
Tahap engagement pada aspek ke ke 1 mengembangkan minat terhadap
topik bahasan, yaitu ≥ 5 siswa membangkitkan minat dan keingintahuannya
dengan merespon pertanyaan guru terkait materi yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari. Aspek ke 2 berusaha mengingat pengalaman sehari-hari
dan mengaitkan topik yang akan dibahas, yaitu ≥ 5 siswa merespon pertanyaan
guru. Aspek ke 3 mendengarkan penjelasan dari guru, yaitu semua siswa
mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru.
Tahap exploration pada aspek ke 4 membentuk kelompok kecil secara
heterogen dan berusaha bekerja sama dalam kelompok, yaitu ≥ 5 kelompok siswa
duduk dalam kelompoknya. Aspek ke 5 melakukan penyelidikan, yaitu ≥ 5
kelompok siswa melakukan penyelidikan sesuai LKS. Tahap explanation pada
aspek ke 6 memberikan penjelasan dengan kalimat sendiri terhadap konsep yang
ditemukan, yaitu ≥ 5 kelompok siswa menjelaskan konsep dengan kalimat sendiri.
Aspek ke 7 menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan, yaitu ≥ 5
kelompok siswa menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan.
Tahap elaboration pada aspek ke 8 siswa menyusun puzzle gelkon (gelas
konsep), yaitu ≥ 5 kelompok siswa menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) sesuai
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prosedur yang ditetapkan guru. Aspek ke 9 menerapkan konsep dan keterampilan
dengan menggunakan media puzzle gelkon, yaitu ≥ 5 kelompok siswa menerapkan
konsep dan keterampilan dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas
konsep) sesuai dengan materi. Tahap evaluation pada aspek ke 10 mengevaluasi
belajarnya sendiri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mengerjakan tes
yang diberikan oleh guru, yaitu ≥ 5 kelompok siswa mengerjakan tes tertulis.
2. Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus II
Hasil belajar siswa siklus II diperoleh dari hasil nilai postest. Berdasarkan
data hasil belajar siswa, diperoleh hasil akhir seperti pada tabel 4.6 sebagai
berikut:
Tabel 4.6 Persentase Ketuntasan Belajat Klasikal Siklus II
Siklus
II

Jumlah
Jumlah Siswa yang
Seluruh
memperoleh nilai ≥ 75
Siswa
27
23

Persentase Ketuntasan
Belajar Klasikal

Kriteria

85,18%

Tuntas

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa ketuntasan belajar klasikal pada
pembelajaran biologi dengan menerapkan Model Siklus Belajar 5E (Learnig
Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) mengalami peningkatan pada
siklus II yaitu 85,18% . Hal ini menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada siklus
II termasuk kriteria tuntas (lampiran 32). Diketahui dari 27 orang siswa yang
melaksanakan postest, terdapat 23 siswa yang mendapatkan nilai ≥ 75 dan hanya 4
orang siswa yang belum mencapai nilai standar KKM yang ditetapkan oleh
SMAN 6 Kota Bengkulu pada pelajaran Biologi kelas x.
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3. Refleksi Siklus II
Berdasarkan aktivitas guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran
menggunakan Model Siklus Belajar 5E (Learning Cycle) melalui media puzzle
gelkon (gelas konsep), pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan
pemeroleh skor rata-rata. Pelaksanaan siklus II merupakan perbaikan terhadap
kekurangan pada pelaksanaan siklus I. Sehingga tidak perlu lagi refleksi pada
proses pembelajaran selanjutnya, karena hasil Lembar observasi aktivitas guru
dan siswa serta hasil tes siswa telah mencapai ketuntasan secara individu maupun
secara klasikal.
a. Refleksi Terhadap Aktivitas Guru
Berdasarkan refleksi terhadap aktivitas guru, aspek yang perlu diperbaiki
adalah aspek ke empat pada tahap exploration yaitu membentuk kelompok kecil,
memberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok. Pada tahap ini
seharusnya guru lebih terampil dan teliti lagi dalam membagi kelompok siswa.
Hal tersebut bisa dilakukan guru dengan cara membagi kelompok siswa
berdasarkan nilai ujian siswa. Bertujuan agar siswa dapat bekerjasama antara
siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Sehingga
pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna.
b. Refleksi Terhadap Aktivitas Siswa
Tidak ada aspek yang perlu di perbaiki pada aktivitas siswa, karena dari 10
aspek aktivitas siswa semuanya mendapatkan kriteria baik. Oleh sebab itu tidak
diperlukan refleksi pada pembelajaran selanjutnya.
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4.2 Pembahasan
Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 mengenai rata-rata hasil observasi aktivitas
guru dan siswa pada siklus I serta tabel 4.4 dan 4.5 mengenai rata-rata hasil
observasi aktivitas guru dan siswa pada siklus II, dapat dilihat pada gambar
sebagai berikut:

Grafik Rata-Rata Hasil Observasi Guru dan Siswa
30,0
28,0

29,5

29,0

30,0

Rata-rata Hasil
Observasi Aktivitas
Guru

28

Rata-rata Hasil
Observasi Aktivitas
Siswa

26,0
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.1 Peningkatan Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa
Berdasarkan gambar 4.1 di atas, penelitian dengan menerapkan Model
Siklus belajar 5E (Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep)
dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa. Penerapan Model Siklus belajar 5E
(Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) dilaksanakan dalam
2 siklus pada materi Dunia Tumbuhan. Siklus I diterapkan pada submateri
tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, selanjutnya siklus II diterapkan pada
submateri tumbuhan berbiji serta peranannya dalam kehidupan. Proses kegiatan
pembelajaran dengan menerapkan Model Siklus Belajar 5E (Learning Cycle)
melaui media puzzle gelkon (gelas konsep) di SMAN 6 Kota Bengkulu
dilaksanakan dalam beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:
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1. Engagement (Tahap pelibatan)
Pada tahap ini guru membangkitkan minat dan keingintahuan siswa
dengan mengembangkan topik pelajaran yang akan dibahas. Pada siklus I guru
menampilkan gambar lumut dan gambar paku pada powerpoint di depan kelas
serta mengajukan pertanyaan “Pernahkan kalian memperhatikan batu yang
terdapat di tempat lembab? Kira-kira mengapa batu tersebut berwarna hijau?
Apakah yang menyebabkan batu tersebut berwarna hijau?”. Menampilkan gambar
dan mengajukan pertanyaan dilakukan guru untuk membangkitkan minat siswa
terhadap topik pembelajaran yang akan diajarkan, sehingga siswa dapat
mendorong keingintahuannya dengan melihat gambar tersebut dan menjawab
pertanyaan guru, pada tahap ini sikap siswa terlihat bersemangat melakukan
proses pembelajaran
Pada tahap ini juga, guru mengajukan pertanyaan sesuai dangan
pengalaman siswa terkait dengan materi pelajaran yang akan dibahas. Pertanyaan
kedua ini dilakukan guru bertujuan untuk mengingatkan kembali pengalaman
sehari-hari siswa terkait

topok

pelajaran

yang

akan dibahas.

Contoh

pertanyaannya adalah “Semester lalu kita sudah mempelajari tentang sistem
klasifikasi makluk hidup. Lumut dan paku yang kalian lihat dalam kehidupan
tergolong dalam kelompok klasifikasi yang mana?” lalu siswa menjawab
pertanyaan guru. Pada tahap ini siswa lebih terdorong untuk mengikuti terus
proses pembelajaran.
Pada tahap ini, guru juga menjelasakan tujuan dan manfaat pembelajaran.
Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan oleh guru dimaksudkan agar siswa
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mengetahui tujuan pembelajaran serta manfaat setelah melakukan kegiatan
pembelajaran.

Namun

guru hanya menyampaikan tujuan dan

manfaat

pembelajaran secara lisan, sehingga kurang memotivasi siswa. Terlihat hanya
50% siswa yang mendengarkan penjelasan guru. Sedangkan 50% siswa lainnya
tidak mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, melainkan mengobrol
dengan teman sebangku, mengantuk dan kecapean karena sebelumnya mereka
telah mengikuti pelajaran olahraga.
Selanjutnya

pada

siklus

II

guru

melakukan

perbaikan

dengan

membangkitkan minat dan keingintahuan siswa pada materi tumbuhan berbiji
(spermatophyta) yaitu menunjukkan gambar buah cemara dan buah mangga pada
powerpoint serta menunjukkan objek buah cemara secara langsung di depan kelas,
guru juga mengajukan pertanyaan pada siswa. Berikut contoh pertanyaan yang
diajukan guru “Pernahkan kalian mengamati buah cemara? Tahukah kalian
dimana letak biji cemara tersebut? Pernahkah kalian mengamati buah mangga?
Lalu tahukah kalian dimana letak biji mangga tersebut? Apakah ada perbedaan
antara biji cemara dan biji mangga?”. Selanjutnya guru juga mengajukan
pertanyaan sesuai dangan pengalaman siswa terkait dengan materi yang akan
dibahas. Contoh pertanyaan yang diajukan guru “Minggu lalu kita telah
membahas tumbuhan lumut dan paku. Sebutkan ciri-ciri dari tumbuhan ;lumut
dan paku? Selanjutnya masih ingatkah kalian dengan tumbuhan berpembuluh dan
tidak berpembuluh? Kira-kira tumbuhan berbiji termasuk kedalam kelompok yang
mana?”. Sementara itu siswa menjawab pertanyaan guru. Hal ini sesuai dengan
pendapat Wena (2012:171) bahwa “Siswa akan memberikan respon dan dapat
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dijadikan pijakan guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai
pokok bahasan”.
Guru

juga

lebih

memotivasi

siswa

untuk

mendengarkan

dan

memperhatikan ketika menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Selain
menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran secara lisan, guru juga
menampilkan tujuan dan manfaat pembelajaran pada powerpoint. Pada tahap ini
semua siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Edger Dale (dalam Sanjaya, 2011a:200) pada kerucut
pengalaman (Cone of experience) bahwa siswa akan belajar 10% dari apa yang
dibaca, 20% dari apa yang di dengar, 30% dari apa yang dilihat serta 50% dari apa
yang didengar dan dibaca.
2. Exploration (Tahap penyelidikan)
Pada tahap Exploration, guru membimbing siswa membentuk kelompok
kecil dan memberi kesempatan untuk berdiskusi. Selanjutnya guru membimbing
siswa melakukan kegiatan penyelidikan terhadap objek langsung tentang
perbedaan struktur tubuh tumbuhan lumut dan tumbuhan paku serta tumbuhan
berbiji. Kegiatan penyelidikan dipandu mengggunakan lembar kerja siswa (LKS),
masing-masing kelompok mendapat 2 LKS. Hal ini bertujuan agar semua siswa
melaksanakan kegiatan penyelidikan, sehingga tidak ada siswa yang tidak tertib
selama proses penyelidikan berlangsung. Pada tahap explorasi ini, bertujuan agar
siswa mendapatkan konsep-konsep pembelajaran setelah melakukan penyelidikan,
jadi siswa mendapatkan konsepnya sendiri dengan dibimbing oleh guru selama
proses penyelidikan.
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Pada siklus I pelaksananaan tahap eksplorasi belum terlaksana dengan
baik, dikarenakan pembagian kelompok kurang heterogen berdasarkan tingkat
kemampuan kognitif siswa. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing
kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Sehingga jumlah anggota kelompok pada siklus 1
terlalu banyak dan membuat diskusi antara siswa kurang tertib. Selanjutnya
berdasarkan pengamatan terhadap pengerjaan LKS ketika penyelidikan pada
materi tumbuhan lumut dan paku, masih ada kelompok siswa yang bingung untuk
membedakan antara daun fertil (sporofil) dan daun steril (tropofil) pada tumbuhan
paku. Hal ini dikarenakan siswa masih asing pada istilah-istilah ilmiah. Adapun
tujuan dari pelaksanaan pengamatan adalah siswa dapat mengamati struktur tubuh
lumut dan paku, serta siswa dapat membandingkan ciri-ciri yang dimiliki oleh
tumbuhan lumut dan tumbuhan paku.
Pada siklus II guru melakukan perbaikan dengan membagi siswa secara
heterogen berdasarkan tingkat kemampuan kognitif siswa yaitu tinggi, sedang dan
rendah yang diperoleh dari nilai ujian siswa sebelumnya. Guru juga membagi
siswa dalam 7 kelompok sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 3-4
siswa. Selanjutnya berdasarkan pengamatan terhadap pengerjaan LKS ketika
penyelidikan, siswa mampu membedakan antara tumbuhan Angiospermae yang
diwakilkan dengan buah alpukat dan Gymnospermae diwakilkan oleh buah
cemara dengan menyelidiki struktur buah yang diamati. Siswa mampu
membedakan antara kulit buah, daging buah, biji, dan strobilus atau konus. Siswa
juga mampu membedakan tumbuhan dikotil yang diwakilkan oleh bayam dan
monokotil yang diwakilkan oleh jagung dengan menyelidiki ciri-ciri (akar,
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batang, dan pertulangan daun) yang dimiliki oleh objek pengamatan. Adapun
tujuan dari pelaksanaan pengamatan adalah siswa dapat membandingkan
kelompok

pada

tumbuhan

berbiji,

yaitu

tumbuhan

angiospermae

dan

gymnospermae dari hasil penyelidikan serta siswa dapat membandingkan struktur
tubuh kelompok tumbuhan berbiji tertutup (angiospermae), yaitu dikotil dan
monokotil. Ketika penyelidikan berlangsung, guru juga memberikan apresiasi
pada kelompok siswa yang serius melakukan penyelidikan. Misalnya “kelompok
yang tertib dalam melakukan penyelidikan akan mendapatkan point lebih”. Hal ini
sesuai dengan pendapat Ngalimun (2013:150) bahwa “Siswa akan meningkatkan
motivasi belajar karena dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan
juga akan membantu siswa dalam mengembangkan sikap ilmiah”.
3. Explanation (Tahap Penjelasan)
Pada tahap explanation, guru membimbing siswa menjelaskan konsep
yang didapat dari hasil penyelidikan. Hal ini bertujuan agar siswa dapat
memperoleh konsep setelah melakukan penyelidikan. Setiap perwakilan
kelompok siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan hasil penyelidikan,
dengan waktu bersamaan guru meminta bukti dari hasil penyelidikan siswa. Pada
tahap ini, siswa menjelaskan konsep yang di dapat setelah melakukan
penyelidikan dengan kalimat mereka sendiri. Jadi perwakilan kelompok masingmasing siswa maju kedepan kelas, secara bergantian menjelaskan hasil
penyelidikan dengan membuktikan hasil penyelidikannya. Pada tahap ini, siswa
akan mendapatkan konsep-konsep baru yang didapatkan setelah melakukan
penyelidikan.
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Pada siklus I pelaksanaan tahap explanation belum berjalan baik, hal ini
dikarenakan hanya 3 kelompok siswa yang maju kedepan kelas untuk
menjelaskan hasil penyelidikan dengan membawa bukti dari objek pengamatan,
sedangkan 2 kelompok lainnya tidak membawa bukti dari hasil penyelidikan. Hal
ini dikarenakan pemberian tugas pada tahap explanation yang diberikan guru
tidak merata pada setiap kelompoknya. Kelompok 1 diberikan tugas untuk
menunjukkan struktur tumbuhan lumut. Kelompok 2 dan 4 menunjukkan struktur
tumbuhan paku. Kelompok 3 membacakan tabel hasil penyelidikan. Pada
kelompok 5 menjawab pertanyaan penyelidikan yang terdapat pada LKS.
Pada siklus II guru melakukan perbaikan dengan membimbing semua
kelompok siswa (7 kelompok) maju kedepan kelas untuk menjelaskan hasil
penyelidikan dan menunjukkan bukti hasil penyelidikan dengan kalimat mereka
sendiri, dengan pembagian tugas yang diberikan guru merata. Kelompok 1
menjelaskan dan menunjukkan struktur buah alpukat. Kelompok 4 dan 5
menjelaskan dan menunjukkan struktur buah cemara. Kelompok 2, 3, dan 7
menjelasakan dan menunjukkan struktur tumbuhan jagung. Kelompok 6 dan 7
menjelaskan dan menunjukkan struktur tumbuhan bayam. Hal ini sesuai pendapat
Ngalimun (2013: 151) bahwa “Pada tahap ini, siswa akan menjelaskan konsep
yang telah didapat setelah melakukan penyelidikan dengan menggunakan kalimat
mereka sendiri, siswa juga akan menemukan istilah-istilah dari konsep yang telah
dipelajari”.
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4. Elaboration (Tahap penggalian)
Pada tahap elaborasi, guru mendorong dan memfasilitasi siswa untuk
mengaplikasikan konsep yang didapat setelah melakukan penyelidikan dengan
menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep). Tahap penggalian ini
bertujuan, agar siswa menerapkan konsep dan keterampilan dalam situasi baru
atau konteks yang berbeda melalui kegiatan menyusun puzzle gelkon (gelas
konsep). Guru membagikan soal, gelkon (gelas konsep) yang akan disusun dan
lembar jawaban. Penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep) pada siklus I
berdasarkan urutan warna merah, kuning dan hijau. Sedangkan di siklus II
berdasarkan urutan warna biru, pink, dan hijau. Urutan warna tersebut untuk
memudahkan siswa dalam menyusun puzzle gelkon (gelas konsep). Setiap gelkon
(gelas konsep) terdapat antara 1 sampai 3 kata.
Selain itu, penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep) juga harus searah
jarum jam. Misal dalam 1 kelompok terdapat 3-4 orang siswa maka siswa pertama
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) nomor 1, siswa kedua menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep) nomor 2 dan seterusnya. Ketika siswa menyusun puzzle
gelkon, secara bersamaan juga siswa akan lebih mengingat konsep yang telah
didapat setelah melakukan penyelidikan. Selama tahap elaborasi, maka motivasi
belajar siswa akan lebih meningkat. Penggunaan media puzzle gelkon (gelas
konsep) pada tahap ini berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang
terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental
maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi
(Arsyad, 2011:21).
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Selanjutnya penggunaan media puzzle gelkon (gelas konsep) pada tahap
elaborasi dalam model pembelajaran siklus 5E ini bersifat sebagai penguat.
Menurut Arsyad (2011: 72) menyatakan bahwa “penggunaan dan pemilihan suatu
media dalam pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Salah
satunya adalah aspek penguatan (reinforcement) dan penerapan, apabila siswa
telah berhasil belajar, ia didorong untuk dapat terus belajar untuk dapat
membangun kepercayaan diri serta mempengaruhi perilaku di masa-masa yang
akan datang dan juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk
mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru”.
Pada siklus I pelaksanaan tahap elaboration belum terlaksana dengan baik,
dikarenakan terdapat 1 kelompok siswa yang berebutan dalam menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep) serta tidak berurutan sesuai prosedur penyusunan puzzle
gelkon (gelas konsep) yang telah ditetapkan guru. Seharusnya penyusunan puzzle
gelkon (gelas konsep) searah dengan jarum jam, yaitu siswa 1 menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep) nomor 1, siswa 2 menyusun puzzle gelkon (gelas konsep)
nomor 2 dan seterusnya. Sehingga masing-masing siswa dalam kelompok
bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kelompoknya.
Namun, kendala tersebut dapat diatasi pada siklus II guru melakukan
perbaikan dengan membimbing semua kelompok siswa (7 kelompok) menyusun
puzzle gelkon (gelas konsep) sesuai prosedur yang telah ditetapkan guru. Siswa
juga mampu menggabungkan kata penghubung pada puzzle gelkon (gelas
konsep), sehingga menjadi sebuah kalimat yang utuh. Hal ini sesuai dengan
pendapat Ngalimun (2013:149) mengatakan bahwa “Informasi baru dikaitkan
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dengan skema yang telah dimiliki siswa. Informasi baru yang dimiliki siswa
berasal dari interpretasi individu”. Dengan demikian siswa akan dapat belajar
lebih bermakna, karena telah menerapkan konsep yang baru dipelajarinya dalam
situasi baru. Secara bersamaan siswa juga dapat memecahkan suatu masalah
(Problem solving) (Uno, 2007: 134).
5. Evaluation (Tahap evaluasi)
Pada tahap evaluasi, guru memberikan tes untuk melihat pemahaman
siswa. Tahap evaluasi dilakukan setelah proses pembelajaran, bertujuan agar guru
dapat mengevaluasi pemahaman siswa setelah menjalankan empat tahap
pembelajaran sebelumnya dengan memberikan tes tertulis pada siswa. Pada tahap
ini juga akan dijadikan bahan evalusi bagi guru mengenai proses pembelajaran
menggunakan model siklus belajar 5E apakah sudah berjalan baik atau belum. Hal
ini sesuai dengan pendapat Wena (2012:174) mengatakan “Diharapkan siswa
tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi dapat berperan aktif untuk
menggali, menganalisis, mengevaluasi pemahamanannya terhadap konsep yang
telah dipelajarai”. Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.6 mengenai persentase hasil belajar
siswa pada siklus I dan siklus II, dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:
90,0%

