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ABSTRAK
Dalam suatu kondisi para ahli biologi sepakat bahwa, “DNA barcode” bisa
melengkapi kekurangan yang terdapat dalam pendekatan taksonomi secara tradisional
yang menggunakan karakter morfologi, dan pada sisi yang berbeda pendekatan secara
morfologi akan mengkonfirmasi hasil penetapan batas terhadap suatu spesies
berdasarkan analisa DNA-nya. Sehingga kedua hal ini sangat berguna dalam
menentukan suatu spesies, dimana gabungan dari kedua pendekatan ini disebut
sebagai “Ilmu Taksonomi Terpadu”. Pengetahuan tentang keanekaragaman hayati
semut (Hymenoptera: Formicidae) akan menjadi sangat penting bagi upaya
konservasi dimana inventarisasi jenis semut akan menunjukkan data tentang
distribusinya pada suatu area tertentu. Komposisi spesies semut di area tertentu juga
dapat mengindikasikan sehat tidaknya suatu ekosistim.Makalah ini mendiskusikan
berbagai kriteria dan pendekatan yang perlu ada dalam suatu proses
pengidentifikasian spesies pada family Formicidae (Insekta: Hymenoptera) terkait
dengan perlunya informasi yang optimal mengenai keanekaragamanhayati
Indonesiadalam pembangunan yang berkelanjutan.
Kata kunci: Keanekaraganan Hayati; Taxonomi; Morfologi; DNA Barcode;
Formicidae

I.

PENDAHULUAN
Keanekaragaman

menggambarkan

variasi

hayati

merupakan

bentuk

kehidupan

istilah
di

yang
alam.

digunakan
Menurut

untuk

Konvensi

Keanekaragaman Hayati 1992, paling tidak terdapat tiga level keanekaragaman
hayati; individu (dewasa ini juga dikaji variasi genetiknya), spesies dan ekosistim.
Wilayah Tropical di Asia Tenggara memiliki empat dari 25 hot spot keanekaragaman
Hayati (Myers et al., (2000). Salah satu dari hotspots ini adalah Sundaland subregion,
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yang meliputi Malay Peninsula, Sumatra, Java and Borneo. Wilayah ini sangat kaya
dalam jumlah spesies maupun spesies endemiknya, tetapi keanekaragaman hayatinya
terancam oleh berkurangnya habitat, fragmentasi dan degradasi yang terjadi dalam
skala besar (Sodhi et al., 2004).
Studi mengenai keanekaragaman hayati adalah upaya yang komplek. Tidak
ada sekelompok organisme yang bisa mengindikasikan semua range keanekaragaman
hayati pada lokasi tertentu dan juga hampir tidak mungkin mensurvei semua
organisme dari suatu lokasi. Salahsatu solusi dari masalah ini adalah memilih
sekelompok organisme yang penting secara ekologi, mudah dikoleksi secara
terstandar, cukup menyebar pada suatu lokasi tertentu, memungkinkan untuk
diidentifikasi serta tersedianya informasi serta publikasi yang memadai seperti halnya
pada semut.

Pengetahuan tentang keanekaragaman hayati semut (Hymenoptera:

Formicidae) akan menjadi sangatpenting bagi upaya konservasi dimana inventarisasi
jenis semut akan menunjukkan data tentang distribusinya pada suatu area tertentu.
Komposisi spesies semut di area tertentu juga dapat mengindikasikan sehat tidaknya
suatu ekosistim. Kehadiran semut sangatmemungkinkan dikaitkan dengan kehadiran
organisme lain karena semut mempunyai interaksi yang sangat tinggi dengan
lingkungannya terutama hewan maupun tumbuhan (Alonso and Agosti, 2000).
Semut (Formicidae) diperkirakan merupakan 30% dari biomasa hewan
teresterial (Hölldobler and Wilson, 1990), mempunyai berbagai peran ekologi yang
penting, berinteraksi langsung dengan tanah, tumbuhan dan hewan. Beberapa
diantaranya terkait siklus nutrisi (Hutson, 1989), predasi (Anderson,1990; Majer,
1990) dan penyebaran biji (Majer, 1990). Semut diunggulkan sebagai kelompok
hewan yang berfungsi sebagai hewan indikator dengan beberapa alasan: jumlahnya
yang cukup besar bahkan cendrung luarbiasa meskipun di area yang sudah banyak
aktifitas manusia (Anderson, 1990), mempunyai interaksi yang tinggi dengan
berbagai level (Briese, 1982), kebanyakan semut mempunyai daerah dengan aktifitas
koloni ataupun atktifitas mencari makan yang terbatas (Alonso, 2000). Semut juga
sangat sensitif dan bereaksi cepat pada perubahan lingkungan (Van Der Woude et al.,
1997, Andersen, 1990).
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Pendekatan Taksonomi Secara Terpadu dalam Keanekaragaman Hayati
Taksonomi adalah salah satu cabang ilmu Biologi yang menelaah tentang
penamaan, perincian, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan
pembedaan sifatnya. Sedangkan identifikasi adalah salah satu aspek praktis dari
taksonomi, dengan mengamati spesimen secara lansun dan berusaha untuk
mengetahui namanya secara ilmiah dengan mangacu kepada klasifikasi nama jenis
yang sudah diketahui. Kedua hal ini, taksonomi dan identifikasi, menjadi hal yang
penting bagi para ahli biologi. Tanpa adanya kedua hal ini, maka para ahli biologi
akan kesulitan dalam membuat laporan dari informasi baru yang mereka temukan,
atau mengaplikasikan eksperimen dan ilmu mereka terhadap organisme target di alam.

Gambar 1. Morfologi spesies semut Odontomachus minangkabau Satria sp. nov
yang ditemukan di Hutan Pendidikan dan Penelitain Biologi Universitas
Andalas (a) dan O. transversaF. Smith, worker (b); (A) kepala, dengan
subapical tooth of mandible; (B) mesosoma dorsal view; (C) mesosoma
lateral view; (D) petiole dan gaster, lateral view (disarikan dari Satria et
al., 2015)
Meskipun banyak pengertian tentang spesies yang diajukan oleh para
ilmuwan, namun hanya konsep spesies yang disampaikan oleh Mayr (1942) yang
diterima secara luas di kalangan ahli biologi. Spesies adalah kelompok populasi alami
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atau yang bisa melakukan reproduksi dengan sesamanya dalam populasi itu
(interbreeding),dan secara reproduksi terisolasi dari kelompok-kelompok lainnya.
Pada umumnya, para ahli taksonomi menggunakan karakter-karakter morfologi yang
bisa dibandingkan untuk menentukan suatu spesies. Jika satu organisme dengan
karakter morfologi yang berbeda dengan organisme lainnya, ditetapkan sebagai satu
spesies. Namun baru-baru ini, Hebert et al. pada tahun 2003, mempopulerkan
penggunaan “DNA barcode” dalam menentukan suatu spesies.
Pandangan dan pendekatan dari Herbert dan kawan-kawan mendapatkan reaksi
yang cukup serius dari para ahli biologi di seluruh dunia, ada yang pro- dan juga ada
yang kontra dengan pendekatan ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pandangan ini
bisa diterima, tapi tidak menjadi satu pendekatan penting yang bisa lansung
menentukan identitas suatu spesies (Moritz dan Cicero, 2004; Meyer dan Paulay,
2005; Marshall, 2005; Ebach dan Holdrege, 2005; Wiemers dan Fiedler, 2007).
Dalam satu hal para ahli biologi sepakat bahwa, “DNA barcode” bisa melengkapi
kekurangan yang terdapat dalam pendekatan taksonomi secara tradisional yang
menggunakan karakter morfologi, dan pada sisi yang berbeda pendekatan secara
morfologi akan mengkonfirmasi hasil penetapan batas terhadap suatu spesies
berdasarkan analisa DNA-nya. Sehingga kedua hal ini sangat berguna dalam
menentukan suatu spesies, dimana gabungan dari kedua pendekatan ini disebut
sebagai “Ilmu Taksonomi Terpadu”.

Penelitian-penelitian yang menggunakan

pendekatan taksonomi secara terpadu diantaranya adalah Bitanyi et al., 2011, pada
antelop; Fennesy et al., 2016, padajerapah; Clare et al., 2007, pada kelelawar; Hebert
et al., 2004, pada burung; Trivedi et al., 2016, pada reptil; Vences et al., 2005, pada
amphibi; Wong et al., 2009, pada hiu; Lakra et al., 2011, pada ikan; Hajibabaei et al.,
2006, pada kelelawar; Ekrem et al., 2007, pada famili Chironomidae; Schlick-Steiner
et al., 2006, pada semut Genus Tetramorium; Satria et al., 2015, pada semut genus
Odontomachus.
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Odontomachus minangkabau
Pheidole aristotelis
Lophomyrmex bedoti
Pheidole sp. 1 of HH
Pheidole sp.12 of HH
Pristomyrmex bicolor
Solenopsis geminata
Hypoponera truncata
Odontoponera denticulata
Pheidole sp. 3 of HH

A

B
Legend A:
12,5 cm
20 cm

37,5 cm
50 cm

25 cm

Gambar 2: Ant fauna distribution collected by using subterranean trap (20 and 50
cm in depth) and subterranean probe (12.5, 25, 37.5 and 50 cm in depth).
A: Schematic of probe showing location of depth. B: Ant species found
in traps at different soil depth (Herwina et al., 2018)

Permasalahan lain yang dihadapi oleh para ahli taksonomi dalam menerapkan
pendekatan taksonomi secara terpadu adalah analisa DNA terhadap type spesimen
(holotype, paratype, syntype). Dimana pengertian dari masing-masing type spesimen
sebagai berikut: holotype adalah spesimen atau ilustrasi yang dibuat oleh authornya
dan dinyatakan sebagaitype untuk nama yang baru; Syntype adalah setiap spesimen
yang tercantum dalam publikasi pertama (tempat pertamakali dipublikasikan) dan
pada waktu itu belum ada holotype-nya, atau jika pada saat yang bersamaan dua atau
lebih spesimen dibuat sebagai type; Paratype adalah setiap spesimen yang tercantum
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dalam

publikasi

pertama

(tempat

pertamakali

dipublikasikan)

dimana

setelahditetapkannya holotype atau isotype.

Tabel 1: List semut arboreal yang ditemukan pada beberapa Macaranga spp. plants
di Hutan Pendidikan dan Penelitian BiologiUniversitas Andalas, Padang,
West Sumatra, Indonesia. 1−5 = species of Macaranga plants (1 = M.
depresa, 2 = M. gigantea, 3 = M. hypoleuca, 4 = M. javanica, 5 =M. tanarius,
6 = M. triloba, N = total individu (Putri, et al., 2016)
No

Subfamily

Species

Macaranga spp.
1

1

Dolichoderinae

2

2

3

Dolichoderus (Hypoclinea) affinis Emery, 1889

4

N

5

6

24

24

Technomyrmex albipes (F. Smith, 1861)

3

Ectatomminae

Gnamptogenys menadensis (Mayr, 1887)

4

Formicinae

Anoplolepis gracilipes (F. Smith, 1857)

1
2

1
2

5

5

5

Paratrechinalongicornis (Latreille, 1802)

30

30

6

Polyrhachis (Myrmhopla) abdominalis F. Smith, 1858

2

2

7
8

Polyrhachis (Myrmhopla) jerdonii Forel, 1892
Myrmicinae

1

Crematogaster (Decacrema) borneensis André, 1896

571

Crematogaster (Decacrema) decamera Forel, 1910

198

10

Crematogaster (Physocrema) yamanei Hosoishi & Ogata, 2009

48

11

Crematogaster (Physocrema) sp.

12

Monomorium floricola (Jerdon, 1851)

9

13

Ponerinae

Diacamma holosericum (Roger, 1860)

1
18
25
65

449

3752

4791

1192

1390

238,

328

30

109

14
14
24

1

Spesimen yang termasuk ke dalam type spesimen pada umumnya disimpan
pada bebrbagai museum di belahan dunia, dimana spesimen ini tidak boleh rusak atau
dihancurkan. Sehingga akan menjadi sangat mustahil untuk mandapatkan DNA dari
type spesimen ini, dimana pengambilan DNA membutuhkan bagian dari tubuh
spesimen. Walaupun begitu faktor usia dari type spesimen juga mempengaruhi dalam
pengambilan DNA. Spesimen yang sudah tua akan sangat mustahil untuk dikoleksi
DNA-nya. Langkah terakhir yang diambil oleh para ahli taksonomi dalam rangka
mendapatkan DNA dari spesies yang diinginkan adalah mengoleksi individu dengan
jenis yang sama pada lokasi yang sama dimana type spesimen dikoleksi. Walaupun
dalam hal ini akan terdapat variasi dari DNA yang didapatkan, namun akan cukup
untuk mewakili spesies target. Dengan pendekatan taksonomi secara terpadu, maka
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semakin banyak permasalahan cryptic spesies yang diselesaikan. Hal ini berpengaruh
terhadap keanekaragaman hayati dari suatu lokasi.

Pendekatan Terpadu pada studi Formicide
Formicidae

adalahsalah

satu

family dari

kelasInsekta

dalam

Ordo

Hymenoptera, yang biasa kita kenal dengan Semut. Saat ini dalam studi
keanekaragaman hayati Formicidae khususnya telah dilakukan pendekatan taksonomi
secara terpadu. Salah satunya adalah keanekaragaman genus Odontomachus di
Suamatra (Gambar 1, lihat Satria et al., 2015).Penelitian ini, selain menjabarkan
beberapa

aspek

taksonomi

dari

beberapa

species

Odontomachus

juga

memperkenalkan satu species baru bagi ilmu pengetahuan, yaitu Odontomachus
minangkabau Satria sp. Nov yang ditemukan di Hutan Pendidikan dan Penelitian
Biologi Universitas Andalas. Mengingat semut adalah serangga social yang memiliki
sistim kasta, kelengkapan informasi dari semua kasta dengan morfologi yang berbeda
akan sangat menunjang proses pengidentifikasian species.
Kriteria data yang diperlukan antara lain adalah: Type material examined,
non-type materials examined, materials used for DNA barcoding, worker
measurements and indices, worker description, measurements and indices, queen
description, male measeurements and indices, male description, species recognition,
etymology, distribution, bionomics dan DNA barcoding. Dari semuakriteria ini
terlihat bahwa dalam taksonomi terpadu Formicidae, selain data lengkap secara
morfologi, diperlukan pula data distribusi dan data fisik pada mikrohabitat yang
merupakan data ekologi terkait serta data molekuler berupa DNA barcoding data.
Data perilaku dan microhabitat akan menuntun ke arah proses pengidentifikasian
secara lebih efektif. Penyebaran Formicidae untuk mencari makan maupun
melakukan aktifitas lainnya yang cukup terbatas menyebabkan informasi ekologi
secara biotis maupun abiotis akan sangat mendukung. Gambar 2 menunjukkan
sebaran spesies semut Subterranean berdasarkan kedalam di bawah permukaan tanah
yang disarikan dari Herwina et al, (2018), dimana penyebaran jenis tertentu bisa pada
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semua kedalaman (Lophomyrmex bedoti dan Pheidole sp. 1 of HH) tapi ada jenis
lainnya yang spesifik hanya ada pada kedalaman tertentu saja
Informasi tentang mikrohabitat dan perilaku spesifik dapat juga kita lihat pada
species Formicidae yang tergolong pada genus Crematogaster . Genus ini biasanya
hidup secara arboreal pada pohon atau tumbuhan. Crematogaster jenis tertentu hidup
di dalam batang pohon, misalnya semut pada Macaranga spp. Di Hutan Pendidikan
dan penelitian Biologi (Putri et al., 2013). Kehadiran semut di dalam batang ini
sendiri dilaporkan melindungi tumbuhan inang dari herbivora lain yang merugikan
sedangkan semut mendapatkan tempat yang nyaman untuk membangun koloninya
((Tabel 1). Perilaku spesifik pada microhabitat spesifik ini biasanya juga dapat
menuntun proses pengidentifikasian jenis secara lebih efektif.

II.

KESIMPULAN
Berbagai pendekatan dan pembahasan dalam mempelajari keanekaragaman

hayati famili Formicidae (Semut) menunjukkan perlunya keterpaduan dari berbagai
bidang ilmu dan metoda sehingga akan didapatkan informasi yang komprehensif
mengenai keberadaan suatu species pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Pendekatan
secara terpadu ini akan menbantu peneliti untuk membuat suatu kesimpulan ilmiah
yang terukur dan saling mendukung.
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ABSTRAK
Mata kuliah Biologi Umum merupakan mata kuliah wajib yang menjadi
prasyarat mata mata kuliah lanjutan dalam bidang biologi, sehingga kompetensi
Biologi Umum menjadi sangat penting. Adanya dugaan atau anggapan bahwa jika
lulus mata kuliah tersebut dengan predikat sangat baik maka kompetensi mata
kuliah lain juga akan cenderung baik. Hal itu menandakan kompetensi Biologi
Umum menjadi tolok ukur untuk kompetensi mata kuliah lainnya pada bidang
biologi. Oleh sebab itu untuk membuktikan benar atau tidaknya anggapan
tersebut, maka dilakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara nilai kognitif Biologi Umum dan nilai kognitif Taksonomi
Invertebrata mahasiswa Program Studi pendidikan biologi STKIP PGRI Sumatera
Barat angkatan 2015.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasi yang dilaksanakan pada
Maret-Mei 2017 di STKIP PGRI Sumatera Barat. Sebagai populasi adalah 123
orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
angkatan 2015. Penetapan sampel secara random sampling. Dengan
mempertimbangkan kelengkapan nilai Biologi Umum dan nilai Taksonomi
Invertebrata, maka sampel (subjek penelitian) adalah 60 orang mahasiswa. Data
penelitian berupa nilai kognitif (nilai murni) rata-rata dari nilai ujian tengah
semester dan ujian akhir semester. Nilai kognitif Biologi Umum sebagai variabel
X dan nilai kognitif Taksonomi Invertebrata sebagai variabel Y dianalisis secara
korelasional dengan rumus korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada hubungan positif tetapi agak rendah dan signifikan
antara nilai kognitif Biologi Umum dan nilai kognitif Taksonomi Invertebrata
mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
angkatan 2015. Sumbangan kompetensi kognitif mata kuliah Biologi Umum
terhadap kompetensi kognitif mata kuliah Taksonomi Invertebrata hanya 32,49%.
Kata Kunci : Nilai Kognitif, Biologi Umum dan Taksonomi Invertebrata
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ABSTRACT
General biology course is a compulsory course that becomes a prerequisite
course for proceeding to advanced courses in biology field, so that general
biology competence becomes very important. There is an assumption that if
passing that course with a very good score, then the competence of other courses
will also tend to be good. That indicates that general biology competence becomes
the benchmark to other courses competence in biology field. Therefore, to prove
that assumption, this research is conducted. This research aims to determine the
correlation between cognitive scores of general biology course and invertebrate
taxonomy course of students of Biology Education Studies Program STKIP PGRI
West Sumatera, the class of 2015.
This research is a descriptive correlation research, conducted in MarchMay 2017 in STKIP PGRI West Sumatera, Padang. The population is 123
students of biology education program STKIP PGRI Sumatera Barat, the class of
2015. The sampling method is random sampling. By considering the completeness
of general biological scores and invertebrate taxonomic scores, so the sample
(research subject) is 60 students. The research data is the average cognitive score
(pure score) of mid-semester exam and final-semester exam. Cognitive scores of
general biology as variable X and cognitive scores of invertebrate taxonomy as
variable Y are correlationally analyzed with Pearson Product Moment correlation
formula. The result of the research shows that there is a positive but rather low
and significant correlation between the cognitive scores of general biology course
and the cognitive scores of invertebrate taxonomy course of the students of the
biology education program STKIP PGRI Sumatera Barat, the class of 2015. The
contribution of cognitive competence of general biology course towards cognitive
competence of invertebrate taxonomic course is only 32.49%.
Keywords: Cognitive scores, General Biology and Invertebrate Taxonomy

PENDAHULUAN
Taksonomi Invertebrata merupakan mata kuliah wajib Program Studi
dengan kode mata kuliah BIO 10016 yang didistribusikan pada semester III
dengan beban mata kuliah 3 sks sebanyak 16 kali pertemuan. Menurut Anonimus
(2015 a: 39), mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar taksonomi,
nomenklatur dan klasifikasi hewan invertebrata, terutama yang ada hubungannya
dengan kehidupan manusia, contoh-contoh yang diutamakan adalah hewan yang
ada di Indonesia; klasifikasi contoh setiap ordo, perilaku, daerah penyebaran dan
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kepentingannya bagi manusia; Phylum Protozoa, Porifera, Coelenterata,
Platyhelminthes, Nemathelminthes, Molusca, Arthropoda dan Echinodermata.
Prasyarat untuk dapat mengikuti mata kuliah Taksonomi Invertebrata adalah
telah mengikuti mata kuliah Biologi Umum yang juga merupakan mata kuliah
wajib Program Studi dengan kode mata kuliah IPA 0001 dengan beban mata
kuliah 3 sks sebanyak 16 kali pertemuan yang didistribusikan pada semester I.
Menurut Anonimus (2015 a: 36), mata kuliah Biologi Umum membahas tentang
sel; organisasi secara struktural dan fungsional, keanekaragaman organisme,
metabolisme,

hukum-hukum

genetika,

interaksi

organisme

dengan

lingkungannya, konsep ekosistem dan evolusi dan azas timbal balik antara
manusia dan lingkungannya, prospek dan strategi pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan hidup, kesinambungannya serta keterkaitannya dengan fisika
lingkungan.
Mata kuliah Biologi Umum dijadikan sebagai prasyarat untuk mengikuti
beberapa mata kuliah lanjutan bidang biologi di Program Studi Pendidikan
Biologi, karena kajian mata kuliah Biologi Umum berkaitan dengan sebagian
besar kajian mata kuliah bidang biologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa mata
kuliah Biologi Umum merupakan pengetahuan dasar bagi mata kuliah lain dalam
bidang biologi. Berdasarkan sinopsis dari mata kuliah Biologi Umum, terlihat
bahwa kajian pembelajaran menyangkut beberapa bidang biologi seperti
Sitologi/Biologi Sel, Taksonomi Hewan dan Tumbuhan, Fisiologi, Genetika,
Ekologi Hewan dan Tumbuhan, Ilmu Lingkungan, Evolusi dan Biogeografi.
Kajian taksonomi, khususnya dasar-dasar taksonomi dan klasifikasi hewan, telah
dikaji dan dipelajari oleh mahasiswa peserta kuliah Taksonomi Invertebrata pada
mata kuliah Biologi Umum sesuai dengan rencana pembelajaran semester pada
pertemuan kesepuluh.
Data dari puskom BAAK STKIP PGRI Sumatera Barat, jumlah mahasiswa
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat tahun akademik
2015/2016 yang diterima 143 orang dan dikelompokkan menjadi empat kelompok
(4 kelas). Mahasiswa yang melanjutkan studi sampai mengikuti ujian akhir
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semester I berjumlah 133 orang. Dari jumlah tersebut mahasiswa yang mengikuti
mata kuliah Taksonomi Invertebrata pada semester III sebanyak 123 orang.
Keberhasilan mahasiswa dalam bidang akademik ditandai dengan prestasi
akademik yang dicapai yang ditunjukan oleh indeks prestasi. Indeks prestasi ratarata mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
angkatan 2015 pada semester I (2,84) dengan persentase nilai akhir mata kuliah
Biologi Umum sebagai berikut, nilai A (12,78%), B (68,42%) C (18,05%) dan
nilai D (0,75%). Sedangkan nilai akhir mata kuliah Taksonomi Invertebrata pada
semester III dengan nilai A (32,3%), B (50,0%), C (12,9%) dan nilai D (4,8%).
Menurut Anonimus (2015 a : 299), Nilai A dengan angka mutu 81-100, B (66-80),
C (56-65), D (46-55) dan E dengan angka mutu kurang dari 45.
Nilai yang dinyatakan sebagai nilai akhir hasil belajar itu tidak hanya nilai
kognitif, tetapi dari proses dan pendukung penilaian lainnya, seperti praktikum,
tugas, presentasi, sikap dan tata nilai, partisipasi dan kehadiran. Menurut Syah
(2003) dalam Jihad dan Abdul (2012: 1), belajar adalah kegiatan berproses dan
merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan
jenjang pendidikan, hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan
sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar. Pada dasarnya belajar
merupakan tahapan perubahan perilaku yang relatif positif dan mantap sebagai
hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.
Ada kecenderungan bahwa nilai kognitif (ujian tengah semester dan ujian
akhir semester) mata kuliah Taksonomi Invertebrata yang diperoleh oleh peserta
kuliah yang berkemampuan baik, karena didukung oleh kemampuan kognitif mata
kuliah Biologi Umum yang baik pula. Menurut Zainul, Asmawi dan Noehi
Nasution (2005: 8), penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan
dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar
baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi maksud penilaian
adalah memberi nilai tentang kualitas sesuatu. Tidak hanya sekedar mencari
jawaban terhadap pertanyaan tentang apa, tetapi lebih diarahkan kepada
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menjawab pertanyaan bagaimana atau seberapa jauh suatu proses atau suatu hasil
yang diperoleh seseorang atau suatu program.
Penentuan nilai akhir suatu mata kuliah harus memenuhi kriteria ketiga
ranah penilaian, yaitu kognitif, apektif dan psikomotor. Nilai akhir mata kuliah
ditentukan oleh penilaian sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan
khusus dan pengetahuan (UTS dan UAS). Oleh sebab itu, nilai akhir mata kuliah
tidak terfokus pada penilaian kemampuan kognitif saja, tetapi juga dari aspek lain.
Karena nilai akhir suatu mata kuliah melibatkan keempat komponen itu, maka ada
kecenderungan nilai akhir suatu mata kuliah dominan berada pada posisi baik. Hal
itu karena terjadi penggabungan dari keempat komponen nilai dan pada akhirnya
dapat membuat nilai akhir menjadi baik atau sangat baik.
Keempat komponen penilaian itu sesuai dengan standar kompetensi lulusan
dimana penilaian sikap dan keterampilan umum ditetapkan oleh standar nasional
pendidikan

tinggi

(SN-DIKTI),

sedangkan

penilaian

pengetahuan

dan

keterampilan khusus ditetapkan oleh asosiasi atau forum program studi. Standar
kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Anonimus, 2015 b)
Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan maka penulis
menghubungkan antara nilai kognitif Biologi Umum dan nilai kognitif Taksonomi
Invertebrata mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI
Sumatera Barat angkatan 2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui derajat
dan signifikasi hubungan antara nilai kognitif Biologi Umum dan nilai kognitif
Taksonomi Invertebrata mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP
PGRI Sumatera Barat angkatan 2015. Hipotesis dalam penelitian ini adalah
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara nilai kognitif Biologi Umum
dan nilai kognitif Taksonomi Invertebarata mahasiswa Program Studi Pendidikan
Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat angkatan 2015.
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasi, dilaksanakan pada
Maret – Mei 2017 di STKIP PGRI Sumatera Barat. Menghubungkan nilai kognitif
Biologi Umum dan nilai kognitif Taksonomi Invertebrata mahasiswa Program
Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat angkatan 2015. Populasi
pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP
PGRI Sumatera Barat angkatan 2015. Penetapan sampel (subjek penelitian) secara
random sampling dengan pertimbangan kelengkapan nilai kognitif Biologi Umum
dan nilai kognitif Taksonomi Invertebrata. Populasi terdiri dari 123 orang
mahasiswa dan sebagai sampel 60 orang mahasiswa dari empat kelas yang
mengikuti mata kuliah Taksonomi Invertebrata.
Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diinput dari dokumen/
daftar nilai di kantor program studi pendidikan biologi dan BAAK STKIP PGRI
Sumatera Barat. Nilai kognitif biologi umum sebagai variabel X dan nilai kognitif
taksonomi invertebrata sebagai variabel Y. Nilai kognitif yang dimaksud adalah
nilai pengetahuan berupa nilai murni ujian tengah semester dan ujian semester.
Uji normalitas kedua kelompok data (X dan Y) dengan Lilliefors mengacu pada
Sudjana (1992: 466). Data dianalisis secara korelasional dengan rumus korelasi
Pearson Product Moment, mengacu pada Usman dan Purnomo (2006: 197).
Menurut Usman dan Purnomo (2006: 201), interpretasi dari nilai r hitung yang
diperoleh seperti pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Interpretasi Dari Nilai r Korelasi Pearson Product Moment
r hitung (rxy)
0
0,01 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 0,99
1

Interpretasi Hubungan
Tidak berkorelasi
Sangat rendah
Rendah
Agak rendah
Cukup
Tinggi
Sangat tinggi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis data nilai kognitif Biologi Umum (X) dan nilai kognitif
Taksonomi Invertebrata (Y) disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi Antara Nilai Kognitif Biologi Umum dan Nilai
Kognitif Taksonomi Invertebrata Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat Tahun Angkatan 2015
Parameter

Hasil perhitungan dan
rujukan tabel
Lo = 0,0665 & Lt
(n=60), sig.95% = 0,0728
Lo = 0,0624 & Lt
(n=60), sig.95% = 0,0728

Uji Normalitas Nilai
Kognitif Biologi umum
Uji Normalitas Nilai
Kognitif Taksonomi
Invertebrata
Rerata Nilai Kognitif
62,0
Biologi Umum
Rerata Nilai Kognitif
59,5
Taksonomi Invertebrata
Nilai r
r hitung = 0,57 & r tabel
(n=60), sig.95% = 0,211

Koofisien determinasi

r2 x 100% = 32,49%

Kriteria
Lo < Lt = data
berdistribusi normal
Lo < Lt = data
berdistribusi normal
Cukup
Cukup
korelasi linier positif
tetapi agak rendah, dan
r hitung > r tabel =
korelasi signifikan
Sumbangan X terhadap
Y rendah