85,18%

85,0%
80,0%

Siklus 1

77,70%

Siklus 2

75,0%
70,0%

Persantase Ketuntasan Belajar Klasikal

Gambar 4.2 Peningkatan Persentase Hasil Belajar Siswa

75

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan
hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Hal ini dibuktikan dengan
meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa 75,5 dengan ketuntasan belajar
klasikal 77,7% pada siklus I. Meskipun sudah dikatakan tuntas, tetapi perlu
dilakukan perbaikan pada proses pembelajaran karena masih banyak kekurangan
yang harus diperbaiki seperti yang telah dijelaskan dalam hasil observasi aktivitas
guru dan siswa. Pada siklus II mengalami peningkatan nilai rata-rata hasil belajar
siswa 82,59 dengan ketuntasan belajar klasikal 85,18%.
Berdasarkan hasil analisa data tes pada siklus I, menunjukkan bahwa dari
8 soal yang terdiri dari 7 soal pilihan ganda dan 1 soal essay. Soal nomor 2 (Dunia
tumbuhan dikelompokkan menjadi dua yaitu...) dan soal nomor 5 (Lumut ini
bertalus, memiliki lobus seperti lobus hati manusia serta berfungsi sebagai obat
hati. Lumut tersebut termasuk kelas...) merupakan soal yang banyak dijawab oleh
siswa karena dari 27 orang siswa, hanya 1 sampai 2 orang siswa yang menjawab
salah. Apalagi siswa juga telah membahas materi ini ketika proses pembelajaran
berlangsung. Hal ini dikarenakan soal ini hanya menuntut tingkat pemahaman
(C1) dan penjelasan (C2), sehingga siswa lebih mudah menjawabnya dan
menebak jawabannya. Sedangkan soal nomor 3 (Sebagian lumut tubuhnya masih
bertalus. Talus adalah...) paling sedikit djawab benar oleh siswa, hal ini terlihat
dari analisa tes siklus I dari 27 orang siswa hanya 17 orang siswa yang menjawab
benar dan 10 orang siswa yang menjawab salah. Hal ini disebabkan karena siswa
kurang teliti dalam menganalisa istilah “talus” sehingga menyebabkan siswa
keliru dalam menjawab soal. Untuk soal essay (Jelaskanlah salah satu
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pengelompokkan dari tumbuhan paku!......) merupakan soal yang banyak dijawab
benar oleh siswa, berdasarkan hasil lembar analisa tes siklus 1, dari 27 orang
siswa semuanya hampir menjawab dengan lengkap.
Pada siklus II analisa data tes menunjukkan bahwa soal nomor 4 (Gambar
yang ditunjukkan oleh label A adalah......), soal nomor 3 (Gambar ditunjukkan
oleh label 1, 2, 3, 4 secara berurutan adalah.......), soal nomor 1 (Berikut ciri-ciri
dari tumbuhan spermatophyta (tumbuhan berbiji), kecuali...) dan soal nomor 5
(Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Dikatakan berbiji terbuka
karena...) dapat dijawab oleh siswa, terbukti dari 27 siswa hanya 3-4 siswa yang
menjawab salah. Hal ini dikarena siswa telah memahami konsep yang didapatkan
baik melalui proses penyelidikan, penjelasan, maupun penyusunan puzzle gelkon
(gelas konsep). Sedangkan soal nomor 2 (Perhatikan gambar berikut ini!.....)
merupakan soal yang sedikit dijawab oleh siswa, karena hanya 20 orang siswa
yang berhasil menjawab benar dan 7 orang siswa menjawab salah. Hal ini
dimungkinkan karena siswa kurang teliti dalam mengamati dan menganalisa
gambar yang disajikan dalam soal tersebut.
Untuk soal essay nomor 6 (Jelaskan proses reproduksi tumbuhan berbiji
secara umum!) dan soal nomor 7 (Jelaskan manfaat tumbuhan berbiji bagi
kehidupan!) merupakan soal yang banyak dijawab benar oleh siswa. Hal ini dapat
dibuktikan pada lembar analisa tes siklus II, siswa juga telah memahami materi
pembelajaran

sehingga

kebanyakan

siswa

dapat

menjawab

soal

essay

tersebut.Namun demikian, secara keseluruhan soal-soal yang diberikan pada
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siklus II ini telah mampu dijawab benar oleh siswa sehingga dapat meningkatkan
hasil belajar
Model siklus belajar 5E pernah diterapkan pada penelitian sebelumnya
oleh Anjarona (2013), menyatakan bahwa terdapat kesulitan-kesulitan yang
dialami oleh peneliti yaitu pada tahap explanation ketika siswa menemukan
konsep berdasarkan hasil pengamatan serta pada tahap elaboration ketika siswa
mengaitkan hasil pengamatan dengan konsep. Sedangkan kesulitan yang dialami
oleh peneliti dengan menerapkan model siklus belajar 5E melalui media puzzle
gelkon (gelas konsep) adalah membentuk kelompok siswa secara heterogen.
Seharusnya guru lebih terampil dalam membagi kelompok siswa secara heterogen
berdasarkan tingkat kemampuan kognitif siswa, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
Jadi Model Siklus Belajar 5E (Learning Cycle) melalui media puzzle
gelkon (gelas konsep) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran, yang terlihat
dengan meningkatnya aktivitas guru dan aktivitas siswa. Kelebihan dari
pembelajaran menggunakan Model Siklus Belajar 5E adalah 1) siswa dapat
meningkatkan motivasi belajar karena dilibatkan langsung dan aktif dalam proses
pembelajaran. 2) Siswa dapat menguasai konsep-konsep dunia tumbuhan
(plantae)

setelah

melakukan

penyelidikan,

penjelasan

serta

penggalian

pemahaman konsep dengan penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep). 3) Dapat
membantu siswa mengembangkan sikap ilmiah yang dimiliki pada proses
penyelidikan, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna. Secara
keseluruhan penerapan Model Siklus Belajar 5E (Learning cycle) melaui puzzle
gelkon (gelas konsep) sebagai media dalam pembelajaran biologi dapat
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meningkatkan aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar siswa di kelas XB
SMAN 6 Kota Bengkulu.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan Model Siklus Belajar 5E
melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) di kelas XB SMAN 6 Kota Bengkulu
pada materi Dunia Tumbuhan dapat disimpulkan:
1) Perbaikan pembelajaran dengan menerapan Model Siklus Belajar 5E
(Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) di kelas XB
SMAN 6 Kota Bengkulu pada materi Dunia Tumbuhan dapat
meningkatkan aktivitas mengajar guru. Hal ini dibuktikan dari hasil
observasi dari kedua observer pada aktivitas guru didapatkan kriteria
“BAIK”. Aktivitas guru dengan kriteria baik yaitu pada aspek
membangkitkan minat dan keingintahuan siswa, membimbing siswa
melakukan penyelidikan, membimbing siswa menjelaskan konsep,
membimbing siswa dalam menerapkan puzzle gelkon (gelas konsep), serta
memberikan tes pada siswa. Selanjutnya aktivitas siswa dengan kriteria
baik meliputi aspek pelibatan, melakukan penyelidikan, menjelaskan
konsep setelah penyelidikan, mengaplikasikan puzzle gelkon (gelas
konsep), serta mengerjakan tes yang diberikan oleh guru.
2) Perbaikan pembelajaran dengan menerapan Model Siklus Belajar 5E
(Learning Cycle) melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) dapat

80

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas XB SMAN 6 Kota Bengkulu
pada materi Dunia Tumbuhan dengan kriteria tuntas.
5.2 Saran
1) Guru dapat menerapkan Model Siklus Belajar 5E (Learning Cycle)
melalui media puzzle gelkon (gelas konsep) sebagai model alternatif
pembelajaran biologi pada materi Dunia Tumbuhan (plantae) untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
2) Dalam menerapkan Model Siklus Belajar 5E melalui media puzzle gelkon
(gelas konsep), diharapkan guru dapat menguasai tahapan pembelajaran
dengan baik, terutama pada aspek membagi kelompok siswa secara
heterogen.
.
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Diknas Kota Bengkulu
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Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari SMAN 6 Kota Bengkulu
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Lampiran 3. Silabus
SILABUS SIKLUS I
Sekolah

: SMAN 6 Kota Bengkulu

Kelas

: XB

Semester

: II (Dua)

Mata pelajaran

: Biologi

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

3.3
Dunia
Mendeskipsika Tumbuhan
n cir-ciri
Divisio dalam
Dunia
Tumbuhan dan
peranannya
bagi
kelangsungan
hidup di Bumi

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Teknik
1.Ciri umum
 Menyebutkan
Tes
dunia tumbuhan ciri umum dunia Tertulis
tumbuhan
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Bentuk Tes
Contoh Instrumen
Pilihan
1. Makhluk hidup
ganda
dimasukkan ke dalam
dunia tumbuhan karena
memiliki ciri-ciri
khusus. Berikut ini
merupakan ciri-ciri
khusus dunia tumbuhan
kecuali...
a. Eukariot
b. Multisesuler
c. Memiliki klorofil

Sumber
Belajar
Buku
pelajara
n
biologi
exis
kelas x,
LKS,
internet.

 Menyebutkan
klasifikasi dunia
tumbuhan

2.Mendeskripsik
an ciri-ciri
tumbuhan lumut

 Menjelaskan
ciri umum
tumbuhan
lumut
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d. Memiliki dinding sel
e. Heterotrof
2. Dunia tumbuhan
dikelompokkan menjadi
dua yaitu...
a. Berpembuluh dan tidak
berpembuluh
b. Lumut dan paku
c. Lumut dan tumbuhan
berbiji
d. Paku dan tumbuhan
berbiji
e. Tumbuhan biji terbuka
dan biji tertutup
3. Sebagian lumut
tubuhnya masih
bertalus. Talus
adalah...?
a. Memiliki akar, batang
dan daun sejati
b. Tidak memiliki akar,
batang dan daun sejati
c. Tidak memiliki
pembuluh pengangkut
d. Memiliki pembuluh
pengangkut
e. Memiliki akar, batang,
daun sejati serta

 Mengidentifik
asi ciri umum
tumbuhan
lumut

mpembuluh pengangkut
4. Berdasarkan gambar di
bawah ini, bagian
yang ditunjukkan oleh
label A, B, C, dan D
adalah...
C

A
B

D

 Mengklasifikasi
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a. Seta, Spora, fase
gametofit, fase
sporofit
b. Seta, spora, fase
sporofit, fase
gametofit
c. Spora, seta, fase
gametofit, fase
sporofit
d. Seta, fase sporofit,
spora, fase gametifit
e. Spora, seta, fase
sporofit, fase
gametofit
5. Lumut ini bertalus,

kan tumbuhan
lumut

3.Mendeskripsik
an ciri
tumbuhan
paku

 Menjelaskan
ciri umum
tumbuhan
paku

 Mengidentifik
asi ciri umum
tumbuhan
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memiliki lobus seperti
lobus hati manusia serta
berfungsi sebagai obat
hati. Lumut tersebut
termasuk kelas...
a. Lumut daun
b. Lumut tanduk
c. Lumut daun dan
tanduk
d. Lumut hati
e. Lumut hati dan daun
6.Tanaman paku yang
sering kita lihat dalam
kehidupan sehari-hari
termasuk pada fase......
a. Gametofit, karena
menghasilkan gamet
b. Sporofit, karena
menghasilkan spora
c. Gametofit, karena
menghasilkan spora
d. Sporofit, karena
menghasilkan gamet
e. Sporofit dan gametifit
secara bersamaan
7. Perhatikan gambar
berikut ini!

paku

A

B
C

 Mengklasifikasi
kan tumbuhan
paku
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Tes
Tertulis

Essai

Bagian yang ditunjukkan
oleh label B adalah...
a. Akar
b. Daun
c. Rizom
d. Batang
e. Rizoid
8. Jelaskanlah salah satu
kelompok pada
tumbuhan paku!

SILABUS SIKLUS II
Sekolah

: SMAN 6 Kota Bengkulu

Kelas

: XB

Semester

: II (Dua)

Mata pelajaran

: Biologi

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

3.3
Dunia
1.Mendeskripsikan  Menyebutkan
Mendeskipsikan Tumbuhan
ciri-ciri
ciri umum
cir-ciri Divisio
tumbuhan berbiji
tumbuhan
dalam Dunia
berbiji
Tumbuhan dan
peranannya
bagi
kelangsungan
hidup di Bumi
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Penilaian
Teknik Bentuk
Contoh Instrumen
Tes
Tes
Pilihan 1. Berikut ciri-ciri dari
Tertulis ganda
tumbuhan spermatophyta
(tumbuhan berbiji),
kecuali...
a.Berklorofil
b.Reproduksi dengan biji
c.Memiliki organ lengkap
d.Memiliki pembuluh angkut
e.Tidak menghasilkan spora

Sumber
Belajar
Buku
pelajaran
biologi
exis kelas
x, LKS,
internet.

2.Mendeskripsikan
tumbuhan
angiospermae

 Mengidentifi
kasi
tumbuhan
angiosperma
e

2.Perhatikan gambar berikut
ini!
A

B
C

G
D
F

E

Berdasarkan gambar diatas
bagian bunga yang
berfungsi sebagai alat
reproduksi adalah...
a. A dan G
b. B dan D
c. B dan C
d. E dan D
e. D dan E
3. Gambar ditunjukkan oleh
label 1, 2, 3 dan 4
adalah.......
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2

1

3

4

a.Biji, exocarp, mesocarp,
endocarp.
b.Biji, exocarp, endocarp,
mesocarp.
c.Biji, endocarp, mesocarp,
exocarp.
d.Exocarp, biji, mexocarp,
endocarp.
e.Endocarp, mesocarp,
exocarp, biji.
4. Gambar yang
ditunjukkan oleh label A
adalah.......
A

a. Akar tunggang
b. Akar nafas
c. Akar udara

94

B

4.Mendeskripsikan  Menjelaskan
tumbuhan
ciri tumbuhan
gymnospermae
gymnosperma
e

5. Menjelaskan
reproduksi
tumbuhan berbiji
4. Menjelasakan
peranan tumbuhan
berbiji

Menjelaskan
reproduksi
tumbuhan
berbiji
 Menjelaskan
manfaat
tumbuhan
berbiji dalam
kehidupan
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Tes
Tertulis

Uraian

d. Akar serabut
e. Akar pelekat
5.Gymnospermae
merupakan tumbuhan
berbiji terbuka.
Dikatakan berbiji terbuka
karena...
a.Terbentuk endosperma
b.Terjadi pembuahan
ganda
c.Menghasilkan spora
d.Biji tidak terbungkus
buah
e.Hanya terbentuk buah
6. Jelaskan proses
reproduksi tumbuhan
berbiji secara umum!
7.Jelaskan manfaat
tumbuhan berbiji bagi
kehidupan !

Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
MODEL SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA
PUZZLE GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS I
Sekolah

: SMAN 6 Kota Bengkulu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XB / II (Dua)

Pertemuan ke

:1

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

Standar Kompetensi :
Kompetensi Dasar

3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati

: 3.3 Mendeskripsikan ciri-ciri Divisio dalam Dunia
Tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di
Bumi

A. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
1. Menjelaskan ciri-ciri umum dunia tumbuhan
2. Menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut
3. Menjelaskan ciri-ciri tumbuhan paku
4. Mengklasifikasikan tumbuhan lumut dan paku
b. Proses
1. Mengamati struktur tubuh lumut dan paku
2. Membandingkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan lumut
dan tumbuhan paku.
3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan objek lumut dan paku
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2. Afektif
a. Karakter

: Bekerja teliti, jujur, dan bertanggung

jawab, peduli, serta berprilaku santun.
b. Keterampilan sosial

: Menunjukkan sikap bekerjasama, saling

menghargai, menghormati.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk :
1. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum dunia tumbuhan
2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut
3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan paku
4. Siswa dapat mengklasifikasikan tumbuhan lumut dan paku
b. Proses
1. Siswa dapat mengamati struktur tubuh lumut dan paku
2. Siswa dapat membandingkan ciri-ciri yang dimiliki oleh
tumbuhan lumut dan tumbuhan paku.
3. Siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan objek
lumut dan paku
2. Afektif
a. Terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukan sikap bekerja
teliti, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berprilaku santun.
b. Bekerjasama

dalam

kegiatan

pembelajaran

dan

aktif

menyampaikan pendapat, saling menghargai dan menghormati.
C. Materi Pembelajaran
CIRI TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU
Lumut adalah organisme dari kingdom Plantae yang hidup di darat, tidak
memiliki akar, batang dan daun sejati serta tidak memiliki pembuluh sejati. Lumut
merupakan organisme fotoautotrof yang hidup terutama di darat pada daerah yang
teduh dan lembab. Namun lumut memiliki klorofil sehingga digolongkan dalam
kingdom dunia tumbuhan. Sebagian lumut tubuhnya masih berupa talus
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(lembaran) dan ada yang sudah memiliki bagian tubuh mirip dengan akar, batang,
dan daun. Oleh karena itu, lumut disebut sebagai peralihan antara tumbuhan
bertalus (Thallophyta) dan tumbuhan berkormus (Cormophyta) yang memiliki
akar, batang, dan daun sejati. Struktur tubuh lumut terdiri talus, kotak spora
(sporangium), tangkai spora (seta). Pada lumut hati terdapat kuncup (gemma cup)
yang berfungsi sebagai alat repproduksi aseksual. Lumut memiliki dua generasi,
yaitu gametofit dan saprofit. Gametofit dihasilkan gamet jantan dan gamet betina
(seksual). Lumut diklasifikasikan berdasarkan struktur tubuhnya menjadi tiga
kelas, yaitu lumut hati (Hepaticopsida), lumut tanduk (Anthoceratopsida), dan
lumut daun (Bryopsida). Lumut bermanfaat bagi manusia antara lain Marchiantia
sebagai obat penyakit hepar serta Sphagnum sebagai bahan pembalut dan sumber
bahan bakar.
Paku adalah organisme dari kingdom Plantae yang hidup di darat, yang
anggotanya memiliki akar, batang dan daun sejati serta memiliki pembuluh sejati.
Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh (Tracheophyta)
karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku disebut juga dengan
kormofita berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati,
serta bereproduksi aseksual dengan spora. Paku merupakan organisme
fotoautotrof yang hidup terutama di darat pada daerah yang teduh dan lembab.
Tumbuhan paku ada yang berdaun kecil (mikrofil) dan berdaun besar (makrofil).
Tumbuhan paku berdaun kecil biasanya daunnya berupa sisik. Tumbuhan paku
berdaun kecil memiliki strobilus yaitu kumpulan beberapa sporofil (daun fertil)
yang membentuk struktur seperti kerucut terletak pada ujung batang. Pada paku
berdaun besar terdapat daun steril (tropofil) yaitu daun yang tidak menghasilkan
sporangium dan daun fetril (sporofil) yaitu daun yang menghasilkan sporangium
(kotak spora). Daun mudanya memiliki ciri khas selalu menggulung. Tumbuhan
paku memiliki dua generasi, yaitu saprofit dan gametofit. Gametofit dihasilkan
gamet jantan dan gamet betina (seksual). Reproduksi tumbuhan paku secara
aseksual dengan spora dan seksual dengan fertilisasi. Paku diklasifikasikan
berdasarkan struktur tubuhnya menjadi empat subdivisi, yaitu paku purba
(Psilopsida), paku kawat (Lycopsida), paku ekor kuda (Sphenopsida) dan paku
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sejati (Pteropsida). Paku bermanfaat bagi manusia antara lain untuk makanan
sayur, obat, pupuk, dan tanaman hias.
D. Model dan Metode Pembelajaran
 Model Pembelajaran

: Model Pembelajaran Siklus Belajar
5E (Learning Cycle) melaui media
Puzzle Gelkon (Gelas Konsep)

 Metode Pembelajaran

: Eksperimen, ceramah, diskusi.

E. Sumber Belajar
1. Buku pelajaran biologi SMA Kelas 1 Penerbit Exis
2. Lembar Kerja Siswa (LKS)
3. Internet
F. Alat dan Bahan
 Alat

: Kertas, pena, pensil, kaca pembesar.

 Bahan : Tumbuhan lumut daun dan tumbuhan paku sejati
G. Kegiatan Pembelajaran
Tahap
Model
Kegiatan Guru
Pembelajaran
Umum
Siklus Belajar
5E
A.Kegiat
an awal
(20
menit)
1. Engagement 1. Membangkitkan minat dan
(Tahap
keingintahuan siswa
pelibatan)
-Pernahkan kalian
memperhatikan batu yang terdapat
di tempat lembab? Kira-kira
mengapa batu tersebut berwarna
hijau?

-Pernahkan kalian makan sayur
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Kegiatan
Siswa

1.Mengemban
gkan minat
terhadap
topik bahasan

pakis? Kira-kira pakis tersebut
termasuk tumbuhan apa?

2. Mengajukan pertanyaan sesuai
dangan pengalaman siswa terkait
dengan materi yang akan dibahas
-Guru bertanya tentang materi
pelajaran minggu lalu.
“Semester lalu kita sudah
mempelajari tentang sistem
klasifikasi makluk hidup. Lumut
dan paku yang kalian lihat dalam
kehidupan tergolong dalam
kelompok klasifikasi yang mana?”
3. Menjelaskan tujuan dan
manfaat pembelajaran
-Hari ini kita akan mempelajari
ciri-ciri umum dunia tumbuhan,
ciri-ciri tumbuhan lumut dan
tumbuhan paku. Setelah
pembelajaran siswa diharapkan
dapat:
 Siswa dapat menjelaskan ciriciri umum dunia tumbuhan
 Siswa dapat menjelaskan ciriciri tumbuhan lumut
 Siswa dapat menjelaskan ciriciri tumbuhan paku
B.
Kegiatan
inti (100
menit)

2.Exploration
(Tahap
penyelidikan)

2.Berusaha
mengingat
pengalaman
sehari-hari
dan
mengaitkan
topik yang
akan dibahas

3.Mendengar
kan
penjelasan
dari guru

4. Membentuk kelompok kecil
secara heterogen, memberi
kesempatan untuk berdiskusi
dalam kelompok

4.Membentuk
kelompok
kecil secara
heterogen
dan berusaha
bekerja
dalam
kelompok

5. Membimbing siswa melakukan
penyelidikan

5. Melakukan
penyelidikan

100

3. Explanation 6. Membimbing siswa menjelaskan
(Tahap
konsep yang didapat dari hasil
penjelasan)
penyelidikan

7. Meminta bukti dan klarifikasi
dari hasil penyelidikan

4. Elaboration
(Tahap
penggalian)

8.Mendorong dan memfasilitasi
siswa mengaplikasikan konsep
dengan menggunakan media
puzzle gelkon (gelas konsep)
9. Mengingatkan siswa pada
penjelasan alternatif dengan
menggunakan media puzzle
gelkon (gelas konsep)

A.Kegiat
an akhir
(15
menit)

5. Evaluation
(Tahap
evaluasi)

10. Mengamati pengetahuan atau
pemahaman siswa dalam hal
penerapan konsep baru dengan
menggunakan tes
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6.Memberika
n penjelasan
dengan
kalimat
sendiri
terhadap
konsep yang
ditemukan
7.Menunjukk
an bukti dan
klarifikasi
dari hasil
penyelidikan
8.Menyusun
puzzle gelkon
(gelas
konsep)
9.Menerapka
n konsep dan
keterampilan
dengan
menggunaka
n media
puzzle gelkon
(gelas
konsep)
10.Mengeval
uasi
belajarnya
sendiri
dengan
mengajukan
pertanyaan
terbuka dan
mengerjakan
tes yang
diberikan
oleh guru

H. Penilaian
 Penilaian kognitif produk

: Lembar Tes

 Penilaian kognitif proses

: LKS

 Penilaian afektif

: Lembar Observasi
Bengkulu, 21 Januari 2014

Guru Mata Pelajaran Biologi

Peneliti

Neri Dahliani, S.Pd

Wiwit Sutiani

NIP. 19840427.200903.2.007

A1D010012
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Lampiran 5. Lembar Kerja Siswa Siklus I
LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
CIRI-CIRI TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU (SIKLUS I)
Nama Anggota Kelompok: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

A. KONSEP
Lumut adalah organisme dari kingdom Plantae yang hidup di darat, tidak
memiliki akar, batang dan daun sejati serta tidak memiliki pembuluh sejati. Lumut
merupakan organisme fotoautotrof yang hidup terutama di darat pada daerah yang
teduh dan lembab. Namun lumut meniliki klorofil sehingga digolongkan dalam
kingdom dunia tumbuhan. Sebagian lumut tubuhnya masih berupa talus
(lembaran) dan ada yang sudah memiliki bagian tubuh mirip dengan akar, batang,
dan daun. Oleh karena itu, lumut disebut sebagai peralihan antara tumbuhan
bertalus (Thallophyta) dan tumbuhan berkormus (Cormophyta) yang memiliki
akar, batang, dan daun sejati. Struktur tubuh lumut terdiri talus, kotak spora
(sporangium), tangkai spora (seta). Pada lumut hati terdapat kuncup (gemma cup)
yang berfungsi sebagai alat repproduksi aseksual. Lumut memiliki dua generasi,
yaitu gametofit dan saprofit. Gametofit dihasilkan gamet jantan dan gamet betina
(seksual). Lumut diklasifikasikan berdasarkan struktur tubuhnya menjadi tiga
kelas, yaitu lumut hati (Hepaticopsida), lumut tanduk (Anthoceratopsida), dan
lumut daun (Bryopsida). Lumut bermanfaat bagi manusia antara lain Marchiantia
sebagai obat penyakit hepar serta Sphagnum sebagai bahan pembalut dan sumber
bahan bakar.
Paku adalah organisme dari kingdom Plantae yang hidup di darat, yang
anggotanya memiliki akar, batang dan daun sejati serta memiliki pembuluh sejati.
Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh (Tracheophyta)
karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku disebut juga dengan
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kormofita berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati,
serta bereproduksi aseksual dengan spora. Paku merupakan organisme
fotoautotrof yang hidup terutama di darat pada daerah yang teduh dan lembab.
Tumbuhan paku ada yang berdaun kecil (mikrofil) dan berdaun besar (makrofil).
Tumbuhan paku berdaun kecil biasanya daunnya berupa sisik. Tumbuhan paku
berdaun kecil memiliki strobilus yaitu kumpulan beberapa sporofil (daun fertil)
yang membentuk struktur seperti kerucut terletak pada ujung batang. Pada paku
berdaun besar terdapat daun steril (tropofil) yaitu daun yang tidak menghasilkan
sporangium dan daun fetril (sporofil) yaitu daun yang menghasilkan sporangium
(kotak spora). Daun mudanya memiliki ciri khas selalu menggulung. Tumbuhan
paku memiliki dua generasi, yaitu saprofit dan gametofit. Gametofit dihasilkan
gamet jantan dan gamet betina (seksual). Reproduksi tumbuhan paku secara
aseksual dengan spora dan seksual dengan fertilisasi. Paku diklasifikasikan
berdasarkan struktur tubuhnya menjadi empat subdivisi, yaitu paku purba
(Psilopsida), paku kawat (Lycopsida), paku ekor kuda (Sphenopsida) dan paku
sejati (Pteropsida). Paku bermanfaat bagi manusia antara lain untuk makanan
sayur, obat, pupuk, dan tanaman hias.
B. TUJUAN
1) Mengamati struktur tubuh lumut dan paku
2) Membandingkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan lumut dan tumbuhan
paku.
3) Mengkomunikasikan hasil pengamatan objek lumut dan paku
C. ALAT DAN BAHAN
 Alat

: Kertas, pena, pensil, kaca pembesar.

 Bahan

: Tumbuhan lumut daun dan tumbuhan paku sejati
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D. Cara Kerja
1. Amati tumbuhan lumut yang telah kalian bawa menggunakan kaca pembesar
(lup), lalu catat bagian-bagian tubuh lumut serta gambar dan berikanlah
keterangan.
2. Amati tumbuhan paku yang telah kalian bawa menggunakan kaca pembesar
(lup), lalu catat bagian-bagian tubuh paku serta gambar dan berikanlah
keterangan.
3. Bandingkanlah ciri-ciri tumbuhan lumut dan ciri-ciri tumbuhan paku dengan
mengisi tabel.
4. Komunikasikanlah hasil pengamatan kalian di depan kelas.
E. HASIL PENGAMATAN
1. Gambarlah struktur tumbuhan lumut dan beri keterangan!
Gambar lumut

Keterangan
1..........................................
2. .........................................
3. .........................................
4...........................................
5. ........................................
6. ........................................

2.Gambarlah struktur tumbuhan paku dan beri keterangan!
Gambar paku

Keterangan
1..........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. ........................................
6. .........................................

105

3. Dari hasil diskusi, apakah terdapat perbedaan struktur tumbuhan lumut dan
paku?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Sebutkan perbedaan struktur tumbuhan lumut dan paku dengan mengisi tabel
dibawah ini berdasarkan kajian literatur!
No.

Ciri-ciri

1.

Ukuran

2.

Struktur Tubuh

3.

4.

5
6.

Lumut ................

Paku .................

Jaringan Pembuluh
(ada/tidak)
Tumbuhan dewasa
(gametofit/sporofit)
Fase Dominan
(gametofit/sporofit)
Klasifikasi

F. Pertanyaan
1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, jelaskan fungsi dari
spora pada tumbuhan lumut ?
...............................................................................................................................
2. Jelaskanlah mengapa lumut disebut tumbuhan tidak berpembuluh?
...............................................................................................................................
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3. Jika lumut disebut tumbuhan tidak berpembuluh, jelaskanlah bagaimana lumut
memperoleh air dan mineral?
.............................................................................................................................
4. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, jelaskanlah fungsi
batang dan akar pada tumbuhan paku?
...............................................................................................................................
5. Jelaskanlah mengapa paku disebut tumbuhan berpembuluh?
...........................................................................................................................
G. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan, apa saja yang dapat kalian simpulkan!
a. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan lumut (ukuran, struktur tubuh, jaringan
pembuluh, tumbuhan dewasa dan fase dominan)!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

b. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan paku (ukuran, struktur tubuh, jaringan
pembuluh, tumbuhan dewasa dan fase dominan!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Lampiran 6. Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus I
Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus I
1. Gambar struktur tumbuhan lumut.
Gambar Lumut daun

Keterangan
1. Sporangium
2. Seta
1

3
\

3. Fase sporofit
4. Fase gametofit

2

.

4

2. Gambar struktur tumbuhan paku.
Gambar Paku sejati

Keterangan
1. Fase sporofit
2. Daun

1

4

3. Daun muda

5

2

menggulung
4. Spora

6

2
7

5. Daun fertil (Sporofil)
6. Daun steril (Tropofil)
7. Batang
8. Akar

8
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3.Dari hasil diskusi, apakah ada perbedaan struktur tumbuhan lumut dan paku?
Ya, terdapat perbedaan antara struktur tumbuhan lumut dan paku.
Sebutkan perbedaan struktur tumbuhan lumut dan paku dengan mengisi tabel
dibawah ini berdasarkan kajian literatur!
No.

Ciri-ciri

1.

Ukuran

Lumut

Paku

Makroskopis yaitu 1-2cm

Makroskopis yaitu
1- 50cm
Berkormus
(memiliki akar,
batang dan daun
sejati)

2.

Struktur Tubuh

Berupa talus (lembaran) dan ada
yang sudah memiliki bagian
tubuh mirip dengan akar, batang,
dan daun.

3.

Jaringan
Pembuluh
(ada/tidak)

Tidak ada jaringan pembuluh

Ada jaringan
pembuluh

4.

Tumbuhan
dewasa
(gametofit /
sporofit)

Memiliki dua generasi yaitu
gametofit (tumbuhan lumut) dan
sporofit

Memiliki dua
generasi yaitu
gametofit (protalus)
dan sporofit
(tumbuhan paku)

5

Fase Dominan
(gametofit /
sporofit)

Gametofit

Sporofit

6

Klasifikasi

lumut daun (Bryopsida)

Paku sejati
(Pteriopsida)

 Pertanyaan
1. Spora pada tumbuhan lumut berfungsi sebagai alat reproduksi secara aseksual.
Spora dihasilkan oleh pembelahan secara mitosis yang terjadi dalam
sporangium lumut sporofit (sporogonium). Spora yang dihasilkan sporofit
merupakan spora haplid (n), spora tumbuh menjadi protonema kemudian
menjadi gametofit haploid (n).
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2. Lumut disebut tumbuhan tidak berpembuluh, karena lumut tidak memiliki
pembuluh pengangkut air, garam dan mineral.
3. Air dan mineral diperoleh tumbuhan lumut dengan cara difusi, yang dilakukan
oleh semua bagian tubuh lumut.
4. Berdasarkan hasil pengamatan, batang pada tumbuhan paku berfungsi agar
tumbuhan paku dapat tumbuh tegak. Selanjutnya fungsi akar pada tumbuhan
berfungsi sebagai penyerap air dan mineral dari akar keseluruh tubuh.
5. Karena tumbuhan paku telah memiliki pembuluh pengangkut air, garam dan
mineral (xilem dan floem).
 Kesimpulan
Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan:
a.

Lumut memiliki ukuran makroskopis yaitu 1-2 cm, adapun struktur tubuh
lumut memiliki klorofil, sebagian lumut tubuhnya masih berupa talus
(lembaran) dan ada yang sudah memiliki bagian tubuh mirip dengan akar,
batang, dan daun. Oleh karena itu, lumut disebut sebagai peralihan antara
tumbuhan bertalus (Thallophyta) dan tumbuhan berkormus (Cormophyta)
yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut tidak memiliki jaringan
pembuluh, selanjutnya lumut memiliki dua generasi yaitu gametofit dan
sporofit, gametofit makroskopis dengan bentuk tubuh berupa lembaran
(talus). Sporofit mengandung sporangium untuk menghasilkan spora. Fase
gametofit lebih dominan dibandingkan fase sporofitnya.

b.

Paku memiliki ukuran makroskopis 2-50cm, struktur tubuh paku memiliki
klorofil, berkormus (sudah memiliki daun, batang, dan akar sejati), paku
memiliki jaringan pembuluh, paku memiliki dua generasi yaitu gametofit
dan sporofit (tumbuhan paku), fase sporofit lebih dominan dibandingkan
fase gametofitnya.
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Lampiran 7. Prosedur Penyusunan Puzzle Gelkon (Gelas Konsep)
1. Guru membagi perangkat gelkon (gelas konsep) kepada masing-masing
kelompok yang meliputi: lembar soal, gelkon (gelas konsep) yang akan
disusun, prosedur penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep), serta lembar untuk
menulis hasil kerja kelompok.
2. Penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep) dilaksanakan setelah tanda mulai
dibunyikan oleh guru. Penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep) berdasarkan
urutan warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian disusun secara bergantian
searah jarum jam (siswa 1 menyusun gelkon nomor 1, siswa 2 menyusun
gelkon soal nomor 2 dan seterusnya).
3. Hasil dari penyusunan masing-masing gelkon (gelas konsep) ditulis di lembar
yang telah disediakan oleh guru.
4. Setelah penyusunan selesai, siswa diminta untuk memberikan kata penghubung
dari gelkon (gelas konsep) yang disusun agar menjadi sebuah kalimat yang
benar.
 Gelkon Soal
1. Bagaimana struktur tubuh pada tumbuhan lumut? (3 gelkon)
2. Bagaiamana reproduksi pada tumbuhan lumut? (3 gelkon)
3. Bagaimana struktur tubuh pada tumbuhan paku? (2 gelkon)
4. Bagaimana reproduksi pada pada tumbuhan paku? (3 gelkon)
5. Apa pengertian :
a. Metagenesis (2 gelkon)
b. Anteridium (2 gelkon)
c. Arkegonium (2 gelkon)
d. Gemma cup (3 gelkon)
e. Gametofit (3 gelkon)
f. Sporangium (3 gelkon)
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 Gelkon yang akan disusun
 Merah
Struktur tubuh lumut- Aseksual (spora)- struktur paku memiliki- Aseksual
(spora)-pergiliran-gamet-gamet-mangkok-fase-kotak.
 Kuning
Tidak ada-seksual-pembuluh pengangkut-seksual-keturunan-jantan-betinamengandung-steril-menghasilkan-penyimpanan.
 Hijau
Jaringan pengangkut air dan mineral-penyatuan gamet jantan dan betinapenyatuan gamet jantan dan betina-lumut kecil-gamet-spora.
 Gelkon Jawaban
1..................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................
5.a ............................................................................................................................
b ............................................................................................................................
c.............................................................................................................................
d ............................................................................................................................
e .............................................................................................................................
f.............................................................................................................................
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Lampiran 8. Kunci jawaban Puzzle Gelkon (Gelas Konsep)
1. Struktur tubuh lumut – tidak ada – jaringan pengangkut air dan mineral
2. Aseksual (spora) – seksual – penyatuan gamet jantan dan betina
3. Struktur paku memiliki – pembuluh pengangkut
4. Aseksual (spora) – seksual – penyatuan gamet jantan dan betina
5. a. Pergiliran – keturunan
b. Gamet – jantan
c. Gamet – betina
d. Mangkok – mengandung – lumut kecil
e. Fase– menghasilkan – gamet
f. Kotak– penyimpan – spora
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Lampiran 9. Kisi-kisi Lembar Tes Hasil Belajar Siklus I
Tabel 2. Kisi-kisi Lembar Tes Hasil Belajar Siklus I
SK
3.
Memahami
manfaat
keanekaraga
man hayati

KD

INDIKATOR

Jenis/Tingkat
Kemampuan

Butir Instrumen

3.3
 Menyebutkan
Mendeskipsika ciri umum
n cir-ciri
dunia
Divisio dalam
tumbuhan
Dunia
Tumbuhan dan
peranannya
bagi
kelangsungan
hidup di Bumi

 Pengetahuan
(C1)

1. Makhluk hidup
dimasukkan ke
dalam dunia
tumbuhan karena
memiliki ciri-ciri
khusus. Berikut ini
merupakan ciri-ciri
khusus dunia
tumbuhan
kecuali...
a. Eukariot
b. Multisesuler
c. Memiliki klorofil
d. Memiliki dinding
sel
e. Heterotrof

 Menyebutkan
klasifikasi
dunia
tumbuhan

 Pengetahuan
(C1)

2. Dunia tumbuhan
dikelompokkan
menjadi dua
yaitu...
a. Berpembuluh dan

114

Pedoman Penskoran
No
Kunci
Kriteria Skor soal
jawaban
E
-Benar
1
1
-Salah
0

A

-Benar
-Salah

1
0

2

tidak berpembuluh
b. Lumut dan paku
c. Lumut dan
tumbuhan berbiji
d. Paku dan
tumbuhan berbiji
e. Berbiji terbuka
dan berbiji tertutup
 Menjelaskan
ciri umum
tumbuhan
lumut

 Pemahaman
(C2)
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3. Sebagian lumut
tubuhnya masih
bertalus. Talus
adalah...
a. Memiliki akar,
batang dan daun
sejati
b. Tidak memiliki
akar, batang dan
daun sejati
c. Memiliki
pembuluh
pengangkut
d. Memiliki akar dan
batang sejati
e. Memiliki akar,
batang, daun sejati
serta pembuluh
pengangkut

B

-Benar
-Salah

1
0

3

 Mengidentifi 
kasi ciri
umum
tumbuhan
lumut

Penerapan
(C3)

4. Berdasarkan
E
gambar di bawah
ini, bagian yang
ditunjukkan oleh
label A, B, C, dan
D adalah...
A
C

B

D

a. Seta, Spora, fase
gametofit, fase
sporofit
b. Seta, spora, fase
sporofit, fase
gametofit
c. Spora, seta, fase
gametofit, fase
sporofit
d. Seta, fase sporofit,
spora, fase
gametifit
e. Spora, seta, fase
sporofit, fase
gametofit
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-Benar
-Salah

1
0

4

 Mengklasifika
sikan
tumbuhan
lumut

 Pemahaman
(C2)

5. Lumut ini
bertalus, memiliki
lobus seperti lobus
hati manusia serta
berfungsi sebagai
obat hati. Lumut
tersebut termasuk
kelas...
a. Lumut daun
b. Lumut tanduk
c. Lumut daun dan
tanduk
d. Lumut hati
e. Lumut hati dan
daun

D

-Benar
-Salah

1
0

5

 Menjelaskan
ciri umum
tumbuhan
paku

 Pemahaman
(C2)

6.Tanaman paku
yang sering kita
lihat dalam
kehidupan seharihari termasuk pada
fase......
a. Gametofit, karena
menghasilkan
gamet
b. Sporofit, karena
menghasilkan
spora

B

-Betul
-Salah

1
0

6
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c. Gametofit, karena
menghasilkan
spora
d. Sporofit, karena
menghasilkan
gamet
e. Sporofit dan
gametifit secara
bersamaan
 Mengidentifi 
kasi ciri
umum
tumbuhan
paku

Penerapan
(C3)

7. Perhatikan gambar C
berikut ini!

.
A
B
C

Bagian yang
ditunjukkan oleh
label B adalah...
a. Akar
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-Betul
-Salah

1
0

7

b.
c.
d.
e.
 Mengklasifika
sikan
tumbuhan
paku

 Pemahaman
(C2)
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Daun
Rizom
Batang
Rizoid

8. Jelaskanlah salah
satu kelompok
pada tumbuhan
paku!

Paku sejati
merupakan
tumbuhan
paku yang
paling
sering
dilihat.
Habitat di
daerah
tropis dan
sub tropis
dengan
jumlah
12.000
jenis.
Memiliki
akar, batang
dan daun
sejati.
Batang
dapat juga
berupa
dalam tanah

Menjelas
kan
jawaban

3

Tidak
menjelas
kan
jawaban

0

8

(rizom) atau
batang
diatas tanah.
Daun
berukuran
besar
(makrofil).
Daun
mudanya
menggulung
Contohnya
pada suplir.
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Lampiran 10. Lembar Tes Siklus 1
LEMBAR TES SIKLUS 1
Jawablah pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda dengan memilih salah satu
jawaban yang menurutmu paling benar dengan memberi tanda silang (x)
pada lembar soal dan jawablah soal uraian dengan tepat dan jelas!
1. Makhluk hidup dimasukkan ke dalam dunia tumbuhan karena memiliki ciri-ciri
khusus. Berikut ini merupakan ciri-ciri khusu dunia tumbuhan kecuali...
a. Eukariot
b. Multisesuler
c. Memiliki klorofil
d. Memiliki dinding sel
e. Heterotrof
2.Dunia tumbuhan dikelompokkan menjadi dua yaitu...
a. Berpembuluh dan tidak berpembuluh
b. Lumut dan paku
c. Lumut dan tumbuhan berbiji
d. Paku dan tumbuhan berbiji
e. Berbiji terbuka dan berbiji tertutup
3.Sebagian lumut tubuhnya masih bertalus. Talus adalah...?
a. Memiliki akar, batang dan daun sejati
b. Tidak memiliki akar, batang dan daun sejati
c. Memiliki pembuluh pengangkut
d. Memiliki akar dan batang sejati
e. Memiliki akar, batang, daun sejati serta pembuluh pengangkut.
4. Berdasarkan gambar di bawah ini, bagian yang ditunjukkan oleh label A, B, C,
dan D adalah...
A
C
B
D

a. Seta, Spora, fase gametofit, fase sporofit
b. Seta, spora, fase sporofit, fase gametofit
c. Spora, seta, fase gametofit, fase sporofit
d. Seta, fase sporofit, spora, fase gametifit
e. Spora, seta, fase sporofit, fase gametofit
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5.Lumut ini bertalus, memiliki lobus seperti lobus hati manusia serta berfungsi
sebagai obat hati. Lumut tersebut termasuk kelas...
a. Lumut daun
b. Lumut tanduk
c. Lumut daun dan tanduk
d. Lumut hati
e. Lumut hati dan daun
6.Tanaman paku yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada
fase......
a. Gametofit, karena menghasilkan gamet
b. Sporofit, karena menghasilkan spora
c. Gametofit, karena menghasilkan spora
d. Sporofit, karena menghasilkan gamet
e. Sporofit dan gametifit secara bersamaan
7. Perhatikan gambar berikut ini!

A
B
C

Bagian yang ditunjukkan oleh label B adalah...
a. Akar
b. Daun
c. Rizom
d.Batang
e. Rizoid
8.Jelaskanlah salah satu kelompok pada tumbuhan paku!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Lampiran 11. Kunci Jawaban Lembar Tes Siklus I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JAWABAN TES SIKLUS 1
E
A
B
E
D
B
C
Paku sejati merupakan tumbuhan paku yang paling sering dilihat. Habitat di
daerah tropis dan sub tropis dengan jumlah 12.000 jenis. Memiliki akar,
batang dan daun sejati. Batang dapat juga berupa dalam tanah (rizom) atau
batang diatas tanah. Daun berukuran besar (makrofil). Daun mudanya
menggulung. Contohnya pada suplir.
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Lampiran 11. Kunci Jawaban Lembar Tes Siklus I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JAWABAN TES SIKLUS 1
E
A
B
E
D
B
C
Paku sejati merupakan tumbuhan paku yang paling sering dilihat. Habitat di
daerah tropis dan sub tropis dengan jumlah 12.000 jenis. Memiliki akar, batang
dan daun sejati. Batang dapat juga berupa dalam tanah (rizom) atau batang
diatas tanah. Daun berukuran besar (makrofil). Daun mudanya menggulung.
Contohnya pada suplir.
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Lampiran 12. Pedoman Pemberian Skor Tes Hasil Belajar Siklus I
PEDOMAN PEMBERIAN SKOR TES HASIL BELAJAR
SIKLUS I
Sekolah

: SMAN 6 Kota Bengkulu

Kelas

: XB

Semester

: II (Dua)

Mata pelajaran

: Biologi

Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
Kompetensi
Dasar
3.3
Mendeskipsi
kan cir-ciri
Divisio
dalam Dunia
Tumbuhan
dan
peranannya
bagi
kelangsungan

Komponen
Konsep
Hasil
belajar

Indikator

Tingkat
Kemampuan

 Menyebut  Pengetahuan
kan ciri
(C1)
umum
dunia
tumbuhan

Teknik
Tes
Tertulis
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Penilaian
Butir
Kunci
Instrumen
Jawaban
Pilihan 1.Makhluk hidup E
ganda
dimasukkan ke
dalam dunia
tumbuhan
karena memiliki
ciri-ciri khusus.
Berikut ini
merupakan ciriciri khusu dunia
tumbuhan
Bentuk

Kriteria

Skor

-Benar
-Salah

1
0

hidup di
Bumi

kecuali...
a. Eukariot
b. Multisesuler
c. Memiliki
klorofil
d. Memiliki
dinding sel
e. Heterotrof
 Menyebut  Pengetahuan
kan
(C1)
klasifikasi
dunia
tumbuhan

2.Dunia
A
tumbuhan
dikelompokkan
menjadi dua
yaitu...
a.Berpembulu
dan tidak
berpembuluh
b.Lumut dan
paku
c.Lumut dan
tumbuhan
berbiji
d.Paku dan
tumbuhan
berbiji
e. Berbiji
terbuka dan
berbiji tertutup
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-Benar
-Salah

1
0

 Menjelask  Pemahaman
an ciri
(C2)
umum
tumbuhan
lumut

 Mengide  Penerapan
ntifikasi (C3)
ciri
umum
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3.Sebagian lumut
tubuhnya masih
bertalus. Talus
adalah...?
a.Memiliki akar,
batang dan
daun sejati
b.Tidak
memiliki
akar, batang
dan daun
sejati
c.Memiliki
pembuluh
pengangkut
d.Memiliki akar
dan batang
sejati
e.Memiliki akar,
batang, daun
sejati serta
pembuluh
pengangkut

B

-Benar
-Salah

1
0

4.Berdasarkan
gambar di
bawah ini,
bagian yang

E

-Benar
-Salah

1
0

tumbuha
n lumut

ditunjukkan
oleh label A, B,
C, dan D
adalah...
C

A
B

D

a.Seta, Spora,
fase gametofit,
fase sporofit
b.Seta, spora,
fase sporofit,
fase gametofit
c.Spora, seta,
fase gametofit,
fase sporofit
d.Seta, fase
sporofit,
spora, fase
gametifit
e.Spora, seta,
fase sporofit,
fase gametofit
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 Mengklasi  Pemahaman
fikasikan
(C2)
tumbuhan
lumut

5. Lumut ini
bertalus,
memiliki lobus
seperti lobus
hati manusia
serta berfungsi
sebagai obat
hati. Lumut
tersebut
termasuk
kelas...
a.Lumut daun
b.Lumut
tanduk
c.Tumut daun
dan tanduk
d.Lumut hati
e.Lumut hati
dan daun

D

-Benar
-Salah

1
0

 Menjelas  Pemahaman
kan ciri
(C2)
umum
tumbuha
n paku

6.Tanaman paku
yang sering kita
lihat dalam
kehidupan
sehari-hari
termasuk pada
fase......
a.Gametofit,

B

-Benar
-Salah

1
0
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karena
menghasilkan
gamet.
b.Sporofit,
karena
menghasilkan
spora.
c.Gametofit,
karena
menghasilkan
spora
d.Sporofit,
karena
menghasilkan
gamet
e.Sporofit dan
gametifit
secara
bersamaan
 Mengiden  Penerapan
tifikasi
(C3)
ciri umum
tumbuhan
paku

6. Perhatikan
gambar
berikut ini!
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C

-Benar
-Salah

1
0

A
B
c

Bagian yang
ditunjukkan oleh
label B adalah...
a. Akar
b. Daun
c. Rizom
d. Batang
e. Rizoid
 Mengklasi  Pemahaman
fikasikan
(C2)
tumbuhan
paku

Tes
Tertulis
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Uraian

6. Jelaskanlah
salah satu
kelompok
pada
tumbuhan
paku!

Paku sejati
merupaka
n
tumbuhan
paku yang
paling
sering
dilihat.
Habitat di
daerah
tropis dan

Menjelas
kan
jawaban
Tidak
menjelas
kan
jawaban

3

0

sub tropis
dengan
jumlah
12.000
jenis.
Memiliki
akar,
batang dan
daun
sejati.
Batang
dapat juga
berupa
dalam
tanah
(rizom)
atau
batang
diatas
tanah.
Daun
berukuran
besar
(makrofil).
Daun
mudanya
menggulu
ng,contoh
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nya pada
suplir
(Adiantum
cuneatum)

132

Lampiran 13. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
MODEL SIKLUS BELAJAR 5E (Learning Cycle) MELALUI PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS II
Sekolah

: SMAN 6 Kota Bengkulu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XB / II (Dua)

Pertemuan ke

:2

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

Standar Kompetensi :
Kompetensi Dasar

3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati

: 3.3 Mendeskripsikan ciri-ciri Divisio dalam Dunia
Tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di
Bumi

A. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
1. Menjelaskan ciri-ciri tumbuhan berbiji
2. Menjelaskan reproduksi tumbuhan berbiji
3. Menjelaskan peranan tumbuhan berbiji
b. Proses
1. Membandingkan kelompok pada tumbuhan berbiji, yaitu
tumbuhan angiospermae dan gymnospermae

dari hasil

penyelidikan
2. Membandingkan struktur tubuh kelompok tumbuhan berbiji
tertutup, yaitu dikotil dan monokotil
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3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan pada objek tumbuhan
berbiji angiospermae dan gymnospermae
2. Afektif
a. Karakter

: Bekerja teliti, jujur, dan bertanggung

jawab, peduli, serta berprilaku santun.
b. Keterampilan sosial

: Menunjukkan sikap bekerjasama, saling

menghargai, menghormati.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk :
1. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum tumbuhan berbiji
2. Siswa dapat menjelaskan reproduksi tumbuhan berbiji
3. Siswa dapat menjelaskan peranan tumbuhan berbiji
b. Proses
1. Siswa dapat membandingkan kelompok pada tumbuhan berbiji,
yaitu tumbuhan angiospermae dan gymnospermae
2. Siswa dapat membandingkan struktur tubuh kelompok
tumbuhan berbiji tertutup, yaitu dikotil dan monokotil
3. Siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan pada objek
tumbuhan berbiji angiospermae dan gymnospermae
2. Afektif
a. Terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukan sikap bekerja
teliti, jujur, dan bertanggung jawab, peduli, serta berprilaku santun.
b. Bekerjasama

dalam

kegiatan

pembelajaran

dan

aktif

menyampaikan pendapat, saling menghargai dan menghormati.
C. Materi Pembelajaran
CIRI-CIRI TUMBUHAN BERBIJI DAN PERANANNYA
Spermatophyta

dianggap

sebagai

tumbuhan

yang

tingkat

perkembangannya paling tinggi. Tumbuhan ini menghasilkan biji yang
merupakan alat perkembangbiakan generatif. Di dalam biji terdapat embrio yang
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merupakan calon individu baru. Spermatophyta dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) dan tumbuhan biji tertutup
(Angiospermae).
1) Tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae)
Tumbuhan Gymnospermae memiliki akar, batang, dan daun yang jelas.
Akarnya merupakan akar tunggang. Pada akar tidak tampak pembatas yang jelas
antara kaliptra dan ujung akar. Akar gymnospermae juga dapat mengalami
pertumbuhan menjadi semakin membesar karena memiliki kambium. Daun
gymnospermae berbentuk pipih, lebar, dan lancip seperti jarum. Daun
gymnospermae yang pipih dan lebar, mengalami diferensiasi sehingga memiliki
epidermis, mesofil, dan tulang daun. Contoh gymnospermae adalah Cycas
revoluta, Ginkgo biloba, Pinus, Sequoia, Welwitschia mirabilis, dan Gnetum
gnemon. Gymnospermae bereproduksi secara seksual. Gymnospermae belum
memiliki bunga sesungguhnya. Bakal bijinya terletak pada daun buah atau
makrosporofil yang disebut strobilus betina. Serbuk sari terletak pada
mikrosporofil. Mikrosoporofil itu sendiri, terletak pada bagian yang disebut
strobilus jantan. Gymnospermae memiliki daur hidup yang mirip dengan paku
heterospora. Gymnospermae dikelompokkan menjadi empat divisi, yakni
Pinophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta, dan Gnetophyta
2) Tumbuhan biji tertutup (Angiospermae)
Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki bunga.
Ciri-ciri umum dari Angiospermae adalah memiliki akar, batang, daun, dan bunga
yang sesungguhnya. Organ reproduksi terletak pada bunga. Selain itu memiliki
bentuk daun yang bervariasi, seperti daun pipih, lebar, dan susunan tulang daun
seperti menyirip, menjari, dan sejajar. Bakal biji atau bijinya terbungkus oleh
daun buah sehingga disebut tumbuhan berbiji tertutup. Adapun waktu antara
penyerbukan dan pembuahan relatif pendek. Proses fertilisasinya tidak
memerlukan air sebagai medianya. Bunga pada angiospermae memiliki bagian
steril, yaitu sepal (mahkota), dan petal (kelopak). Bagian reproduksinya adalah
stamen (jantan) dan pistilum (betina).
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D. Model dan Metode Pembelajaran
 Model Pembelajaran

: Model Pembelajaran Siklus Belajar
5E (Learning Cycle) melaui media
Puzzle Gelkon (Gelas Konsep)

 Metode Pembelajaran

: Eksperimen, ceramah, diskusi

E. Sumber Belajar
1. Buku pelajaran biologi SMA Kelas 1 Penerbit Exis
2. Lembar Kerja Siswa (LKS)
3. Internet
F. Alat dan Bahan
 Alat

: Kertas, pensil dan pena

 Bahan : Buah cemara laut (Cassuarina equisteofolia), buah alpukat,
jagung dan bayam.
G. Kegiatan Pembelajaran
Tahap
Umum

Model
Pembelajaran
Siklus Belajar
5E

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

1. Membangkitkan minat
dan keingintahuan siswa
-Guru menunjukkan
gambar terkait dengan
materi ciri tumbuhan
berbiji dan peranannya
dalam kehidupan.
-Pernahkan kalian
mengamati bij cemara?
Tahukah kalian dimana
letak biji cemara tersebut?
Lalu tahukah kalian
dimana letak biji mangga?
Apakah ada perbedaan

1.
Mengembangkan
minat terhadap
topik bahasan

A.Kegiatan
awal (20
menit)
1.
Engagaement
(Tahap
pelibatan)
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antara biji cemara dan biji
mangga?