Berdasarkan Tabel 2, antara nilai kognitif Biologi Umum dan nilai
kognitif Taksonomi Invertebrata mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi
STKIP PGRI Sumatera Barat angkatan 2015, ada hubungan positif tetapi agak
rendah dan signifikan. Kompetensi kognitif mata kuliah Biologi Umum di
semester I tidak mutlak menentukan hasil belajar/nilai kognitif Taksonomi
Invertebrata pada semester III, pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi
STKIP PGRI Sumatera Barat. Koofisien determinasi hanya 32,49%, itu berarti
bahwa kompetensi kognitif mata kuliah Biologi Umum hanya 32,49%

7

menentukan kompetensi kognitif Taksonomi Invertebarata, sedangkan sisanya
ditentukan oleh faktor lain yang juga mempengaruhi proses dan hasil belajar,
yaitu faktor lingkungan belajar, jasmani, tempat tinggal, minat dan motivasi
belajar.
Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat
dibedakan menjadi dua jenis yaitu: (a) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam
diri manusia, faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor biologis
dan faktor psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan kesehatan.
Sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat dan
kebiasaan belajar. (b) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia, faktor
ini diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan faktor non manusia
seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik (Sanjaya, 2011: 131).
Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian beberapa orang peneliti
yang mengkorelasikan nilai mata kuliah di beberapa fakultas lainnya, yaitu : (1)
Ruswinda (2013) bahwa, ada hubungan positif dan kuat antara kemampuan
mahasiswa pada mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi dengan Pengembangan
Program Pembelajaran Biologi mahasiswa angkatan 2009 di FKIP Universitas
Riau, (2) Silaban (2014), ada hubungan positif dan signifikan antara penguasaan
Konsep Fisika dan Kreativitas dengan kemampuan memecahkan masalah pada
materi pokok Listrik Statis, (3) Sunaryaningsih (2016), ditemukan hubungan yang
positif dan signifikan antara penguasaan Teori Dasar-Dasar Elektronika dengan
penguasaan Pengukuran Komponen Elektronika dalam mengingkatkan hasil
belajar pada materi Memahami Dasar-Dasar Elektronika siswa kelas X SMKN 1
Geneng, (4) Sugeng (2016), ada hubungan positif Kemampuan Matematika dan
Fisika terhadap Prestasi Belajar mahasiswa Teknik Elektro D3 Unisma. Selain itu,
berkaitan dengan faktor internal dari peserta didik, penelitian Chania (2016),
diperoleh hasil tidak ada hubungan yang signifikan antara Gaya Belajar dan Hasil
Belajar Biologi siswa kelas X SMAN 2 Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar,
dan penelitian Hidayat (2013), terdapat hubungan Regulasi Diri dengan Prestasi
Belajar Kalkulus II ditinjau dari aspek metagognisi, motivasi dan perilaku.
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Sehubungan dengan hasil belajar kognitif dari nilai murni UTS dan UAS
mata kuliah Biologi Umum pada katagori cukup, diduga karena mahasiswa baru
merasakan atmosfer akademik di perguruan tinggi. Mahasiswa tahun pertama
adalah mahasiwa peralihan dari SLTA ke perguruan tinggi. Tuntutan akademis
yang tinggi dirasakan mahasiswa pada tahun pertama. Mahasiswa dituntut aktif
dalam proses belajar mandiri sesuai dengan ketentuan sistem kredit semester dan
harus mampu memanfaatkan semua sumber dan media belajar yang ada. Tugastugas yang diberikan dosen menuntut mahasiswa untuk mencari banyak literatur
dan mengembangkan pola pikirnya sendiri guna penyelesaiannya secara efektif.
Sedangkan hasil belajar Taksonomi Invertebrata yang juga berada pada level
cukup diduga karena perbedaan situasi belajar atau lingkungan belajar dari
semester sebelumnya dan kedalaman materi yang harus dikuasai. Menurut
Wulandari (2007), hakikat biologi tidak hanya berupa teori, hafalan dan
pemahaman akan konsep saja, tetapi juga berupa proses penerapan dan bahkan
penemuan, maka dalam pembelajarannya harus melibatkan siswa secara aktif
untuk berinteraksi dengan objek konkret.
Tingkat keberhasilan dalam proses pendidikan juga dipengaruhi oleh
banyak faktor yang secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu : (1) Faktor intelektual adalah kemampuan seseorang yang
diperlihatkan melalui kecerdasan dan kepandaiannya dalam berpikir dan berbuat,
misalnya bakat, kapasitas belajar, kecerdasan dan hasil belajar yang dicapai dalam
hal ini adalah jumlah nilai ujian nasional SLTA, (2) Faktor non-intelektual adalah
segala kondisi dari dalam dan luar dirinya atau lingkungan sekitar, yang terkait
dengan diri seorang dalam mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak,
misalnya masalah belajar, jenis kelamin, karir, sosial, emosional, jalur masuk
perguruan tinggi, keuangan, asal daerah, keluarga, pemakaian waktu luang,
organisasi, sahabat, metode belajar, dan lingkungan (Hildayati, 2002).
Setiap proses pembelajaran, keberhasilannya diukur dari seberapa jauh
hasil belajar yang dicapai, disamping diukur dari segi prosesnya. Menurut Burton
(1952) dalam Lufri, dkk. (2007) bahwa, hasil belajar merupakan pola-pola
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perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap, apresiasi, kemampuan dan
keterampilan. Hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian
dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hasil belajar yang telah dicapai bersifat
kompleks dan dapat beradaptasi (adabtable) atau tidak sederhana dan tidak statis.
Sedangkan Menurut Mudjiono dan Dimyati (2006) bahwa, hasil belajar berupa
kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan
nilai. Timbulnya kapabilitas dari stimulasi yang berasal dari lingkungan dan
proses kognitif yang dilakukan. Dengan demikian hasil belajar adalah seperangkat
proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan
informasi menjadi kapabilitas baru.

SIMPULAN
Ada hubungan positif tetapi agak rendah dan signifikan antara nilai
kognitif Biologi Umum dan nilai kognitif Taksonomi Invertebrata mahasiswa
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat angkatan 2015.
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ASSESSMENT AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR ASPECTS
MODEL APPLICATION THROUGH LEARNING
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PENILAIAN RANAH AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR MELALUI
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INKUIRI TERBIMBING
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ABSTRAK
This research described because the school of SMA N 2 Sipora Utara have
assembling the curriculum 2013, where, to this curriculum demainded the
affective ussement. The domain affective assessment is concluded Maniy
dinention, key are character, behavior, foding, attitude, inferest, emotion,
motivasion that need to improve because it will be influnced with the student
succes in direct and indirec. But in learning, it showed the student attitude did not
ready to follow the learning process and did the test. Etost to avoid it, the writer
applied the model of quidance inqury learning. This research aimed to know the
student result in learning to effective domain and psikomotoric by the model of
quidance inqury learning. This research is experiment research, “ Randomized
control group posstest only design” to take the sample of this research used
purposive sampling techinuque. The instrument of research that used to effective
domain was the sheet observation that assest by observers. While psikomotoric
domain assest with discussion report. Hypotesis of research tested by using test-t
with criteria t hitung > t tabel. The result of data analysis got the effective domain
in experiment class with average score 89,39 with predicate A. While the control
class have score 64,96 with predicate C and hypotesis excepted. In indicator of
psikomotoric domain that assest was completeness and cleannes report. From the
result of this research can conclude that the model of quidance inquiry learning
can improve the student result in learning biology in domain effective and
psikomotoric in X class of SMA N 2 Sipora Utara.
Key word : result of study, affective domain, psikomtoric domain,
learning

Inkuiry

ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi karena sekolah SMA N 2 Sipora sudah menerapkan
kurikulum 2013, dimana pada kurikulum ini dituntut adanya penilaian afektif. Penilaian ranah
afektif merupakan penilaian yang mencakup banyak dimensi antara lain watak, perilaku,
perasaan, sikap, minat, emosi, dan motivasi, yang perlu dikembangkan, karena secara langsung
dan tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Namun dalam pembelajaran
terlihat sikap siswa tidak siap dalam menerima pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas. Upaya

untuk mengatasi hal tersebut penulis menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing.
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah afektif dan psikomotorik
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Jenis penelitian ini adalah penelitian
eksperimen, “Randomized Control Group Posttest Only Design“. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan pada ranah afektif
berupa lembar observasi yang dinilai observer, sedangkan ranah psikomotorik dinilai melalui
laporan diskusi. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji- t dengan kriteria
thitung > ttabel. Hasil analisis data diperoleh pada ranah afektif pada kelas eksperimen dengan nilai
rata-rata 89,39 dengan predikat A sedangkan untuk kelas kontrol dengan nilai 64,96 dengan
predikat C dengan hipotesis diterima. Pada ranah psikomorik indikator yang dinilai adalah
kelengkapan laporan dan kebersihan laporan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa
pada ranah afektif dan psikomotorik pada kelas X SMA N 2 Sipora Utara.
Kata kunci : Hasil Belajar, Ranah Afektif, Ranah Psikomtorik, Inkuiri Terbimbing

Berdasarkan hasil observasi dan

PENDAHULUAN
Belajar merupakan suatu proses

wawancara penulis dengan guru

mengubah pola tingkah laku dan

Biologi diperoleh informasi bahwa

pemikiran

melalui

proses pembelajaran guru sudah

pengalaman, nasehat dan latihan.

menerapkan kurikulum 2013, namun

Belajar bukanlah suatu hasil atau

dalam

tujuan, tapi merupakan suatu proses

saintifik, masih belum sesuai yang

kegiatan yang dijalani setiap orang.

diharapkan. Misalnya, pada saat

Slameto (2013: 2) mengemukakan

pembelajaran

belajar adalah suatu proses usaha

mempersiapkan model yang akan

yang dilakukan seseorang untuk

digunakan, namun ketika guru masuk

memperoleh suatu perubahan tingkah

di kelas dan melihat kondisi anak

laku yang baru secara keseluruhan,

terlihat

sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam

manusia

(2007:10),
proses

perubahan

guru

siap

menerima

pelajaran,

maka

guru

cenderung

beralih

Lufri

metode

ceramah

dibanding

adalah

suatu

menerapkan

model

pembelajaran

tingkah

laku

dengan

yang

malas

sudah

tidak

Menurut

belajar

pendekatan

atau

interaksi

lingkungannya.

pelaksanaan

sudah

menggunakan

disiapkan.
masih

Dalam

individu yang terjadi akibat interaksi

pembelajaran

terdapatnya

dengan lingkungan.

siswa yang kurang aktif, merasa
jenuh dan kurang berminat dalam

belajar. Para siswa juga jarang

dalam pembelajaran. Pembelajaran

terlibat

mengajukan

inkuiri adalah kegiatan pembelajaran

mengutarakan

dimana siswa didorong untuk belajar

dalam

hal

pertanyaan

atau

pendapat,

walaupun

telah

melalui

keterlibatan

berulang kali meminta siswa untuk

mereka

sendiri

bertanya.

konsep dan prinsip-prinsip, dan guru

Hal

itu

guru

terlihat

pada

hasil

pengalaman

materi

percobaan

tahun

pelajaran

dengan

aktif

konsep-

mendorong siswa untuk memilki

ulangan semester 1 kelas X pada
Protisa

siswa

dan
yang

melakukan
memungkinkan

2016/2017 masih berada dibawah

siswa untuk menemukan prinsip

kriteria ketuntasan minimal (KKM)

untuk diri mereka sendiri.

yang harus dicapai siswa adalah 70.

Disamping hasil belajar siswa

Dalam hal ini, guru bukan hanya

membaik hubungan sosial siswa

mengajar

bisa

dengan siswa, siswa dengan guru

belajar

akan baik. Guru hendaknya mampu

yang dapat membangkitkan sikap

menggunakan berbagai pembelajaran

positif

Model

yang dapat meningkatkan perhatian

diterapkan

dan minat siswa pada pembelajaran

dengan baik maka hasil belajar yang

dan menimbulkan ketertarikan dan

diperoleh siswa juga akan baik.

rasa ingin tahu siswa selama belajar.

tetapi

mengkondisikan

harus
suasana

dalam

belajar.

pembelajaran

yang

Model pembelajaran yang dapat

Menurut Supardi (2015), ranah

mendorong siswa untuk aktif adalah

afektif

model

terbimbing.

belajar seseorang. Orang yang tidak

terbimbing

memiliki

inkuiri

Pembelajaran

inkuiri

menentukan

minat

pada

tertentu

untuk

keberhasilan belajar secara optimal.

siswa

secara

untuk

pelajaran

merupakan pembelajaran dirancang
mengajak

sulit

keberhasilan

mencapai

langsung ke dalam proses ilmiah ke

Seseorang

dalam

relatif

suatu mata pelajaran diharapkan akan

sesingkatnya. Model pembelajaran

mencapai hasil pembelajaran yang

inkuiri merupakan salah satu model

optimal. Oleh karena itu semua

yang mendorong siswa untuk aktif

pendidik

waktu

yang

yang berminat

harus

dalam

mampu

membangkitkan minat semua pesert

terbimbing Terhadap Hasil Belajar

didik untuk mencapai kompetensi

Biologi Siswa Kelas X SMA N 2

yang telah ditentukan. Penilaian

Sipora Utara Tahun Pembelajaran

afektif dapat dilihat dari sikap dan

2017/2018’’.

perilaku

siswa

dalam

proses

pembelajaran. Sikap siswa akan pada

METODE PENELITIAN

saat proses pembelajaran bagaimana

Jenis penelitian ini adalah

seorang siswa melibatkan perasaan

penelitian eksperimen. Rancangan

dan

penelitian

emosi

di

saat

menerima

pembelajaran yang diberikan guru
Ranah
ranah

psikomotorik

yang

berkaitan

ketrampilan
bertindak
menerima

Populasi dalam penelitian ini siswa

dengan

kelas X SMA N 2 Sipora Utara yang
terdaftar

pada

Tahun

Pelajaran

kemampuan

setelsh

seseorang

2017/2018. Sampel kelas eksperimen

belajar

yaitu X IPA 4 dan kelas kontrol X
IPA

(Kunandar 2013:249). Hasil belajar
psikomotorik sebenarnya merupakan
kelanjutan dari hasil belajar kognitif
dan hasil belajar afektif. Hasil belajar
kognitif dan afektif akan menjadi
hasil belajar psikomotorik apabila
peserta

didik

perilaku

atau

sesuai

dengan

telah

menunjukan

perbuatan
makna

tertentu
yang

terkandung.
Berdasarkan latar belakang di
telah

melakukan

penelitian dengan judul ’’Penerapan
Model

Control Group Posttest Only Design.

atau

pengalaman

penulis

Randomized

adalah

tertentu

atas

adalah

Pembelajaran

inkuiri

3.

Instrumen

yang

akan

digunakan untuk ranah afektif adalah
menghargai pendapat teman dalam
pembelajaran

dan

bertanggung

jawab, sedangkan indikator pada
ranah

psikomotorik

adalah

kelengkapan laporan dan kebersihan
dan kerapian laporan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil
1. Ranah Afektif
Penilaian ranah afektif dilakukan
selama proses pembelajaran berlangsung
yang di nilai oleh observer. Data hasil
penilaian afektif dapat dilihat pada
gambar 1.
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A: kelengkapan laporan
B: kerapian dan
kebersihan laporan

Kontrol

Gambar 1. Diagram Penilaian Ranah
Afektif
Pada
ranah
afektif
ini
didapatkan hasil analisis uji normalitas
pada kelas eksperimen adalah L0 =
0,05155 < 0,190 dan kelas kontrol
adalah L0 = 0,10055 < 0,190, maka data
dari kedua sampel berdistribusi normal,
sedangkan hasil analisis uji homogenitas
Fhitung = 0,31 < Ftabel = 2,39 maka varians
data kedua sampel homogen, maka
dilakukan
uji
hipotesis
yaitu
menggunakan uji-t. Hasil uji-t pada
ranah afektif didapatkan thitung = 8,56 >
ttabel = 1,682 dengan demikian hipotesis
diterima.
2. Ranah Psikomotor
Penilaian ranah psikomotor dilihat
dari hasil laporan diskusi kelompok.
Data hasil penilaian pada ranah
psikomotor pada kelas eksperimen dan
kelas kontrol dapat dilihat pada gambar
2.

B

indikator

eksperimen
kontrol

Gambar 2. Diagram Penilaian Ranah
Psikomotor
Pada ranah psikomotor ini didapat
hasil uji normalitas pada kelas
eksperimen adalah L0 = 0,01876 < ttabel =
0,190 sedangkan kelas kontrol adalah L0
= 0,44276 < ttabel = 0,190, maka data
kedua sampel berdistribusi normal,
sedangkan hasil analisis uji homogenitas
Fhitung = 0,32 < Ltabel = 2,39 maka kedua
kelas sampel homogen. Karena kedua
kelas sampel data berdistribusi normal
homogen, maka dilakukan uji hipotesis
yaitu menggunakan uji-t. Hasil uji-t
pada ranah psikomotor didapatkan thitung
= 3,37 < ttabel = 1,682 dengan demikian
hipotesis diterima.
2.
1.

Pembahasan
Penilaian Ranah Afektif
Penilaian ranah afektif pada
kedua kelas sampel diperoleh melalui
pengamatan selama proses pembelajaran
berlangsung yang dilakukan oleh
seorang observer. Indikator yang dinilai
pada ranah sikap yaitu menghargai
pendapat teman dan bertanggung jawab.
Dari ketiga pertemuan untuk semua
indikator yang diamati didapatkan nilai

pada kelas eksperimen memiliki ratarata 89,39 dengan predikat A dan
penilaian ranah afektif
pada kelas
kontrol memiliki rata-rata 64,96 dengan
predikat C. Tingginya nilai kelas
eksperimen terjadi karena siswa
mengerjakan tugas yang diberikan guru
secara berkelompok dengan bertanggung
jawab. Siswa mengerjakan tugas yang
diberikan guru melalui lembar diskusi
siswa.
Berdasarkan analisis data yang
telah dilakukan pada ranah sikap,
diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata
ranah afektif pada kelas eksperimen
lebih tinggi dibandingkan dengan kelas
kontrol. Dilihat dari aspek menghargai
pendapat teman
dalam
proses
pembelajaran rata-rata kelas eksperimen
89,38 (A) sedangkan kelas kontrol 61,35
(C).
Tingginya
nilai
aspek
menghargai pendapat teman dapat
dilihat dari sikap siswa yang serius
dalam menemukan dan memecahkan
masalah di dalam kelompoknya, dan
mereka juga saling bertukar pendapat
dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan.
Hal diatas dapat terjadi, dikarenakan
pada proses pembelajaran siswa belajar
dalam beberapa kelompok untuk
menyelesaikan
atau
memecahkan
permasalahan. Pembelajaran dengan
kelompok dapat menimbulkan daya tarik
bagi siswa sebab siswa diberikan
kesempatan untuk bertukar pendapat
dengan teman-temanya, siswa mampu
bekerja sama dengan teman lain, serta
berperan aktif dalam mendengarkan dan
memperhatikan penjelasan dan pendapat
teman dalam diskusi. Dari hal di atas
akan
menimbulkan
sikap
saling
menghargai pendapat teman dalam
proses pembelajarandan memudahkan
siswa memahami pelajaran yang
dipelajari, serta meningkatkan sikap
positif terhadap belajar dan pengalaman
belajar melalui kerjasama dalam belajar
kelompok dan pada akhirnya mampu

memberikan hasil belajar yang baik
sesuai tujuan pembelajaran.
Pada kelas kontrol, pembelajaran
dilakukan dengan menggunakan metode
diskusi dan tanya jawab. Namun dalam
pembelajaran siswa kurang menerima
pendapat teman dalam proses diskusi.
Siswa hanya mementingkan diri sendiri
dan menulis pendapatnya di kertas tanpa
berdiskusi dengan teman.Pada saat
proses pembelajaran siswa kurang
berkomunikasi dengan baik, ini dapat
dilihat pada saat proses diskusi masih
banyak siswa yang membicarakan hal
yang tidak berhubungan dengan materi
pelajaran
serta
pada
saat
mempresentasikan hasil diskusi masih
banyak siswa yang pasif dan takut dalam
mengemukakan pendapatnya, terlihat
cuma beberapa anak yang berani
mengemukakan pendapat karena pada
pembelajaran kelas kontrol banyak
siswa banyak yang kurang memahami
materi pelajaran.
Menurut Kunandar (2013:113), objek
sikap yang perlu dinilai dalam proses
pembelajaran salah satunya adalah sikap
terhadap proses pembelajaran. Dimana
peserta didik perlu memiliki sikap
positif terhadap proses pembelajaran.
Dimana peserta didik perlu memiliki
sikap positif terhadap pembelajaran
yang berlangsung mencakup suasana
pembelajaran strategi, metodologi dan
tehnik pembelajaran yang digunakan.
Pada penilaian indikator bertanggung
jawab rata-rata kelas eksperimen 89,39
(A) sedangkan kelas kontrol 67,79 (C).
Aspek yang dinilai yaitu melaksanakan
tugas kelompok diskusi, menuliskan
laporan diskusi dan mengumpulkan
laporan tepat waktu. Ketepatan siswa
masuk dalam kelas, ketertiban siswa
dalam
proses
pembelajaran
dan
ketepatan siswa menyelesaikan laporan
hasil diskusi. Pada indikator ini, kelas
eksperimen terdapat 22 siswa tuntas

(100%) dan pada kelas kontrol terdapat
11 siswa yang tuntas (50%).
Indikator tanggung jawab pada kelas
eksperimen
dinilai
berdasarkan
tanggung
jawab
siswa
dalam
menyelesaikan tugas yang yang
diberikan guru dalam memecahkan
permasalahan. Siswa dituntut untuk
melaksanakan diskusi dalam kelompok
berdasarkan tahapan inkuiri terbimbing.
Tahapan inkuiri yang dilakukan siswa
adalah
membuat
hipotesis,
mengumpulkan data, analisis data dan
membuat kesimpulan berdasarkan data
yang dikumpulkan dan hasil presentasi
kelompok. Tanggung jawab siswa
dinilai oleh observer apabila siswa
melaksanakan tanggung jawabnya dalam
menyelesaikan
tugas
dan
mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai
dengan
instruksi
yang
sudah
disampaikan guru.
Keberhasilan
kelompok pada kelas eksperimen
ditentukan oleh tanggung jawab anggota
kelompoknya dalam menyelesaikan
tugas yang diberikan oleh guru.
Sedangkan pada kelas kontrol
terdapat sebagian besar dari siswa
kurang bertanggung jawab. Rendahnya
rata-rata indikator tanggung jawab siswa
pada kelas kontol disebabkan karena
rendahnya minat serta motivasi belajar
siswa, menurut Majid (2014: 164)
menyatakan siswa yang memiliki minat
belajar akan mudah diberi motivasi dan
akan lebih mudah menyerap materi
pelajaran yang diajarkan. Orang yang
tidak memiliki minat pada pelajaran
tertentu
sulit
untuk
mencapai
keberhasilan belajar secara optimal.
Seseorang yang berminat dalam suatu
mata pelajaran diharapkan akan
mencapai hasil pembelajaran yang
optimal
(Kunandar,
2013:
100).Sementara minat serta motivasi
belajar siswa masih rendah sehingga
keinginan untuk menyelesaikan tugas
sesuai dengan tujuan pembelajaran
sangatlah kurang, dan masih banyak

siswa yang tidak mengumpulkan tugas
tepat waktu sesuai dengan instruksi dari
guru.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan Yusmina hala (2016 : 46)
bahwa siswa yang diajar dengan
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
kelompok dapat membangun sikap
positif dalam belajar dan aktivitas siswa
dalam merespon pelajaran yang
diberikan oleh guru.
Menurut Sanjaya (2012: 246-247)
keberhasilan kelompok tergantung pada
setiap anggotanya, maka setiap anggota
kelompok harus memiliki tanggung
jawab sesuai dengan tugasnya
Berdasarkan uraian di atas,
penerapan model pembelajaran inkuiri
terbimbing dapat meningkatkan sikap
siswa pada materi protista kelas X SMA
N 2 Sipora Utara dalam penelitian ini.
2. Penilaian Ranah Psikomotorik
Penilaian pada ranah psikomotor
untuk kelas kontrol dan kelas
eksperimen berupa laporan hasil diskusi
kelompok. Penilaian ranah psikomotor
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
terdiri dari dua
indikator yaitu
kelengkapan laporan diskusi serta
kebersihan dan kerapian laporan.
Penilaian pada kelas ekperimen dari
ketiga pertemun dengan nilai rata-rata
yaitu 81,43. Sedangkan pada kelas
kontrol memiliki nilai rata-rata 74,80.
Pada indikator kelengkapan laporan
pada kelas eksperimen adalah 84,09 (B)
dan pada kelas kontrol adalah 75,37 (B).
Meningkatnya penilaian keterampilan
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
dengan memiliki predikat yang sama
pada indikator kelengkapan laporan
menunjukkan sikap bekerja sama yang
tinggi antar siswa dalam kelas sehingga
siswa mampu membuat laporan hasil
diskusi yang lengkap.

Pada kelas eksperimen, siswa saling
bekerja sama dan bertukar pikiran
sehingga jawaban pertanyaan yang
dibuat pada laporan hasil diskusi sesuai
dengan tujuan pembelajaran. Tidak
hanya itu, guru juga menjelaskan tahaptahap
inkuiri
terbimbing
dalam
pembelajaran dengan jelas dan buku
penunjang
dalam
pembelajaran
disediakan guru sebanyak 3 bahan ajar
atau foto copy buku. Hal tersebut
membuat siswa dapat membuat laporan
dengan lengkap dan sesuai tujuan
pembelajaran.
Pada kelas kontrol siswa diberi
tanggung jawab dalam berdiskusi
dengan pembuatan laporan. Laporan
yang dibuat siswa sangat lengkap sesuai
dengan tujuan pembelajaran dengan
topik masing-masing kelompok yang
diberikan oleh guru, namun ada
beberapa siswa yang menulis laporan
dengan tidak lengkap. Hal tersebut
dikarenakan siswa terburu-buru dalam
menyelesaikan
tugas
dan
tidak
memperhatikan penjelasan yang telah
diberikan pada saat guru menjelaskan
tahap-tahap dalam proses pembelajaran.
Pada indikator kebersihan dan
kerapian laporan pada kelas eksperimen
terdapat 78,41 (B), sedangkan pada
kelas kontrol 74,99 (B). Kedua kelas
memiliki predikat yang sama pada
indikator ini. Dan didapatkan juga pada
kelas eksperimen terdapat 18 siswa yang
tuntas (82%) dan pada kelas kontol
terdapat 16 siswa yang tuntas (73%).
Penilaian
keterampilan
pada
indikator kebersihan dan kelengkapan
laporan masing dalam predikat yang
sama dan sebagian besar siswa tuntas.
Pada indikator ini, kelas eksperimen
memiliki nilai lebih tinggi dibandikan
kelas kontrol. Hal ini disebabkan karena
tulisan siswa terlihat rapi, jelas dan
mudah dibaca. Menurut Sugono (2009 :
23 ) jika teknik penulisan dikatakan baik
apabila itu mudah dipahami sesuai

dengan topik yang dibicarakan dan di
tata rapi.
Diantara kedua kelas tersebut
terdapat beberapa siswa yang tidak
tuntas dalam indikator ini. Hal ini
disebabkan karena tulisan siswa tersebut
kurang rapi, dan kurang jelas sehingga
sulit kita memahaminya dan ada juga
siswa yang tidak mengumpulkan tugas
atau laporan diskusi. Tidak hanya itu,
siswa juga terburu-buru mengerjakan
laporan diskusi karena waktu jam
pelajaran Biologi adalah di jam terakhir
sehingga siswa terburu-buru pulang ke
rumah.
Tingginya
persentase
kelas
eksperimen dan kelas kontrol karena
selama pembelajaran siswa mengikuti
kegiatan
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran dan banyak siswa yang
membuat laporan dengan rapi, bersih
dan jelas sehingga laporan tersebut
dapat dibaca dengan baik.
Menurut Kunandar (2013:251)
penilaian kompetensi keterampilan
adalah penilaian yang dilakukan guru
untuk mengukur tingkat pencapaian
kompetensi keterampilan dari peserta
didik
yang meliputi aspek imitasi,
manipulasi, presisi, artikulasi dan
naturalisasi. Hal ini sesuai dengan
pendapat Mulyasa dkk, (2016:184)
berhasil atau tidaknya peserta didik
sebagian besar terletak pada usaha dan
kegiatannya sendiri, disamping faktor
kemauan, minat , ketekunan, tekad
untuk sukses dan cita-cita yang tinggi
yang mendukung setiap usaha dan
kegiatannya.
Berdasarkan data yang diperoleh
dari kedua ranah yang diamati, maka
penilaian afektif dan psikomotor pada
kelas eksperimen lebih baik dari pada
kelas kontrol. Dari penjelasan di atas
dapat
dilihat
bahwa
domain
psikomotorik
dalam
taksonomi
instruksional pengajaran adalah lebih

mengorientasikan pada proses tingkah
laku atau pelaksanaan, di mana sebagai
fungsinya adalah untuk meneruskan
nilai yang terdapat lewat kognitif dan
diaplikasikan dalam bentuk nyata oleh
domain psikomotorik ini. Sesuai dengan
pendapat Aunurrahman (2011: 54)
bahwa hasil belajar dari ketiga ranah
bukan merupakan bagian-bagian yang
terpisah, akan tetapi merupakan satu
kesatuan yang saling terkait.
KESIMPULAN
Penerapan model pembelajaran
inkuiri terbimbing dapat meningkatkan
hasil belajar biologi siswa pada ranah
afektif dan ranah psikomotorik kelas X
SMA N 2 Sipora Utara pada materi
protista tahun pelajaran 2017/2018.
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LEARNING OUTCOMES IN THE AFFECTIVE DOMAIN BY APPLYING
THE GROUP INVESTIGATION MODEL THE STUDENTS
OF SEVENTH GRADE AT JUNIOR HIGH
SCOOL 14 SIJUNJUNG