B.
Kegiatan

2.Exploration
(Tahap

2. Mengajukan pertanyaan
sesuai dangan pengalaman
siswa terkait dengan
materi yang akan dibahas
-Guru bertanya tentang
materi pelajaran minggu
lalu.
“Minggu lalu kita telah
membahas tumbuhan
lumut dan paku. Sebutkan
ciri-ciri dari tumbuhan
lumut dan paku?
Selanjutnya masih
ingatkah kalian dengan
tumbuhan berpembuluh
dan tidak berpembuluh?
Kira-kira tumbuhan berbiji
termasuk kedalam
kelompok yang mana?”

2. Berusaha
mengingat
pengalaman
sehari-hari dan
mengaitkan topik
yang akan
dibahas

3. Menjelaskan tujuan dan
manfaat pembelajaran
-Hari ini kita akan
mempelajari tumbuhan
berbiji, serta peranan
tumbuhan berbiji. Setelah
pembelajaran siswa
diharapkan dapat:
 Siswa dapat
menjelaskan tumbuhan
berbiji
 Siswa dapat
menejlasakan
reproduksi tumbuhan
berbiji
 Siswa dapat
menjelaskan peranan
tumbuhan berbiji
4. Membentuk kelompok
kecil secara heterogen,

3.Mendengarkan
penjelasan dari
guru

137

4. Membentuk
kelompok kecil

inti (100
menit)

penyelidikan)

3. Explanation
(Tahap
penjelasan)

4. Elaboration
(Tahap
penggalian)

memberi kesempatan
untuk berdiskusi dalam
kelompok.

secara herterogen
dan berusaha
bekerja dalam
kelompok

5. Membimbing siswa
melakukan penyelidikan
6. Membimbing siswa
menjelaskan konsep yang
didapat dari hasil
penyelidikan.

5. Melakukan
penyelidikan
6. Memberikan
penjelasan dengan
kalimat sendiri
terhadap konsep
yang ditemukan

7. Meminta bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan

7. Menunjukkan
bukti dan
klarifikasi dari
hasil penyelidikan
8.Siswa
menyusun puzzle
gelkon (gelas
konsep)

8. Mendorong dan
mefasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep
dengan menggunakan
media puzzle gelkon (gelas
konsep)
9. Mengingatkan siswa
pada penjelasan alternatif
dengan menggukan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)

C.Kegiatan
Akhir (15
menit)

5. Evaluation
(Tahap
evaluasi)

10. Mengamati
pengetahuan atau
pemahaman siswa dalam
hal penerapan konsep baru
dengan menggunakan tes
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9. Menerapkan
konsep dan
keterampilan
dengan
menggunakan
media puzzle
gelkon (gelas
konsep)
10. Mengevaluasi
belajarnya sendiri
dengan
mengajukan
pertanyaan
terbuka dan
mengerjakan tes
yang diberikan
oleh guru.

H. Penilaian
 Penilaian kognitif produk

: Lembar Tes

 Penilaian kognitif proses

: LKS

 Penilaian afektif

: Lembar Observasi
Bengkulu, 28 Januari 2014

Guru Mata Pelajaran Biologi

Peneliti

Neri Dahliani, S.Pd

Wiwit Sutiani

NIP. 19840427.200903.2.007

A1D010012
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Lampiran 14. Lembar Kerja Siklus II
LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
CIRI-CIRI TUMBUHAN BERBIJI DAN PERANANNYA (SIKLUS 1I)
Nama Anggota Kelompok: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.KONSEP
Spermatophyta

dianggap

sebagai

tumbuhan

yang

tingkat

perkembangannya paling tinggi. Tumbuhan ini menghasilkan biji yang
merupakan alat perkembangbiakan generatif. Di dalam biji terdapat embrio yang
merupakan calon individu baru. Spermatophyta dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) dan tumbuhan biji tertutup
(Angiospermae). Perbedaan ini dapat terlihat dari struktur biji yang dimilikinya.
Tumbuhan gymnospermae (biji terbuka) dikatakan terbuka karena bijinya tidak
tertutupi oleh bakal buah. Tumbuhan angiospermae (biji tertutup) karena bijinya
tertutupi atau diselubungi oleh bakal buah. Secara umum buah Angiospermae
memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian yaitu kulit buah (eksocarp), daging
buah (mesocarp), dan endokarp (terletak antara kulit biji dan daging buah), serta
biji.
Subdivisi gymnospermae dibagi menjadi beberapa kelas yaitu: 1) Kelas
Cycadinae memiliki habitus menyerupai palem, sedikit atau tidak bercabang,
daun tersusun dalam roset batang, tulang daun menyirip, daun yang masih muda
menggulung seperti pada daun tumbuhan paku. Sporofil tersusun dalam stobilus
yang berumah dua, letaknya diujung batang. Contohnya Cycas rumphii (pakis
haji). Anggota golongan ini meliputi 9 genus dan 65 spesies. 2) Kelas Coniferae
atau Coniferales memiliki habitus semak, perdu atau pohon, dengan tajuk
menyerupai kerucut. Daun berbentuk jarum, mikrosporofil dan megasporofil
memiliki struktur dan susunan bermacam-macam. Coniferae dibagi dalam
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beberapa ordo yaitu Taxales dengan famili Taxaceae contohnya taxus. Ordo
Araucariales dengan famili Araucariaceae contohnya Araucaria dan agathis
(damar).

Ordo

Podocarpales

dengan

famili

Podocarpaceae

contohnya

Podocarpus. Ordo Pinales dengan famili Pinaceae contohnya Abies alba dan
Pinus merkussi (Pinus). 3) Kelas Gnetinae merupakan tumbuhan berkayu dan
batangnya bercabang atau tidak. Bunga berkelamin tunggal, majemuk, terdapat
dalam ketiak daun pelindung yang besar, dan memiliki tenda bunga. Kelas ini
dibagi menjadi bebrapa ordo yaitu Ordo Epherdrales dengan famili Epherdraceae
contohnya Epherdra alitis. Ordo Gnetales dengan famili Gnetaceae contohnya
Gnetum gnemon. Ordo Welwitshiales dengan famili Welwitschiaceae contohnya
Welwitschia mirabilis. 4) Kelas Ginkgoinae berupa pohon memiliki tunas pendek,
daun bertangkai panjang dan berdaun seperti kipas. Biji dengan kulit luar yang
berdaging dan kulit dalam yang keras. Terdiri dari satu ordo yaitu ordo
Ginkgoales dengan famili Ginkgoaceae contohnya Ginko biloba.
Subdivisi angiospermae dibagi menjadi beberapa kelas yaitu: 1) Kelas
Dicotiledonae (tumbuhan dikotil) dengan habitus herba, semak, perdu atau pohon,
memiliki dua daun lembaga, dengan sistem akar tunggang, batang berbentuk
kerucut panjang biasanya bercabang-cabang, pertulangan daun menyirip atau
bertulang menjari, bunga bersifat kelipatan dua, empat atau lima. Akar dan
batangnya memiliki kambium. 2) Kelas Monocotiledonae (tumbuhan monokotil)
dengan habitus herba, semak, perdu atau pohon. Biji tumbuhan ini memiliki satu
daun lembaga (berbiji tunggal), sistem perakaran serabut, batang dari pangkal ke
ujung hampir sama besar dan tidak bercabang-cabang, daun umumnya memiliki
pelepah, pertulangan daun sejajar, bunga dengan bagian-bagian bunga
berkelipatan tiga, serta akar dan batang tidak memiliki kambium.
Tumbuhan spermatophyta memiliki manfaat diantaranya sebagai sayur,
sandang, pangan, papan, obat, penyimpanan air, sumber oksigen, dekorasi dan
kosmetik.
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B. TUJUAN
1) Membandingkan

kelompok

pada

tumbuhan

berbiji,

yaitu

tumbuhan

angiospermae dan gymnospermae dari hasil penyelidikan
2) Membandingkan

struktur tubuh

kelompok tumbuhan berbiji

tertutup

(angiospermae), yaitu dikotil dan monokotil
3) Mengkomunikasikan

hasil

pengamatan pada

objek tumbuhan berbiji

angiospermae dan gymnospermae
C. ALAT DAN BAHAN
 Alat

: Kertas dan pensil

 Bahan

: Tumbuhan angiospermae (jagung, bayam, buah alpukat).
Tumbuhan gymnospermae (buah cemara laut yaitu Cassuarina
equisteofolia).

D. CARA KERJA
1. Amati buah alpukat yang telah kalian bawa, lalu belah buah alpukat menjadi
dua bagian, serta catat bagian-bagiannya dan gambar dengan diberi keterangan.
2. Amati buah cemara yang telah kalian bawa, lalu catat bagian-bagiannya serta
gambar dan berikanlah keterangan.
3. Amati tumbuhan jagung yang telah kalian bawa, lalu catat bagian-bagiannya
serta gambar dan berikanlah keterangan.
4. Amati tumbuhan bayam yang telah kalian bawa, lalu catat bagian-bagiannya
serta gambar dan berikanlah keterangan.\
5. Bandingkanlah ciri-ciri tumbuhan berbiji (dikotil dan monokotil) dengan
mengisi tabel.
4. Komunikasikanlah hasil pengamatan di depan kelas.
E. HASIL PENGAMATAN
 Tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae
1. Gambarlah struktur buah tumbuhan angiospermae dan gymnospermae,
serta beri keterangan!
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a. Struktut buah tumbuhan Angiospermae
Gambar buah alpukat

Keterangan
1...............................
2................................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................

b. Struktut buah tumbuhan Gymnospermae
Gambar buah cemara

Keterangan
1...............................
2...............................
3...............................
4...............................
5...............................
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 Tumbuhan Dikotil dan Monokotil
2. Gambarlah struktur tumbuhan angiospermae (dikotil dan monokotil) serta beri
keterangan!
a. Tumbuhan Monokotil
Gambar jagung

Keterangan
1................................
2. ..............................
3. ..............................
4...............................
5...............................

b. Tumbuhan Dikotil
Gambar Bayam

Keterangan
1...............................
2...............................
3...............................
4...............................
5...............................
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3. Jelaskan perbedaan struktur tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae) dengan
mengisi tabel dibawah ini berdasarkan objek yang telah diamati!
Tumbuhan Angiospermae
No.

1

Ciri-ciri

Bayam

Jagung

Sistem
perakaran
Batang (Bentuk

2

dan
percabangan)
Daun (Sistem

3

pertulangan
daun)

F. PERTANYAAN
1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, apakah terdapat
perbedaan antara tumbuhan angiospermae dan gimnospermae jika dilihat dari
struktur buahnya? Jelaskan!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Berdasarkan perbedaan yang didapatkan antara tumbuhan dikotil dan
monokotil, jelaskanlah mengapa tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh lebih
tinggi di banding tumbuhan dikotil?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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G. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, apa saja yang dapat
kalian simpulkan!
a. Bagaimanakan ciri-ciri tumbuhan berbiji? Lalu apa perbedaan antara tumbuhan
gymnospermae dan angiospermae?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
b. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokoti?
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Lampiran 15. Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus II
Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus II
1. a.Gambar struktur tumbuhan angiospermae
Gambar buah alpukat

Keterangan
1.Kulit luar (Exocarp)

1

4

2. Biji
3. Daging buah (Mesocarp)

2

4. Endocarp

3

b. Gambar struktur tumbuhan gymnospermae
Gambar buah cemara laut (Cassuarina equisteofolia)

Keterangan
1. Strobilus
2. Biji terbuka
3. Sisik

2
1
3

2. a. Gambar struktur tumbuhan monokotil
Gambar Jagung

Keterangan
1.Bunga jagung
1
2

5

2. Daun
3. Batang
4. Akar serabut

3

4

147

5. Pertulangan daun sejajar

b. Gambar struktur tumbuhan dikotil
Gambar Bayam

Keterangan
1.Bunga

1
2

2.Daun
3.Pertulangan daun menyirip
4.Batang

3

5.Akar tunggang

4
5

3. Jelaskan perbedaan struktur tumbuhan berbiji dengan mengisi tabel dibawah
ini!
Tumbuhan Berbiji
No.

Ciri-ciri

1

Bayam

Jagung

Sistem
perakaran

Tunggang

Serabut

2

Batang
(Bentuk dan
percabangan)

Bentuk batang : Kerucut
panjang.
Percangan batang : banyak
(batang barcabang-cabang
dengan ruas yang tidak
jelas)

Bentuk batang : Dari
pangkal sampai ke ujung
hampir sama besar.
Percangan batang : tidak
bercabang

3

Daun
(Sistem
pertulangan
daun)

Menyirip

Sejajar

 Pertanyaan
1. Ya terdapat perbedaan struktur buah pada tumbuhan angiospermae dan
gymnospermae. Pada tumbuhan angiospermae biji ditutupi atau dilapisi
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oleh badan buah, sedangankan pada tumbuhan gymnospermae biji tidak
ditutupi atau dilapisi oleh badan buah.
2. Tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh lebih tinggi dibanding tumbuhan
dikotil dikarenakan pada tumbuhan monokoti batangnya tidak memiliki
kambium. Kambium berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan sekunder
pada batang (melebarkan diameter batang).
 Kesimpulan
a.Tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1) Tumbuhan angiospemae
bijinya terbungkus oleh bakal buah sedangkan gymnospermae bijinya tidak
dibungkus oleh bakal buah. 2) angiospermae memiliki bunga lengkap dan tak
lengkap, serta memilki buah sedangkan gymnospermae tidak memiliki bunga
yang sesungguhnya. 3) alat reproduksi angiospermae dan gymnospermae berupa
biji. 4) pada umumnya dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan bahan
pangan, sandang, papan.
b.Ciri –ciri tumbuhan dikotil dan monokotil sebagai berikut: 1) akar tumbuhan
dikotil tunggang, sedangkan akar monokitil serabut. 2) batang tumbhan dikotil
memiliki kambium dan memiliki banyak cabang, sedangkan monokotil batangnya
tidak memiliki kambium dan sedikit bercabang. 3) daun dikotil pertulangannya
menyirip sedangkan monkotil pertulangan daunnya sejajar.
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Lampiran 16. Prosedur Penyusunan Puzzle Gelkon (Gelas Konsep)
1. Guru membagi perangkat gelkon (gelas konsep) kepada masing-masing
kelompok yang meliputi: lembar soal, gelkon (gelas konsep) yang akan
disusun, prosedur penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep), serta lembar untuk
menulis hasil kerja kelompok.
2. Penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep) dilaksanakan setelah tanda mulai
dibunyikan oleh guru. Penyusunan puzzle gelkon (gelas konsep) berdasrakan
urutan warna biru, pink dan hijau. Kemudian disusun secara bergantian searah
jarum jam (siswa 1 menyusun gelkon nomor 1, siswa 2 menyusun gelkon soal
nomor 2 dan seterusnya).
3. Hasil dari penyusunan masing-masing gelkon (gelas konsep) ditulis di lembar
yang telah disediakan oleh guru.
4. Setelah penyusunan selesai, siswa diminta untuk memberikan kata penghubung
dari gelkon (gelas konsep) yang disusun agar menjadi sebuah kalimat yang
benar.
 Gelkon Soal
1. Gymnospermae dibagi menjadi empat kelas yaitu... (4 gelkon)
2. Angiospermae dibagi menjadi dua kelas yaitu... (2 gelkon)
3. Apakah yang dimaksd Gymnospermae? (3 gelkon)
4. Apakah yang dimaksud Angiospermae? (3 gelkon)
5. Apa pengertian :
a. Polinasi (2 gelkon)
b. Fertitisasi (4 gelkon)
c. Strobilus (3 gelkon)
d. Dikotil (2 gelkon)
e. Endosperma (3 gelkon)
f. Monokotil (2 gelkon)
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 Gelkon yang akan disusun
 Biru
Kelas Cycadinae - kelas Ginkgoinae - kelas dikotiledonae - TumbuhanTumbuhan - serbuk sari - penyatuan sel telur - Struktur- Tumbuhan Penyimpanan – tumbuhan.
 Pink
Kelas Coniferae- kelas Monokotiledonae- biji – biji - kepala putik – pada bakal
biji - megasporangia dan mikrosporangia – berkeping - cadangan- berkeping.
 Hijau
Kelas Gretinae - terbuka – tertutup – dengan inti – dalam satu badan – dua –
makanan – satu.
 Gelkon Jawaban
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
4...............................................................................................................................
5a..............................................................................................................................
b............................................................................................................................
c.............................................................................................................................
d.............................................................................................................................
e.............................................................................................................................
f..............................................................................................................................
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Lampiran 17. Kunci Jawaban Puzzle Gelkon (Gelas Konsep) Siklus II
 Gelkon Jawaban
1. Kelas Cycadinae- kelas Coniferae- kelas Gretinae- kelas Ginkgoinae
2. Kelas Dikotiledonae- kelas Monokotiledonae
3. Tumbuhan- biji- terbuka
4. Tumbuhan- biji-tertutup
5. a.Serbuk sari-Kepala Putik
b.Penyatuan sel telur-pada bakal biji-dengan inti-berasal dari serbuk sari
c.Struktur- megasporangia dan mikrosporangia- dalam satu badan
d.Tumbuhan- berkeping- dua
e.Penyimpanan- cadangan-makanan
f.Tumbuhan- berkeping- satu
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Lampiran 18. Kisi-kisi Lembar Tes Hasil Belajar Siklus II