Dila Mestika Sari, Gustina Indriati, Febri Yanti
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

mestikasaridila@gmail.com
ABSTRACT
This research is based on the fact that in this new school is applied
curriculum 2013, wherein the curriculum of 2013 it is demanded of effective
assessment. Assessment of affective domains is an assessment that encompasses
many dimensions that include, among other things, the nature of behavioral
feelings, attitudes, interests, emotions, and motivations. Affective domain is one
of the areas that need to be developed, inventory because directly and indirectly
will influence the success of learners. Where, Students rely on the notes and
explanations of teachers, meaning that learning is still centered on the teacher.
Teachers have never applied Group Investigation model, teachers only use lecture
method, discussion and question, and answer. Efforts to overcome this the authors
apply cooperative learning model Group Investigation (GI). This study aims to
determine student learning outcomes in the affective domain with the application
of Group Investigation (GI) learning model to grade VII students on classification
material of living creatures in SMPN 14 Sijunjung.
This type of research is experimental research, using the design of "Randomized
Control Group Posttest-Only Design". The population of this study is all students
of class VII SMP N 14 Sijunjung. Sampling using purposive sampling technique.
Class VII.a as the experimental class and class VII.b as control class. The research
instrument used in the affective domain is an observation sheet that aims to see
students' attitudes during the learning process. The hypothesis in this study was
tested by using t-test with criterion t count > t table.
The results of data analysis were obtained in the affective sphere in the
experimental class with the achievement of 3.25 mode with the predicate B +
while for the control class with the achievement of mode 2.50 with the predicate
B- with the hypothesis accepted. From the research results can be concluded that
the application of Group Investigation (GI) learning model can improve students'
biology learning outcomes in the affective domain in class VII N 14 Sijunjung.
Keywords: Learning Outcomes, Affective Range, Group Investigation

HASIL BELAJAR PADA RANAH AFEKTIF DENGAN MENERAPKAN
MODEL PEMBELAJARANGROUP INVESTIGATION (GI)
TERHADAP SISWA KELAS VII SMP N 14 SIJUNJUNG

Dila Mestika Sari, Gustina Indriati, Febri Yanti
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

mestikasaridila@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pada sekolah ini baru diterapkan
kurikulum 2013, dimana pada kurikulum 2013 ini dituntut adanya penilaian
afektif.Penilaian ranah afektif merupakan penilaian yang mencakup banyak
dimensi yang antara lain mencakup watak perilaku perasaan, sikap, minat, emosi,
dan motivasi. Ranah afektif merupakan salah satu ranah yang perlu
dikembangkan, diiventori karena secara langsung dan tidak langsung akan
mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Dimana, Siswa mengandalkan catatan
dan penjelasan dari guru, artinya pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru
belum pernah menerapkan model Group Investigation, guru hanya menggunakan
metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Upaya untuk mengatasi hal tersebut
penulis menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation
(GI). Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah
afektif dengan penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI) terhadap
siswa kelas VII pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMPN 14 Sijunjung.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, menggunakan rancangan
“Randomized Control Group Posttest Only Design“. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 14 Sijunjung. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling. Kelas VII.a sebagai kelas eksperimen
dan kelas VII.b sebagai kelas kontrol.Instrumen penelitian yang digunakan pada
ranah afektif berupa lembar observasi yang bertujuan untuk melihat sikap siswa
selama proses pembelajaran. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan
menggunakan uji- t dengan kriteria thitung > ttabel.
Hasil analisis data diperoleh pada ranah afektif pada kelas eksperimen
dengan capaian modus 3,25dengan predikat B+ sedangkan untuk kelas kontrol
dengan capaian modus 2,50 dengan predikat B- dengan hipotesis diterima. Dari
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Group
Investigation (GI) dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah
afektifpada kelas VIISMP N 14 Sijunjung.
Kata kunci : Hasil Belajar, Ranah Afektif, Group Investigation
Pendidikan Nasional menyebutkan
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pedoman penyelenggaran kegiatan
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pembelajaran untuk mencapai tujuan

yang telah ditentukan. Selain itu
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merancang

program

kreatif, inovatif, dan afektif pada

pembelajaran,

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

harus memperhatikan ranah afektif.
Berdasarkan

bernegara, dan peradaban dunia.

dengan
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(Sumber : www.idtesis.com).

siswa

Menurut Popham (1995), ranah

dituntut
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untuk

mampu

pengklasifikasian

keberhasilan

mahkluk hidup. Pokok bahasan pada

belajarseseorang. Orang yang tidak
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dari
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Guru
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belum

artinya
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pembelajaran

Investigation,

guru

hanya

investigation siswa akan bekerja

menggunakan

metode

ceramah,

dalam kelompok untuk memecahkan

menerapkan

kooperatif

diskusi dan Tanya jawab. Dengan

permasalahan-permasalahan

penerapan

pembelajaran.

model

Investigation

Group

siswa

menemukan

dapat

informasi

sendiri

Penelitian

group

tentang

group investigation pernah dilakukan
oleh

Suherni

(2015)

yang

mengenai materi klasifikasi mahkluk

menyatakan bahwa penerapan model

hidup.

Adapun

nilai

rata-rata

group

ulangan

harian

pada

materi

klasifikasi kelas VII SMPN 14
Sijunjung

Tahun

investigation

dapat

meningkatkan kesatuan siswa dalam
berkomunikasi.
Berdasarkan latar belakang di

Pelajaran

2016/2017 yang terdiri dari empat

atas

kelas

penelitian dengan judul ’’Learning

yaitu

kelas

VIIb(42,50),

VIIa(43,10),

VIIc(37,30).

Nilai

penulis

telah

melakukan

Outcomes In The Affective Domain

tersebut menunjukkan bahwa hasil

By

Applying

The

Group

belajar Biologi siswa masih banyak

Investigation Model The Students Of

yang di bawah KKM materi yang

Seventh Grade At Junior HighScool

ditetapkan yaitu 65.

14 Sijunjung”.

Salah satu cara yang biasa
digunakan

oleh

guru

menerapkan

model

adalah

pembelajaran kooperatif adalah salah
satu model pengajaran dimana siswa
bekerja dan belajar dalam kelompokyang memiliki

aturan

tertentu. Salah satu model kooperatif
yang biasa digunakan oleh guru
adalah

model

investigation

Penelitian ini dilaksanakan

pembelajaran

kooperatif. MenurutJufri (2013:112)

kelompok

METODE PENELITIAN

kooperatif
(GI).

group
Dalam

pada bulan Agustus tahun 2017
padakelas VII semester I di SMPN
14

Sijunjung

2017/2018.
adalah

Jenis

penelitian

Penelitian

ini

rancangan
Group

Tahun

Pelajaran

penelitian

eksperimen.
menggunakan

Randomized

Posttest

ini

Only

Control
Design.

Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas VII SMPN 14

normalitas pada kelas eksperimen

Sijunjung yang terdaftar pada Tahun

adalah L0 = -0,0446 < 0,173 dan

Pelajaran 2017/2018. Pengambilan

kelas kontrol adalah L0 = -0,1151 <

kelas

dengan

0,173, maka data dari kedua sampel

teknik Purposive Random Sampling.

berdistribusi normal, sedangkan hasil

Instrumen yang digunakan untuk

analisis uji homogenitas Fhitung = 0,80

ranah afektif adalah kerja sama dan

< Ftabel = 2,05 maka varians data

rasa ingin tahu.

kedua

sampel

dilakukan

sampel

dilakukan
HASIL DAN PEMBAHASAN

maka

hipotesis

yaitu

uji

menggunakan uji-t. Hasil uji-t pada

a. Hasil

ranah afektif didapatkan thitung = 6,54

Ranah Afektif

> ttabel = 1,68 dengan demikian

Penilaian ranah afektif dilakukan
selama

proses

berlangsung

hipotesis diterima.

pembelajaran

yang di

nilai oleh

observer. Data hasil penilaian afektif
yang telah dilakukan dapat dilihat

b. Pembahasan
Penilaian Ranah Afektif
Penilaian ranah afektif pada
kedua kelas sampel diperoleh melalui

pada gambar 1.
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0
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tampil, hanya 10 orang siswa yang

ada

terlibat aktif dalam proses diskusi.

berbuat
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menyatakan
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kurangnya
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pembelajaran,
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Berdasarkan uraian di atas,

kerjasama dalam diskusi kelompok.

penerapan
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mengandalkan temannya yang pintar
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dalam

pada materi

siswa
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tugas

yang

model

pembelajaran

klasifikasi

mahkluk

diberikan oleh guru, mengobrol dan

hidup kelas VII SMP N 14 Sijunjung

mengganggu temannya di dalam

dalam penelitian ini.

mengerjakan tugas yang diberikan
sehingga proses pembelajaran tidak
terlaksana dengan baik. Menurut Lie
(2010:32) keberhasilan suatu karya
sangat bergantung pada usaha setiap
anggotanya.
Nilai modus kedua pada kelas
kontrol adalah rasa ingin tahu yaitu
2,45 (B-). Pada indikator ini siswa
kurang dalam bertanya baik pada

KESIMPULAN
Penerapan

model

pembelajaran kooperatif tipe Group
Investigation(GI)

dapat

meningkatkan hasil belajar biologi
siswa pada ranah afektif kelas VII
SMP N 14 Sijunjung pada materi
klasifikasi mahkluk hidup tahun
pelajaran 2017/2018.
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LEARNING RESULT OF PSYCHOMOTORS BY APPLYING
COOPERATIVE LEARNING MODELS EXAMPLES NON
EXAMPLES ON STUDENT CLASS VIII MTsN
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HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR DENGAN MENERAPKAN
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF EXAMPLES NON
EXAMPLES TERHADAP SISWA KELAS VIII MTsN
LUBUK BUAYA PADANG
Auliani Arafah
Program Studi Pendidikan Biologi SKIP PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
Email : Auliani.arafah12@Gmail.com
ABSTRACT
This research is based on the fact that in this school applied the 2013
curriculum, where the 2013 curriculum is demanded psychomotor assessment.
The assessment of the psychomotor is an assessment that includes many
dimensions, including perception, preparedness, guided movement, accustomed
movements, complex movements, and adjustments and authenticity. The
psychomotor domain is one of the areas that need to be developed because it will
directly or indirectly affect the success of learners. In the learning process is still
centered on the teacher, where teachers are more active to give lessons while
students just listen to what is given the teacher. Teachers have never applied
learning model Examples Non Examples. To overcome the authors apply
cooperative learning model Examples Non Examples. This study aims to
determine the results of student learning in the realm of psychomotor with the
application of learning models Examples Non Examples to students of class VIII
on the material of the motion system in humans in MTsN Lubuk Buaya Padang.
This type of research is experimental research, using Randomized Control Group
Posttest-Only Design design.The population in this study were all students of
grade VIII MTsN Lubuk Buaya Padang. Sampling using Purposive Sampling
technique. Experimental class VIII.1 and Class control VIII.2. The research
instrument used in the psychomotor domain assessment is product assessment in
the form of student discussion report. The hypothesis in this research is tested by
using t-test with criterion t count > t table. The results of data analysis obtained in
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the psychomotor domain in the experimental class are 80.70 and the control class
is 73.47. The result of hypothesis test analysis, hence hypothesis in psychomotor
domain accepted. From the results of the study can be concluded that the
application of cooperative learning model Examples Non Examples can improve
students' biology learning outcomes in the psychomotor realm in class VIII MTsN
Lubuk Buaya Padang.

Keywords: Learning Outcomes, Psychomotor Sphere, Examples Non
Examples
I. PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan yang terintegrasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan peradaban dunia.
Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan
keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima
pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan
kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil belajar
afektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan
berperilaku). Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik,
misalnya lari, melompat, melukis, menari, dan sebagainya.
Hasil belajar psikomotor dapat diukur melalui: (1) pengamatan langsung
dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek
berlangsung, (2) sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan
tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap,
(3) beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan
kerjanya.
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan salah seorang guru
IPA MTsN Lubuk Buaya Padang, informasi yang penulis dapatkan adalah selama
proses pembelajaran masih ada beberapa siswa yang tidak membuat tugas yang
diberikan oleh guru berupa hasil laporan, minat dan motivasi siswa masih rendah.

ISSN 2579-7766

382

Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

Dalam proses pembelajaran masih berpusat pada guru, dimana guru yang lebih
aktif memberikan pelajaran sedangkan siswa hanya mendengarkan apa yang
diberikan guru. Guru belum pernah menerapkan model pembelajaran Examples
Non Examples. Dengan penerapan model Examples Non Examples siswa dapat
menemukan informasi sendiri mengenai materi sistem gerak pada manusia.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dituntut kreativitas guru
menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga dalam pembelajaran dapat
meningkatkan motivasi, minat, serta hasil belajar siswa dalam belajar. Salah satu
model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa adalah menerapkan model
pembelajaran examples non examples. Menurut Istarani (2014: 9) model
pembelajaran examples non examples adalah suatu rangkaian penyampaikan
materi bahan ajar kepada siswa dengan menunjukkan gambar-gambar yang
relevan yang telah dipersiapkan dan diberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengatasinya bersama dengan teman dalam kelompok yang kemudian dimintai
hasil diskusi yang dilakukannya.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian
dengan judul Hasil Belajar Ranah Psikomotor Dengan Menerapkan Model
Pembelajaran Kooperatif Examples Non Examples Terhadap Siswa Kelas VIII
MTsN Lubuk Buaya Padang.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2017 pada kelas VIII
semester I di MTsN Lubuk Buaya Padang Tahun Pelajaran 2017/2018. Jenis
penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan
rancangan Randomized Control Group Postest Only Design. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII IPA MTsN Lubuk Buaya Padang
terdaftar pada tahun pelajaran 2017/2018. Pengambilan kelas sampel dilakukan
dengan teknik Purposive Sampling. Instrumen yang digunakan pada ranah
psikomotor penilaian hasil laporan.
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III. HASIL
Penilaian ranah psikomotor dilihat dari keterampilan siswa dalam
mengerjakan tugas yang diberikan guru yaitu berupa hasil laporan diskusi. Data
hasil penilaian psikomotor pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat
pada Gambar 1.

Nilai Rata-rata

87,38
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Eksperimen
80,96

Kelengkapan Isi Laporan

77,56

Kontrol

76,54

Kebersihan Penulisan Laporan
Indikator

Gambar 1. Nilai Rata-Rata Ranah Psikomotor Siswa Kelas Sampel.

Pada ranah psikomotor ini, diperoleh hasil analisis uji normalitas pada
kelas eksperimen L0 = 0,0689 dan Ltabel = 0,161 berarti L0 < Ltabel, dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa berdistribusi normal. Hasil analisis uji
nornalitas pada kelas kontrol diperoleh bahwa L0 = 0,1325 dan Ltabel = 0,161
berarti L0 < Ltabel, maka dapat disimpulkan hasil uji normalitas pada kedua sampel
berdistribusi normal. Maka pada kedua kelas sampel mempunyai varians
homogen, hal ini terbukti dari hasil uji homogenitas dengan hasil uji Fhitung = 0,28
dan Ftabel = 1,85 berarti pada taraf 0,05 dengan Dk (29,29) berarti Fhitung < Ftabel
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari dua kelas sampel mempunyai
varians yang homogen. Karena data kedua kelas berdistribusi normal dan
mempunyai varians yang homogen maka dilakukan uji hipotesis yang digunakan
uji-t.
Pada ranah psikomotor didapatkan uji hipotesis pada taraf 0,05 di
dapatkan thitung 2,48 dan ttabel 1,67 berarti thitung > ttabel dengan demikian maka
hipotesis diterima (H1 diterima), artinya Hasil belajar ranah psikomotor dapat
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meningkat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif examples non
examples terhadap siswa kelas VIII MTsN Lubuk Buaya Padang

IV. PEMBAHASAN
Penilaian pada ranah psikomotor pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
berupa laporan hasil diskusi kelompok. Penilaian ranah psikomotor pada kelas
eksperimen dan kontrol terdiri dari dua indikator yaitu kelengkapan isi laporan
dan kebersihan penulisan laporan.
Berdasarkan indikator kelengkapan isi laporan, dimana pada kelas
eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil nilai rata-rata
kelas eksperimen 87,38 dengan predikat sangat baik (A) dan nilai rata-rata kelas
kontrol 80,96 dengan predikat sangat baik (A), walaupun kedua kelas sampel
memiliki predikat yang sama.
Hal ini disebabkan karena pada kelas eksperimen menggunakan model
pembelajaran examples non examples, dimana siswa dituntut untuk diminta
melakukan menganalisis gambar yang diberikan oleh guru dan siswa juga
diberikan bahan ajar tambahan kepada siswa sehingga informasi yang diperoleh
lebih banyak. Menurut Lufri (2007: 39) pemberian tugas kepada anak didik dapat
memantapkan, mendalami dan memperkaya materi yang sudah dipelajari dan
sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan.
Pada kelas kontrol siswa hanya melakukan diskusi seperti biasa dan buku
sumber yang masih kurang, sehingga banyak kelengkapan laporan siswa yang
kurang lengkap atau kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan masih banyak
siswa yang belum bisa membuat laporan. Hal ini yang menjadi salah satu
penyebab rendahnya hasil laporan diskusi siswa. Menurut Susanto (2013: 6)
bahwa seberapa besar siswa mampu menerima, sejauhmana siswa dapat
memahami serta mengerti apa yang dibaca, dilihat dan yang dirasakan maka akan
mempengaruhi hasil yang diperoleh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Zukhro (2013) bahwa terdapat perbedaan hasil ranah psikomotor yang signifikan
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Berdasarkan indikator kebersihan penulisan laporan, dimana kelas
eksperimen nilai rata-rata 77,56 dan nilai rata-rata kelas kontrol 76,54 dengan
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predikat baik (B), walaupun kedua kelas sampel memiliki predikat yang relatif
sama. Hal ini terlihat kebersihan penulisan laporan pada kelas eksperimen siswa
lebih terarah dengan bantuan print out gambar-gambar, disertai juga arahan dari
guru sehingga laporan diskusi yang dibuat siswa sudah jelas, rapi dan bersih
67,04%, tetapi masih ada laporan diskusi siswa yang terdapat coretan pada lembar
analisis gambar yang mana 32,96%. Pada kelas kontrol laporan diskusi yang
dibuat siswa kurang bersih 35,93% sedangkan yang dibuat siswa sudah jelas, rapi,
dan bersih 64,07%, hal ini disebabkan pada kelas kontrol sumber belajar siswa
kurang sehingga siswa bergantian dalam memakai buku sumber. Menurut Sugono
(2009: 23) bahwa teknik penulisan dikatakan baik apabila suatu penulisan itu
mudah dipahami sesuai dengan topik yang dibicarakan dan ditata rapi.
Sejalan dengan pendapat Alfianti, dkk (2013) dapat meningkatkan nilai
psikomotor siswa karena dalam penerapan pembelajaran kelas eksperimen siswa
dianggap lebih memahami materi pelajaran sehingga siswa memiliki nilai lebih
dalam nilai psikomotor dibandingkan dengan kelas kontrol.
Penilaian psikomotor bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa
terhadap materi pembelajaran setelah proses pembelajaran berlangsung. Menurut
Kunandar (2013: 251) bahwa penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian
yang

dilakukan

guru

untuk

mengukur

tingkat

pencapaian

kompetensi

keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi,
artikulasi dan naturalisasi.
V. KESIMPULAN
Hasil belajar ranah psikomotor dapat meningkat dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif examples non examples terhadap siswa kelas VIII
MTsN Lubuk Buaya Padang pada materi Sistem Gerak Pada Manusia Tahun
Pelajaran 2017/2018.
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HASIL BELAJAR BIOLOGI RANAH AFEKTIF DENGAN MENERAPKAN MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI)
DISERTAI MEDIA GAMBAR TERHADAP SISWA KELAS
X SMAN 1 ENAM LINGKUNG KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
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ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sekolah ini menerapkan kurikulum 2013, dimana
pada kurikulum 2013 ini dituntut adanya penilaian afektif. Penilaian afektif adalah penilaian
terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas
maupun di luar kelas. Dalam hal ini, penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan
membina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Dimana pada saat dilaksanakan proses
diskusi hanya sebagian siswa yang bekerjasama dalam kelompoknya, hanya membebankan
kepada anggota kelompok yang aktif dan berprestasi. Permasalahan tersebut berdampak
terhadap hasil belajar biologi siswa pada ranah afektif kelas X SMA Negeri I Enam
Lingkung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah afektif
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai
media gambar terhadap siswa kelas X SMAN 1 Enam Lingkung Kabupaten Padang
Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan teknik
purposive sampling. Rancangan penelitiannya Randomized Control-Group Postest Only
Design. Instrumen penelitian yang digunakan pada penilaian afektif berupa lembar observasi
sikap. Analisis data dilakukan dengan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rata-rata
hasil tes akhir pada penilaian afektif kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata 79,08 dan
kelas kontrol 72,40 Hasil uji t didapatkan thitung>ttabel yaitu thitung = 1,72 dengan t tabel = 1,67,
dengan demikian maka hipotesis pada kelas sampel diterima. Dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) Disertai Media
Gambar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah afektif kelas X SMA N 1
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.
Kata kunci : Hasil Belajar, Ranah Afektif, Group Investigation

LEARNING RESULT OF AFRICATED AFRICAN BIOLOGY BY APPLYING
COOPERATIVE LEARNING TYPE GROUP INVESTIGATION (GI)
MEDIA IMAGE PICTURE AGAINST STUDENT CLASS
X SMAN 1 SIX ENVIRONMENT OF PADANG
PARIAMAN REGENCY
Yesri Yenti, Febri Yanti , Nursyahra
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Yesriyenti0395@gmail.com

ABSTRACT
This research is motivated by this school to apply curriculum 2013, which in the
curriculum 2013 is demanded an effective assessment. Affective Assessment is an assessment
of the behavioral trends of learners as a result of education, both in the classroom and outside
the classroom. In this case, attitude assessment is aimed to know the achievement and nurture
behavior and character of learners. Where during the discussion process only some of the
students who work together in the group, only charge to members of active groups and
achievers. These problems affect the students' biology learning outcomes in the affective
aspect of class X of SMA Negeri I Enam Lingkung. This study aims to determine student
learning outcomes in the affective domain by applying cooperative learning model type
Group Investigation (GI) along with media images of students of class X SMAN 1 Six
Lingkung Padang Pariaman District. The type of this research is experimental research by
using purposive sampling technique. The research design is Randomized Control-Group
Postest Only Design. The research instrument used in the effective assessment is an attitude
observation sheet. Data analysis was done by t-test. Based on the research results obtained the
average final test results on the effective ratings of the experimental class obtained an average
value of 79.08 and control classes 72.40 T-test results obtained t count> t table ie t count =
1.72 with t table = 1.67, thus the hypothesis in the sample class is accepted. It can be
concluded that the application of cooperative learning model of Group Investigation (GI)
along with Picture Media can improve students' biology learning outcomes in the affective
aspect of class X SMA N 1 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.
Keywords: Learning Outcomet, Affective Range, Group Investigation

RESULTS OF BIOLOGY LEARNING IN THE BLANK OF
PSYCHOMOTOR BY USING THE APPLICATION
OF LEARNING STRATEGY ACTIVE TYPE
THE POWER OF TWO DISERTAI MEDIA
IMAGES ON THE LEARNING
RESULTS STUDENT CLASS
VIII SMPN 3 PAINAN
Yelly Putri Yusra, Nursyahra, Febri Yanti
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Yellyputri126@gmail.com

ABSTRACT
The low learning outcomes of biology of students in the psychomotor
realm in class VIII SMPN 3 Painan in the learning process, that is when the
discussion held some students are still many who do not make the discussion
report, and students are less motivated in making the discussion report because
students do not listen to the learning described by the teacher and discussion
reports made by students just so-so and not in accordance with the purpose of
learning, thus causing the learning objectives are not running effectively, the
teacher has never applied the active learning strategy of The Power Of Two type
with the image media in the learning process at SMPN 3 Painan. This study aims
to determine the results of biology learning in the realm of psychomotor using the
implementation of the active learning strategy of The Power Of Two type along
with the image media on the science learning outcomes of students of grade VIII
SMPN 3 Painan. The type of this research is experimental research, using
Randomized Control Group Postest Only Design design. Sampling technique is
Purposive Sampling experimental class that is class VIII2 and control class that is
class VIII3. The research instrument used in the psychomotor domain assessment
is a student discussion report. The hypothesis in this research is tested by using ttest with criterion t count > t table. Results of data analysis obtained in the
psychomotor realm of experimental class students are 87.50 and control class
51.79. Hypothesis test results obtained t count 9.93 and t table 1.68 then the
hypothesis on the psychomotor domain is accepted. It can be concluded that the
implementation of active learning strategy of The Power Of Two type along with
the image media can improve the learning outcomes of science students of grade
VIII SMPN 3 Painan in the psychomotor realm.
Keywords: Learning Outcomes, Psychomotor Domain,The Power Of Two

HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA RANAH PSIKOMOTOR DENGAN
MENGGUNAKAN PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN
AKTIF TIPE THE POWER OF TWO DISERTAI MEDIA
GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPA
SISWA KELAS VIII SMPN 3 PAINAN

Yelly Putri Yusra, Nursyahra, Febri Yanti
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Yellyputri126@gmail.com

ABSTRACT
Rendahnya hasil belajar biologi siswa pada ranah psikomotor di kelas VIII
SMPN 3 Painan dalam proses pembelajaran, yaitu pada saat diadakan diskusi
sebagian siswa masih banyak yang tidak membuat laporan diskusinya, serta siswa
kurang termotivasi dalam membuat laporan diskusi dikarenakan siswa tidak
mendengarkan pembelajaran yang dijelaskan oleh guru dan laporan diskusi yang
dibuat siswa asal-asalan saja serta tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran,
sehingga menyebabkan tujuan pembelajaran tidak berjalan secara efektif, guru
belum pernah menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe The Power Of Two
disertai media gambar dalam proses pembelajaran di SMPN 3 Painan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar biologi pada ranah psikomotor
dengan menggunakan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe The Power Of
Two disertai media gambar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMPN 3
Painan. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan menggunakan
rancancangan Randomized Control Group Postest Only Design. Teknik
pengambilan sampel adalah Purposive Sampling kelas eksperimen yaitu kelas
VIII2 dan kelas kontrol yaitu kelas VIII3. Instrumen penelitian yang digunakan
pada penilaian ranah psikomotor berupa laporan diskusi siswa. Hipotesis dalam
penelitian ini diuji dengan menggunakan uji-t dengan kriteria thitung > ttabel. Hasil
analisis data yang di peroleh pada ranah psikomotor siswa kelas eksperimen yaitu
87,50 dan kelas kontrol 51,79. Hasil uji hipotesis didapat
9,93 dan
1,68 maka hipotesis pada ranah psikomotor diterima. Dapat disimpulkan bahwa
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe The Power Of Two disertai media
gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMPN 3 Painan
pada ranah psikomotor.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Ranah Psikomotor, The Power Of Two
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TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP HASIL
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ABSTRACT
This research is motivated by some problems that is, students are less
active during the discussion process, only some students do the task given by the
teacher, and the difficulties of students in understanding the material classification
of living creatures such as students are required to understand and explain submaterial about the key determination. One of the learning models that can be used
to improve biology learning outcomes is cooperative learning model Type Student
Team Achievement Divisio (STAD). This study aims to find out the application of
STAD cooperative learning model (Student Teams Achievement Division) to
students' biology learning outcomes in psychomotor class VII in SMPN 30
Padang. This research is an experimental research with Randomized Control
Group Only Design. The population of this study is all students of class VII
SMPN 30 Padang. The sampling technique was conducted randomly with class
VIII.3 as the experimental class and class VIII.4 as the control class. Instrument
used in the form of rubric assessment psychomotor domain, which consists of
aspects of the assessment of the completeness of the report discussion and writing.
Data analysis is used with t-test. The results of the Psychomotor Area in the
experimental class had an average value of 3.82 with the predicate A- while in the
control class with an optimum average of 3.34 with the predicate B +. So it can be
concluded that the application of cooperative learning model type Student Teams
Achievement Division (STAD) can improve the biology learning outcomes in the
psychomotor realm of students of class VII SMPN 30 Padang.

Keywords: Cooperative Learning, Student Teams Achievement Division
(STAD), Psychomotor Assessment.

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yaitu,siswa kurang
aktif saat proses berdiskusi, hanya sebagian siswa yang mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru, dan sulitnya siswa dalam memahami materi klasifikasi
makhluk hidup seperti siswa dituntut mampu memahami dan menjelaskan sub
materi tentang kunci determinasi. Salah satu model pembelajaran yang dapat
digunakan untuk meningkatkan hasil belajar biologi adalah model pembelajaran
kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisio (STAD). Penelitian ini
bertujuan mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif STAD (Student
Teams Achievement Division) terhadap hasil belajar biologi siswa pada ranah
psikomotor kelasVII Di SMPN 30 Padang. Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen dengan rancangan penelitian Randomized Control Group Only
Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelasVII SMPN 30 Padang.
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan kelas VIII.3 sebagai
kelas eksperimen dan kelasVIII.4 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang
digunakan berupa rubrik penilaian psikomotor, yang terdiri dari aspek penilaian
kelengkapan laporan diskusi dan penulisan.Analisis data digunakan dengan ujit.Hasil dari Ranah Psikomotor pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata
capaian optimum 3,82 dengan predikat A- sedangkan pada kelas kontrol dengan
rata-rata capaian optimum 3,34 dengan predikat B+. Jadi dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement
Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada ranah psikomotor
siswakelas VII SMPN 30 Padang.
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif, Student Teams Achievement Division
(STAD), Penilaian Psikomotor.
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APPLICATION OF ACTIVE LEARNING STRATEGY TYPE LEARNING
STARTS WITH A QUESTIONS (LSQ) ON LEARNING RESULT OF
CLASS XI SMAN 1 KOTO XI TARUSAN
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF TIPE LEARNING
STARTS WITH A QUESTIONS (LSQ) TERHADAP HASIL BELAJAR
BIOLOGI SISWA KELAS XI SMAN 1 KOTO XI
TARUSAN
Yohana, Gustina Indriati, Liza Yulia Sari
Program Studi Pendidikan Biologi SKIP PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
Email : yohanadihan19@gmail.com
ABSTRACT
This study is motivated by several problems, among others, students do not
prepare before learning, students less berpartisispasi in learning, this is because
students lack confidence to answer or ask questions to the teacher so that when the
teacher asked students as a whole the response of students only silent and only a
few students who can follow the lesson well. In the learning process teachers only
use the lecture method. The impact of student learning outcomes is low. The
purpose of this research is to know the implementation of active learning strategy
of Learning Starts With A Questions (LSQ) type toward the biology learning
result of grade XI SMAN 1 Koto XI Tarusan student. The type of this research is
experimental research with the population is all students of class XI SMAN 1
Koto XI Tarusan consisting of 6 classes. Sampling technique with purposive
sampling got experimental class XI IPA.3, control class XI IPA.2 and data were
analyzed by using t-test. Instruments in this study in the affective domain of selfassessment, and instruments in the cognitive domain of a matter of multiple
choice that has been validated. Based on the result of the research, it is found that
the cognitive domain experimental data analysis is higher than the control class,
that is 82,20 and 65,02. From the hypothesis test done got tcount = 6.83 while
ttable = 1.67, means thitung ttabel, thus the hypothesis accepted. From the results
of the research obtained can be concluded that the implementation of active
learning strategy type Learning Starts With A Questions (LSQ) can improve the
biology student learning outcomes grade XI SMAN 1 Koto XI Tarusan.
Keywords: Learning Starts With A Question, cognitive assessment
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan antara lain, siswa tidak
mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum belajar, siswa kurang berpartisispasi
dalam belajar, hal ini disebabkan karna siswa kurang percaya diri untuk menjawab
atau mengajukan pertanyaan kepada guru sehingga ketika guru bertanya kepada
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siswa secara keseluruhan respon siswa hanya diam dan hanya beberapa siswa
yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam proses pembelajaran guru
hanya menggunakan metode ceramah. Dampaknya hasil belajar siswa menjadi
rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran
aktif tipe Learning Starts With A Questions (LSQ) terhadap hasil belajar biologi
siswa kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian
eksperimen dengan populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Koto XI
Tarusan yang terdiri dari 6 kelas. Teknik pengambilan sampel dengan purposive
sampling didapatkan kelas eksperimen XI IPA.3, kelas kontrol XI IPA.2 dan data
dianalisis dengan menggunakan Uji-t. Instrumen dalam penelitian ini pada ranah
afektif berupa penilaian diri, dan instrumen pada ranah kognitif berupa soal
pilihan ganda yang telah divalidasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
analisis data penilaian ranah kognitif kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan
kelas kontrol, yaitu 82,20 dan 65,02. Dari uji hipotesis yang dilakukan didapatkan
thitung =6,83 sedangkan ttabel =1,67, berarti thitung ttabel, dengan demikian hipotesis
diterima. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan
strategi pembelajaran aktif tipe Learning Starts With A Questions (LSQ) dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan.
Kata kunci : Learning Starts With A Question, Penilaian Kognitif

I. PENDAHULUAN
Pembelajaran merupakan suatu komunikasi antara guru dengan siswa yang
terjadi secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh pengalaman dan
perubahan tingkah laku ke arah lebih baik dengan tujuan membelajarkan siswa
dan memberi arahan sehingga siswa dapat termotivasi dalam proses pembelajaran.
Guru adalah orang yang bertugas mengajar, mendidik dan melatih anak
didik serta bertangguang jawab mencerdaskan anak didik. Guru memegang
peranan penting dalam pendidikan. Sebagai tenaga pendidik, guru merupakan
salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Guru harus
mampu menelenggarakan proses pembelajaran dengan baik untuk meningkatkan
hasil belajar siswa (Lufri, 2007:5).
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada bulan Agustus 2016 dengan
guru yang mengajar biologi di kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan, didapatkan
informasi bahwa siswa siswa tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum
belajar, siswa kurang berpartisispasi dalam belajar, hal ini disebabkan karna siswa
kurang percaya diri untuk menjawab atau mengajukan pertanyaan kepada guru
sehingga ketika guru bertanya kepada siswa secara keseluruhan respon siswa
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hanya diam dan hanya beberapa siswa yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik.
Dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah
Permasalahan belajar di atas tersebut berdampak pada nilai ulangan harian
siswa. Terutama pada materi yang dianggap sulit yaitu materi sistem reproduksi
manusia, karena pada materi ini dibutuhkan pemahaman tentang struktur organ
pria dan

wanita, proses

spermatogenesis,

oogenesis,

fertilisasi, proses

perkembangan manusia berdasarkan usia dan kelainan penyakit pada sistem
reproduksi manusia. KKM pada materi ini adalah 80.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan perubahan
dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya memilih berbagai model, pendekatan,
metode serta strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat mengembangkan
kualitas dan potensi yang dimiliki siswa. Menurut Uno (2011:4) pemilihan
strategi pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu hal penting yang harus
dipahami oleh setiap guru, mengingat proses pembelajaran merupakan proses
komunikasi antara siswa, guru dan lingkungan belajar.
Strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, salah
satunya adalah pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif dapat mendorong
siswa untuk menyimpulkan pemahaman daripada sekedar menerima pelajaran
yang diberikan. Salah satu strategi pembelajaran aktif adalah pembelajaran aktif
tipe Learning Starts With A Question (LSQ). Menurut Istarani (2012:206)
mengemukakan LSQ merupakan strategi pembelajaran. Belajar sesuatu yang baru
akan lebih efektif jika pserta didik itu aktif dan terus bertanya ketimbang hanya
menerima apa yang disampaikan oleh pengajar. Salah satu cara untuk membuat
peserta didik belajar secara aktif adalah dengan memmbuat mereka bertayna
tentang materi pelajaran sebelum ada penjelasan dari guru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran
aktif tipe Learning Starts With A Questions (LSQ) terhadap hasil belajar biologi
siswa kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan di SMAN 1 Koto XI Tarusan pada bulan
Mai semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017. Sesuai dengan tujuan penelitian
yang dilakukan, maka penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan
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menggunakan rancangan Randomized Control-Group Posttest Only Design.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang belajar biologi di kelas XI
IPA SMAN I Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdaftar pada
tahun pelajaran 2016/2017, yang berjumlah 6 kelas. Sampel dalam penelitian ini
yaitu kelas eksperimen adalah kelas XI IPA.3 dan kelas kontrol XI IPA.2.
Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan
strategi pembelajaran aktif tipe Learning Starts With A Question, sedangkan pada
kelas kontrol dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya
jawab. Kemudian kedua kelas ini diberikan tes akhir untuk melihat hasil belajar
siswa pada kedua kelas sampel tersebut.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah validitas
soal, reliabilitas tes, daya pembeda, dan indeks kesukaran soal. Teknk analisis
data yang digunakan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis.

III. HASIL
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMAN 1 Koto XI
Tarusan meliputi dua ranah yaitu afektif dan kognitif. Pada ranah kognitif untuk
kelas eksperimen jumlah siswa yang mengikuti tes akhir sebanyak 39 orang siswa,
yang mencapai KKM sebanyak 26 orang siswa dan siswa yang tidak mencapai
KKM sebanyak 13 orang siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol jumlah siswa
yang mengikuti tes akhir sebanyak 38 orang siswa, yang mencapai KKM
sebanyak 15 orang siswa dan siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 24 orang
siswa.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian pada ranah kognitif yaitu melalui
tes akhir berupa soal objektif. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada ranah
kognitif kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi sistem reproduksi
manusia dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 1. Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Siswa pada Ranah Kognitif

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil belajar biologi pada ranah
kognitif untuk kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.
Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang didapatkan pada ranah kognitif kelas
eksperimen yaitu 82,20 dan kelas kontrol 65,02. Pada ranah kognitif hasil analisis
normalitas kelas eksprimen didapatkan L0=0,0255 <Ltabel =0,1419

sedangkan

kelas kontrol didapatkan L0=0,1209 <Ltabel =1438 maka data dari kedua kelas
sampel berdistribusi normal. Hasil analisis homogeitas didapatkan Fhitung
=0,17<Ftabel =1,69 maka varians data berdistribusi homogen, selanjutnya
dilakukan

uji

hipotesis

menggunakan

uji

t

dan

didapatkan

Thitung=

6,83>Ttabel=1,67, maka hipotesis dinyatakan diterima.
IV. PEMBAHASAN
Hasil belajar biologi pada kelas eksperimen dengan strategi belajar aktif
tipe LSQ lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang hanya menggunakan
metode ceramah. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada ranah
kognitif kelas eksperimen adalah (82,20) dan kelas kontrol adalah (65,02).
Berdasarkan hasil dari analisis data tes akhir didapatkan rata-rata hasil
belajar biologi siswa kedua kelas sampel menunjukkan perbedaan. Pada kelas
eksperimen (XI IPA.3) jumlah siswa yang mengikuti tes akhir sebanyak 39 orang,
yang mencapai KKM sebanyak 26 orang siswa dengan presentase ketuntasan
66,67% dan siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 13 orang siswa.
Sedangkan untuk kelas kontrol (XI IPA.2) jumlah siswa yang mengikuti tes akhir
sebanyak 38 orang siswa yang mencapai KKM sebanyak 15 orang siswa dengan
presentase ketuntasan 39,47% yang tidak mencapai KKM sebanyak 24 orang
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siswa. Ketuntasan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yaitu sebesar 66,67%
dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berarti siswa telah
berhasil menguasai materi yang dipelajari. Sesuai dengan pendapat Djamarah dan
Zain (2014:107) menyatakan bahwa tingkat keberhasilan belajar mengajar
dikatakan maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat
dikuasai oleh siswa, dikatakan kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan
kurang dari 60 % dikuasai oleh siswa, berarti dapat dikatakan bahwa hasil belajar
siswa telah tercapai dengan baik.
Tingginya nilai rata-rata ranah kognitif pada kelas eksperimen disebabkan
karena dalam penerapan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ siswa dilibatkan
untuk lebih aktif saat proses pembelajaran. Dimana siswa dituntut untuk membuat
pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang siswa amati, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan berfikir dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang
kurang dipahami siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang siswa buat.
Disamping itu, siswa membaca materi dan berdiskusi untuk mencari jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan yang siswa dapatkan tanpa adanya penjelasan dari guru
terlebih dahulu, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi
yang sedang dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Silberman (2013:157)
proses mempelajari hal baru akan lebih efektif jika si pembelajar dalam kondisi
aktif, dengan menstimulir siswa untuk menyelediki atau mempelajari sendiri
materi pelajarannya tanpa penjelasan terlebih dahulu dari guru.
Rendahnya hasil belajar siswa ranah kognitif pada kelas kontrol
disebabkan karena kurangnya minat dan semangat siswa dalam proses
pembelajaran, sehingga kebanyakan siswa tidak aktif. Pada saat guru menjelaskan
pelajaran tidak semua siswa yang mendengarkan penjelasan guru di depan kelas.
Di samping itu siswa kurang bersemangat dalam belajar dan cenderung menerima
informasi dari guru saja sehingga interaksi antara guru dan siswa kurang. Pada
saat guru bertanya, hanya beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari
guru dan pada umumnya siswa yang sama.

Menurut Lufri (2007:1) untuk

mencapai hasil belajar yang optimal perlu adanya interaksi edukatif, artinya
interaksi ini antara guru dengan anak didik dan antara anak didik sesamanya serta
antara anak didik dengan lingkungannya.
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V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Starts
With A Questions (LSQ) dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas XI
SMAN 1 Koto XI Tarusan.
DAFTAR PUSTAKA
Djamarah, Syaiful Bahri & Aswan Zain. 2014. Strategi Belajar Mengajar.
Jakarta: Rineka Cipta.
Istarani. 2012. 58 Model Pembelajaran Inovatif. Medan: Media Persada.
Lufri. 2007. b. Strategi Pembelajaran Biologi. Padang: UNP
Mohamad, Nurdin & Hamzah B Uno. 2011. Belajar dengan Pendekatan
PAILKEM. Jakarta: Bumi Aksara.
Silberman, Melvin. 2013. Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif.
Bandung: Nuansa Cendekia.
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APPLICATION OF LEARNING DISCOVERY LEARNING MODEL
MEDIA IMAGES PICTURE TO CIVNITIVE STUDENTS
CLASS XI IPA IN SMAN 1 KOTO XI TARUSAN
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING
DISERTAI MEDIA GAMBAR TERHADAP KOGNITIF SISWA
KELAS XI IPA DI SMAN 1 KOTO XI TARUSAN
Tika Afriyani, Annika Maizeli, Yosmed Hidayat
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
Email: Tikaafriyani11@gmail.com
ABSTRACT
Based on the results of observations and interviews conducted at SMAN 1 Koto
XI Tarusan, it was found that the lack of interest and motivation to learn students
so that students become less active in the learning process. In addition, the model
and instructional media applied by teachers have not been exact, especially on the
material circulatory system in humans. This resulted in low student learning
outcomes still in the Minimum Exhaustiveness Criteria (KKM) on the circulatory
system material in humans. This study aims to determine the attitudes of students
of class XI SMAN 1 Koto XI Tarusan with the application of learning model
Discovery Learning along with media images. This research type is experiment,
with population in this research that is student of class XI academic year
2017/2018. Sampling method using purposive sampling. Determination of sample
class by drawing, class XI IPA1 as experiment class, and class XI IPA3 as control
class. The instrument used in the cognitive assessment is through a final test of
objective questions. Based on the result of the research, the cognitive result of the
experimental class is 81,05 and the control class is 77,39. From this research, it
can be concluded that the application of learning model of Discovery Learning
along with the image media has an effect on the cognitive of grade XI SMAN 1
Koto XI Tarusan.
Keywords: Discovery Learning, media images, Cognitive Assessment

ABSTRAK
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di SMAN 1 Koto
XI Tarusan, ditemukan bahwa kurangnya minat dan motivasi belajar siswa
sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, model
dan media pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum tepat, terutama pada
materi sistem peredaran darah pada manusia. Hal ini mengakibatkan hasil belajar
siswa rendah masih dalam Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) pada materi
sistem peredaran darah pada manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sikap siswa kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan dengan penerapan model
pembelajaran Discovery Learning disertai media gambar. Jenis penelitian ini
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adalah eksperimen, dengan populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI
tahun akademik 2017/2018. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling. Penentuan kelas sampel dengan cara undian, kelas XI IPA1 sebagai
kelas eksperimen, dan kelas XI IPA3 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang
digunakan dalam penilaian kognitif adalah melalui tes akhir berupa soal objektif.
Berdasarkan hasil penelitian, hasil kognitif siswa kelas eksperimen yaitu 81,05
dan kelas kontrol 77,39. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran Discovery Learning disertai media gambar berpengaruh
terhadap kognitif siswa kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan.
Kata kunci : Discovery Learning, media gambar, penilaian kognitif
I. PENDAHULUAN
Pembelajaran merupakan suatu komunikasi antara guru dengan siswa yang
terjadi secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh pengalaman dan
perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik, dengan tujuan membelajarkan
siswa dan memberi arahan sehingga siswa dapat termotivasi dalam proses
pembelajaran. Proses belajar mampu memotivasi siswa dalam mengembangkan
berbagai kemampuan yang dimiliki siswa. Belajar bukan hanya dapat memotivasi
tetapi lebih luas daripada itu, yakni memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu,
dalam proses belajar menitikberatkan pada pengetahuan dan saling berinteraksi
antara individu dengan sesamanya.
Pada saat proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan kondisi
belajar yang dapat melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental,
sehingga

siswa

dapat

termotivasi

dalam

pembelajaran.

Dalam

proses

pembelajaran kegigihan dan motivasi untuk belajar sangat diperlukan dan
menentukan terhadap hasil belajar yang akan diperoleh. Pembelajaran yang baik
adalah pembelajaran dimana guru harus mampu memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengembangkan pola pikir sehingga siswa tidak hanya menerima
ilmu dari apa yang diberikan oleh guru, namun juga mampu mencari sumber ilmu
lainnya. Menurut Sanjaya, (2006:99) guru tidak hanya berperan sebagai sumber
belajar, akan tetapi berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi
agar siswa mau dan mampu belajar.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru biologi
kelas XI IPA di SMAN 1 Koto XI Tarusan pada bulan Agustus 2017 diperoleh
informasi bahwa, siswa masih mengangap materi biologi adalah materi yang sulit,
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karena terdiri dari konsep-konsep dan proses-proses yang harus dipahami. Selama
proses pembelajaran berlangsung terlihat bahwa proses pembelajaran masih
berlangsung satu arah yaitu dari guru ke siswa, dengan kata lain proses
pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa dalam belajar hanya
bersifat menerima saja, dan interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa serta
dengan lingkungan masih kurang terlihat.
Dalam proses pembelajaran, ketika guru memberikan tugas dalam
kelompok, kurang terlihat adanya kerja sama diantara kelompok, hanya beberapa
siswa yang membuat tugas yaitu hanya siswa yang berkemampuan tinggi. Hal ini
disebabkan karena dalam pembentukan kelompok tidak secara heterogen. Guru
kurang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, media yang biasa
digunakan guru adalah berupa buku paket. Hal ini akan mengakibatkan siswa
kurang terarah dalam memahami materi dan kurangnya keterampilan siswa dalam
proses pembelajaran, yang tentunya nanti akan berdampak pada hasil belajar
siswa. Salah satu hasil belajar siswa yang tidak optimal yang masih rendah adalah
pada materi sistem peredaran darah.
Materi sistem peredaran darah merupakan materi yang kompleks, dimana
pada materi sistem peredaran darah menuntut siswa untuk memahami struktur dan
fungsi organ yang terlibat, proses-proses yang terjadi serta penyakit yang ada pada
sistem peredaran darah. Dengan metode yang biasa digunakan oleh guru ketika
proses pembelajaran berlangsung, maka akan sulit bagi siswa untuk memahami
sruktur organ yang terlibat pada materi sistem peredaran darah ini. siswa akan
sulit untuk memahaminya jika siswa hanya mendengarkan dari penjelasan guru
saja tanpa melihat bagaimana struktur dan fungsi organ serta proses-proses yang
terjadi tersebut. Sehingga siswa kurang memahami materi dan mengakibatkan
banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum
(KKM). KKM yang telah ditetapkan di SMAN 1 Koto XI Tarusan untuk KD
sistem peredaran darah adalah 80.
Mengatasi permasalahan tersebut, maka dituntut keaktifan guru dalam
menggunakan

model

pembelajaran

yang

tepat

sehingga

dalam

proses

pembelajaran siswa menjadi aktif, termotivasi, serta minat dan hasil belajarnya
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meningkat. Salah satu model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa dan
kreativitas siswa adalah model pembelajaran Discovery Learning.
Model pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran yang
lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak
diketahui. Masalah yang diberikan kepada siswa sebuah permasalahan yang
direkayasa oleh guru. Selain itu penggunaan Discovery Learning ingin mengubah
kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, mengubah pembelajaran yang
teacher oriented ke student oriented, mengubah modus expository siswa hanya
menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa
menemukan informasi sendiri (Kemendikbud, 2014: 42).
Model pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem peredaran
darah dapat dibantu dengan berbagai media. Salah satu media yang dapat
digunakan adalah media gambar. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan
waktu karena tidak semua benda, objek atau peristiwa yang dapat dibawa ke kelas
dan tidak selalu anak-anak bisa dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Siswa
mengalami kesulitan untuk memahami proses sistem peredaran darah, oleh karena
itu media gambar ini nantinya dapat mengarahkan siswa untuk lebih memahami
dengan mudah materi sistem peredaran darah karena mereka dapat mengamatinya
langsung melalui gambar-gambar.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis telah melakukan
penelitian tentang “Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Disertai
Media Gambar Terhadap Kognitif Siswa Kelas XI IPA di SMAN 1 Koto XI
Tarusan”.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini telah
dilaksanakan pada bulan November 2017 kelas XI IPA di SMAN 1 Koto XI
Tarusan Tahun Pelajaran 2017/2018. Dalam penelitian eksperimen ini digunakan
dua kelas sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rancangan yang
digunakan adalah Randomized Control Group Postest Only Design.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Koto
XI Tarusan yang terdaftar pada tahun pelajaran 2017/2018 dengan jumlah
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keseluruhan adalah 6 kelas. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive
sampling. Sehingga diperoleh sampel kelas XI IPA1 sebagai kelas eksperimen dan
kelas XI IPA3 sebagai kelas kontrol, instrumen yang digunakan adalah berupa
hasil tes akhir belajar siswa.

III. HASIL

Hasil penelitian dari penerapan model pembelajaran discovery learning
disertai media gambar terhadap kognitif siswa kelas XI IPA di SMAN 1 Koto XI
Tarusan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian pada ranah kognitif yaitu
melalui tes akhir berupa soal objektif. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif
kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi sistem sistem peredaran darah
dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Grafik Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan
Kelas Kontrol
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Penilaian pada ranah kognitif dilakukan pada akhir penelitian yang diambil
dari tes akhir penelitian, dengan jumlah soal 46 dalam bentuk pilihan ganda.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hasil belajar siswa kelas eksperimen
lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Hal ini menunjukan model pembelajaran
Discovery Learning disertai media gambar memiliki dampak positif terhadap hasil
belajar biologi siswa, dampak positif tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata pada
kelas eksperimen adalah 81,05 sedangkan kelas kontrol 77,39.
Berdasarkan hasil dari analisis data tes akhir di dapat rata-rata hasil belajar
biologi siswa kedua kelas sampel menunjukkan perbedaan. Pada kelas eksperimen
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(XI IPA.1) jumlah siswa yang mengikuti tes akhir sebanyak 35 orang, yang
mencapai KKM sebanyak 22 orang siswa dengan presentase ketuntasan 62,86%.
dan siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 13 orang siswa dengan persentase
ketuntasan 37,14%. Sedangkan untuk kelas kontrol (XI IPA.3) jumlah siswa yang
mengikuti tes akhir sebanyak 35 orang siswa yang mencapai KKM sebanyak 17
orang siswa dengan presentase ketuntasan 48,57%, yang tidak mencapai KKM
sebanyak 18 orang siswa dengan persentase ketuntasan 51,43%. Ketuntasan hasil
belajar siswa pada kelas eksperimen yaitu sebesar 62,86%. dengan menggunakan
Model Pembelajaran Discovery Learning Disertai Media Gambar berarti siswa
telah berhasil menguasai materi yang dipelajari. Sesuai dengan pendapat
Djamarah (2010:107) apabila bahan pelajaran minimal 60% dengan 75% dikuasai
oleh siswa sudah bisa dikatakan baik.
Tingginya nilai rata-rata ranah kognitif pada eksperimen disebabkan
karena pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran
Discovery Learning disertai media gambar membuat siswa aktif dan bersemangat.
Dalam model pembelajaran discovery learning siswa dibagi kedalam beberapa
kelompok. Pengelompokkannya dibagi secara heterogen yaitu siswa dibagi
berdasarkan kemampuan akademiknya. Siswa yang berkemampuan lebih akan
membantu siswa yang kurang mampu dalam belajar sehingga dengan kelompok
heterogen ini akan menciptakan kompetisi sehat dikelas.
Lie (2010:43) menyatakan bahwa: pertama, kelompok heterogen
memberikan kesempatan untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling
mendukung. Kedua, kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antar ras,
agama, etnik, dan gender. Terakhir, kelompok heterogen memudahkan
pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan
akademis tinggi, guru mendapatkan asisten untuk setiap tiga orang. Selain itu
pembelajaran discovery learning ini siswa dituntut untuk menemukan dan
memecahkan masalah sendiri berdasarkan apa yang mereka amati, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan berfikir dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang
kurang dipahami siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat.
Pada kelas eksperimen ini setiap siswa membuat pertanyaan yang relevan
dengan tujuan pembelajaran. Dengan membuat pertanyaan ini dapat membantu
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semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, membuat siswa berani
dalam mengeluarkan pendapatnya dan mengemukakan hasil penemuan yang telah
mereka temukan, selain itu siswa juga bertanggung jawab memecahkan
permasalahan dalam kelompoknya, seperti siswa mampu menganalisis gambar
dan membuat pertanyaan serta menjawab pertanyaan yang telah dianalisis tersebut
melalui media gambar yang diamati. Kesulitan dalam menemukan permasalahan
hal ini karena siswa telah terbiasa dengan metode ceramah. Sebagaimana
pendapat Sugono (2011:76), yaitu keterlibatan aktif dengan objek-objek
pembelajaran dapat mendorong motivasi siswa untuk dapat berfikir, menganalisa,
menyimpulkan

dan

menemukan

pemahaman

konsep

baru

dan

mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah mereka ketahui sebelumnya.
Kelas eksperimen menggunakan media gambar. Penggunaan media gambar
pada materi sistem peredaran darah siswa lebih termotivasi untuk belajar dan
lebih mudah memahami materi yang dijelaskan guru, karena media gambar adalah
media yang paling umum dipakai, dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat
mengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah cina mengatakan
bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata. (Sadiman,
2012:29-33). Hal ini didukung dengan pendapat Lufri (2007:112) bahwa tanpa
media, penyajian materi pelajaran menjadi kurang menarik, bahkan materi
menjadi sulit diapahami dan membosankan.
Rendahnya hasil belajar siswa ranah kognitif pada kelas kontrol disebabkan
karena kurangnya minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga
kebanyakan siswa tidak aktif Pada saat guru menjelaskan pelajaran tidak semua
siswa yang mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Di samping itu siswa
kurang bersemangat dalam belajar dan cenderung menerima informasi dari guru
saja sehingga interaksi antara guru dan siswa kurang. Pada saat guru bertanya,
hanya beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari guru dan pada
umumnya siswa yang sama. Menurut Lufri (2007:1) untuk mencapai hasil belajar
yang optimal perlu adanya interaksi edukatif, artinya interaksi ini antara guru
dengan anak didik dan antara anak didik sesamanya serta antara anak didik
dengan lingkungannya.
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Pada kelas kontrol proses pembelajarannya menggunakan metode diskusi
kelompok dan tanya jawab. Dengan metode diskusi dan tanya jawab ini siswa
hanya berdiskusi dalam kelompok yang homogennya. Pada kelas kontrol
kebanyakan siswa jarang dan tidak berani bertanya kepada guru meskipun ada
materi yang tidak diapahaminya. Kelemahan pembelajaran dikelas kontrol yaitu
siswa kurang aktif, hanya siswa yang berkemampuan tinggi saja yang
berkeinginan untuk belajar serius, interaksi siswa dengan guru kurang, siswa
hanya memperhatiakan guru. Pada saat berdiskusi tidak adanya saling bekerja
sama dengan anggota kelompok, sehingga proses pembelajaran kurang terlaksana
dengan baik. Menurut

Lie (2010:34) keberhasilan suatu kelompok juga

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan
kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.

III. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Disertai Media
Gambar Berpengaruh Terhadap Kognitif Siswa Kelas XI IPA di SMAN 1 Koto
XI Tarusan tahun pelajaran 2017/2018.
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PENGEMBANGAN KAMUS BIOLOGI BERGAMBAR PADA MATERI
KINGDOM ANIMALIA UNTUK KELAS X SMA/MA
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Jurusan Pendidikan Biologi STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh
dayanaevan86@gmail.com

Abstrak:
Media merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam penyampaian materi
Biologi kepada peserta didik karena banyaknya gambar–gambar dan istilah–istilah
ilmiah yang masih asing dan belum dimengerti oleh peserta didik. Penggunaan
istilah-istilah ilmiah dalam materi Biologi merupakan hal yang baru bagi siswa
SMA kelas X, cenderung siswa merasa asing dan sulit untuk melafaskan dan
menghapalkan istilah-istilah ilmiah tersebut sehingga berdampak pada rendahnya
motivasi siswa untuk belajar Biologi. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha
untuk mengembangkan kamus Biologi yang disesuikan dengan materi Biologi
Kelas X SMA serta dilengkapi gambar yang relevan, karena kamus yang beredar
di pasaran yang digunakan guru masih bersifat umum dan belum disertai gambar.
Kamus Biologi bergambar ini dikembangkan pada materi Kingdom Animalia
menggunakan model pengembangan Borg dan Gall, dengan tahapan studi
pendahuluan, ujicoba pengembangan produk, dan uji coba produk akhir. Metode
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket validasi dan angket
praktikalitas. Validasi media pembelajaran melibatkan 2 ahli materi pembelajaran
dan praktikalitas produk dinilai oleh 2 orang guru Biologi SMA dan 20 orang
peserta didik. Hasil pengolahan data angket validasi menunjukkan rata-rata nilai
validasi sebesar 85% dengan kategori sangat valid. Hasil pengujian angket
praktikalitas respon guru memperoleh nilai 86,21% dengan kategori sangat praktis
dan nilai praktikalitas oleh peserta didik 91,3% dengan kategori sangat praktis.
Dari hasil tersebut, maka kamus Biologi yang dikembangkan telah layak
digunakan sebagai media pembelajaran di SMA.
Kata kunci: kamus Biologi, pembelajaran Biologi SMA, pengembangan Borg dan
Gall

Abstract:
Media is a very important thing used to delivery the Biological materials to the
learners because of the many pictures and scientific terms are still unfamiliar and
not understood by learners. The use of scientific terms in Biology material is a
novelty for high school students of class X, tends to students feel odd and difficult
to memorize and pronounce scientific terms so that the impact on the low
motivation of students to learn Biology. Therefore, an effort is needed to develop
Biology dictionary which is adapted to the material of High School X Biology as
well as relevant picture, since the dictionary circulating on the market used by
teachers is still general and not yet accompanied by immage or picture.
This pictorial biology dictionary was developed on Kingdom Animalia material
using Borg and Gall development model, with preliminary study stage, product
development trial and final product trial. The method used in data collection is a
validation questionnaire and a questionnaire of practice. Validation of
instructional media involves 2 material learning experts and product
practicability assessed by 2 high school Biology teachers and 20 students. The
result of validation questionnaire data processing shows the validation value of
85% with very valid category. The result of questionnaire test of teacher's
responsiveness is 86,21% with very practical category and practicality value by
91,3% learners with very practical category. By the result, the Biology dictionary
developed has been feasible to be used as a learning media in high school.
Keywords: Biology dictionary, High School Biology learning, Borg and Gall
development

KINERJA GURU BIOLOGI YANG SERTIFIKASI DAN BELUM SERTIFIKASI
TINGKAT SMA/SEDERAJAT DI KECAMATAN TAMBUSAI
Nurul Afifah
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pasir Pengaraian
Email: nurulafifah.upp@gmailcom

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja guru biologi yang telah sertifikasi dan yang
belum sertifikasi di SMA/Sederajat di Kecamatan Tambusai tahun pembelajaran 2016/2017.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Populasi
dan sampel yang digunakan adalah seluruh guru biologi yang telah sertifikasi dan yang belum
sertifikasi di SMA/Sederajat di Kecamatan Tambusai, dengan teknik total sampling. Hasil
penelitian menunjukkan nilai tertinggi yaitu kinerja guru biologi yang telah sertifikasi di
SMA/Sederajat di Kecamatan Tambusai memperoleh nilai rata-rata sebesar 97,22% dengan
kriteria sangat baik. Sedangkan kinerja guru biologi yang belum sertifikasi di SMA/Sederajat di
Kecamatan Tambusai memperoleh nilai rata-rata sebesar 91,66% dengan kriteria baik juga.
Kata kunci: Guru Biologi. Kinerja, Sertifikasi.

ABSTRACT
This study was aimed at finding out biology teachers performance who have been certified and
which biology teacher are not certied in senior high school / level at Tambusai year of learning
2016/2017. This study was descriptive research. Writer took the whole of population were
consisted fourteen teacher. The sample technique that writer used is surfeited sample means that
the technique all of population in order to sample. Based on the result that has been done, it can
be concluded that performance biology teachers who have been certified in senior high school /
level at Tambusai had implementation very well with the average score was 97,22%. While
biology teachers are not certified in senior high school/ level at Tambusai got the average score
was 91,66% by criteria is very well.
Keywords: Teacher Biology, Performance, Certified.
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ABSTRACT
This research is motivated by several problems that are at the time of
discussion there are some students who do not make the discussion report, only impose
on students who excel only. Discussion report there is not in accordance with the
purpose of learning. So the purpose of learning is not achieved .. This study aims to
determine the application of cooperative learning model type examples non examples
of biology learning outcomes in the realm of psychomotor aspects of class XI students
in SMAN 2 Koto Baru Dharmasraya. This type of research is experimental research
with Randomized Control-Postest Only Design Design. The population of this research
is all students of class XI IPA SMAN 2 Koto Baru Dharmasraya registered in the first
semester of academic year 2017/2018. With Total Sampling, then the sample classes
are students of class XI IPA.I and XI IPA.2. Instruments used in the psychomotor
domain using product assessment. Data were analyzed using t and t 'test. Based on the
results of the analysis on the psychomotor domain got the value in the experimental
class (78.73) with the predicate Good (B). Pursuant to result of analysis of psychomotor
domain data got value at control class (75,10) with the good predicate (B). From the
research results can be concluded that the application of cooperative learning model
Examples Non Examples can improve the results of biology learning in the realm of
psychomotor class XI IPA SMAN 2 Koto Baru Dharmasraya.
Keywords: Cooperative Learning, Examples Non Examples, Assasment Psychomotor

ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yaitu pada saat
diskusi ada beberapa siswa yang tidak membuat laporan diskusinya, hanya
membebankan pada siswa yang berprestasi saja. Laporan diskusinya ada yang tidak
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai..
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe examples non examples terhadap hasil belajar biologi pada ranah ranah
psikomotor siswa kelas XI di SMAN 2 Koto Baru Dharmasraya. Jenis penelitian ini
adalah penelitian eksperimen dengan rancangan Rondomized Control-Grup Postest
Only Design. Populasi penelitian penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA
SMAN 2 Koto Baru Dharmasraya yang terdaftar pada semester I tahun pelajaran
2017/2018. Dengan Total Sampling, maka yang menjadi kelas sampel adalah siswa
kelas XI IPA.I dan XI IPA.2. Instrumen yang digunakan pada ranah psikomotor
menggunakan penilaian produk. Data dianalisis dengan menggunakan uji t dan t’.
Berdasarkan hasil analisis pada ranah psikomotor didapatkan nilai pada kelas
eksperimen (78,73) dengan predikat Baik (B). Berdasarkan hasil analisis data ranah
psikomotor didapatkan nilai pada kelas kontrol (75,10) dengan predikat Baik (B). Dari
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif
Examples non examples dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada ranah
psikomotor kelas XI IPA SMAN 2 Koto Baru Dharmasraya.
Kata Kunci: Model Kooperatif, Examples Non Examples, Penilaian Psikomotor

THE RESULTS OF LEARNING STUDENT BIOLOGY IN THE REALM
OF PSYCHOMOTOR WITH THE IMPLEMENTATION OF
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HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA PADA RANAH PSIKOMOTOR
DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLES
NON EXAMPLES KELAS VIII DI SMP NEGERI 3 SIJUNJUNG

Silga Kumala Dewi, Megahati
The Study Program Of Biology Education STKIP PGRI West Sumatera
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Silgakumaladewi94@gmail.com
ABSTRACT
Psychomotor of class VIII students at SMP N 3 Sijunjung in the case of
discussion were found lack of cooperation of students in conducting group
discussion activities and still the students who did not participate formulate the
contents of the discussion report. Students still rely on smart friends in their
group. One of the low student skills that is in making the discussion report, there
are still many reports that are not in accordance with the learning objectives and
expected results. So as to produce an end result that is not optimal. Based on the
above problems the conducted research with the aim to know the result of student
learning biology in realm of psychomotor by applying the model of learning
Examples Non Examples in class VII SMP Negeri 3 Sijunjung. This type of
research is experimental research, using Randomized Control-Group Postest Only
Design. The sampling using Purposive Sampling technique to get the samples
that were VII C class as experiment class and VII D class as control class. The
instrument used in the psychomotor domain using product assessment (analysis
agreement of picture/resume, completeness analysis of picture/resume, neatness,
cleanliness and written clarity). The technique of data analysis use t’-test with
95% confidence correlation level (α = 0,05). Based on the result of the research,
the result of the student’s biology in psychomotor domain obtained skill value at
experiment class that 65,56 and control class 79,89. Hypothesis test obtained 2,09 < -2,75 < 2,09, then hypothesis accepted. So it can be concluded that the
model of Examples Non Examples can improve students' biology learning
outcomes in the psychomotor realm of grade VIII students at SMPN 3 Sijunjung
Keyword : Examples Non Examples, The Judgment Psychomotor, Human
Moving System
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ABSTRAK
Keterampilan siswa kelas VIII di SMP N 3 Sijunjung dalam hal berdiskusi
didapatkan kurangnya kerjasama siswa dalam melaksanakan kegiatan diskusi
kelompok dan masih adanya siswa yang tidak ikut serta merumuskan isi laporan
diskusi. Siswa masih mengandalkan teman yang pintar dalam kelompoknya. Salah
satu keterampilan siswa yang rendah yaitu dalam pembuatan laporan diskusi,
masih banyak laporan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasil
yang diharapkan. Sehingga menghasilkan hasil akhir yang tidak optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar biologi siswa kelas VIII di
SMP Negeri 3 Sijunjung Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan penerapan model
pembelajaran Examples Non Examples pada ranah psikomotor. Jenis penelitian ini
adalah penelitian eksperimen, menggunakan rancangan Randomized ControlGroup Postest Only Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VIII SMPN 3 Sijunjung yang terdaftar pada tahun pelajaran 2017/2018.
Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling sehingga
diperoleh sampel yaitu kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D
sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan pada ranah psikomotor
menggunakan penilaian produk (kesesuaian analisis gambar/resume, kelengkapan
analisis gambar/resume serta kerapian, kebersihan dan kejelasan dalam
penulisan). Teknik analisis data menggunakan uji t` dengan taraf korelasi
kepercayaan 95% (α=0,05). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil nilai
keterampilan pada kelas eksperimen yaitu 65,56 dan kelas kontrol yaitu 79,89. Uji
hipotesis diperoleh -2,09 < -2,75 < 2,09 maka, hipotesis diterima. Jadi dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran Examples Non Examples dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah psikomotor siswa kelas VIII
di SMPN 3 Sijunjung.
Kata kunci : Examples Non Examples, Penilaian Psikomotor, Sistem Gerak
PENDAHULUAN
Berdasarkan hasil wawancara
penulis dengan guru IPA di SMP
Negeri

3

Sijunjung

diperoleh

informasi bahwa dalam pembelajaran
guru masih menggunakan metode
ceramah, diskusi dan tanya jawab.
Guru belum menggunakan model
pembelajaran yang bervariasi. Di
dalam proses pembelajaran siswa
hanya

mendengarkan

apa

yang

dijelaskan

guru.

Kurangnya

partisipasi siswa terlihat ketika siswa
tidak

mau

bertanya

pada

guru

tentang materi yang belum dipahami.
Kurangnya kerjasama siswa dalam
melaksanakan

kegiatan

diskusi

kelompok dan masih ada siswa yang
tidak ikut serta merumuskan isi
laporan. Siswa masih mengandalkan
teman

yang

mengerjakan

pintar

tugas.

dalam

Keterampilan

2

siswa dalam

berkomunikasi

menyampaikan

pendapat

kurang.

Hal

ini

mempengaruhi

tentunya

siswa

dan

juga terdapat konsep-konsep yang

masih

sulit dipahami oleh siswa.

akan

Mengatasi

memahami

konsep-konsep yang diajarkan guru.
Hal ini terlihat dari hasil

permasalahan

tersebut, pada proses pembelajaran
diharapkan guru dapat memberikan
variasi,

terutama

dalam

belajar siswa salah satunya pada

menggunakan model pembelajaran.

materi sistem gerak pada manusia

Salah satu model pembelajaran yang

yang masih berada dibawah kriteria

dapat digunakan guru adalah model

ketuntasan

pembelajaran

Sedangkan

minimal
Kriteria

(KKM)

Ketuntasan

Examples.

Examples
Model

Non

pembelajaran

yang ditetapkan

Examples Non Examples yaitu suatu

SMP Negeri 3 Sijunjung untuk mata

rangkaian penyampaian materi ajar

pelajaran IPA adalah 75.

kepada siswa dengan menunjukkan

Minimal (KKM)

materi,

gambar-gambar yang relevan yang

materi sistem gerak pada manusia

telah dipersiapkan dan diberikan

merupakan materi yang kompleks

kesempatan

dimana pada materi sistem gerak

menganalisisnya

pada manusia ini siswa dituntut

dalam kelompok yang kemudian

mampu memahami dan menjelaskan

dimintai

konsep-konsep dari setiap materi.

dilakukannya.

Dilihat

dari

segi

kepada

bersama

hasil

Menurut

Materi sistem gerak pada manusia

siswa untuk

diskusi

Istarani

yang

(2014:9)

mempelajari tentang rangka manusia,

adapun

jenis-jenis tulang, mengidentifikasi

pembelajaran

macam-macam

mendata

examples ini yaitu 1) pembelajaran

kelainan atau penyakit pada sendi,

lebih menarik, sebab gambar dapat

mendeskripsikan ciri-ciri otot yang

meningkatkan perhatian anak untuk

terdapat pada tubuh manusia serta

mengikuti proses belajar mengajar,

penyakit atau kelainan yang terjadi

2) siswa lebih cepat menangkap

pada otot manusia, serta didalamnya

materi ajar karena guru menunjukkan

sendi,

kelebihan

teman

dari

model

examples

non

gambar-gambar dari materi yang ada,

3

3) dapat meningkatkan daya nalar

METODE PENELITIAN

dapat

Penelitian ini telah dilakukan

meningkatkan kerjasama antar siswa

pada bulan Agustus 2017 di kelas

dalam menganalisis gambar yang

VIII yang terdaftar pada semester

ada, 5) dapat meningkatkan tanggung

ganjil di SMPN 3 Sijunjung tahun

jawab siswa dan 6) pembelajaran

pelajaran 2017/2018.

atau

berpikir

siswa,

4)

Penelitian

lebih berkesan sebab siswa dapat

ini

merupakan

secara langsung mengamati gambar

penelitian

yang telah dipersiapkan oleh guru.

dikelompokkan atas dua kelas, yaitu

Hal ini didukung oleh penelitian

kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Wira Wasnita (2017) dengan judul

Rancangan

pengaruh

digunakan

penerapan

model

eksperimen.

penelitian
adalah

Siswa

yang

Randomized

Non

Control Group Postest Only Design.

belajar

Populasi dalam penelitian ini adalah

biologi siswa kelas XI IPA di SMAN

seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri

1 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

3 Sijunjung yang terdaftar pada

dan hasilnya mengatakan bahwa

tahun pelajaran 2017/2018. Teknik

terdapat

perbedaan

belajar

pengambilan sampel yang dilakukan

biologi

siswa

yang

adalah dengan menggunakan teknik

pembelajaran
Examples

Examples

terhadap

diterapkan

hasil

hasil

kelas

model

XI

pembelajaran

Purposive

Sampling,

sehingga

Examples Non Examples disertai

diperoleh kelas sampel adalah kelas

Power Point.

VIII.C sebagai kelas eksperimen dan

Berdasarkan

uraian

diatas

kelas VIII.D sebagai kelas kontrol.

penulis telah melakukan penelitian

Instrumen

dengan judul “ Hasil Belajar Biologi

ranah

Siswa

laporan. Analisis data dilakukan

Pada

Dengan

Ranah

Psikomotor

Penerapan

Pembealajaran

Examples

Model

yang digunakan pada

psikomotor

dalam

bentuk

dengan uji t’.

Non

Examples Kelas VIII Di SMP Negeri
3 Sijunjung “.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

normalitas pada kelas eksperimen L0

a.

Hasil

0,1867

1.

Ranah Psikomotor

normalitas pada kelas kontrol adalah

Penilaian psikomotor yang

<

Ltabel

0,190

dan

uji

L0 0,0865 < Ltabel 0,190, maka dapat

dinilai pada kelas eksperimen dan

disimpulkan

kontrol berupa laporan hasil diskusi

sampel

kelompok. Pada kelas eksperimen

Sedangkan

hasil

laporan berupa hasil analisis gambar

homogenitas

pada

sedangkan pada kelas kontrol laporan

adalah Fhitung 2,75 < Ftabel 2,16 maka

berupa resume. Data hasil penilaian

varians data dari kedua kelas sampel

pada ranah psikomotor pada kelas

tidak homogen. Karena kedua data

eksperimen dan kelas kontrol dapat

berdistribusi normal dan

dilihat pada Gambar 1.

kelompok tidak homogen, maka uji

100
68.75

kedua

berdistribusi

normal.

analisis
kelas

data

uji

sampel

kedua

Kelas Eksperimen

hipotesis yang digunakan adalah uji

Kelas Kontrol

t ′ . Pada ranah psikomotor didapatkan

72.67

80

bahwa

65.67
64.17

75.00
63.75

-2,09 < -2,75 < 2,09, jadi dapat

60
Nilai Rata-rata

dikatakan bahwa hipotesis penelitian
diterima karena -2,09 < -2,75 < 2,09.

40
20

b. Pembahasan

0
A

B

1.

C

Penilaian psikomotor yang

A: Kesesuaian analisis dengan
gambar/resume
B:
Kelengkapan
analisis
gambar/resume
C:Kerapian, kebersihan dan
kejelasan dalam penulisan

dinilai pada kelas eksperimen dan
kontrol berupa laporan hasil diskusi
kelompok. Pada kelas eksperimen

Gambar 1. Nilai Rata-Rata Ranah
Psikomotor Pada Kelas
Sampel
Pada
didapatkan

ranah
hasil

psikoomtor
analisis

Ranah Psikomotor

uji

laporan berupa hasil analisis gambar
sedangkan pada kelas kontrol laporan
berupa resume.
Penilaian ranah psikomotor
pada kelas eksperimen pada aspek
kesesuaian analisis dengan gambar

5

yaitu 68,75, sedangkan kelas kontrol

resume, siswa lebih mudah membuat

pada aspek kesesuaian resume yaitu

hasil

72,67. Rendahnya nilai psikomotor

dibacanya

kelas

aspek

pembelajaran karena siswa mudah

kesesuaian analisis dengan gambar

memahami buku yang dibacanya

disebabkan

daripada

eksperimen

pada

karena

siswa

belum

terbiasa dalam menganalisis gambar,

resume

kurang

sesuai

dengan

sesuai

buku

dengan

menganalisis

yang
tujuan

gambar

tentang materi yang dipelajarinya.
Penilaian ranah psikomotor

sehingga banyak yang menganalisis
gambar

dari

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

gambar dan kurang relevan dengan

pemahaman siswa terhadap materi

teori yang diberikan dan keterbatasan

pembelajaran

waktu membuat analisis siswa ada

pembelajaran berlangsung. Menurut

yang tidak lengkap walaupun siswa

Anwar

tersebut sudah mengerjakan tugas

keterampilan

dengan sungguh-sungguh. Menurut

mengetahui sejauh mana tingkat

Lufri (2007:37) pemberian tugas

keterampilan (skill) yang dimiliki

kepada

dapat

siswa setelah mereka memahami

serta

proses pembelajaran kognitif dan

anak

memantapkan,
memperkaya

didik
mendalami

materi

yang

sudah

proses

(2009:87)

penilaian

bertujuan

untuk

afektif.
Pada kelas eksperimen dilihat

dipelajari dan sesuai kompetensi

pada aspek kerapian, kebersihan

yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan

setelah

aspek

serta

kejelasan

dalam

nilai

penulisan

kelengkapan analisis gambar pada

memperoleh

kelas eksperimen dan resume pada

sedangkan pada kelas kontrol yaitu

kelas kontrol, nilai yang diperoleh

75,00.

kelas kontrol yaitu 65,67 sedangkan

diberikan

pada kelas eksperimen yaitu 64,17.

menggunakan model Examples Non

Tingginya nilai kelas kontrol pada

Examples, pada model ini siswa

aspek kelengkapan ini disebabkan

diminta

karena pada saat guru menyuruh

menganalisis

siswa membuat hasil laporan berupa

mempresentasikan

Pada

yaitu

kelas

eksperimen

perlakuan

untuk

63,75

berdiskusi

dengan

dalam
gambar,
serta

6

mendengarkan

dan

menanggapi

psikomotor

dapat

memberikan

tentang

keterampilan

pertanyaan teman sehingga siswa

informasi

terburu-buru untuk menyelesaikan

peserta didik secara langsung yang

hasil analisis tersebut dan siswa tidak

bisa diamati oleh guru.

begitu melihat kebersihan kerapian
serta kejelasan dalam penulisan,

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian

namun dalam menulis hasil analisis
tulisan siswa sudah baik, ditulis

yang

dengan rapi, bisa dibaca tetapi ada

disimpulkan bahwa penerapan model

juga beberapa kelompok kurang

pembelajaran

bersih dalam membuat hasil analisis.

Examples dapat meningkatkan hasil

Hal

mampu

belajar biologi siswa pada ranah

menunjukkan kesungguhan dalam

psikomotor kelas VIII di SMPN 3

menganalisis

Sijunjung.

ini

siswa

telah

gambar.

Sedangkan

telah

dilakukan,

Examples

dapat

Non

pada kelas kontrol masing-masing
siswa diberi tugas berupa resume
yang dibuat di double folio sehingga
siswa santai dalam menyelesaikan
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LEARNING USING THINK TALK WRITE (TTW) MODEL
ON STUDENTS SMA 2 PAYAKUMBUH CLASS X
TO STUDENT LEARNING ACTIVITIES

Evrialiani Rosba, Rina Widiana, Gistria Angella
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

rosba.evrialiani@gmail.com
ABSTRAC
The purpose of this research is to know the learning activity of the students through
learning using Think Talk Write (TTW) model in SMA Negeri 2 Payakumbuh class X
students. This research is an experimental research with Random Control-Group PosttestOnly Design with Purposive Sampling technique. The data of this research are primary data
obtained from student activity that is reading activity, question activity to the group member,
activity give an answer and opinion and activity write out the result of the discussion which
done for three meeting. The result of the research was found in the experiment of reading
activity of reading the material and writing the result of equal to 74,07% and 100% with
(many criteria) while questioning activity to group member and giving answer and opinion
during the discussion that is 14,81% and 25,92% with (few criteria). In the control class
reading activity of reading the material and writing the result of 64,61% and 100% with
(many criteria), while activity asks group member and give answer and opinion during the
discussion that is 9,42% and 16,45% with (criterion so little). The conclusion of this research
is an increase in student learning activity using Think Talk Write (TTW) model on SMA
Negeri 2 Payakumbuh class X students.
Keyword : activity students, TTW, increase

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL THINK TALK WRITE (TTW)
PADA SISWA SMA NEGERI 2 PAYAKUMBUH KELAS X
TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA

Evrialiani Rosba, Rina Widiana, Gistria Angella
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

rosba.evrialiani@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan Penelitian untuk mengetahui aktivitas belajar siswa melalui pembelajaran
menggunakan model Think Talk Write (TTW) pada siswa SMA Negeri 2 Payakumbuh kelas
X. penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan Random Control-Group
Posstest Only Design. dengan teknik Purposive Sampling. Data penelitian ini adalah data

primer yang diperoleh dari aktivitas belajar siswa yaitu aktivitas membaca bahan bacaan,
aktivitas bertanya kepada anggota kelompok, aktivitas memberikan jawaban dan pendapat
serta aktivitas menuliskan hasil diskusi.yang dilakukan selama tiga kali pertemuan. Hasil dari
penelitian didapatkan pada ekseperimen kegiatan membaca bahan bacaaan dan menuliskan
hasil sebesar 74,07% dan 100% dengan (kriteria banyak), sedangkan kegiatan bertanya
kepada anggota kelompok dan memberikan jawaban serta pendapat selama diskusi yaitu
14,81% dan 25,92% dengan (kriteria sedikit). Pada kelas kontrol kegiatan membaca bahan
bacaan dan menuliskan hasil sebesar 64,61% dan 100% dengan (kriteria banyak), sedangkan
kegiatan bertanya kepada anggota kelompok dan memberikan jawaban serta pendapat selama
diskusi yaitu 9,42% dan 16,45% dengan (kriteria sedikit sekali). Kesimpulan dari penelitian
ini adalah terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa menggunakan model Think Talk Write
(TTW) pada siswa SMA Negeri 2 Payakumbuh kelas X.
Kat kunci : Aktivitas belajar, TTW, Meningkat

Dari

PENDAHULUAN
Berdasarkan hasil observasi dan

diperlukan

masalah

di

atas

adanya

suatu

maka
model

wawancara di SMA Negeri 2 Payakumbuh

pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih

kelas

bervariatif

X,

ditemukan

permasalahan

guna

untuk

menciptakan

diantaranya rendahnya minat siswa dalam

suasana pembelajaran yang kondusif dan

mengikuti

lingkungan

pelajaran

biologi

sehingga

pembelajaran

yang

dapat

kurangnya interaksi antara guru dengan

meningkatkan peran aktif siswa dan dapat

siswa, ataupun siswa dengan siswa. Guru

meningkatkan hasil belajar siswa dalam

lebih

metode

bidang biologi pada khususnya. Salah satu

ceramah, diskusi, latihan soal, penugasan

alternatif model pembelajaran yang dapat

baik secara individu maupun kelompok,

dipakai

selain itu saat diadakan diskusi oleh guru

kooperatif.

cendrung

menggunakan

adalah

model

Menurut

hanya beberapa siswa yang aktif atau

pembelajaran

Slavin

(2010:26)

siswa tersebut hanya mengandalkan teman

pembelajaran kooperatif adalah model

yang

proses

pembelajaran dengan setting kelompok-

pembelajaran tidak semua siswa memiliki

kelompok kecil dengan memperhatikan

buku pegangan atau buku paket.

keberagaman anggota kelompok sebagai

lebih

pintar.

Dalam

Berbagai upaya telah dilakukan

wadah

siswa

memecahkan

dalam menunjang pembelajaran biologi,

interaksi sosial dengan teman sebayanya,

tapi

memaksimalkan

memberikan kesempatan pada peserta

pembelajaran, ini terbukti dari rendahnya

didik untuk mempelajari sesuatu dengan

mampu

aktivitas belajar siswa

masalah

dan

oleh guru SMA Negeri 2 Payakumbuh

belum

suatu

bekerjasama

melalui

baik pada waktu yang bersamaan dan ia

mengkonstruksi pengetahuan hasil dari

menjadi narasumber bagi teman yang lain.

think dan talk secara individual yang dapat

Dalam kelas kooperatif, para

meningkatkan aktivitas menulis oleh siswa

siswa diharapkan dapat saling membantu,

(Yamin dan Ansari, 2012: 87).

saling mendiskusikan dan berargumentasi

Berdasarkan

permasalahan

untuk mengasah pengetahuan yang mereka

tersebut, maka perlu adanya kegiatan

kuasai saat itu dan menutup kesenjangan

pembelajaran yang menarik dan tentunya

dalam pemahaman masing-masing siswa.

dapat meningkatkan keaktifan siswa serta

Siswa-siswa dalam kelompok kooperatif

meningkatkan

akan

khususnya

belajar

satu

sama

lain

untuk

pemahaman

pada

Salah

kelompok

menguasai

pembelajaran yang diharapkan yang dapat

dipikirkan

meningkatkan aktivitas belajar siswa yaitu

konsep-konsep

telah

yang

telah

alternatif

pembelajaran.

memastikan bahwa tiap orang dalam
tersebut

satu

materi

konsep

pada

proses

dengan menggunakan model pembelajaran

(Slavin, 2010:4).
Model pembelajaran kooperatif
terdiri dari beberapa tipe dan salah satunya

Think Talk Write (TTW).
Tujuan Penelitian untuk mengetahui

adalah model pembelajaran kooperatif tipe

aktivitas

Think

Melalui

pembelajaran menggunakan model Think

penerapan model pembelajaran Think Talk

Talk Write (TTW) pada siswa SMA Negeri

Write (TTW), siswa diajak untuk think

2 Payakumbuh kelas X.

Talk

Write

(TTW).

belajar

siswa

melalui

yaitu berpikir melalui bahan bacaan berupa
buku referensi secara individual kemudian
membuat catatan kecil mengenai materi

METODE PENELITIAN

bacaan

Penelitian ini telah dilaksanakan di

dikomunikasikan dengan talk yaitu diskusi

SMA Negeri 2 Payakumbuh kelas X pada

kelompok

meningkatkan

tahun pelajaran 2015/201 yang berjumlah

aktivitas lisan siswa. Diskusi merupakan

7 kelas. jenis penelitian adalah penelitian

proses tatap muka interaktif antar siswa

eksperimen. Rancangan penelitian yang

dalam bertukar ide tentang persoalan

digunakan adalah Random Control-group

dalam

postest.

yang

telah

dibaca.

yang

rangka

menjawab

dapat

Hasil

pemecahan

pertanyaan,

masalah,

meningkatkan

teknik

pengambilan

sampel

dengan purposive sampling. sampel dari

atau

penelitian hanya 2 kelas yaitu kls X4 dan

membuat keputusan. Tahap terakhir dalam

X6. Instrumen penelitian ini lembaran

model

observasi aktivitas siswa yaitu (1) aktivitas

pengetahuan

ini

dan

pemahaman

adalah

write

yaitu

membaca bahan bacaan, (2) aktivitas

pertemuan didapatkan hasil yang dapat

bertanya kepada anggota kelompok, (3)

dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2

aktivitas

memberikan

jawaban

dan

pendapat, (4) aktivitas menuliskan hasil
diskusi.