Tabel 2. Kisi-kisi Lembar Tes Hasil Belajar Siklus II
SK
3.Memaha
mi
manfaat
keanekara
gaman
hayati

KD

INDIKATOR

3.3
 Menyebutkan
Mendeskipsi
ciri umum
kan cir-ciri
tumbuhan
Divisio
berbiji
dalam Dunia
Tumbuhan
dan
peranannya
bagi
kelangsungan
hidup di
Bumi

Jenis/Tingkat
Kemampuan
 Pengetahuan
(C1)

 Mengidentifik  Penerapan
asi tumbuhan
(C3)
angiospermae

Butir Instrumen
1.Berikut ciri-ciri dari
tumbuhan
spermatophyta
(tumbuhan berbiji),
kecuali...
a.Berklorofil
b.Reproduksi dengan
biji
c.Memiliki organ
lengkap
d.Memiliki
pembuluh angkut
e.Tidak menghasilkan
spora
2. Perhatikan gambar
berikut ini!
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Pedoman Penskoran
Kunci
Kriteria Skor
jawaban
E
-Benar
1
-Salah
0

C

-Benar
-Salah

1
0

No
Soal
1

2

B

A

C

A

D

G
F

E

Berdasarkan gambar
diatas bagian bunga
yang berfungsi
sebagai alat
reproduksi adalah...
a. A dan G
b. B dan D
c. B dan C
d. E dan D
e. D dan E
 Penerapan
(C3)

3. Gambar ditunjukkan
oleh label 1, 2, 3 dan
4 secara berurutan
adalah.......
2
3
4
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1

B

-Benar
-Salah

1
0

3

a.Biji, exocarp,
mesocarp,endocarp
b.Biji, exocarp,
endocarp,mesocarp
c.Biji, endocarp,
mesocarp, exocarp
d.Exocarp, biji,
mexocarp,endocap
e.Endocarp,mesocap,
exocarp, biji
 Penerapan
(C3)

4.Gambar yang
D
ditunjukkan oleh label
A adalah.......
A

-Benar
-Salah

1
0

4

-Benar
-Salah

1
0

5

B

a. Akar tunggang
b. Akar nafas
c. Akar udara
d. Akar serabut
e. Akar pelekat
 Menjelaskan  Pemahaman
ciri tumbuhan
(C2)
gymnosperma

5.Gymnospermae
D
merupakan tumbuhan
berbiji terbuka.
Dikatakan biji terbuka
155

e

\
 Menjelaskan  Pemahaman
reproduksi
(C2)
tumbuhan
berbiji

karena....
a. Terbentuk
endosperma
b. Terjadi pembuahan
ganda
c. Menghasilkan spora
d. Biji tidak
terbungkus buah
e. Hanya terbentuk
buah
6. Jelaskan proses
reproduksi tumbuhan
berbiji secara umum!
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Diawali
dengan
penyerbukan
(polinasi) yaitu
menempelnya
serbuk sari
pada kepala
putik.
Selanjutnya
pembuahan
atau
fertilisasai
yaitu
penyatuan sel
telur dalam
kantung
lembaga pada

Menjelas
kan
jawaban

3

Tidak
menjelas
kan
jawaban

0

6

bakal biji
dengan inti
yang berasal
dari serbuk
sari. Terbuntuk
zigot, menjadi
embrio.
 Menjelaskan  Pemahaman
manfaat
(C2)
tumbuhan
berbiji dalam
kehidupan

7. Jelaskanlah manfaat
tumbuhan berbiji bagi
kehidupan!
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Tumbuhan
spermatophyta
bermanfaat
bagi manusia,
antara lain
untuk makanan
(sayur) seperti
tomat,
gandum.
Untuk
sandang,
papan, obat
seperti kumis
kucing,
mahkota dewa.
Penyimpanan
air, sumber
oksigen,
dekorasi, dan
kosmetik.

Menjelas
kan
jawaban

2

Tidak
menjelas
kan
jawaban

0

7
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Lampiran 19. Soal Tes Hasil Beljar Siklus II
SOAL TES HASIL BELAJAR SIKLUS II
Jawablah pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda dengan memilih salah satu
jawaban yang menurutmu paling benar dengan memberi tanda silang (x) pada
lembar soal dan jawablah soal uraian dengan tepat dan jelas!
1. Berikut ciri-ciri dari tumbuhan spermatophyta (tumbuhan berbiji), kecuali...
a.Berklorofil
b.Reproduksi dengan
biji
c.Memiliki organ
lengkap
d.Memiliki
pembuluh angkut
e.Tidak menghasilkan
spora
2. Perhatikan gambar berikut ini!
B

A

C
A

G
D
F

E

Berdasarkan gambar diatas bagian bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi
adalah...
a. A dan G
b. B dan D
c. B dan C
d. E dan D
e. D dan E
3. Gambar ditunjukkan oleh label 1, 2, 3 dan 4 secara berurutan adalah.......
2

1

3
4
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a.Biji, exocarp, mesocarp, endocarp
b.Biji, exocarp, endocarp, mesocarp
c.Biji, endocarp, mesocarp, exocarp
d.Exocarp, biji, mexocarp, endocarp
e.Endocarp, mesocarp, exocarp, biji
4. Gambar ditunjukkan oleh label A adalah.......

A

B

a. Akar tunggang
b. Akar nafas
c. Akar udara
d. Akar serabut
e. Akar pelekat
5. Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Dikatakan berbiji terbuka
karena.....
a. Terbentuk endosperma
b. Terjadi pembuahan ganda
c. Menghasilkan spora
d. Biji tidak terbungkus buah
e. Hanya terbentuk buah
6. Jelaskan proses reproduksi tumbuhan berbiji secara umum!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. Jelaskan manfaat tumbuhan berbiji bagi kehidupan!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Lampiran 20. Kunci Jawaban Tes Siklus II
JAWABAN TES SIKLUS II
E
C
B
D
D
Diawali dengan penyerbukan (polinasi) yaitu menempelnya serbuk sari pada
kepala putik. Selanjutnya pembuahan atau fertilisasai yaitu penyatuan sel
telur dalam kantung lembaga pada bakal biji dengan inti yang berasal dari
serbuk sari. Terbuntuk zigot, menjadi embrio.
7. Tumbuhan spermatophyta bermanfaat bagi manusia, antara lain untuk
makanan (sayur) seperti tomat, gandum. Untuk sandang, papan, obat seperti
kumis kucing, mahkota dewa. Penyimpanan air, sumber oksigen, dekorasi,
dan kosmetik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Lampiran 21. PEDOMAN PEMBERIAN SKOR TES HASIL BELAJAR
SIKLUS II
Sekolah

: SMAN 6 Kota Bengkulu

Kelas

: XB

Semester

: II (Dua)

Mata pelajaran

: Biologi

Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
Kompetensi
Dasar
3.3
Mendeskipsi
kan cir-ciri
Divisio
dalam Dunia
Tumbuhan
dan
peranannya
bagi
kelangsungan
hidup di
Bumi

Kompo
nen
Indikator
Konsep
Hasil
 Menyebut
belajar
kan ciri
umum
tumbuhan
berbiji

Penilaian

Jenis/Tingkat
Kemampuan

Teknik

Bentuk

 Pengetahuan
(C1)

Tes
Tertulis

Pilihan 1. Berikut ciri-ciri
ganda
dari tumuhan
spermatophyta
(tumbuhan berbiji),
kecuali...
a.Berklorofil
b.Reproduksi dengan
biji
c.Memiliki organ
lengkap
d.Memiliki
pembuluh angkut
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Butir Instrumen

Kunci
Jawaban
E

Kriteria

Skor

-Benar
-Salah

1
0

e. Tidak
menghasilkan
spora
 Mengiden
tifikasi
tumbuhan
angiosper
mae

 Penerapan
(C3)

2. Perhatikan gambar
berikut ini!
G

A

B

C

-Benar
-Salah

1
0

B

-Benar
-Salah

1
0

C

D
F

E

Berdasarkan gambar
diatas bagian bunga
yang berfungsi
sebagai alat
reproduksi adalah...
a. A dan G
b. B dan D
c. B dan C
d. E dan D
e. D dan E
 Penerapan
(C3)

3. Gambar
ditunjukkan oleh
label 1, 2, 3 dan 4
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secara berurutan
adalah.......
1
2

3

4

a.Biji, exocarp,
mesocarp,
endocarp
b.Biji, exocarp,
endocarp,
mesocarp
c.Biji, endocarp,
mesocarp, exocarp
d.Exocarp, biji,
mexocarp,
endocarp
e.Endocarp,
mesocarp, exocarp,
biji
 Penerapan
(C3)

4.Gambar
ditunjukkan oleh
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D

-Benar
-Salah

1
0

label A adalah.......
A

B

a. Akar tunggang
b. Akar nafas
c. Akar udara
d. Akar serabut
e. Akar pelekat
5. Gymnospermae
merupakan
tumbuhan berbiji
terbuka. Dikatakan
berbiji terbuka
karena....
a.Terbentuk
endosperma
b.Terjadi
pembuahan ganda
c.Menghasilkan
spora
d.Biji tidak
terbungkus buah
e.Hanya terbentuk
buah

 Menjelasa  Pemahaman
kan ciri
(C2)
tumbuhan
gymnospe
rmae
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D

-Benar
-Salah

1
0

 Menjelask
an
reproduks
i
tumbuhan
berbiji

 Pemahaman
(C2)

Tes
Tertulis
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Essai

6. Jelaskan proses
Diawali
reproduksi tumbuhan dengan
berbiji secara umum! penyerbuk
an
(polinasi)
yaitu
menempel
nya serbuk
sari pada
kepala
putik.
Selanjutny
a
pembuaha
n atau
fertilisasai
yaitu
penyatuan
sel telur
dalam
kantung
lembaga
pada bakal
biji
dengan
inti yang
berasal
dari

Menjelas
kan
jawaban

3

Tidak
menjelas
kan
jawaban

0

serbuk
sari.
Terbuntuk
zigot,
berkemba
ng
menajdi
embrio
terus
berkemba
ng
menjadi
buah.
 Menjelask
an
manfaat
tumbuhan
berbiji
dalam
kehidupan

 Pemahaman
(C2)

7. Jelaskan manfaat
tumbuhan berbiji
bagi kehidupan !
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Tumbuhan
spermatop
hyta
bermanfaa
t bagi
manusia,
antara lain
untuk
makanan
(sayur)
seperti
tomat,
gandum.
Untuk

Menjelas
kan
jawaban

2

Tidak
menjelas
kan
jawaban

0

sandang,
papan,
obat
seperti
kumis
kucing,
mahkota
dewa.
Penyimpa
nan air,
O2,
dekorasi,
dan
kosmetik.
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Lampiran 22. Kisi-kisi Lembar Observasi Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa Siklus I dan II

Variabel

Indikator

Model
1.Engagement
Pembelajaran (Tahap
Siklus
pelibatan)
Belajar 5E
(Learning
Cycle)

Butir Pengamatan
Guru
Siswa
1.Membangki 1. Mengemban
tkan minat
gkan minat
dan
terhadap
keingintahua
topik
n siswa
bahasan

Kriteria Penilaian

Keterangan

Guru
1) Jika pertanyaan yang
diberikan guru untuk
membangkitkan minat
dan keigintahuan siswa
sesuai materi

Siswa
1) ≥ Jika ≥ 5 siswa
membangkitkan minat
dan keingintahuannya
dengan merespon
pertanyaan guru terkait
materi yang
berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari

2) Jika pertanyaan yang
diberikan guru untuk
membangkitkan minat
dan keigintahuan siswa
kurang sesuai materi

2) Jika 3 - 4 siswa
membangkitkan minat
dan keingintahuannya
dengan merespon
pertanyaan guru terkait
materi yang
berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari

2

3) Jika pertanyaan yang
diberikan guru untuk
membangkitkan minat
dan keigintahuan siswa
tidak sesuai materi

3) Jika ≤ 2 siswa
membangkitkan minat
dan keingintahuannya
dengan merespon
pertanyaan guru terkait

1
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3

2.
Mengajukan
pertanyaan
sesuai dangan
pengalaman
siswa terkait
dengan
materi yang
akan dibahas

2. Berusaha
mengingat
pengalaman
sehari-hari
dan
mengaitkan
topik yang
akan dibahas

3.
Menjelaskan
tujuan dan
manfaat
pembelajaran

3.
Mendengarka
n penjelasan
dari guru

4) Jika pertanyaan yang
diberikan guru sesuai
materi

materi yang
berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari.
4) Jika ≥ 5 siswa
merespon pertanyaan
guru

5) Jika pertanyaan yang
diberikan guru kurang
sesuai materi

5) Jika 3-4 siswa
merespon pertanyaan
guru

2

6) Jika pertanyaan yang
diberikan guru tidak
sesuai materi
7) Jika tujuan dan
manfaat pembelajaran
yang dijelaskan guru
sesuai materi

6) Jika ≤ 2 siswa
merespon pertanyaan
guru
7) Jika semua siswa
mendengarkan dan
memperhatikan
penjelasan dari guru

1

8) Jika tujuan dan
manfaat pembelajaran
yang dijelaskan guru
kurang sesuai materi

8) Jika ≥ 50% siswa
mendengarkan dan
memperhatikan
penjelasan dari guru

2

9) Jika tujuan dan
manfaat pembelajaran
yang dijelaskan guru
tidak sesuai materi

9) Jika ≤ 50% siswa
mendengarkan dan
memperhatikan
penjelasan dari guru

1
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3

3

2. Exploration
(Tahap
penyelidikan
)

4.
Membentuk
kelompok
kecil secara
heterogen,
memberi
kesempatan
untuk
berdiskusi
dalam
kelompok

5.
Membimbing
siswa
melakukan
penyelidikan

4.
Membentuk
kelompok
kecil secara
heterogen
dan berusaha
bekerja sama
dalam
kelompok

5. Melakukan
penyelidikan

10) Jika guru membagi
siswa dalam kelompok
kecil sesuai
kemampuannya ≥ 5
kelompok

10) Jika ≥ 5 kelompok
siswa duduk dalam
kelompoknya

3

11) Jika guru membagi
siswa dalam kelompok
kecil kurang sesuai
kemampuannya 3-4
kelompok

11) Jika 3 – 4
kelompok siswa duduk
dalam kelompoknya

2

12) Jika guru membagi
siswa dalam kelompok
kecil tidak sesuai
kemampuannya ≤ 2
kelompok
13) Jika guru
membimbing
penyelidikan siswa
sesuai LKS ≥ 5
kelompok

12) Jika ≤ 2 kelompok
siswa duduk dalam
kelompoknya

1

13) Jika ≥ 5 kelompok
siswa melakukan
penyelidikan seusai
LKS

3

14) Jika guru
membimbing
penyelidikan siswa
kurang sesuai LKS 3-4
kelompok

14) Jika 3 - 4
kelompok siswa
melakukan
penyelidikan kurang
sesuai LKS

2
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3. Explanation
(Tahap
penjelasan)

6.
Membimbing
siswa
menjelaskan
konsep yang
didapat dari
hasil
penyelidikan

7. Meminta
bukti dan
klarifikasi
dari hasil
penyelidikan

6.
Memberikan
penjelasan
dengan
kalimat
sendiri
terhadap
konsep yang
ditemukan

15) Jika guru
membimbing
penyelidikan siswa tidak
sesuai LKS ≤ 2
kelompok
16) Jika guru
membimbing siswa
menjelaskan konsep dari
hasil penyelidikan ≥ 5
kelompok

15) Jika ≤ 2 kelompok
siswa melakukan
penyelidikan tidak
sesuai LKS

1

16) Jika ≥ 5 kelompok
siswa menjelaskan
konsep dengan kalimat
sendiri

3

17) Jika guru
membimbing siswa
menjelaskan konsep dari
hasil penyelidikan 3-4
kelompok

17) Jika 3 - 4
kelompok siswa
menjelaskan konsep
dengan kalimat sendiri

2

18) Jika ≤ 2 kelompok
siswa
menjelaskan konsep
dengan kalimat sendiri

1

19) Jika ≥ 5 kelompok
siswa menunjukkan
bukti dan klarifikasi
dari hasil penyelidikan

3

20) Jika 3 - 4

2

18) Jika guru
membimbing siswa
menjelaskan konsep dari
hasil penyelidikan ≥ 2
kelompok
7.
19) Jika guru meminta
Menunjukkan bukti dan klarifikasi hasil
bukti dan
penyelidikan siswa ≥ 5
klarifikasi
kelompok
dari hasil
penyelidikan 20) Jika guru meminta

171

4. Elaboration
(Tahap
penggalian)

8.Mendorong
dan
mefasilitasi
siswa
mengaplikasi
kan konsep
dengan
menggunakan
media puzzle
gelkon (gelas
konsep)

8. Siswa
menyusun
puzzle gelkon
(gelas
konsep)

bukti dan klarifikasi hasil
penyelidikan siswa 3-4
kelompok

kelompok siswa bukti
dan klarifikasi dari
hasil penyelidikan

21) Jika guru meminta
bukti dan klarifikasi hasil
penyelidikan siswa ≥ 2
kelompok

21) Jika ≤ 2 kelompok 1
siswa
menunjukkan hasil
bukti dan klarifikasi
dari hasil penyelidikan
22) ≥ 5 kelompok
3
siswa menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep)
sesuai prosedur yang
ditetapkan guru

22) Jika guru
membimbing siswa
mengaplikasikan konsep
melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon
(gelas konsep) ≥ 5
kelompok
23) Jika guru
membimbing siswa
mengaplikasikan konsep
melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon
(gelas konsep) 3-4
kelompok

23) Jika 3 – 4
kelompok siswa
menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep)
kurang sesuai prosedur
yang ditetapkan guru

24) Jika guru
membimbing siswa
mengaplikasikan konsep

24) Jika ≤ 2 kelompok 1
siswa menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep)
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2

9.
Mengingatka
n siswa pada
penjelasan
alternatif
dengan
menggukan
media puzzle
gelkon (gelas
konsep)

9.
Menerapkan
konsep dan
keterampilan
dengan
menggunaka
n media
puzzle gelkon
(gelas
konsep)

melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon
(gelas konsep) ≥ 2
kelompok
gelkon tidak sesuai
materi

tidak sesuai prosedur
yang ditetapkan guru

25) Jika guru
membimbing siswa
mengingat kembali
penjelasan alternatif
dengan menggunakan
media puzzle gelkon
(gelas konsep) ≥ 5
kelompok
sesuai dengan materi