Teknik analisis data dianalisis

dengan rumus yang dikemukakan oleh
Sudjana (2002:130) yaitu:
=

%

Keterangan:

Gb 1.Aktivitas siswa pada kelas eksperimen

P = Persentase aktivitas siswa
F = Frekuensi yang dilakukan oleh
siswa
N = Jumlah siswa
Mudjiono dan Dimyati (2006: 125)
memberikan kriteria sebagai berikut, untuk
melihat tingkat keaktifan siswa dalam
belajar.
Tabel 8. Kriteria Keaktifan Siswa dalam
Belajar
Kriteria

1% < P ≤ 25%

Sedikit

26% < P ≤ 60%

Banyak

51% < P ≤ 75%

Banyak sekali

76% < P ≤ 99%

Dari penelitian hasil aktivitas kelas
eksperimen diperoleh melalui pengamatan

Persentase

Sedikit Sekali

Gb 2. Aktivitas Siswa pada kelas kontrol

selama proses pembelajaran berlangsung
yaitu tiga kali pertemuan. Selama proses
pembelajaran siswa ikut berperan aktif.
Hal ini terlihat dari adanya siswa yang
membaca bahan bacaan, siswa bertanya

Sumber:Mudjiono (2006:125)

kepada anggota kelompok, memberikan
jawaban dan pendapat serta menuliskan

HASIL DAN PEMBAHASAN

hasil diskusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah

dilakukan

di

SMA

Negeri

2

Payakumbuh pada siswa kelas X dengan
menggunakan model Think Talk Write
(TTW) terhadap aktivitas siswa yang
dilakukan oleh observer selama tiga kali

Berdasarkan data yang diperoleh
persentase rata-rata kelas eksperimen pada
pertemuan I yaitu 53,70%, pertemuan II
yaitu 57,40%, dan pertemuan III yaitu
62,95%. Dilihat dari persentase aktivitas

siswa, pada pertemuan I aktivitas yang

persentase

persentasenya tinggi yaitu pada kegiatan

siswa

tidak

serius

dalam

proses

membaca bahan bacaan yang diberikan

pembelajaran

karena

siswa

hanya

guru dan menuliskan hasil diskusi pada

mengandalkan teman yang lebih pintar,

LKS yaitu sebesar 74,07% dan 100%.

dan adanya anggapan bahwa satu teman

Namun aktivitas yang rendah dilakukan

yang bertanya sudah mewakili untuk

siswa

penilaiannya didalam kelompok, sehingga

yaitu

kegiatan

bertanya

pada

aktivitas

siswa

kelompok dan memberikan jawaban serta

terjadilah peningkatan

pendapat selama diskusi berlangsung yaitu

aktivitas siswa.
Berdasarkan

14,81% dan 25,92%. Pada pertemuan II

disebabkan

dan penurunan

kriteria

yang

dan III indikator persentase keaktifan

dikemukakan oleh Mudjiono dan Dimyati

siswa selalu meningkat.

(2006, 125) bahwa aktivitas siswa dapat

Meningkatnya rata-rata persentase

dikatakan aktif jika persentase keaktifan

tiap pertemuan pada kelas eksperimen

siswa ≥75%. Dilihat dari hasil rata-rata

karena

yang

dalam

model

pembelajaraan

diperoleh

pada

kelas

sampel,

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW),

aktivitas siswa kelas eksperimen tergolong

siswa

aktivitas

dalam

kelompok

yang

telah

aktif

karena

dari

keempat

ditentukan oleh guru ikut aktif dalam

indikator hanya satu indikator yang tidak

proses pembelajaran. Menurut Sunarti

mencapai kriteria keaktifan yaitu pada

(2014: 76) selama proses pembelajaran

indikator II. Dan pada siswa kelas kontrol

siswa memiliki tanggung jawab untuk

tergolong aktivitas pasif karena dari

menyelesaikan

keempat indikator hanya indikator IV

tugas

yang

diberikan

siswa aktif, sementara tiga indikator

kepadanya.
Pada kelas kontrol hasil aktivitas
siswa tidak jauh berbeda dengan kelas

lainnya

siswa

pada

kelas

kontrol

aktivitasnya pasif.

eksperimen. Persentase rata-rata aktivitas

Dari uraian diatas menunjukkan

kelas kontrol pada pertemuan I yaitu

keaktifan siswa dalam belajar, siswa yang

43,51%, pertemuan II yaitu 52,77% dan

belajar menggunakan model pembelajaran

pertemuan III yaitu 49,07%. Dilihat dari

Think Talk Write (TTW) tergolong siswa

rata-rata pada pertemuan I ke pertemuan

aktif

II, aktivitas kelas kontrol mengalami

dilakukan mampu merangsang siswa untuk

peningkatan namun pada pertemuan III

beraktivitas

aktivitas

dibandingkan

penurunan.

kelas

kontrol
Menurunnya

mengalami
rata-rata

atau

pembelajaran

aktif

yang

telah

belajar

dikelas

menggunakan

metode

ceramah dan diskusi.

Hal ini sesuai dengan penelitian
yang telah dilakukan oleh Dwi Cahya
Nirmala

(2013:58)

yang

menyatakan

model pembelajaran Think Talk Write
(TTW) dapat meningkatkan penguasaan
konsep

sistem

pencernaan

manusia.

Respon siswa secara keseluruhan adalah
baik yang ditunjukkan dengan 72,73%
siswa menyukai model pembelajaran Think
Talk Write (TTW).

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan,
maka dapat disimpulkan bahwa terjadi
peningkatan

aktivitas

belajar

siswa

menggunakan model Think Talk Write
(TTW) pada siswa kelas X SMA Negeri 2
Payakumbuh.
Saran

jika

dilakukan

Sudjana. 2005. Penilaian Hasil Proses
Belajr
Mengajar.
Bandung:
Remaja Rosda Karya

penelitian

dengan menggunakan model pembelajaran
Think Talk Write (TTW), diharapkan dapat
menerapkan skenario pembelajaran yang
lebih baik sehingga kelas dapat terkontrol
dengan baik.
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DENSITY OF PHYTOPLANKTON IN BATANG KAPUR RIVER
KENAGARIAN SIALANG DISTRICT KAPUR IX
DISTRICT LIMA PULUH CITY
KERAPATAN FITOPLANKTON DI SUNGAI BATANG KAPUR
KENAGARIAN SIALANG KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Deswahyuni Eka Putri
Program Studi Pendidikan Biologi SKIP PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
Email : deswahyuniekaputri@gmail.com
ABSTRACT
Phytoplankton has various functions in the waters so that its presence is
very important in water. The presence of phytoplankton in waters is influenced by
various environmental factors. The existence of various human activities can
cause changes in environmental factors. Changes in environmental factors may
affect the presence of phytoplankton in the water. Batang Kapur River is one of
the waters located in Kenagarian Sialang District Kapur IX District Lima Puluh
City. This river is used by residents as a place of stone and gravel mining and
bathing, washing, and latrines. The existence of various activities can cause
changes in environmental factors that will affect the presence of phytoplankton. In
connection with that has been conducting research to determine the density of
phytoplankton in Batang Kapur River Kenagarian Sialang District Kapur IX
District Lima Puluh City. This research has been conducted from September to
October 2017 at Batang Kapur River Kenagarian Sialang District Kapur IX
District Lima Puluh City with descriptive survey method. Sampling was done in
the field by determining three research stations by purposive sampling according
to water condition. Station I is the area before the mining of rocks and gravel and
far from residential areas. Station II is an area where stone and gravel mining.
Station III is the area of the stone and gravel quarries and close to residential
areas. Based on the research result, there is 26 genus of phytoplankton consisting
of 3 classes. The highest density station is station III (38,64 individual/liter), while
the lowest is station II (20,73 individual/liter). The class with the highest total
phytoplankton density was the Bacillariophyceae class (38.57 individual/liter),
while the lowest was the Chlorophyceae class (18.56 individual/liter). Physical
conditions of aquatic chemistry such as temperature, pH, and DO support the life
of phytoplankton. While other water chemical physics factors, such as free CO2
and current velocity are less supportive of phytoplankton life.
Keywords: Density, Phytoplankton, Batang Kapur River, Mining

ISSN 2579-7766

381

Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

I. PENDAHULUAN
Plankton adalah makhluk (tumbuhan atau hewan) yang hidupnya
mengapung, mengambang, atau melayang di dalam air yang kemampuan
renangnya (kalaupun ada) sangat terbatas hingga selalu terbawa hanyut oleh arus
(Nontji, 2008). Individu-individu plankton sangat berbeda dalam ukuran.
Umumnya plankton binatang (zooplankton) lebih besar, sedangkan plankton
tumbuhan (fitoplankton) lebih kecil (Michael, 1994).
Fitoplankton merupakan makhluk hidup yang sangat kecil dan hidup
melayang-layang di perairan (Mardiastutik, 2010). Keberadaan fitoplankton di
suatu perairan di pengaruhi oleh faktor fisika, kimia, dan biologi perairan tersebut
(Odum, 1971 dalam Fachrul, 2007). Dalam perairan, fitoplankton memiliki fungsi
sebagai makanan bagi makhluk hidup lainnya, seperti zooplankton dan beberapa
jenis ikan serta larva biota yang masih muda, dapat mengubah zat anorganik
menjadi organik melalui fotosintesis. Selain itu, keberadaan fitoplankton dapat
dijadikan sebagai bioindikator adanya perubahan lingkungan perairan, seperti
sungai.
Salah satu sungai yang terdapat di Sumatera Barat adalah sungai Batang
Kapur yang terletak di Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima
Puluh Kota. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, sungai ini dijadikan
penduduk setempat sebagai tempat penambangan batu dan kerikil serta kegiatan
mandi, cuci, dan kakus. Kegiatan penambangan dapat membuat perairan keruh
dan terangkatnya bahan-bahan material sungai dapat mempengaruhi kondisi fisika
kimia perairan. Kegiatan mandi, cuci, dan kakus yang menghasilkan limbah
organik dapat mempengaruhi asupan nutrien atau zat hara perairan. Berubahnya
kondisi fisika kimia dan asupan nutrien atau zat hara perairan dapat
mempengaruhi keberadaan fitoplankton, karena kehidupan fitoplankton dapat
dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia serta unsur hara perairan.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian tentang
kerapatan fitoplankton di Sungai Batang Kapur Kenagarian Sialang Kabupaten
Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerapatan
fitoplankton dan kondisi faktor fisika kimia air

di Sungai Batang Kapur

Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
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II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey deskriptif,
yaitu pengambilan sampel secara langsung di lapangan. Teknik pengambilan
sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan menetapkan tiga
stasiun berdasarkan pada kondisi sungai yang berbeda. Pengambilan sampel pada
masing-masing stasiun dilakukan pada tiga titik yaitu di bagian sisi kiri, tengah,
dan bagian sisi kanan dari badan sungai.
Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan 3 stasiun yang berbeda.
Stasiun I merupakan daerah sebelum penambangan batu dan kerikil serta jauh dari
pemukiman penduduk. Stasiun II merupakan daerah tempat penambangan batu
dan kerikil. Stasiun III merupakan daerah setelah tempat penambangan batu dan
kerikil
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III. HASIL
Tabel 1. Kerapatan Fitoplankton di Sungai Batang Kapur Kenagarian Sialang
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
No.

Kelas dan Genus

Stasiun I
(ind/l)

Stasiun II
(ind/l)

Bacillaryophyceae
1.
Achnantes
0
0
2.
Cymbella
0
0
3.
Diploneis
0
0
4.
Fragillaria
0,67
0,08
5.
Frustuia
0
0
6.
Gomphonema
0
0,08
7.
Gyrosigma
0
0
8.
Navicula
7,5
0,75
9.
Pinnularia
2
2,58
10. Surirella
1,67
2,75
11. Synedra
0
0
Ʃ per kelas
Chlorophyceae
12. Cladophora
0,5
0,83
13. Closterium
0
0,08
14. Cosmarium
0,08
0,08
15. Cylindrocapsa
0,17
0
16. Desmidium
0
0,08
17. Oedogonium
4
3,08
18. Scenedesmus
0,17
0
19. Spirogyra
1,5
0,5
Ʃ per kelas
Cyanophyceae
20. Hapalosiphon
0,08
0
21. Lyngbia
1,42
0,92
22. Oscillatoria
2
1
23. Rivularia
1,33
1,92
24. Schizothrix
0
0
25. Scytonema
0,08
0
26. Spirulina
5,83
6
Ʃ per kelas
Ʃ perstasiun
29,00
20,73
Keterangan: Ʃ = total, (ind/l) = individu per liter

Stasiun III
(ind/l)

Ʃ

0,08
0,58
0,17
0
0,67
0,08
0,33
10,08
2,67
3,58
2,25

0,08
0,58
0,17
0,75
0,67
0,16
0,33
18,33
7,25
8,00
2,25
38,57

0,58
0
0
0,5
1,08
4,58
0
0,75

1,91
0,08
0,16
0,67
1,16
11,66
0,17
2,75
18,56

0,08
2,25
0
1,25
0,17
0,08
6,83

0,16
4,59
3,00
4,50
0,17
0,16
18,66
31,24

38,64

Tabel 2. Faktor Fisika Kimia Perairan di Sungai Batang Kapur Kenagarian
Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
No.

Parameter

Stasiun I

Stasiun II

Stasiun III

1.

Suhu (ºC)

27

26

28

2.

pH

7

7

7

3.

DO (mg/L)

6,58

7,52

7,84

4.

CO2 Bebas (mg/L)

23,1

23,1

22,0

5.

Kecepatan Arus (m/dt)

0,17

0,11

0,31
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IV. PEMBAHASAN
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa kerapatan total fitoplankton
paling tinggi di Sungai Batang Kapur Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah stasiun III yaitu 38,64 individu/liter. Hal ini
disebabkan karena kondisi stasiun III lebih mendukung untuk kehidupan
fitoplankton.
Stasiun III yang berada dekat dengan perumahan penduduk, seperti
diketahui bahwa aktivitas rumah tangga sehari-harinya akan menghasilkan
limbah, baik limbah organik maupun limbah anorganik. Limbah organik yang
dihasilkan seperti sisa-sisa sayuran, buah-buahan, sisa-sisa makanan, dan sisa-sisa
dapur lainnya.
Limbah yang diproduksi oleh rumah tangga secara tidak langsung dapat
meningkatkan asupan unsur hara seperti unsur N dan P. Menurut Pratiwi (2015)
bahwa asupan unsur hara dari daratan melalui buangan organik dari pemukiman
penduduk dapat menambah kandungan unsur hara di perairan yang dimanfaatkan
organisme fitoplankton untuk berkembang. Menurut Hendrawan, dkk (2004)
dalam Madinawati (2010) bahwa adanya limbah organik dari daerah pemukiman
penduduk merupakan penyedia utama phosfor dan nitrogen yang dibutuhkan oleh
fitoplankton untuk pertumbuhannya.
Unsur N dan P merupakan unsur yang menjadi faktor pembatas bagi
fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Kawaroe, dkk (2010)
bahwa unsur hara yang dibutuhkan oleh fitoplankton terdiri dari mikronutrien dan
makronutrien. Makronutrien yang dibutuhkan antara lain adalah C, H, N, P, K, S,
Mg, dan Ca. Diantara nutrien tersebut, N dan P sering menjadi faktor pembatas
pertumbuhan fitoplankton.
Stasiun dengan kerapatan total fitoplankton paling rendah adalah stasiun II
yaitu 20,73 individu/liter. Hal ini disebabkan kegiatan penambangan batu dan
kerikil pada stasiun II mengakibatkan material-material sungai seperti pasir,
kerikil, maupun tanah terangkat atau teraduk. Serta tidak tertutup bagi
fitoplankton yang hidup melayang di dalam perairan akan ikut terambil atau
terbawa bersama material-material sungai yang terangkat ketika melakukan
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pengambilan batu dan kerikil (kegiatan penambangan) sehingga keberadaan
fitoplankton di sungai berkurang. Menurut Awal, dkk (2014) bahwa aktivitas
pengerukan menyebabkan perairan sungai keruh dan berbau sehingga yang
menjadi penyebab utama spesies berkurang diakibatkan oleh aktivitas pengerukan
tersebut.
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa kerapatan total fitoplankton
yang paling tinggi dari ketiga stasiun pengamatan adalah kelas Bacillariophyceae
yaitu 38,57 individu/liter. Hal ini disebabkan karena Bacillariophyceae bersifat
kosmopolit atau tersebar secara luas di perairan. Menurut Arinardi, dkk (1997)
dalam Munthe, dkk (2011) bahwa kelas Bacillariophyceae lebih mampu
beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, kelas ini bersifat kosmopolitan
serta mempunyai toleransi dan daya adaptasi yang tinggi.
Selain itu, Bacillariophyceae memiliki dinding sel yang tersusun atas SiO2
(Silikon

oksida)

yang

menyebabkan

dinding

selnya

kuat

sehingga

Bacillariophyceae mampu beradaptasi terhadap berbagai tekanan dan perubahan
faktor lingkungan seperti perubahan suhu maupun faktor lingkungan lainnya.
Menurut Werner (1977) dalam Umiatun dkk (2017) bahwa ciri khas diatom
ditunjukkan dengan adanya pahatan tertentu pada dinding selnya yang terdiri dari
silika, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap tekanan lingkungan.
Kelas dengan kerapatan total fitoplankton yang paling rendah di masingmasing stasiun pengamatan adalah kelas Chlorophyceae yaitu 18,56 individu/liter.
Hal ini disebabkan karena faktor fisika perairan seperti suhu tempat penelitian
kurang cocok untuk kehidupan Chlorophyceae. Suhu perairan yang berkisar
antara antara 26ºC – 28ºC merupakan suhu yang kurang cocok bagi kehidupan
Chlorophyceae sehingga keberadaan individunya berkurang. Menurut Effendi
(2000) dalam Asriyana dan Yuliana (2012) bahwa Chlorophyceae akan tumbuh
dengan baik pada kisaran suhu 30-35 ºC.
Selain itu, faktor fisika kimia perairan lain seperti CO2 dan kecepatan arus
tempat penelitian kurang cocok untuk kehidupan fitoplankton. Menurut Sari dkk
(2013) menyatakan bahwa fitoplankton dapat berkembang dengan baik pada
kandungan karbondioksida yang masih ditoleransi yaitu 12 mg/L. Menurut Basmi
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(1995) dalam Asriyana dan Yuliana (2012) menyatakan bahwa produktivitas
fitoplankton dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan apabila faktor lingkungan
tidak mendukung dapat menyebabkan jumlah individu atau kelimpahannya
menurun.
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan hasil pengukuran faktor fisika kimia
perairan di Sungai Batang Kapur Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX
Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor lingkungan perairan seperti suhu, pH, dan
DO dari ketiga stasiun penelitian mendukung untuk kehidupan fitoplankton. Suhu
dari ketiga stasiun yang berkisar antara 26ºC – 28ºC, derajat keasaman (pH) dari
ketiga stasiun yang berkisar 7, dan oksigen terlarut (DO) dari ketiga stasiun
berkisar antara 6,58 mg/L – 7,84 mg/L. Menurut Asriyana dan Yuliana (2012),
bahwa suhu yang optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah
20ºC – 30º C. Menurut Pescod (1973) dalam Asriyana dan Yuliana (2012) bahwa
derajat keasaman (pH) yang ideal untuk fitoplankton di perairan yaitu 6.5-8.0.
Menurut Sari dkk (2013), fitoplankton mampu berkembang baik dengan kondisi
oksigen terlarut di atas 3 mg/L dan maksimal sebesar 14,16 mg/L.
Sedangkan faktor lingkungan perairan lainnya seperti karbon dioksida
bebas (CO2) ketiga stasiun berkisar antara 22,0 mg/L – 23,1 mg/L kurang
mendukung kehidupan untuk fitoplankton. Kemudian kecepatan arus dari stasiun
penelitian yang paling cocok untuk kehidupan fitoplankton adalah stasiun I dan II
yaitu 0,17 m/dt dan 0,11 m/dt yang termasuk kategori arus lambat, sedangkan
kecepatan arus dari stasiun III yaitu 0,31 m/dt yang termasuk kategori sedang
kurang mendukung untuk kehidupan fitoplankton. Menurut Sari dkk (2013)
menyatakan bahwa fitoplankton dapat berkembang dengan baik pada kandungan
karbondioksida yang masih ditoleransi yaitu 12 mg/L. Menurut Welch dan Lindell
(1980) dalam Umiatun, dkk (2017) terdapat lima kategori arus yaitu arus yang
sangat lambat (kurang dari 0,10 m/detik), lambat (0,10–0,25 m/detik), sedang
(0,25–0,50 m/detik), cepat (0,50–1 m/detik), dan sangat cepat (lebih dari 1
m/detik). Menurut Odum (1988) dan Abel (1989) dalam Fachrul (2008) perairan
yang relatif tenang merupakan habitat yang cocok untuk fitopankton.

ISSN 2579-7766

387

Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Sungai Batang Kapur
Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dapat
disimpulkan bahwa:
1.

Berdasarkan stasiun, kerapatan total fitoplankton tertinggi adalah stasiun
III yaitu 38,64 individu/liter, sedangkan terendah adalah stasiun II yaitu
20,73 individu/liter. Berdasarkan kelasnya, kerapatan total fitoplankton
tertinggi adalah kelas Bacillariophyceae yaitu 38,57 individu/liter,
sedangkan terendah adalah kelas Chlorophyceae yaitu 18,56 individu/liter.

2.

Kondisi fisika kimia perairan seperti suhu, pH, dan DO mendukung
kehidupan fitoplankton. Sedangkan faktor fisika kimia perairan lainnya,
seperti CO2 bebas dan kecepatan arus kurang mendukung kehidupan
fitoplankton.
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THE RESULT VALIDATION STUDENT WORD SHEET BAED
GUIDED INQUIRY ON CELL MATERIAL FOR CLASS XI
SENIOR HIGHT SCHOOL
HASIL VALIDASI LKS BIOLOGI BERBASIS INKUIRI
TERBIMBING PADA MATERI SEL UNTUK
KELAS XI SMA
Dina Mai Afrianti
Study Program Biology Education STKIP PGRI West Sumatera
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Maiafriantidina@gmail.com

ABSTRACT
The learning process requires students to understand the material concepts
of learning. Therefore, teachers need to create an atmosphere of learning that will
help students in understanding the concepts and learning materials. In addition,
teachers should be able to develop teaching materials as stated in the curriculum
of KTSP among the competencies expected of teachers is the ability to develop
teaching materials that fit the needs of students. However, Implementation shows
that teachers still find it difficult to design and develop learning materials. One
way is to develop learning materials with Student Activity Sheet (LKS) This
research aims to develop valid teaching materials. It is expected that the material
can improve students' ability and students' understanding of the concepts of
learning materials that will have a positive impact on students' own understanding
of concepts. The use of a formative evaluation (Tessmer) development model
consisting of self evaluation, expert review and one-to-one, small group andfield
test. Data for the determination of the validity of teaching materials is obtained
from expert review and one-to-one. Validity checklist includes aspects 1)
feasibility of content, 2) language, 3) presentation, 4) graphic. The findings
indicate that LKS Biology Based on Guided Inquiry is very valid. Specifically,
scores for aspects 1) feasibility of content 81,90%, 2) language 79,28%, 3)
presentation 82,85%, 4) grading its judgment 82,85%.
KeywordS : Student Word Sheet Validity, Guided Inquiry

ABSTRAK
Proses pembelajaran menuntut siswa untuk memahami konsep-konsep
materi suatu pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana
belajar yang akan membantu siswa dalam memahami konsep dan materi
pembelajaran. Selain itu, guru harus mampu mengembangkan bahan ajar
sebagaimana yang tercantum pada kurikulum KTSP diantara kompetensi yang
diharapkan dari guru adalah kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar yang
sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, Implementasi menunjukkan bahwa guru

masih merasa kesulitan untuk merancang dan mengembangkan materi
pembelajaran. Salah satu caranya adalah mengembangkan materi pembelajaran
dengan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) penelitian ini bertujuan untuk
mrngembangkan bahan ajar yang valid. Diharapkan materi tersebut dapat
meningkatkan kemampuan siswa dan pemahaman siswa mengenai
konsep=konsep materi pembelajaran yang akan berdampak positif pada
pemahaman konsep siswa itu sendiri. Penggunaan model pengembangan
formative evaluation (Tessmer) yang terdir dari self evaluation, expert review dan
one-to-one, small group dan field test. Data untuk penentuan validitas bahan ajar
diperoleh dari expert review dan one-to-one. Daftar periksa Validitas meliputi
aspek 1) kelayakan isi, 2) kebahasaan, 3) penyajian, 4) Kegrafikan. Temuan
menunjukkan bahwa LKS Biologi Berbasis Inkuiri Terbimbing sangat valid.
Secara khusus, skor untuk aspek 1) kelayakan isi 81,90%, 2) kebahasaan 79,28%,
3) penyajian 82,85%, 4) kegrafikan penilaiannya 82,85%.
Kata kunci: Validitas LKS, Inkuiri Terbimbing

PRACTICAL DESIGN BASED INKUIRI
LIMITED TO NETWORK MATERIALS
PLANT FOR CLASS XI SMA

DESAIN PENUNTUN PRAKTIKUM BERBASIS INKUIRI
TERBIMBING PADA MATERI JARINGAN
TUMBUHAN UNTUK KELAS XI SMA
Iqlima
Biology Education Study Program STKIP PGRI West Sumatra

Iqlima113@gmail.com
ABSTRACT
The Practicum Guide is a guidebook for students to carry out programmed
work or tasks that contain information from teachers to students in determining
and developing learned concepts or theories. In the process of practicum in SMA
N 2 Solok not yet using Practicum Guide, in practice practice so far only use
student activity sheet (LKS). Where LKS only contains basic materials and
practical demands that are less in accordance with the scientific work stages.
Based on the problems found, research has been done on Guided Inquiry Guided
Practicum Guide on Plant Network Material for Class XI SMA. This study aims
to find out Guided Practicum Guided Instruction design on Plant tissue material.
This research is the development of Formative Evaluation (Tessmer) model which
consists of Self Evaluation (Analysis and Desin), Expert Review and One-to-one,
Small Group and Field Test. The designed design is the cover, the Practical
Guides start page and the pages of the Guided Inquiry stage. The results showed
that Practical Guides designed by researchers consist of design
Keywords : Practical Guide, Guided Inquiry, Design

ABSTRAK
Penuntun Praktikum merupakan lembaran pedoman bagi siswa untuk
melaksanakan kerja atau tugas yang terprogram yang berisikan informasi dari
guru kepada siswa dalam menentukan dan mengembangkan konsep atau teori
yang telah dipelajari. Dalam proses praktikum di SMA N 2 Solok belum
menggunakan Penuntun Praktikum, dalam pelaksanaan praktikum selama ini
hanya menggunakan lembar kegiatan siswa (LKS). Dimana LKS hanya memuat
materi dasar dan tuntutan praktikum yang kurang sesuai dengan tahapan kerja
ilmiah. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka telah dilakukan
penelitian pada Penuntun Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi
Jaringan Tumbuhan untuk Kelas XI SMA. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui desain Penuntun Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing pada materi
Jaringan Tumbuhan. Penelitian ini merupakan pengembangan model Formative
Evaluation (Tessmer) yang terdiri dari langkah-langkah Self Evaluation (Analisis

dan Desin), Expert Review dan One-to-one, Small Group dan Field Test. Desain
yang dirancang yaitu cover, halaman awal Penuntun Praktikum serta halaman dari
tahapan Inkuiri Terbimbing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntun
Praktikum yang dirancang oleh peneliti terdiri dari desain.
Kata Kunci : Penuntun Praktikum, Inkuiri Terbimbing, Desain

ASSESSMENT OF STUDENT ATTITUDES WITH THE APPLICATION
OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE GROUP
INVESTIGATION (GI) ON THE RESULT OF BIOLOGY STUDENTS
LEARNING GRADE X SMA NEGERI 5 SOLOK SELATAN
Suci Mercia Rahmadani, Mulyati, Febri Yanti
Study Program Biology Education STKIP PGRI West Sumatera
merciarahmadanisuci@gmail.com

The study is based on a new school using the 2013 curriculum, where the
2013 curriculum requires an attitude assessment. Assessment of attitudes is an
assessment of the tendency of learners' behavior to see student learning outcomes
both in the classroom and outside the classroom. In this case, the attitude
assessment is shown to know the behavior and character of the students. Where
the low visibility of student learning results caused students less active learning
and students only accept what the teacher submitted without want to ask about
what they do not understand. This study aims to determine the results of biology
students learning class X SMA Negeri 5 Solok Selatan with the application of
Group Investigation learning model (GI) in the sphere of attitude. The type of this
research is experimental research, using Randomized Control-Group Postest Only
Design design. The population of this research is all students of class X SMAN 5
Solok Selatan. Sampling using the Purposive Sampling technique to obtain the
sample that is class X MIA 4 as experiment class and class X MIA 3 as control
class. Instruments used in the sphere of attitude using a self-assessment sheet and
between friends. Data analysis was done by t-test. Based on the result of the
research, the average score of students' biology on attitude aspect is 89.57 and
control class is 84.89. Test t obtained 1.79> table 1.67 then the hypothesis on the
sphere of attitude H1 accepted. In the sphere of attitudes, obtained value of
assessment among friends in the experimental class is 85.16 and the control class
is 78.11. Test t obtained tung 1.94> table 1.67 then the hypothesis on the sphere of
attitude H1 accepted. Based on the results of this study, it can be concluded that
the Group Investigation study model along with the image media can improve the
biology learning outcomes in the attitude aspect of the students of grade X SMAN
5 Solok Selatan

EFFECT OF APPLICATION OF EXAMPLES NON EXAMPLES
MODELS TO ACTIVITIES CLASS XI SMA PGRI 1 PADANG
PENGARUH PENERAPAN MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES
TERHADAP AKTIVITAS SISWA KELAS XI SMA PGRI 1 PADANG
Diana Try Sutrisna, Siska Nerita, Novi.
Study Program Biology Education STKIP PGRI West Sumatera
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
diana31trysutrisna@gmail.com

ABSTRACT
This research is backgrounded by several problems, among others, in a
learning process of lack of interaction between teacher and student as well as
students with students, on the other hand, the students are also less motivated to
ask questions, ask questions, express opinions. The learning process is still
teacher-centered. The impact of student learning outcomes is low. The purpose of
this study to determine the Influence of Application of Learning Model Examples
Non-Examples Against Affective Students Class XI SMA PGRI 1 Padang. This
research is an experimental research, with Randomized Control Group Only
Design. The population of this study is all students of class XI SMA PGRI 1
Padang consisting of 3 classes. Sampling technique with purposive sampling was
obtained experimental class XI IPA3, and control class XI IPA 2. Based on the
research result, the average of students' learning result on effective of
experimental class 78,36 (B) and control class 70,48 (C) with t cal 1.75 and table
1.67 means thitung> t table, then the hypothesis in this study is accepted. From
the research results can be concluded that the Learning Model Examples Non
Examples can improve student biology learning outcomes in the affective aspects
of class XI in SMA PGRI 1 Padang.
Keywords: Examples Non-Examples, Biology Learning Results.

ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan antara lain,
dalam proses pembelajaran kurangnya interaksi antara guru dengan siswa serta
siswa dengan siswa, disisi lain siswa juga kurang termotivasi untuk bertanya,
mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat. Proses pembelajaran masih
berpusat pada guru. Dampaknya hasil belajar siswa menjadi rendah. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Examples Non Examples Terhadap Afektivitas Siswa Kelas XI SMA PGRI 1
Padang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan rancangan
penelitian Randomized Control Group Only Design.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA PGRI 1 Padang
yang terdiri dari 3 kelas. Teknik pengambian sampel dengan purposive sampling
didapatkan kelas eksperimen XI IPA3, dan kelas kontrol XI IPA 2. Berdasarkan
hasil penelitian didapat rata-rata hasil belajar siswa pada afektif kelas eksperimen
78,36 (B) dan kelas kontrol 70, 48 (C) dengan thitung 1,75 dan ttabel 1,67 berarti thitung
> ttabel, maka hipotesis pada penelitian ini diterima. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Examples Non Examples dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah afektif kelas XI di SMA
PGRI 1 Padang.
Kata kunci : Examples Non Examples, Hasil Belajar Biologi.

SKILL OF STUDENT CLASS VIII IN MTSN 5 PADANG CITYWITH THE
APPLICATION OF PROBLEM LEARNING MODELS BASED
LEARNING (PBL) DISTRIBUTED DISCUSSION SHEET
STUDENT (LDS) LESSON YEAR 2017/2018

Yuana Fatia Utami, Rina Widiana, Liza Yulia Sari
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Yuanafatia27@gmail.com

ABSTRACT

Skills of Grade VIII students in MTsN 5 Kota Padang in Semester 1 of Year
2016/2017 Lesson is still low, especially in the case of group discussion. Student motivation
in the low discussion, many students who are not active and only active students who are
smart only. This causes many students who are not unskilled in making the discussion report,
as well as reports that are made not in accordance with learning objectives and expected
results. This study aims to find out the application of Problem Based Learning (PBL) learning
model along with Student Discussion Sheet (LDS) on the skills of grade VIII students in
MTsN 5 Padang City Lesson 2017/2018. The research used Randomized Control Only
Design and purposive sampling. Students' skills are assessed through discussion reports and
skills assessment instruments in the form of rubrics as well as assessed aspects of the
completeness of the discussion report and the neatness, cleanliness and clarity in writing.
Data were analyzed using t-test. The result showed that the average score of students' skill in
the experimental class was 82.70 higher than the control class, which was 64.01. Based on
the analysis results obtained t_count 0.75> t_table 1.84 means the hypothesis accepted. It can
be concluded that the application of Problem Based Learning (PBL) learning model along
with student discussion sheet (LDS) can improve students' biology learning outcomes in the
psychomotor realm of grade VIII students in MTsN 5 Padang city.
Keywords: Learning Outcome, Psychomotor Area, Problem Based Learning (PBL)

KETERAMPILAN SISWA KELAS VIII DI MTSN 5 KOTA PADANG
DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM
BASED LEARNING (PBL) DISERTAI LEMBAR DISKUSI
SISWA (LDS) TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Yuana Fatia Utami, Rina Widiana, Liza Yulia Sari
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Yuanafatia27@gmail.com

ABSTRAK

Keterampilan siswa kelas VIII di MTsN 5 Kota Padang pada Semester 1 Tahun
Pelajaran 2016/2017 masih rendah, terutama dalam hal diskusi kelompok. Motivasi siswa
dalam berdiskusi rendah, banyak siswa yang tidak aktif dan yang aktif hanya siswa yang
pintar saja. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang tidak tidak terampil dalam pembuatan
laporan diskusi, serta laporan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasil
yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) disertai Lembar Diskusi Siswa (LDS) terhadap keterampilan
siswa kelas VIII di MTsN 5 Kota Padang Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian
menggunakan rancangan Randomized Control Only Design dan penetapan kelas sampel
secara Purposive Sampling. Keterampilan siswa dinilai melalui laporan diskusi dan instrumen
penilaian keterampilan berupa rubrik serta aspek yang dinilai yaitu kelengkapan laporan
diskusi dan kerapian, kebersihan dan kejelasan dalam penulisan. Data dianalisis
menggunakan uji-t. Hasil penelitian didapatkan rata-rata nilai keterampilan siswa pada kelas
eksperimen adalah 82,70 lebih tinggi dari kelas kontrol, yaitu 64,01. Berdasarkan hasil
analisis didapat
0,75 >
1,84 berarti hipotesis diterima. Dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) disertai lembar
diskusi siswa (LDS) dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah psikomotor
siswa kelas VIII di MTsN 5 kota Padang.
Kata Kunci : Hasil Belajar, Ranah Psikomotor, Problem Based Learning (PBL)

BLUE GREEN ALGAE IN PUTI SANGKA BULAN LAKE TALAMAU
MOUNTAIN OF WEST SUMATERA
ALGA BIRU HIJAU DI TELAGA PUTI SANGKA BULAN GUNUNG
TALAMAU SUMATERA BARAT
Chintia Essa Bella, Abizar, Erismar Amri
The Study Of biology Education STKIP PGRI West Sumatera
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
chintiaesabella@gmail.com

ABSTRACT
Puti Sangka Bulan Lake in the top of Talamau mountain of West Sumatera
make altitude of 2.912 mdpl. One of the organisms occupants lake is Algae. In
algae waters is a phytoplankton composer that lives floating in waters and able
capable of photosynthesis. Phytoplankton generally live optimum at temperatures
in the range of 20 - 30oC, while the waters of the Puti Sangka Bulan Lake, is
below the phytoplankton life range of 14 - 17oC. The temperature difference will
affect the development of phytoplankton. Pursuant to this matter have been
conducted research with purpose to know the types of blue green algae
(cyanophyta) in Puti Sangka Bulan Lake Talamau Mountain of of West Sumatera.
The research was conducted in July 2017 at Lake Puti Sangka Bulan Talamau
Mountain, of West Sumatera. This research is done by descriptive survey method.
Sampling technique used is random sampling, the research station is based on the
four directions of the wind. The first station (I) lies to the north, Station second
(II) is south, Station (III) is east, and Station (IV) is west of the research. From the
results of research that has been done get Cyanophyta species on the Lake Puti
Sangka Bulan Talamau Mountain of West Sumatera as many as 9 species.
Physical chemical factors of water Lake Puti Sangka Bulan Talamau Mountain of
West Sumatera, District (temperature, pH, dissolved oxygen, and carbon dioxide
(CO2) free) is in the almost normal range to support algae life.
Keywords : Blue Green Algae, Puti Sangka Bulan Lake, Talamau Mountain
ABSTRAK
Telaga Puti Sangka Bulan di puncak Gunung Talamau Sumatera Barat
dengan ketinggian 2.912 mdpl. Salah satu organisme yang menempati telaga
adalah Alga. Dalam perairan alga merupakan penyusun fitoplankton yang hidup
melayang-layang di dalam air dan mampu melakukan fotosintesis. Fitoplankton
umumnya hidup optimum pada suhu kisaran 20 - 30oC, sedangkan perairan
Telaga Puti Sangka Bulan, berada dibawah dari kisar hidup fitoplankton yaitu 14 17oC. Perbedaan suhu tersebut akan mempengaruhi perkembangan fitoplankton.
Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk
mengetahui Alga Biru Hijau (Cyanophyta) di Telaga Puti Sangka Bulan Gunung

1

Talamau Sumatera Barat. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juli 2017 di
Telaga Puti Sangka Bulan Gunung Talamau Sumatera Barat. Penelitian ini
dilakukan dengan metode survey deskriptif. Teknik sampling digunakan adalah
random sampling. Stasiun penelitian didasarkan empat arah mata angin. Stasiun
pertama (I) terletak sebelah utara, Stasiun kedua (II) terletak sebelah selatan,
Stasiun (III) terletak sebelah timur, dan Stasiun (IV) terletak sebelah barat. Dari
hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan jenis Alga Biru Hijau
(Cyanophyta) di Telaga Puti Sangka Bulan Gunung Talamau Sumatera Barat
sebanyak 9 jenis. Faktor fisika kimia air Telaga Puti Sangka Bulan Gunung
Talamau Sumatera Barat yaitu (suhu, pH, oksigen terlarut, dan karbon dioksida
(CO2) bebas) berada pada kisaran hampir normal untuk mendukung kehidupan
Alga.
Kata Kunci : Alga Biru Hijau, Telaga Puti Sangka Bulan, Gunung Talamau
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Barat

Hasil dari penelitian didapatkan

didapatkan 1 jenis Cyanophyta dan

beberapa jenis Cyanophyta di Telaga
3

Puti Sangka Bulan Gunung Talamau

pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Sumatera Barat seperti disajikan

Tabel 1. Kondisi Faktor Fisika Kimia di Telaga Puti Sangka Bulan Gunung
Talamau Sumatera Barat
Stasiun
Faktor Fisika Kimia

Barat

Selatan

(St.1)

(St.2)

(St.3)

(St.4)

14-17

14-17

14-17

14-17

6

6

6

6

3. Delsolved Oxygen (DO) (mg/L)

7,6

7,9

7,8

7,4

4. Karbon dioksida (CO2) bebas (mg/L)

5,3

5,3

5,3

5,3

1. Suhu (oC)
2. pH air

Timur Utara

Dari tabel 1. Dapat dilihat kondisi

14 – 17oC, pH 6, Delsolved Oxygen

fisika kimia perairan Telaga Puti

7,4-7,6 mg/L, dan Karbondioksida

Sangka Bulan suhu berkisar antara

bebas 53 mg/L.

Tabel 2. Alga Biru Hijau di Telaga Puti Sangka Bulan Gunung Talamau Sumatera
Barat
No

Jenis

Stasiun
I

II

III

IV

1.

Anabaena affinis Lemmermann

√

−

−

√

2.

Chroococcus turgidus (Kuentzing) Naegeli

√

√

√

√

3.

Microcystis aeroginosa Kuentzing

−

√

√

√

4.

Oscilatoria tenuis (kuentzing) Rabenhorst

√

√

√

√

5.

Oscilatoria princeps Vaucher

−

√

√

−

6.

Phoromidium ambiguum Gomont

√

−

−

−

7.

Spirulina major Kuentzing

−

√

−

−

8.

Stigonema mammilosum (Lyngb.) C. A. Agardh

√

√

√

√

9.

Stigonema turfacum (Berkeley) Cooke

√

-

√

√

6

6

6

6

Jumlah
Keterangan: Ditemukan (√) Tidak ditemukan (−)
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Dari Tabel 1 dapat dilihat

ditemukan di stasiun 1. Spesies ini

alga biru yang didapat terdiri dari 9

biasa ditemukan pada saat musim

jenis. Jenis alga biru hijau yang

kemarau

ditemukan di setiap stasiun memiliki

dilakukan

pada

jumlah yang sama yaitu masing-

penghujan.

Menurut

masing 6 jenis. Hal ini disebabkan

(2013) Phoromidium ini melimpah

kondisi perairan yang homogen pada

pada saat musim kemarau.

dan

karena

penelitian

saat

musim

Sari

dkk.,

setiap stasiun. Jenis alga biru hijau di

Spirulina major merupakan

Telaga Puti Sangka Bulan lebih

jenis yang hanya ditemukan di

banyak dari yang ditemukan oleh

stasiun

Agusfuan (2017) di Telaga Dewi,

merupakan perairan yang dekat para

yaitu 1 jenis. banyak jenis alga biru

pendaki mendirikan tenda. Spesies

ditemukan di Telaga Puti Sangka

Spirulina major ini membutuhkan

Bulan

cahaya matahari terus menerus untuk

disebabkan

kondisi

suhu

II.

Kondisi

stasiun

Telaga Puti Sangka Bulan (14 -

melakukan

17oC) lebih rendah dari Telaga Dewi

optimal. Menurut Budiardi dkk.,

yaitu 16 - 19oC. Alga dapat tumbuh

(2010) bahwa fotosintesis merupakan

baik pada suhu rendah atau pada

faktor

suhu tinggi. Suhu merupakan salah

pertumbuhan

satu

Ketidakoptimalan fotosintesis pada

faktor

pertumbuhan

yang
alga,

mempengaruhi
serta

laju

fotosintesis

II

yang

bagian

bisa

mempengaruhi

sel

kurang

secara

Spirulina.

cahaya

akan

fotosintesis alga. Alga biru hijau atau

mengakibatkan

cyanophyta juga dapat hidup di

Spirulina terganggu atau bahkan

lingkungan ekstrim seperti sumber

tidak terjadi sama sekali.

air panas, gunung berapi, kutub

pertumbuhan

Secara umum
ditemukan

tinggi dan gurun (Graham dan

penelitian yaitu jenis Chroococcus

Wilcox, 2000 dalam Sari, 2011).

turgidus , Oscilatoria tenuis, dan

merupakan

jenis

ambiguum
yang

hanya

semua

yang

utara, perairan dengan salinitas yang

Phoromidium

di

jenis

stasiun

Stigonema mammilosum, hal ini
dikarenakan ketiga jenis ini dapat
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hidup bebas di berbagai kondisi

mg/L. Menurut Kristanto (2013)

lingkungan, serta mampu beradaptasi

kehidupan air dapat bertahan jika

pada faktor lingkungan seperti suhu

terdapat oksigen terlarut 5 mg/L.

rendah maupun tinggi.
Perbedaan

kondisi

faktor

KESIMPULAN

fisika kimia air Telaga Puti Sangka

Berdasarkan hasil penelitian

Bulan Gunung Talamau Sumatera

yang telah dilakukan di Telaga Puti

Barat pada setiap stasiun dapat

Sangka

dilihat pada suhu, pH, oksigen

Sumatera Barat terdiri dari 9 jenis

terlarut dan karbondioksida bebas.

yaitu

Suhu dari keempat stasiun relatif

Stigonema

tidak stabil yaitu berkisar antara 14 -

major,

17oC.

Oscilatoria

tenuis,

princeps,

Anabaena

Menurut

kisaran

suhu

Effendi

(2003),

optimum

bagi

Bulan

Gunung Talamau

Stigonema

mammilosum,

turfacum,

Phoromidium

pertumbuhan fitoplankton di perairan

Chroococcus

adalah 20 - 30oC. Nilai pH air adalah

Microcystis aeroginosa.

Spirulina
ambiguum,
Oscilatoria

turgidus,

affinis,
dan

6. Menurut Effendi (2003) sebagian

Kondisi fisika kimia perairan

besar organisme akuatik sensitif

di Telaga Puti Sangka Bulan, dimana

terhadap perubahan pH 7 - 8.5.

pH yaitu 6, suhu berkisar antara 14 -

Karbondioksida (CO2) bebas

17oC, Desolved Oxsigen 7,4 - 7,9

keempat stasiun pengamatan sama

mg/L, dan Karbondioksida bebas 5,3

yaitu 5,3 mg/L. Menurut Suin (2006)

mg/L.

kadar karbondioksia (CO2) bebas
dalam air tinggi pada waktu malam
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karbondioksida
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sebagian

digunakan

oleh

tumbuhan untuk proses fotosintesis.
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kandungan

oksigen terlarut selama penelitian di
dapatkan

kisaran

antara

7,4-7,9
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Teknologi formula rizobakteri untuk meningkatkan
pertumbuhan dan menekan penyakit hawar daun bakteri
pada bawang merah
MILDA ERNITA
a)

Fakultas Pertanian Universitas Tamansiswa Padang
email : milda.ernita@yahoo.com

Abstract
Bacterial leaf blight caused by Xanthomonas axonopodis pv.allii, one of the low
production of onion. Control of the disease in the field tend to use chemical pesticides
that have a negative impact on the environment and residues on crops. Environmentally
friendly alternative control using biological agents is indigenous rhizobacteria.
Indigenous rhizobacteria P.geniculata strain XJUHX-19 and Bacillus pumilus strain
TSH22w is PGPR and were able to improve their resistance to Xaa, growth and yield of
onion in planta. The study aims to get the type formula of rhizobacteria to increasing
resistance to Xaa, growth and yield of onion in the field. The treatment consisted of a
kind indigenous rhizobacteria: P.geniculata strain XJUHX-19) and B.pumilus strain
TSH22w and type of formulation : compost titonia, peat and coconut water and
fertilization urea is 400 kg ha-1 and 800 kg ha-1, as a control without rhizobacteria, that
consists of 14 combinations of treatments and 3 replications. The results showed all
formulas were able to support the growth of rhizobacteria to 3 weeks of storage.
Formula of coconut water for both types indigenous rhizobacteria onion effectively
improve resistance against Xaa, growth and yield of onion.
Key words: indigenous rhizobacteria, formula, urea, onion plants
Abstrak
Penyakit Hawar Daun Bakteri disebabkan Xanthomonas axonopodis pv.allii
yang merupakan salah satu penyebab rendahnya produksi bawang merah. Selama ini
pengendalian dilakukan dengan aplikasi pestisida kimia, sehingga perlu dicari alternatif
pengendalian yang ramah lingkungan. Penelitian bertujuan mendapatkan jenis formula
rizobakteri dan dosis pemupukan yang efektif menurunkan severitas penyakit dan
meningkatkan pertumbuhan serta hasil bawang merah. Percobaan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok dalam faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama jenis
rizobakteri: Bacillus pumilus strain TSH22 dan Pseudomonas geniculata strain XJUHX19 dan faktor ke dua: jenis formula yaitu kompos titonia, tanah gambut dan air kelapa,
sebagai kontrol tanpa rizobakteri sehingga terdiri dari 6 kombinasi perlakuan dan 3
ulangan. Hasil percobaan menunjukkan tiga jenis formula mampu mempertahankan
pertumbuhan rizobakteri sampai penyimpanan 3 minggu. Formula air kelapa untuk kedua
jenis rizobakteri mampu meningkatkan ketahanan, pertumbuhan dan hasil bawang merah.
Key words: rizobakteri, jenis formula, urea, bawang merah

1

2

Genetic Variation Analysis of Polyembryony Duku ‘Kumpeh’ (Lansium
parasiticum (osbeck) K.C. Sahni & Bennet.), a Superior Type of Duku
from Jambi, Indonesia
1

Pinta Murni1, Syamsuardi2, Nurainas2, and Ellina Mansyah3
Doctor Student of Biology Study Program, Faculty of Math. & Nat. Sci. Andalas
University & Departement Biology, Faculty of Education, Jambi University;
2
Departement of Biology, Faculty of Math. & Nat. Sci. Andalas University;
3
Indonesian Tropical Fruit Research Institute, Solok, West Sumatra

Abstract: Duku ‘Kumpeh’ is one of the superior and potential cultivars of Duku (Lansium
parasiticum (osbeck) K.C.Sahni & Bennet.) that origin from specific area in the Jambi and it
become one of important source for income of Jambi people. Until now, commonly the local
people still use the seeds for the source of the new individuals. However some cultivations
from vegetative organ such as cuttings, and grafts are not success due to the problems of the
thin of stem bark and the difficulty to remove from the wood. The seed of duku is
polyembryony, may produced multiple seedlings from a single seed during germination.
Seedlings from polyembryony can be resulted from zygotic and/or from nonzygotic embryo.
The different way of producing seedling will affect their genetic varation. For sustainable
utilization of this important local germplasm of tropical fruit, understanding of phenomenon
of polyembryony and genetic information of the plant is needed. By this reason, the study of
genetic variation of multiple seedling of duku from Kumpeh was conducted. 34 multiple
seedlings from two parental trees (14 seedlings from 7 seeds of individuals Kumpeh and 20
seedlings from 10 seeds of individuals of Tebo/Dusun Tuo were used as samples of DNA.
The DNA sample were extracted by CTAB method modificated then amplified using four
from Inter Simple Sequence Repeat/ISSR ((AAC)6, (AAG)6, (AAT)10, and (AG)10) and one
from RAPD markers (5’CAGCACCCAC3’) to assesment genetic variation. Base on observed
and analysis of genetic variation of samples, show that multiple seedling of seven seed (14
seedling individual) from Kumpeh and 10 seed (14 seedling individual from Tebo/Dusun
Tuo) have uniform of DNA band profil (identic) and the same as the parental tree. The
existing identical of all seedling suggested that polyembyony of duku seed derived embryos
arise from nonzygotic embryo. Thus, concluded that the reproduction system of duku
(Lansium parasiticum (osbeck) K.C.Sahni & Bennet.) occured asexually reproduction
(apomictic).
Keyword: Duku ‘Kumpeh’, genetic variation, ISSR, Lansium parasiticum,
polyembryony, RAPD

TAHAP ANALYSIS (ANALISIS) PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN
BIOLOGI BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH DENGAN VARIASICROSSWORD
PUZZLE UNTUK SMP KELAS VIII
Siska Arimadona1, Rini Silvina2
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Ahlussunnah Bukittinggi
Email: siskaarimadona@gmail.com

Pengemasan materi pembelajaran yang menarik akan berpengaruh besar terhadap
proses pembelajaran. Materi pembelajaran yang ada perlu dikembangkan oleh guru agar
mudah dipelajari dan dipahami oleh peserta didik. Guru berperan penting dalam mendesain
bahan ajar yang tepat untuk menanamkan suatu konsep. Oleh sebab itu, seorang guru sains
harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan
memperhatikan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu bentuk
pengolahan materi pembelajaran adalah modul.Modul yang berbasis scientificapproach
dengan variasicrossword puzzle akan menjadi lebih menarik dan memotivasi peserta didik
untuk belajar, karena crossword puzzle merupakan suatu game dengan template berbentuk
segi empat yang terdiri dari kumpulan kotak-kotak berwarna hitam dan putih arah mendatar
dan menurun yang akan diisi oleh siswa. Untuk mengembangkan sebuah modul
pembelajaran harus mengikuti langkah analysis. Tahap analysisini berupa analisis
kurikulum, analisis kebutuhan dan analisis karakteristik siswa, analisis konsep. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis kurikulum 13, bagaimana kebutuhan akan modul,
bagaimana karakteristik siswa, dan bagaimana konsep dalam pengembangan Modul
Pembelajaran Biologi berbasisscientificapproachdan dilengkapi crossword puzzle di Kelas
VIII SMP. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan
perlu dikembangkan Modul Pembelajaran Biologi berbasis scientific approachdengan
variasi crossword puzzle dan modul yang dikembangkan ini disesuaikan dengan
karakteristik siswa kelas VIII SMP.

Keyword :Analysis, Modul, ScientificApproach, Crossword Puzzle.

Persepsi Siswa Kelas VIII Terhadap Pelaksanaan Proses Pembelajaran IPA
Berdasarkan Kurikulum 2013 SMPN 2 Lengayang
Perceptions of Class X Students on the Implementation of IPA Learning Process Based on
Curriculum 2013 SMPN 2 Lengayang
Destaria Sudirman
Program Studi Pendidikan Biologi, STKIP Ahlussunnah, Bukittinggi
e-mail: destariasudirman@yahoo.com
ABSTRAK
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan pada dimensi pendagogik modern dalam
pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran berdasarkan kurikulum
2013 dalam kegiatan inti terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu kegiatan mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kurikulum 2013
bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi peserta didik.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa Kelas VIII terhadap
pelaksanaan proses pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 2013 SMPN 2 Lengayang. Penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif yang datanya diperoleh melalui angket (kuesioner) yang diberikan
kepada siswa kelas VIII SMPN 2 Lengayang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
Teknik Cluster Random Sampling, dimana setiap kelas diambil 30% dari total jumlah siswanya. Data
yang didapat diolah dengan menggunakan teknik persentase (%). Berdasarkan analisa data yang
diperoleh dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi siswa kelas VIII terhadap pelaksanaan
proses pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 2013 SMPN 2 Lengayang secara keseluruhan adalah
cukup dengan persentase yaitu sebesar 77,09%. Dari lima kegiatan dalam proses pembelajaran
berdasarkan kurikulum 2013, terdapat dua kategori yaitu baik dan cukup. Dimana yang memiliki
kategori baik yaitu pada kegiatan mengamati saja, sedangkan yang memiliki kategori cukup yaitu
pada kegiatan menanya, mengasosiasi, mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan.

Kata Kunci: Persepsi, Kurikulum 2013
ABSTRACT
Curriculum 2013 is a curriculum that emphasizes the modern pendagogik dimension of learning is to
use a scientific approach. The learning process is based on the curriculum in 2013 in five core
activities consist of the following principal activities of the learning experience to observe, ask, gather
information, associates, and communicate. Curriculum 2013 aims to strike a balance between
knowledge, attitudes, and skills for learners. The purpose of this study is to determine how students'
perceptions of Class VIII of the implementation of the learning process based on the IPA curriculum
in 2013 SMPN 2 Lengayang. This research is descriptive data obtained through questionnaires
(questionnaires) were given to students of VIII SMPN 2 Lengayang. The sampling technique used
was cluster random sampling technique. where each class is taken 30% of the total number of
students. The data obtained were processed using techniques percentage (%). Based on the analysis
of data obtained from the research is that students' perceptions of class VIII on the implementation of
the learning process based on the biology curriculum in 2013 SMPN 2 Lengayang as a whole is
simply the percentage that is equal to 77,09%. Of the five activities in the learning process based on
the curriculum of 2013, there are two categories: good and sufficient. Where that has both categories,
namely the activities of observed and which have enough category on the activity ask, associate,
collecting and communicating information.

Keyword: Perception, curriculum in 2013

SELF CONCEPT RELATIONSHIPS WITH STRESS LEVELS IN DEVELOPING
THESIS ON STUDENTS SCIENCE NURSING STIKes RANAH MINANG 2017
HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN TINGKAT STRESS DALAM MENYUSUN
SKRIPSI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKes
RANAH MINANG PADANG TAHUN 2017
Wuri Komalasari, Deko Zalri Andesah
STIKes Ranah Minang Padang
wurikomalasari@gmail.com

ABSTRACT
Thesis is one liability that must be completed students in obtaining a bachelors degree. In solving
the thesis of many difficulties faced by students the main difficulty is solving a problem and
putting idea into the scientific language as well as difficulties with scientific standar. Self
concept is the factors needed to manage the occurrence oft stress. The purpose of this study to
determine the relationship of self conceptin the level of stress in this thesis on the students of
ScienceNursing STIKes Ranah Minang Padang in 2017. This type of research is analytic with
cross sectional approach. The population in this study amounted to 39 people with a sampling
technique that total population. Research has been conducted on 12 june until 17 june2017. Data
was analyzed by univariate and bivariate statistical test by using chi-square with 95% confidence
α = 0.05. The result showed 64,1% of respondents have a negative self conceptand experiencing
stress with the light category 61,5% while the stress Is 38,5%. From the statistical test result
obtained there is a relationship between self concept in the level of stress in this thesis on the
students of ScienceNursing STIKes Ranah Minang Padang in 2017, with p value = 0.038 (p
<0.05).The In this research can be concluded that self conceptinfluence stress levels in students.
The better the self concept students the lower the same level of stress experienced. It is suggested
to students to always apply positive self concept in order to decrease stress level.

Keywords

: Self Concept ,Stress levels, Students

ABSTRAK

Skripsi merupakan salah satu kewajiban yang harus diselesaikan mahasiswa dalam memperoleh
sebuah gelar sarjana. Dalam mennyelesaikan skripsi banyak kesulitan yang di hadapi mahasiswa,
kesulitan utamanya adalah memecahkan suatu masalah dan kesulitan menuangkan ide ke dalam
bahasa ilmiah serta kesulitan dengan standar tata tulis ilmiah. Konsep diri merupakan salah satu
faktor yang diperlukan untuk mengelola terjadinya stres. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
Hubungan Konsep Diri dengan Tingkat Stres dalam menyusun Skripsi pada Mahasiswa Program
Studi Ilmu Keperawatan STIKes Ranah Minang Padang tahun 2017. Jenis penelitian ini analitik
dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini berjumlah 39 orang dengan
teknik pengambilan sampel yaitu total populasi. Penelitian telah dilakukan pada tanggal 12 Juni
s/d 17 Juni 2017. Analisa data dilakukan dengan uji statistik univariat dan bivariat dengan
menggunakan chi-square dengan kepercayaan 95% α = 0,05. Hasil penelitian di dapatkan bahwa
64,1% responden memiliki konsep diri negatif dan mengalami stres dengan kategori ringan
61,5% sedangkan stres sedang 38,5%. Dari hasil uji statistik didapatkan ada hubungan antara
konsep diri dengan tingkat stres dalam menyusun skripsi pada Mahasiswa Program Studi Ilmu
Keperawatan STIKes Ranah Minang Padang tahun 2017, dengan p value = 0,038 (p<0,05).Pada
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep diri mempengaruhi tingkat stres pada mahasiswa.
Semakin baik konsep diri mahasiswa semakin rendah pula tingkat stres yang dialami. Disarankan
kepada mahasiswa untuk selalu menerapkan konsep diri positif agar dapat menurunkan tingkat
stres.