25) Jika ≥ 5 kelompok
siswa menerapkan
konsep dan
keterampilan dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep) sesuai dengan
materi

3

26) Jika guru
membimbing siswa
mengingat kembali
penjelasan alternatif
dengan menggunakan
media puzzle gelkon
(gelas konsep) 3-4
kelompok

26) Jika 3 – 4
kelompok siswa
mengaplikasikan
konsep melalui
kegiatan menyusun
puzzle gelkon (gelas
konsep) kurang sesuai
dengan materi

2

27) Jika guru
membimbing siswa

27) Jika ≤ 2 kelompok
siswa mengaplikasikan

1
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5. Evaluation
(Tahap
evaluasi)

10.
Mengamati
pengetahuan
atau
pemahaman
siswa dalam
hal penerapan
konsep baru
dengan
menggunakan
tes

10.
Mengevaluas
i belajarnya
sendiri
dengan
mengajukan
pertanyaan
terbuka dan
mengerjakan
tes yang
diberikan
oleh guru

mengingat kembali
penjelasan alternatif
dengan menggunakan
media puzzle gelkon
(gelas konsep) ≥ 2
kelompok
28) Jika tes tertulis yang
diberikan guru sesuai
materi

konsep melalui
kegiatan menyusun
puzzle gelkon (gelas
konsep) tidak sesuai
dengan materi
28) ≥ 5 kelompok
siswa mengerjakan tes
tertulis

3

29) Jika tes tertulis yang
diberikan guru kurang
sesuai materi

29) 3 - 4 kelompok
siswa mengerjakan tes
tertulis

2

30) Jika tes tertulis yang
diberikan guru tidak
sesuai materi

30) ≤ 2 kelompok
siswa mengerjakan tes
tertulis

1
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Lampiran 23a. Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS I
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/21 Januari 2014

Observasi ke

:I

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Neri Dahliani, S.Pd

lumut dan paku
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan guru dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

Kegiatan awal
1. Membangkitkan minat
dan keingintahuan siswa
2.Mengajukan pertanyaan
sesuai dangan pengalaman
siswa terkait dengan
materi yang akan dibahas

I

Exploration
(Tahap
penyelidikan)
II

Kegiatan Guru

3.Menjelaskan tujuan dan
manfaat pembelajaran
Kegiatan Inti
4.Membentuk kelompok
kecil secara heterogen,
memberi kesempatan
untuk berdiskusi dalam
kelompok
5.Membimbing siswa
melakukan penyelidikan
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K

C

B

1

2

3
√
√

√

√

√

Keterangan

Explanation
(Tahap
penjelasan)
III

Elaboration
(Tahap
penggalian)

IV

V

6.Membimbing siswa
menjelaskan konsep yang
didapat dari hasil
penyelidikan
7. Meminta bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8.Mendorong dan
mefasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep
dengan menggunakan
media puzzle gelkon (gelas
konsep)

√

√
√

√

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

9.Mengingatkan siswa
pada penjelasan alternatif
dengan menggunakan
media puzzle gelkon (gelas
konsep)
Kegiatan akhir
10. Mengamati pengetahuan
atau pemahaman siswa
dalam hal penerapan
konsep baru dengan
menggunakan tes

√

Bengkulu, 21 Januari 2014
Pengamat 1

(Neri Dahliani, S.P.d)
NIP.19840427.200903.2.007
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS I
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/ 21 Januari 2014

Observasi ke

:I

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Novika Listari, S.Pd

lumut dan paku
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan guru dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

Kegiatan Guru

I

II

3.Menjelaskan tujuan dan
manfaat pembelajaran
Kegiatan Inti
4.Membentuk kelompok
kecil secara heterogen,
memberi kesempatan
untuk berdiskusi dalam
kelompok
5.Membimbing siswa
melakukan penyelidikan
6.Membimbing siswa
menjelaskan konsep yang
didapat dari hasil

III

Explanation
(Tahap
penjelasan)

C

B

1

2

3

Kegiatan awal
1. Membangkitkan minat
dan keingintahuan siswa
2.Mengajukan pertanyaan
sesuai dangan pengalaman
siswa terkait dengan
materi yang akan dibahas

Exploration
(Tahap
penyelidikan)

K
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√
√

√

√

√
√

Keterangan

penyelidikan
7. Meminta bukti dan

Elaboration
(Tahap
penggalian)
IV

V

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

√

klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8.Mendorong dan
mefasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep
dengan menggunakan
media puzzle gelkon

√

9.Mengingatkan siswa
pada penjelasan alternatif
dengan menggunakan
media puzzle gelkon
Kegiatan akhir
10.Mengamati pengetahuan
atau pemahaman siswa
dalam hal penerapan
konsep baru dengan
menggunakan tes

√

√

Bengkulu, 21 Januari 2014
Pengamat 2

(Novika Listari, S.P.d)
NIP. 19820611.201001.2.017
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Lampiran 23b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS I
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/21 Januari 2014

Observasi ke

:I

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Neri Dahliani, S.Pd

lumut dan paku
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan siswa dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

Kegiatan Siswa

K

C

B

1

2

3

Kegiatan awal
1. Mengembangkan minat
terhadap topik bahasan

√
√

2. Berusaha mengingat
pengalaman sehari-hari
dan mengaitkan topik yang
akan dibahas

I

II

3. Mendengarkan
penjelasan dari guru.
Kegiatan inti
4. Membentuk kelompok
kecil secara heterogen dan
berusaha bekerja sama
dalam kelompok

III

5. Melakukan
penyelidikan
6. Memberikan penjelasan

Exploration
(Tahap
penyelidikan)

Explanation
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√
√

√
√

Keterangan

(Tahap
penjelasan)

dengan kalimat sendiri
terhadap konsep yang
ditemukan
√

Elaboration
(Tahap
penggalian)
IV

V

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

7. Menunjukkan bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8. Siswa menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep)
9.Menerapkan konsep dan
keterampilan dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
Kegiatan akhir
10. Mengevaluasi
belajarnya sendiri dengan
mengajukan pertanyaan
terbuka dan mengerjakan
tes yang diberikan oleh
guru

√
√

√

Bengkulu, 21 Januari 2014
Pengamat 1

(Neri Dahliani, S.Pd)
NIP.19840427.200903.2.007
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS I
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/21 Januari 2014

Observasi ke

:I

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Novika Listari, S.Pd

lumut dan paku
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan siswa dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

K

C

B

1

2

3

Kegiatan awal
1. Mengembangkan minat
terhadap topik bahasan

√
√

2. Berusaha mengingat
pengalaman sehari-hari
dan mengaitkan topik yang
akan dibahas

I

Exploration
(Tahap
penyelidikan)
II

III

Kegiatan Siswa

Explanation
(Tahap
penjelasan)

3. Mendengarkan
penjelasan dari guru.
Kegiatan inti
4. Membentuk kelompok
kecil secara heterogen dan
berusaha bekerja sama
dalam kelompok

√

5. Melakukan
penyelidikan
6. Memberikan penjelasan
dengan kalimat sendiri
terhadap konsep yang

√
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√

√

Keterangan

Elaboration
(Tahap
penggalian)
IV

V

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

ditemukan
7. Menunjukkan bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8. Siswa menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep)
9. Menerapkan konsep dan
keterampilan dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
Kegiatan akhir
10. Mengevaluasi
belajarnya sendiri dengan
mengajukan pertanyaan
terbuka dan mengerjakan
tes yang diberikan oleh
guru

√
√
√

√

Bengkulu, 21Januari 2014
Pengamat 2

(Novika Listari, S.Pd)
NIP. 19820611.201001.2.017
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Lampiran 24a. Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus II
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS II
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/28 Januari 2014

Observasi ke

: II

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Neri Dahliani, S.Pd

berbiji dan
Peranannya
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan guru dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

Kegiatan awal
1. Membangkitkan minat
dan keingintahuan siswa
2.Mengajukan pertanyaan
sesuai dangan pengalaman
siswa terkait dengan
materi yang akan dibahas

I

Exploration
(Tahap
penyelidikan)
II

III

Kegiatan Guru

Explanation
(Tahap

3.Menjelaskan tujuan dan
manfaat pembelajaran
Kegiatan Inti
4.Membentuk kelompok
kecil secara heterogen,
memberi kesempatan
untuk berdiskusi dalam
kelompok
5.Membimbing siswa
melakukan penyelidikan
6.Membimbing siswa
menjelaskan konsep yang
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K

C

B

1

2

3
√
√

√

√

√
√

Keterangan

penjelasan)

Elaboration
(Tahap
penggalian)

IV

V

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

didapat dari hasil
penyelidikan
7. Meminta bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8.Mendorong dan
mefasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep
dengan menggunakan
media puzzle gelkon (gelas
konsep)
9.Mengingatkan siswa
pada penjelasan alternatif
dengan menggukan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
Kegiatan akhir
10.Mengamati pengetahuan
atau pemahaman siswa
dalam hal penerapan
konsep baru dengan
menggunakan tes

√

√

√

√

Bengkulu, 28 Januari 2014
Pengamat 1

(Neri Dahliani, S.P.d)
NIP. 19840427.200903.2.007
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS II
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/ 28 Januari 2014

Observasi ke

: II

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Novika Listari, S.Pd

berbiji dan
peranannya
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan guru dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

K

C

B

1

2

3

Kegiatan awal
1. Membangkitkan minat
dan keingintahuan siswa

√
√

2.Mengajukan pertanyaan
sesuai dangan pengalaman
siswa terkait dengan
materi yang akan dibahas

I

Exploration
(Tahap
penyelidikan)
II

Kegiatan Guru

3.Menjelaskan tujuan dan
manfaat pembelajaran
Kegiatan Inti
4.Membentuk kelompok
kecil secara heterogen,
memberi kesempatan
untuk berdiskusi dalam
kelompok
5.Membimbing siswa
melakukan penyelidikan
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√

√

√

Keterangan

Explanation
(Tahap
penjelasan)
III

Elaboration
(Tahap
penggalian)

IV

V

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

6.Membimbing siswa
menjelaskan konsep yang
didapat dari hasil
penyelidikan
7. Meminta bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8.Mendorong dan
mefasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep
dengan menggunakan
media puzzle gelkon (gelas
konsep)

√

9.Mengingatkan siswa pada
penjelasan alternatif
dengan menggukan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
Kegiatan akhir
10.Mengamati pengetahuan
atau pemahaman siswa
dalam hal penerapan
konsep baru dengan
menggunakan tes

√

√

√

√

Bengkulu, 28 Januari 2014
Pengamat 2

(Novika Listari, S.P.d)
NIP. 19820611.201001.2.017
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Lampiran 24b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS II
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/28 Januari 2014

Observasi ke

: II

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Neri Dahliani, S.Pd

berbiji dan
peranannya
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan siswa dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

Kegiatan awal
1.Mengembangkan minat
terhadap topik bahasan
2.Berusaha mengingat
pengalaman sehari-hari
dan mengaitkan topik
yang akan dibahas

I

II

Kegiatan Siswa

Exploration
(Tahap
penyelidikan)

3.Mendengarkan
penjelasan dari guru.
Kegiatan inti
4.Membentuk kelompok
kecil dan berusaha
bekerja sama dalam
kelompok

K

C

B

1

2

3
√
√

√

√

√

5.Melakukan
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Keterangan

Explanation
(Tahap
penjelasan)
III

Elaboration
(Tahap
penggalian)
IV

V

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

penyelidikan
6.Memberikan
penjelasan dengan
kalimat sendiri terhadap
konsep yang ditemukan

√

7.Menunjukkan bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8.Siswa menyusun
puzzle gelkon (gelas
konsep)
9.Menerapkan konsep
dan keterampilan dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
Kegiatan akhir
10. Mengevaluasi
belajarnya sendiri dengan
mengajukan pertanyaan
terbuka dan mengerjakan
tes yang diberikan oleh
guru

√

√

√

√

Bengkulu, 28 Januari 2014

Pengamat 1

(Neri Dahliani, S.Pd)
NIP. 19840427.200903.2.007
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DENGAN MODEL
SIKLUS BELAJAR 5E (LEARNING CYCLE) MELALUI MEDIA PUZZLE
GELKON (GELAS KONSEP) SIKLUS II
Nama Peneliti

: Wiwit Sutiani

Jabatan Pengamat : Guru Biologi

Hari/Tanggal

: Selasa/28 Januari 2014

Observasi ke

: II

Konsep

:Ciri-ciri tumbuhan

Nama Pengamat: Novika Listari, S.Pd

berbiji dan
peranannya
Berikanlah nilai pada setiap kegiatan siswa dengan cara memberikan tanda chek
(√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda.

No

Tahap

Engagement
(Tahap
pelibatan)

Kegiatan awal
1.Mengembangkan minat
terhadap topik bahasan
2.Berusaha mengingat
pengalaman sehari-hari
dan mengaitkan topik yang
akan dibahas

I

II

Kegiatan Siswa

Exploration
(Tahap
penyelidikan)

K

C

B

1

2

3
√
√

3.Mendengarkan
penjelasan dari guru.
Kegiatan inti
4.Membentuk kelompok
kecil dan berusaha bekerja
sama dalam kelompok

√

5.Melakukan penyelidikan

√
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√

Keterangan

Explanation
(Tahap
penjelasan)
III

Elaboration
(Tahap
penggalian)
IV

V

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

6.Memberikan penjelasan
dengan kalimat sendiri
terhadap konsep yang
ditemukan

√

7.Menunjukkan bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
8.Siswa menyusun puzzle
gelkon (gelas konsep)

√

9.Menerapkan konsep dan
keterampilan dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
Kegiatan akhir
10.Mengevaluasi
belajarnya sendiri dengan
mengajukan pertanyaan
terbuka dan mengerjakan
tes yang diberikan oleh
guru

√

√

√

Bengkulu,28 Januari 2014
Pengamat 2

(Novika Listari, S.Pd)
NIP. 19820611.201001.2.017
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Lampiran 25. Deskriptor Lembar Observasi Aktivitas Guru
DESKRIPTOR LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
1. Engagement (Tahap pelibatan)
1. Membangkitkan minat dan keingintahuan siswa
B : Jika pertanyaan yang diberikan guru untuk membangkitkan minat dan
keigintahuan siswa sesuai materi
C : Jika pertanyaan yang diberikan guru untuk membangkitkan minat dan
keigintahuan siswa kurang sesuai materi
K : Jika pertanyaan yang diberikan guru untuk membangkitkan minat dan
keigintahuan siswa tidak sesuai materi
2. Mengajukan pertanyaan sesuai dangan pengalaman siswa terkait dengan
materi yang akan dibahas
B : Jika pertanyaan yang diberikan guru sesuai materi
C : Jika pertanyaan yang diberikan kurang sesuai materi
K : Jika pertanyaan yang diberikan tidak sesuai materi
3. Menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran
B : Jika tujuan dan manfaat pembelajaran yang jelaskan guru sesuai materi
C : Jika tujuan dan manfaat pembelajaran yang jelaskan guru kurang sesuai
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materi
K : Jika tujuan dan manfaat pembelajaran yang jelaskan guru tidak sesuai
materi
2. Exploration (Tahap penyelidikan)
4. Membentuk kelompok kecil secara heterogen, memberi kesempatan siswa
untuk berdiskusi dalam kelompok
B : Jika guru membagi siswa dalam kelompok kecil sesuai kemampuannya
≥ 5 kelompok
C : Jika guru membagi siswa dalam kelompok kecil kurang sesuai
kemampuannya 3-4 kelompok
K : Jika guru membagi siswa dalam kelompok kecil tidak sesuai
kemampuannya ≤ 2 kelompok
5. Membimbing siswa melakukan penyelidikan
B : Jika guru membimbing penyelidikan siswa sesuai LKS ≥ 5 kelompok
C: Jika guru membimbing penyelidikan siswa kurang sesuai LKS 3-4
kelompok
K: Jika guru membimbing penyelidikan siswa tidak sesuai LKS ≤ 2
kelompok
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3. Explanation (Tahap penjelasan)
6. Membimbing siswa menjelaskan konsep yang didapat dari hasil
penyelidikan
B : Jika guru membimbing siswa menjelaskan konsep dari hasil
penyelidikan ≥ 5 kelompok
C : Jika guru membimbing siswa menjelaskan konsep dari hasil
penyelidikan 3-4 kelompok
K : Jika guru membimbing siswa menjelaskan konsep dari hasil
penyelidikan ≥ 2 kelompok
7. Meminta bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan
B : Jika guru meminta bukti dan klarifikasi hasil penyelidikan siswa ≥ 5
kelompok
C : Jika guru meminta bukti dan klarifikasi hasil penyelidikan siswa 3-4
kelompok
K : Jika guru meminta bukti dan klarifikasi hasil penyelidikan siswa ≥ 2
kelompok
4. Elaboration (Tahap penggalian)
8. Mendorong dan mefasilitasi siswa mengaplikasikan konsep dengan
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menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep)
B : Jika guru membimbing siswa mengaplikasikan konsep melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 5 kelompok
C : Jika guru membimbing siswa mengaplikasikan konsep melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) 3-4 kelompok
K : Jika guru membimbing siswa mengaplikasikan konsep melalui
kegiatan menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 2 kelompok
9. Mengingatkan siswa pada penjelasan alternatif dengan menggukan media
puzzle gelkon (gelas konsep)
B : Jika guru membimbing siswa mengingat kembali penjelasan alternatif
dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 5
kelompok
C : Jika guru membimbing siswa mengingat kembali penjelasan alternatif
dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep) 3-4
kelompok
K : Jika guru membimbing siswa mengingat kembali penjelasan alternatif
dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep) ≥ 2
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kelompok
5. Evaluation (Tahap evaluasi)
10. Mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam hal penerapan
konsep baru dengan menggunakan tes
B : Jika tes tertulis yang diberikan guru sesuai materi
C : Jika tes tertulis yang diberikan guru kurang sesuai materi
K: Jika tes tertulis yang diberikan guru tidak sesuai materi
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Lampiran 26. Desekriptor Lembar Observasi Aktivitas Siswa
DESKRIPTOR LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
1. Engagement (Tahap pelibatan)
1. Mengembangkan minat terhadap topik bahasan
B : Jika ≥ 5 siswa membangkitkan minat dan keingintahuannya dengan
merespon pertanyaan guru terkait materi yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari.
C : Jika 3 - 4 siswa membangkitkan minat dan keingintahuannya dengan
merespon pertanyaan guru terkait materi yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari.
K : Jika ≤ 2 siswa membangkitkan minat dan keingintahuannya dengan
merespon pertanyaan guru terkait materi yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari.
2.

Berusaha mengingat pengalaman sehari-hari dan mengaitkan topik yang
akan dibahas
B : Jika ≥ 5 siswa merespon pertanyaan guru
C : Jika ≥ 3-4 siswa merespon pertanyaan guru
K : Jika ≤ 2 siswa merespon pertanyaan guru
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3. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru
B : Jika semua siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru
C : Jika ≥ 50% siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru
K : Jika ≤ 50% siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru
2. Exploration (Tahap penyelidikan)
4. Membentuk kelompok kecil secara heterogen dan berusaha bekerja sama
dalam kelompok
B : Jika ≥ 5 kelompok siswa duduk dalam kelompoknya
C : Jika 3 - 4 kelompok siswa duduk dalam kelompoknya
K : Jika ≤ 2 kelompok siswa duduk dalam kelompoknya.
5. Melakukan penyelidikan
B : Jika ≥ 5 kelompok siswa melakukan penyelidikan sesuai LKS
C : Jika 3 - 4 kelompok siswa melakukan penyelidikan kurang sesuai LKS
K : Jika ≤ 2 kelompok siswa melakukan penyelidikan tidak sesuai LKS
3. Explanation (Tahap penjelasan)
6. Memberikan penjelasan dengan kalimat sendiri terhadap konsep yang
ditemukan
B : Jika ≥ 5 kelompok siswa menjelaskan konsep dengan kalimat sendiri
C : Jika 3 - 4 kelompok siswa menjelaskan konsep dengan kalimat sendiri
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K : Jika ≤ 2 kelompok siswa menjelaskan konsep dengan kalimat sendiri
7. Menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil penyelidikan
B : Jika ≥ 5 kelompok siswa menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil
penyelidikan
C : Jika 3 – 4 kelompok siswa menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil
Penyelidikan
K : Jika ≤ 2 kelompok siswa menunjukkan bukti dan klarifikasi dari hasil
penyelidikan
4. Elaboration (Tahap penggalian)
8. Siswa menyusun puzzle gelkon (gelas konsep)
B : Jika ≥ 5 kelompok siswa menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) sesuai
prosedur yang ditetapkan guru
C : Jika 3 - 4 kelompok siswa menyusun puzzle gelkon (gelas konsep)
kurang sesuai prosedur yang ditetapkan guru
K : Jika ≤ 2 kelompok siswa menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) tidak
sesuai prosedur yang ditetapkan guru
9. Siswa menerapkan konsep dan keterampilan dengan menggunakan media
puzzle gelkon (gelas konsep)
B : Jika ≥ 5 kelompok siswa menerapkan konsep dan keterampilan dengan
menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep) sesuai dengan materi
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C : Jika 3 - 4 kelompok siswa mengaplikasikan konsep melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) kurang sesuai dengan materi
K : Jika ≤ 2 kelompok siswa mengaplikasikan konsep melalui kegiatan
menyusun puzzle gelkon (gelas konsep) tidak sesuai dengan materi
5. Evaluation (Tahap evaluasi)
10. Mengevaluasi belajarnya sendiri dengan mengajukan pertanyaan terbuka
dan mengerjakan tes yang diberikan oleh guru
B : Jika ≥ 5 kelompok siswa mengerjakan tes tertulis
C : Jika 3 - 4 kelompok siswa mengerjakan tes tertulis
K : Jika ≤ 2 kelompok siswa mengerjakan tes tertulis
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Lampiran 27. Analisa Data Nilai Tes Siklus I
ANALISA DATA NILAI TES SIKLUS 1

No.

Kode
Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

AM
BST
FH
DYRP
HIA
HW
MIM
MPY
MS
ND
MPT
NS
NGA
NH
NF
OB
OFL
ROG
RTDL
RH
RS
RVP
RJD
ST
TA
WEP
AGT

1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0

Nomor Soal / Skor Tiap Soal
2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 0 0 3
1 0 1 1 0 0 0,5
1 1 1 1 1 0 2
1 1 1 1 1 1 2,5
1 0 1 1 0 1 1,5
1 1 1 1 1 1 2,5
1 0 0 1 1 0 1,5
1 1 1 1 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 2
1 0 1 1 1 0 2,5
1 1 1 1 1 1 1,5
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1,5
1 0 1 1 0 0 1,5
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1,5
1 1
1 1 1 1 1,5
1 1 1 1 1 1 2,5
1 0 1 1 1 1 1,5
1 0 1 1 1 1 1,5
1 0 1 1 1 1 2,5
1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1,5
1 1 1 1 1 1 2,5
1 1 1 1 1 1 2,5
1 0 1 1 1 0 0,5
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Jumlah
Skor
10
8
3,5
8
9,5
5,5
9,5
5,5
9,5
8
8
8,5
7,5
8
7,5
4,5
8
8,5
7,5
9,5
7,5
7,5
8.5
3
8,5
9,5
9,5
5,5

Ketuntasan
KKM
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Ya
√
−
√
√
−
√
−
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
√
−

Tidak
−
√
−
−
√
√
−
−
−
−
−
−
−
√
−
−
−
−
−
−
−
√
−
−
−
√

Lampiran 28. Analisa Data Nilai Tes Siklus II
ANALISA DATA NILAI TES SIKLUS II

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kode
Siswa
AM
BST
FH
DYRP
HIA
HW
MIM
MPY
MS
ND
MPT
NS
NGA
NH
NF
OB
OFL
ROG
RTDL
RH
RS
RVP
RJD
ST
TA
WEP
AGT

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1

Nomor Soal
2 3 4 5
1 1 1
1
1 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1

6
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

201

Jumlah
Skor
10
6
8
9
8
8
8
9
9
9
8
9
9
9
5
8
9
9
9
7
8
9
7
9
9
8
9
8

KKM
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Ketuntasan
Ya
Tidak
−
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
√
√
−
√
√
−
√
√
√
√
√

√
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
√
−
−
−
−
√
−
−
√
−
−
−
−
−

Lampiran 28. Analisa Data Nilai Tes Siklus II
ANALISA DATA NILAI TES SIKLUS II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kode
Siswa
AM
BST
FH
DYRP
HIA
HW
MIM
MPY
MS
ND
MPT
NS
NGA
NH
NF
OB
OFL
ROG
RTDL
RH
RS
RVP
RJD
ST
TA
WEP
AGT

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1

Nomor Soal
2 3 4 5
1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1

6
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Jumlah
Skor
KKM
10
6
75
8
75
9
75
8
75
8
75
8
75
9
75
9
75
9
75
8
75
9
75
9
75
9
75
5
75
8
75
9
75
9
75
9
75
7
75
8
75
9
75
7
75
9
75
9
75
8
75
9
75
8
75

Ketuntasan
Ya
Tidak
−
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
√
√
−
√
√
−
√
√
√
√
√

√
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
√
−
−
−
−
√
−
−
√
−
−
−
−
−

Lampiran 29a. Analisa Data Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I
ANALISA DATA LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I
Model Siklus
Belajar 5E
No.
(Learning
Cycle)

Skor
Kegiatan Guru

Engagement
(Tahap
pelibatan)

1

2

3

4

1. Membangkitkan
minat dan
keingintahuan siswa
2.Mengajukan
pertanyaan sesuai
dangan pengalaman
siswa terkait dengan
materi yang akan
dibahas
3.Menjelaskan tujuan
dan manfaat
pembelajaran
Exploration
4.Membentuk
(Tahap
kelompok kecil secara
penyelidikan) heterogen, memberi
kesempatan untuk
berdiskusi dalam
kelompok
5.Membimbing siswa
melakukan
penyelidikan
Explanation
6.Membimbing siswa
(Tahap
menjelaskan konsep
penjelasan)
yang didapat dari hasil
penyelidikan
7. Meminta bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
Elaboration
8.Mendorong dan
(Tahap
mefasilitasi siswa
penggalian)
mengaplikasikan
konsep dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
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Jumlah
Observer
1

Observer
2

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

2

5

3

3

6

3

3

6

2

3

5

3

3

6

5

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

a. Skor tertinggi

9.Mengingatkan siswa
pada penjelasan
alternatif dengan
menggukan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
10.Mengamati
pengetahuan atau
pemahaman siswa
dalam hal penerapan
konsep baru dengan
menggunakan tes
Jumlah

3

3

6

3

3

6

58

= Jumlah aspek yang diamati X Skor tertinggi tiap aspek
= 10 x 3
= 30

b. Skor Terendah

= Jumlah aspek yang diamati X Skor terendah tiap aspek
= 10 x 1
= 10

c. Selisih Skor

= Skor Tertinggi – Skor Terendah
= 30 - 10
= 20

d. Interval Kriteria

=

Selisih Skor
Jumlah kriteria penilaian

= 18 / 3
= 6, 66
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Tabel 1. Interval Kategori Penilaian Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa
No.
1
2
3

e. Rata-rata Skor

Interval
10-16
17-23
24-30

Interpretasi penilaian
Kurang
Cukup
Baik

= Jumlah Skor
Jumlah observer
= 58/2
= 29 (Kriteria baik)
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Lampiran 29b. Analisa Data Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
ANALISA DATA LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISIWA SIKLUS I
Tahap
Observasi
Berdasarkan
No. Model Siklus
Belajar 5E
(Learning
Cycle)
Engagement
(Tahap
pelibatan)
1

2

3

4

Kegiatan Guru
Skor
Jumlah

1 Mengembangkan
minat terhadap topik
bahasan
2. Berusaha mengingat
pengalaman seharihari dan mengaitkan
topik yang akan
dibahas
3. Mendengarkan
penjelasan dari guru.
Exploration
4. Membentuk
(Tahap
kelompok kecil secara
penyelidikan) heterogen dan
berusaha bekerja sama
dalam kelompok
5. Melakukan
penyelidikan
Explanation
6. Memberikan
(Tahap
penjelasan dengan
penjelasan)
kalimat sendiri
terhadap konsep yang
ditemukan
7. Menunjukkan bukti
hasil penyelidikan
Elaboration
8. Siswa menyusun
(Tahap
puzzle gelkon (gelas
penggalian)
konsep)
9. Menerapkan
konsep dan
keterampilan dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
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Observer
1

Observer
2

3

3

6

3

3

6

2

2

4

3

3

6

3

2

5

3

3

6

3

2

5

2

3

5

3

3

6

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

10. Mengevaluasi
belajarnya sendiri
dengan mengajukan
pertanyaan terbuka
dan mengerjakan tes
yang diberikan oleh
guru
Jumlah

5

a. Skor tertinggi

3

3

6

55

= Jumlah aspek yang diamati X Skor tertinggi tiap aspek
= 10 x 3
= 30

b. Skor Terendah

= Jumlah aspek yang diamati X Skor terendah tiap aspek
= 10 x 1
= 10

c. Selisih Skor

= Skor Tertinggi – Skor Terendah
= 30 - 10
= 20

d. Interval Kriteria

=

Selisih Skor
Jumlah kriteria penilaian

= 20 / 3
= 6,66
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Tabel 1. Interval Kategori Penilaian Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa
No.
1
2
3
e. Rata-rata Skor

Interval
10-16
17-23
24-30
= Jumlah Skor

Interpretasi penilaian
Kurang
Cukup
Baik

Jumlah observer
= 55 / 2
= 27,5 (Kriteria baik)
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Lampiran 30a. Analisa Data Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus II
ANALISA DATA LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II

No.

Model Siklus
Belajar 5E
(Learning
Cycle)

Kegiatan Guru
Skor
Jumlah

Engagement
(Tahap
pelibatan)

1

2

3

4

1. Membangkitkan
minat dan
keingintahuan siswa
2.Mengajukan
pertanyaan sesuai
dangan pengalaman
siswa terkait dengan
materi yang akan
dibahas
3.Menjelaskan tujuan
dan manfaat
pembelajaran
Exploration
4.Membentuk
(Tahap
kelompok kecil,
penyelidikan) memberi kesempatan
untuk berdiskusi
dalam kelompok
5.Membimbing siswa
melakukan
penyelidikan
Explanation
6.Membimbing siswa
(Tahap
menjelaskan konsep
penjelasan)
yang didapat dari
hasil penyelidikan
7. Meminta bukti dan
klarifikasi dari hasil
penyelidikan
Elaboration
8.Mendorong dan
(Tahap
mefasilitasi siswa
penggalian)
mengaplikasikan
konsep dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
9. Mengingatkan
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Observer
1

Observer
2

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

2

5

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

5

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

a. Skor tertinggi

b. Skor Terendah

c. Selisih Skor

siswa pada penjelasan
alternatif dengan
menggukan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
10.Mengamati
pengetahuan atau
pemahaman siswa
3
3
6
dalam hal penerapan
konsep baru dengan
menggunakan tes
59
Jumlah
= Jumlah aspek yang diamati X Skor tertinggi tiap aspek
= 10 x 3
= 30
= Jumlah aspek yang diamati X Skor terendah tiap aspek
= 10 x 1
= 10
= Skor Tertinggi – Skor Terendah
= 30 - 10
= 20

d. Interval Kriteria

=

Selisih Skor
Jumlah kriteria penilaian

= 18 / 3
= 6, 66
Tabel 1. Interval Kategori Penilaian Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa
No.
1
2
3
e. Rata-rata Skor

Interval
10-16
17-23
24-30

Interpretasi penilaian
Kurang
Cukup
Baik

= Jumlah Skor
Jumlah observer
= 59/2
= 29,5 (Kriteria baik)
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Lampiran 30b. Analisa Data Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
ANALISA DATA LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISIWA SIKLUS II
Tahap
Observasi
Berdasarkan
No. Model Siklus
Belajar 5E
(Learning
Cycle)
Engagement
(Tahap
pelibatan)
1

2

3

4

Kegiatan Guru
Skor
Jumlah

1. Mengembangkan
minat terhadap topik
bahasan
2. Berusaha mengingat
pengalaman seharihari dan mengaitkan
topik yang akan
dibahas
3. Mendengarkan
penjelasan dari guru.
Exploration
4. Membentuk
(Tahap
kelompok kecil secara
penyelidikan) heterogen dan
berusaha bekerja sama
dalam kelompok
5. Melakukan
penyelidikan
Explanation
6. Memberikan
(Tahap
penjelasan dengan
penjelasan)
kalimat sendiri
terhadap konsep yang
ditemukan
7. Menunjukkan bukti
hasil penyelidikan
Elaboration
8. Siswa menyusun
(Tahap
puzzle gelkon (gelas
penggalian)
konsep)
9. Menerapkan
konsep dan
keterampilan dengan
menggunakan media
puzzle gelkon (gelas
konsep)
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Observer
1

Observer
2

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

Evaluation
(Tahap
evaluasi)

9. Mengevaluasi
belajarnya sendiri
dengan mengajukan
pertanyaan terbuka
dan mengerjakan tes
yang diberikan oleh
guru
Jumlah

5

a. Skor tertinggi

b. Skor Terendah

c. Selisih Skor

3

3

6

60

= Jumlah aspek yang diamati X Skor tertinggi tiap aspek
= 10 x 3
= 30
= Jumlah aspek yang diamati X Skor terendah tiap aspek
= 10 x 1
= 10
= Skor Tertinggi – Skor Terendah
= 30 - 10
= 20

d. Interval Kriteria

=

Selisih Skor
Jumlah kriteria penilaian

= 20 / 3
= 6,66
Tabel 1. Interval Kategori Penilaian Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa
No.
1
2
3

e. Rata-rata Skor

Interval
10-16
17-23
24-30

Interpretasi penilaian
Kurang
Cukup
Baik

= Jumlah Skor
Jumlah observer
= 60 / 2
= 30 (Kriteria baik)
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Lampiran 31. Nilai Hasil Belajar Siswa Tes Siklus I
NILAI HASIL BELAJAR SISWA TES SIKLUS I

No.

Kode
Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

AM
BST
FH
DYRP
HIA
HW
MIM
MPY
MS
ND
MPT
NS
NGA
NH
NF
OB
OFL
ROG
RTDL
RH
RS
RVP
RJD
ST
TA
WEP
AGT

Ketuntasan

Jumlah
Skor

Nilai

10
8
3,5
8
9,5
5,5
9,5
5,5
9,5
8
8
8,5
7,5
8
7,5
4,5
8
8,5
7,5
9,5
7,5
7,5
8.5
3
8,5
9,5
9,5
5,5

100
80
35
80
95
55
95
55
95
80
80
85
75
80
75
45
80
85
75
95
75
75
85
30
85
95
95
55

KKM
Ya
√
−
√
√
−
√
−
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
√
−

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Nilai rata-rata siswa
Keterangan:
X=

∑X
𝑁

X

: Nilai rata-rata siswa

∑X

: Jumlah nilai siswa

N

: Jumlah siswa
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Tidak
−
√
−
−
√
√
−
−
−
−
−
−
−
√
−
−
−
−
−
−
−
√
−
−
−
√

X

= 2040
27
= 75,5

Ketuntasan Belajar Klasikal = Jumlah siswa dengan nilai 75
Jumlah seluruh siswa
= 21 x 100%
27
= 77,7% (Tuntas).
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x 100%

Lampiran 32. Nilai Hasil Belajar Siswa Tes Siklus II
NILAI HASIL BELAJAR SISWA TES SIKLUS II

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jumlah
Skor
10
6
8
9
8
8
8
9
9
9
8
9
9
9
5
8
9
9
9
7
8
9
7
9
9
8
9
8

Nama
AM
BST
FH
DYRP
HIA
HW
MIM
MPY
MS
ND
MPT
NS
NGA
NH
NF
OB
OFL
ROG
RTDL
RH
RS
RVP
RJD
ST
TA
WEP
AGT

Nilai
KKM

Ya

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

−
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
√
√
−
√
√
−
√
√
√
√
√

100
60
80
90
80
80
80
90
90
90
80
90
90
90
50
80
90
90
90
70
80
90
70
90
90
80
90
80

Ketuntasan
Tidak

Nilai rata-rata siswa
Keterangan:
X=

∑X
𝑁

X

: Nilai rata-rata siswa

∑X

: Jumlah nilai siswa

N

: Jumlah siswa
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√
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
√
−
−
−
−
√
−
−
√
−
−
−
−
−

X

= 2230
27
= 82,59

Ketuntasan Belajar Klasikal = Jumlah siswa dengan nilai 75
Jumlah seluruh siswa
= 23 x 100%
27
= 85,18% (Tuntas).
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x 100%

Lampiran 33. Dokumentasi Siklus I dan Siklus II
DOKUMENTASI SIKLUS I DAN SIKLUS II

Gambar 1. Guru membangkitkan minat dan keingintahuan siswa

Gambar 2. Guru mengajukan pertanyaan sesuai dangan pengalaman siswa
terkait dengan materi yang akan dibahas dan siswa menjawab pertanyaan
dari guru
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Gambar 3. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran

Gambar 4. Guru membentuk kelompok siswa secara heterogen

Gambar 5. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan
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Gambar 6. Guru membimbing siswa menjelaskan konsep yang didapat dari
hasil penyelidikan

Gambar 7. Guru meminta siswa menunjukkan bukti dan klarifikasi dari
hasil penyelidikan

Gambar 8. Guru mendorong dan mefasilitasi siswa mengaplikasikan konsep
dengan menggunakan media puzzle gelkon (gelas konsep)
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Gambar 9. Guru mengingatkan siswa pada penjelasan alternatif dengan
menggukan media puzzle gelkon (gelas konsep)

Gambar 10. Siswa mengerjakan tes
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