Kata kunci

:Konsep Diri, Stres, Mahasiswa

Perbandingan Efektivitas Antimikroba Ekstrak Daun Kopi Robusta (Coffea
Canephora) Dengan Variasi Pengeringan terhadap Staphylococcus aureus
Yonaniko Dephinto1, Zamharira Muslim2
1

Prodi Ilmu Keperawatan, STIKes Ranah Minang Padang

2

Jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Bengkulu

Abstrak
Pada daun kopi robusta terdapat kandungan senyawa asam klorogenat. Asam
klorogenat mempunyai aktivitas sebagai anti bakteri, anti mutagenik, anti tumor, anti
virus, anti kanker, anti analgesik, anti piretik, anti radang, dan anti jamur. Zat aktif
yang diperkirakan terdapat pada daun kopi dan mempunyai efektifitas anti mikroba
lainnya adalah golongan polifenol yaitu tanin. Namun kadar senyawa tersebut tidak
akan sama bila terjadi pemanasan yang juga akan berperngaruh pada sifat efektifitas
antibakterinya aktifitas antimikroba ekstrak senyawa daun kopi robusta (Coffea
canephora) dan konsentrasi terbaik yang menunjukan efektifitas antibakteri ekstrak
senyawa daun kopi robusta (Coffea canephora).Simplisia daun kopi dikeringkan
dengan proses kering angin dan pengasapan. Daun kopi diekstrak dengan metode
maserasi menggunakan pelarut alkohol 70%. Ekstrak kental daun kopi lalu diujikan
pada Staphylococcus aureus dengan metoda difusi cakram dan diamati diameter zona
hambat pertumbuhan bakteri yang terbentuk. Jenis variasi pengeringan daun kopi
untuk dibuat ekstrak yang terbaik untuk diujikan pada Staphylococcus aureus adalah
dengan cara kering angin. Konsentrasi yang menunjukan diameter zona hambat
pertumbuhan bakteri terbaik terhadap Staphylococcus aureus

adalah 1000 ppm yaitu

dengan efektifitas antibakterinya sebesar 0,703dibandingkan dengan Tetrasiklin
sebagai kontrol positifnya.

Kata kunci : ektrak, daun kopi, antimikroba, Staphylococcus aureus

Comparison of Antimicrobial Effectiveness of Robusta Coffee Leaf Extract
(Coffea Canephora) With Drying Variation Against Staphylococcus aureus

Abstract

Robusta coffee leaves contain chlorogenic acid compounds. Chlorogenic acid has
activity as anti-bacterial, antimutagenic, anti-tumor, anti-virus, anti-cancer, analgesic,
anti piretik, anti-inflammatory, and anti-fungus. Active substances that are estimated
to be found in coffee leaves and have other anti-microbial effectiveness is a class of
tannin polyphenols. However, the level of the compound will not be the same if there
is a warming which will also affect the antibacterial effectiveness of antimicrobial
activity extract of robusta coffee leaf compound (Coffea canephora) and the best
concentration showing the effectiveness of antibacterial extract of robusta coffee
leaves compound (Coffea canephora) .Simplisia coffee leaves dried with dry process
wind and fumigation. Coffee leaves were extracted by maceration method using 70%
alcohol solvent. The thick extract of coffee leaves was then tested on Staphylococcus
aureus by disc diffusion method and observed inhibition zone diameter of bacterial
growth. Types of coffee leaf drying variations to make the best extract to be tested on
Staphylococcus aureus is by drying the wind. The concentration showing the best
inhibitory zone diameter of bacteria growth against Staphylococcus aureus is 1000
ppm with the antibacterial effectiveness of 0.703 compared with Tetracycline as its
positive control.
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Abstract
Based on the analysis of student worksheet in SMA, discovered that the media used in
teaching is student worksheet less attractive, because there is don’t have image variations and
types of paper used is newsprint. This research aims to develop student worksheet of Biology
structured nuanced inquiry on matte respiratory system in humans and animals for class XI
school year 2015/2016 is valid and practical, and then can stimulate students’ ability to
perform activities of inquiry. This research is the development method, using a model of 4-D
(four D), defining (define), design, development (develop), and disseminate. Given the
limitations of the authors, this study only uses three development stages, namely the stage of
defining (define), design, and development (develop). The results of the questionnaire
validation data processing, resulting in a percentage of 90,1% were classified in the category
of very valid. Test results practicalities questionnaire responses 88,7% of teachers get results
and practicalities of student responses at 86,6%, and then practicalities questionnaire of all is
87,6% which are both classified in the category of very practical.
Keywords: LKS, Structured Inquiry
Abstrak
Berdasarkan analisis LKS di SMA, ditemukan bahwa media yang digunakan dalam
pembelajaran yaitu LKS kurang menarik, karena tidak adanya variasi gambar dan jenis kertas
yang digunakan adalah kertas koran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS
Biologi Bernuansa Inkuiri Terstruktur pada Materi Sistem Pernapasan pada Manusia dan
Hewan untuk SMA/MA Kelas XI Tahun Ajaran 2015/2016 yang valid dan praktis, serta
dapat merangsang kemampuan siswa untuk melakukan kegiatan inkuiri. Penelitian ini
bertujuan untuk mengembangkan LKS Biologi Bernuansa Inkuiri Terstruktur pada Materi
Sistem Pernapasan pada Manusia dan Hewan untuk SMA/MA Kelas XI Tahun Ajaran
2015/2016 yang valid dan praktis, serta dapat merangsang kemampuan siswa untuk
melakukan kegiatan inkuiri. Hasil pengolahan data dari angket validasi LKS, menghasilkan
persentase sebesar 90,10% yang tergolong dalam katagori sangat valid. Hasil pengujian
angket praktikalitas respon guru memperoleh hasil 88,70%, praktikalitas respon siswa sebesar
86,60% yang keduanya tergolong dalam katagori sangat praktis, praktikalitas secara
keseluruhan menghasilkan 87,60% yang tergolong dalam kategori sangat praktis.
Kata Kunci: LKS, Inkuiri Terbimbing
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A. PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya mampu
menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan
menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara memadai
dan memenuhi syarat dalam kehidupan bermasyarakat (Hamalik, 2013:3). Dalam pendidikan,
guru merupakan faktor utama yang berperan penting dalam mengembangkan potensi diri
seorang siswa. Selain itu guru juga dituntut untuk mampu menyampaikan materi
pembelajaran, serta menyiapkan alat bantu yang diperlukan untuk mempermudah guru dan
siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat bantu untuk menyampaikan materi
pelajaran juga sangat diperlukan pada mata pelajaran Biologi, karena menurut Lufri (2007:
26) menyatakan bahwa materi Biologi sangat kaya dengan konsep. Oleh karena itu, dalam
proses pembelajaran Biologi guru harus mampu meyediakan dan menggunakan alat bantu
baik berupa bahan ajar, maupun media yang sesuai untuk kebutuhan siswa dalam proses
pembelajaran di kelas.
Lembar Kerja Siswa adalah salah satu bahan ajar yang diharapkan dapat mempermudah guru
dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. LKS yang digunakan oleh guru dapat
membantu dalam penyampaian pembelajaran, karena di dalam LKS terdapat materi yang juga
disertai soal latihan untuk siswa. Manfaat LKS adalah dapat membantu guru dalam
mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri
atau dalam kelompok kerja. Sementara itu LKS juga memiliki kelebihan diantaranya mudah
dipelajari, lebih mudah diperoleh, dan mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan
pembelajaran di kelas. Namun demikian seringkali rasa jenuh muncul pada siswa saat
memanfaatkan LKS tersebut, ini biasanya terjadi akibat kurang menariknya LKS yang
digunakan.
Berdasarkan observasi penulis di SMA N 1 Kecamatan Payakumbuh, penulis menemukan
bahwa media pembelajaran yang biasa digunakan di kelas saat proses pembelajaran adalah
LKS yang diperoleh dari pasaran. LKS yang digunakan di sekolah sudah cukup baik, tetapi
masih dijumpai banyak kekurangan yang ada dalam LKS tersebut, seperti gambar yang
kurang jelas, hasil dari cetakan LKS tersebut kurang bagus sehingga gambarnya tidak jelas
terlihat dan gambarnya juga tidak berwarna. Hal tersebut justru akan menimbulkan kejenuhan
dalam diri siswa bahkan menyebabkan kebosanan, sehingga siswa kurang memberi respon
terhadap pelajaran yang disampaikan. Selain itu LKS juga diharapkan mampu meningkatkan
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kreativitas serta mendorong siswa untuk belajar dan menemukan sendiri pemecahan masalah
pada materi yang sudah disajikan tersebut.
LKS yang digunakan di sekolah berupa cetakan kertas koran, akibatnya siswa kurang
termotivasi dalam mempelajari Biologi, malas membaca materi dan seringkali sibuk dengan
dirinya sendiri atau bercerita dengan teman, akibatnya siswa kurang memberi respon terhadap
pembelajaran yang disampaikan guru. Dampak dari masalah tersebut juga mengurangi nilai
LKS yang dilihat dari segi penampilan, dan kualitas.
Kelemahan yang ditemui pada LKS yang ditelaah adalah materi yang disajikan dalam LKS
berupa paragraf saja sehingga tidak terlihat penekanan konsep yang harus dipahami,
contohnya dalam penulisan istilah yang penting tulisannya tidak ditebalkan, akibatnya
konsep-konsep yang merupakan tujuan pembelajaran penting kurang terkuasai dengan baik
oleh siswa. Kekurangan LKS ini ternyata berdampak kepada siswa, seperti perhatian siswa
kurang terfokus pada bagian-bagian yang penting pada materi yang disampaikan melalui
LKS, selain itu juga mengurangi komunikasi antara guru dan siswa dalam belajar.
LKS yang digunakan di sekolah ternyata juga belum memberikan kesempatan yang luas bagi
siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Proses mencari tahu (inkuiri) dapat
dilakukan siswa dengan menggunakan berbagai pengalaman belajar. LKS sebagai media
pembelajaran juga diharapkan mampu memediasi dan memfasilitasi siswa untuk belajar dan
menemukan sendiri pemecahan masalah pada materi yang sudah disajikan didalam LKS.
Padahal dalam pernyataan dalam lampiran Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, yaitu Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu (inquiry) tentang alam secara
sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai penguasaan kumpulan pengetahuan yang
berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
Berdasarkan wawancara di sekolah SMA.N 1 Kecamatan Payakumbuh salah seorang guru
Biologi menyatakan bahwa memakai semua jenis buku yang berhubungan dengan materi
Biologi, tapi untuk media yang digunakan adalah buku paket esis, bahan ajar, media power
point, dan LKS. Dia juga menyatakan bahwa belum pernah menerapkan LKS dengan
pendekatan Inkuiri. Ada tiga jenis pendektan inkuiri, yaitu inkuiri terstruktur, inkuiri
terbimbing, dan inkuiri terbuka. Kelebihan penggunaan pendekatan inkuiri dalam
pembelajaran adalah menjadikan siswa lebih aktif dalam menggali kemampuannya melalui
ide-idenya sendiri sehingga bisa menutupi kekurangan pada LKS yang dipakai di sekolah.
Dalam penelitian ini, LKS yang akan dikembangkan adalah LKS pada materi Sistem
Pernapasan Manusia dan Hewan dengan menggunakan pendekatan inkuiri terstruktur.
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Pendekatan inkuiri terstruktur merupakan jenis tahapan inkuiri yang paling sederhana dan
cocok digunakan untuk siswa yang belum terbiasa menerapkan jenis pendekatan inkuiri dan
juga dapat membantu siswa mengembangkan penguasaan keterampilan dan proses kognitif
siswa, siswa akan mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik, serta
mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Di dalam inkuiri
terstruktur ini, siswa akan mengadakan penyelidikan dan penemuan berdasarkan pada
pertanyaan dan prosedur yang disediakan oleh guru. LKS yang dikembangkan diharapkan
dapat membantu guru dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran (PBM), dan dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa agar siswa lebih aktif di kelas dan mampu menggali dan
mengembangkan ide-idenya melalui usaha sendiri.
Dalam penelitian pengembangan LKS ini, peneliti menggunakan jenis Pendekatan Inkuiri
Terstruktur, karena dalam pendekatan ini siswa akan mengadakan penyelidikan dan
penemuan yang berdasarkan pada pertanyaan dan prosedur yang telah disediakan dan juga
pendekatan inkuiri terstruktur merupakan jenis pendekatan yang masih sederhana dari inkuiri
terbimbing dan inkuiri terbuka dan sangat cocok untuk sekolah yang belum terbiasa
menggunakan inkuiri terstruktur. Adapun tahapan pembelajaran inkuiri dapat dilihat dari
Tabel 1.
Tabel 1. Jenis dan Tahapan Pembelajaran Inkuiri
Inkuiri Terstruktur
Siswa mengikuti dengan
tepat instruksi guru untuk
menyelesaikan kegiatan
hands-on dengan
sempurna

Inkuiri Terbimbing
Siswa mengembangkan
cara kerja untuk
menyelidiki pertanyaan
yang diberikan/dipilih
dari guru

Inkuiri Bebas
Siswa menurunkan
pertanyaan tentang
topik yang dipilih
guru dan
merencanakan sendiri
penyelidikannya

( Sumber: Willouggby dalam Syam dan Dede, 2007:13)
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and development). Menurut
Sugiyono (2009:407) menyatakan bahwa penelitian pengembangan adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk
tersebut.
Model yang digunakan dalam pengembangan adalah model 4-D (four D), yang terdiri dari 4
tahap. Thiagarajan, dkk dalam Trianto (2012:93) menyatakan bahwa, tahap-tahap itu adalah:
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pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan penyebaran
(disseminate).
C.HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang ditampilkan dari pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan di
SMAN 1 Kec. Payakumbuh ini berupa validasi LKS oleh dua orang dosen STKIP Abdi
Pendidikan Payakumbuh dan satu orang guru SMAN 1 Kec. Payakumbuh, respon guru mata
pelajaran Biologi SMAN 1 Kec. Payakumbuh dan respon yang diberikan oleh siswa terhadap
LKS yang dikembangkan.
1. Validasi LKS
Validasi LKS ini dilakukan oleh tiga orang validator menggunakan lembar validasi yang
meliputi syarat didaktik, konstruksi, teknis, Bahasa, dan aspek inkuiri. Hasil penilaian
validitas terhadap LKS yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Hasil Validasi LKS
No

Kriteria Penilaian

Rata-rata (%)

Kriteria

1

Syarat didaktik

93,0

Sangat valid

2

Syarat konstruksi
Syarat teknis
Bahasa
Aspek Inkuiri

90,2
86,6
88,9
91,7

Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid

3
4
5

Total rata-rata

90,1

Sangat valid

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa LKS Biologi pada materi sistem pernapasan pada
manusia dan hewan telah memenuhi 5 kriteria penilaian. Kemudian dari total nilai validasi
seluruhnya diperoleh nilai sebesar 90,1 % yang termasuk ke dalam kriteria sangat valid. Hal
ini berarti LKS yang dikembangkan sudah memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan
sebagai LKS Biologi pada materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan untuk kelas XI
SMA/MA.
2. Praktikalitas LKS
a) Penyajian Data Praktikalitas LKS Biologi Oleh Guru
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Praktikalitas LKS Biologi dinilai melalui pengisian angket oleh guru. Penyajian data
hasil

praktikalitas

oleh

guru

dapat

dilihat

pada

Tabel

3.

Tabel 3. Data Hasil Praktikalitas LKS Biologi Oleh Guru
No
1.
2.
3.

Aspek Penilaian
Bentuk LKS
Isi LKS
Kebermanfaatan LKS
Rata-rata

Praktikalitas (%)
90,0
88,8
87,5
88,7

Kriteria
Sangat Praktis
Sangat Praktis
Sangat Praktis
Sangat Praktis

Berdasarkan hasil analisis angket praktikalitas oleh guru mengenai LKS Biologi yang
dikembangkan menghasilkan persentase sebesar 88,7% yang tergolong dalam kriteria sangat
praktis.
b) Penyajian Data Praktikalitas LKS Biologi Oleh Siswa
Praktikalitas LKS Biologi selanjutnya dinilai oleh siswa. Penyajian data hasil uji
praktikalitas oleh siswa dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Data Hasil Praktikalitas LKS Oleh Siswa
No
1.
2.
3.

Aspek Penilaian
Bentuk LKS
Isi LKS
Kebermanfaatan LKS
Rata-rata total

Praktikalitas (%)
86,3
84,1
89,5
86,6

Kriteria
Sangat Praktis
Sangat Praktis
Sangat Praktis
Sangat Praktis

Berdasarkan hasil analisis angket praktikalitas oleh siswa mengenai LKS Biologi yang
dikembangkan menghasilkan persentase sebesar 86,6 % yang tergolong dalam kriteria sangat
praktis. Hal ini berarti, dari segi praktikalitas LKS yang dikembangkan mudah digunakan
siswa dan dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran.
Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan adalah LKS bernuansa Inkuiri. Dalam
pembelajaran inkuiri siswa dapat menjawab pertanyaan eksperimen berdasarkan analisis data
yang dibuat sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi dan dapat mengingatnya
lebih lama karena siswa memiliki pengalaman belajar dengan cara menemukan (melakukan
eksperimen) sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan (Ariningsih, 2014:154).
Model pembelajaran inkuiri terbagi atas tiga tingkatan yaitu inkuiri terstruktur (structured
inquiry), inkuiri terbimbing (guided inquiry), dan inkuiri terbuka (open inquiry) (Handriani,
2015:211). Tingkatan Inkuiri yang digunakan adalah inkuiri terstruktur. Inkuiri terstruktur
adalah kegiatan inkuiri dimana pertanyaan dan prosedur masih ditentukan oleh guru, akan
tetapi siswa menghasilkan suatu penjelasan yang didukung oleh bukti-bukti yang telah
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dikumpulkan dan inkuiri ini merupakan awal untuk mengembangkan kemampuan siswa
untuk berinkuiri sebelum ke jenjang inkuiri tertinggi yaitu inkuiri terbuka (Handriani,
2015:211). Jenis inkuiri ini diterapkan karena merupakan jenis inkuiri yang paling sederhana
dan cocok digunakan untuk siswa yang belum terbiasa menerapkan jenis pendekatan inkuiri
dan juga dapat membantu siswa mengembangkan penguasaan keterampilan dan proses
kognitif siswa, serta mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras atas inisiatifnya
sendiri. Inkuiri terstruktur ini guru hanya mendorong siswa untuk melakukan kegiatan,
memberikan instruksi-instruksi, mengajukan pertanyaan, memberikan kritik dan saran kepada
siswa (Zakiyah, 2011:21). Kegiatan praktikum inkuiri terstruktur yang dilakukan siswa
seperti menyiapkan alat dan bahan, menyajikan masalah, berhipotesis, melakukan
eksperimen, mengkomunikasikan hasil percobaan di depan kelas, dan membuat kesimpulan.
Praktikum berbasis inkuiri terstruktur tidak hanya dapat membantu siswa dalam
melaksanakan praktikum, tetapi dengan adanya LKS bernuansa inkuiri terstruktur dapat
membuat siswa terbiasa dalam merumuskan masalah, membuat hipotesis, membahas hasil
pengamatan dan juga membuat kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan oleh siswa.
Menurut Johnstone dan Al-Shuaili dalam Ariningsih (2001:42) mengatakan bahwa kegiatan
praktikum dapat melatih kemampuan psikomotor siswa dan juga mengilustrasikan teori
sehingga diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami dan mengingat suatu teori. LKS
bernuansa inkuiri terstruktur dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah, membantu siswa
dalam memahami materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan.
2) Praktikalitas LKS Pada Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia Dan Hewan
a) Praktikalitas LKS Oleh Guru
Praktikalitas LKS oleh guru Biologi dinilai dari tiga aspek praktikalitas. Hasil uji
praktikalitas tertinggi terdapat pada aspek penilaian bentuk LKS dengan nilai rata-rata 90%
yang tergolong sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan dari LKS yang
dikembangkan sudah menarik dan dapat memotivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya untuk
aspek penilaian isi LKS memperoleh nilai rata-rata sebesar 88,8% dengan kriteria sangat
praktis. Hal ini didapat karena LKS yang dikembangkan juga dapat melatih siswa belajar
mandiri baik di rumah maupun di sekolah, hal ini sesuai dengan pendapat Belawati
(2006:3.21) yang menyebutkan bahwa LKS merupakan materi ajar yang sudah dikemas
sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara
mandiri. Sedangkan, untuk uji praktikalitas guru dengan nilai terendah terdapat pada aspek
penilaian kebermanfaatan LKS dengan memperoleh nilai rata-rata 87,5% dengan kategori
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sangat praktis. Hal ini didapatkan karena LKS dapat dipelajari dengan mudah oleh siswa baik
secara kelompok maupun secara individu.Berdasarkan hasil praktikalitas yang diperoleh dari
ketiga aspek, diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 88,7% yang termasuk kedalam
kategori sangat praktis. Dari hasil praktikalitas LKS oleh guru dapat disimpulkan bahwa LKS
pembelajaran Biologi dapat membantu dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran Biologi khususnya pada materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan
kepada siswa.
3)Praktikalitas LKS oleh Siswa
Praktikalitas LKS oleh siswa dilakukan dengan pengisian angket praktikalitas. Angket diisi
oleh 25 orang siswa kelas XI IPA3 di SMAN 1 Kec. Payakumbuh yang telah mengikuti
kegiatan pembelajaran dengan LKS yang telah dikembangkan. Praktikalitas LKS dinilai tiga
aspek penilaian, Hasilnya menunjukkan bahwa uji praktikalitas untuk aspek kebermanfaatan
LKS merupakan nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 89,5% dengan kategori sangat praktis.
Hal ini didapat karena LKS yang dikembangkan dapat melatih siswa belajar mandiri baik
secara mandiri di rumah maupun secara berkelompok, hal ini sesuai dengan pendapat
Belawati (2006:3.21) yang menyebutkan bahwa LKS merupakan materi ajar yang sudah
dikemas sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut
secara mandiri.

Kemudian untuk aspek bentuk LKS memperoleh nilai rata-rata sebesar

86,3% yang termasuk dalam kategori sangat praktis. Hal ini didapat karena LKS yang
dikembangkan memiliki penampilan yang menarik minat siswa untuk belajar, penggunaan
huruf dan tulisan yang mudah dipahami siswa dalam proses pembelajaran, serta LKS
memiliki warna yang dapat memotivasi siswa untuk belajar, dan penggunaan warna pada
gambar tidak membuat siswa bosan untuk membaca materi. Hal ini sesuai dengan pendapat
dari Sudjana dan Rivai (2010:2) yang menyebutkan bahwa dengan media pengajaran, maka
pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi
belajar.
Untuk nilai yang terendah terdapat pada aspek isi LKS memperoleh nilai rata-rata sebesar
84,1% yang termasuk dalam kategori sangat praktis. Perolehan nilai ini diperoleh karena
LKS yang dirancang memiliki gambar yang dapat memahami siswa dan menuntut siswa
dalam menemukan konsep pada materi Sistem Pernapasan Pada Manusia dan Hewan.
4)Praktikalitas LKS Secara Keseluruhan
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Praktikalitas LKS secara keseluruhan adalah gabungan dari praktikalitas LKS oleh guru dan
siswa. Berdasarkan angket uji praktikalitas oleh guru dan siswa menghasilkan persentase
sebesar 87,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa LKS yang telah dikembangkan atau
dirancang dapat memudahkan guru dan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Hal ini
berarti LKS pembelajaran Biologi pada materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan
yang telah dirancang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Persentase keseluruhan
menghasilkan nilai persentase sebesar 87,6% hal ini dapat disimpulkan bahwa praktikalitas
LKS pembelajaran yang dikembangkan dapat mempermudah guru dan siswa dalam proses
pembelajaran di kelas.
D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh, maka hasil penelitian pengembangan LKS ini
dapat disimpulkan bahwa LKS pada materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan
untuk SMA/MA kelas XI sangat valid dengan nilai persentase rata-rata sebesar 90,1%. LKS
pada materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan untuk SMA/MA kelas XI sangat
praktis digunakan berdasarkan hasil angket praktikalitas oleh guru dengan persentase sebesar
rata-rata 88,7%, hasil praktikalitas siswa dengan persentase sebesar 86,6%, dan hasil
praktikalitas secara keseluruhan dengan persentase 87,6%.
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APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING MEDIA LEARNING
MEDIA IMAGE IN GRADE CLASS X SMAN 2 ENTREPRENEURS TO
AFEKIFICATION AFFECTED LEARNING RESULTS
Afrita Dewita Sari, Mulyati, Evrialiani Rosba
Biology Education Study Program
STKIP PGRI West Sumatra.
Afritadewita1505@gmail.com

ABSTRACT
This research is based on the low biology learning result of grade X SMAN 2
Lengayang students who are still under KKM in viral material, it is because
students are not responsible and appreciate the opinion of friends in the learning
process, the students do not want to express their opinions so that it will have an
impact on the students' attitude. This is because the teacher has not varied in
applying the learning model. To overcome these problems, one of the models that
teachers can use is the Discovery Learning model. The purpose of this study is to
determine the results of student learning in the affective domain in class X SMA
Negeri 2 Lengayang. The instruments used in the affective domain are responsible
and appreciate the opinions of friends in the discussion. This type of research is
experimental research, using the design of Randomized Control Posted Only
Design. The population of this study is the entire class X SMAN 2 Lengayang
registered in the academic year 2017/2018. The sampling technique is by
purposive sampling. Based on the result of the research can be the average value
of the experimental class 79,72 and the control class is 76,82. Based on t test
results, H1 in this study was rejected because there was no significant increase in
student learning outcomes in both sample classes. And it can be concluded that
the implementation of the learning model Discovery Learning does not occur
increase student learning outcomes in the affective aspect of SMAN 2 Lengayang.
.
Keywords: Discovery Learning, Biology Learning Results

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING
DISERTAI MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS X SMAN 2
LENGAYANG TERHADAP HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF
Afrita Dewita Sari, Mulyati, Evrialiani Rosba
Program Studi Pendidikan Biologi
STKIP PGRI Sumatera Barat.
Afritadewita1505@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar biologi siswa
kelas X SMAN 2 Lengayang yang masih dibawah KKM pada materi virus, hal ini
disebabkan siswa kurang bertanggung jawab dan menghargai pendapat teman
dalam proses pembelajaran, siswa tidak mau mengeluarkan pendapatnya sehingga
akan berdampak pada sikap siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarena
guru belum bervariasi dalam menerapkan model pembelajaran. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, salah satu model yang bisa digunakan guru yaitu model
Discovery Learning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar
siswa pada ranah afektif pada kelas X SMA Negeri 2 Lengayang. Instrumen yang
digunakan pada ranah afektif adalah bertanggung jawab dan menghargai
pendapat teman dalam diskusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen,
menggunanakan rancangan Randomized Control Posted Only Design. Populasi
penelitian ini adalah seluruh kelas X SMAN 2 Lengayang yang terdaftar pada
tahun pelajaran 2017/2018. Teknik penganbilan sampel adalah dengan cara
Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat nilai rata-rata padakelas
eksperimen 79,72 dan dikelas kontrol 76,82. Berdasarkan hasil uji t, maka H1
pada penelitian ini ditolak karena tidak terjadi peningkatan hasil belajar siswa
yang signifikan pada kedua kelas sampel. Dan dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran Discovery Learning tidak terjadi peningkatkan
hasil belajar siswa pada ranah afektif SMAN 2 Lengayang.
Kata kunci : Discovery Learning, Hasil Belajar Biologi

KETERAMPILAN SISWA DENGAN PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PADA
MATERI SISTEM GERAK PADA MANUSIA
KELAS VIII DI SMPN 24 PADANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Tiara Mardiah, Ria Kasmeri, Nurhadi
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Tiaramardiah799@gmail.com
Keterampilan siswa di kelas VIII di SMPN 24 Padang pada Semester I
Tahun pelajan 2017/2018. Selama diskusi berlangsung siswa hanya mengandalkan
siswa yang pintar dalam kelompok. Sehingga nilai rendah pada hasil laporan diskusi.
Usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan diatas adalah
dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, salah satu
model itu adalah Discovery Learning. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar biologi
siswa kelas VIII SMPN 24 Padang. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen
dengan rancangan Randomized control-Group Postest Only Design. Pengambilan
sampel dengan purposive sampling dengan sampel kelas VIIIf dan VIIIg. Instrumen
penilaian ranah psikomotor adalah laporan hasil diskusi siswa. Data dianalisis
menggunakan uji t. Penilaian Ranah psikomotor didapatkan t hitung = 2,78 sedangkan
ttabel = 1,67 berarti thitung > ttabel dengan demikian hipotesis diterima. Jadi dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah Psikomotor kelas VIII SMPN 24
Padang.
Kata Kunci : Hasil Belajar, Ranah Psikomotor, Discovery Learning

STUDENT SKILL WITH APPLYING MODEL DISCOVERY LEARNING
ON MOTION SYSTEM MATERIAL IN HUMAN CLASS
VIII IN SMPN 24 PADANG YEAR LESSON
2017/2018

Tiara Mardiah, Ria Kasmeri, Nurhadi
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Tiaramardiah799@gmail.com
Skills of students in class VIII at SMPN 24 Padang in the first-semester of the
academic year 2017/2018 . During the discussion, the students rely solely on students
who are smart in groups. So the low value on the results of the discussion report.
Efforts that can be done by teachers to overcome the above problems is by applying a
model of learning that can activate students, one of them is Discovery Learning
model. This study aims to determine the implementation of learning model of
Discovery Learning on the results of biology students learning grade VIII SMPN 24
Padang. The type of research is experimental research with Randomized control
design-Group Postest Only Design. Sampling by purposive sampling with the sample
of class VIIIf and VIIIg. The psychomotor domain appraisal tool is a student
discussion report. Data were analyzed using t-test. Psomomotor domain score
obtained t count = 2.78 while t-table = 1.67 means t- count > t-table thus hypothesis
accepted. So it can be concluded that the implementation of the learning model of
Discovery Learning can improve students' biology learning outcomes in the realm of
Psikomotor class VIII SMPN 24 Padang.
Keyword : Result of Learning, Psychomotor and Discovery Learning

KEPADATAN INSEKTA PADA BATANG ANTOKAN DI JORONG
PASAR DURIAN MANGGOPOH KENAGARIAN
MANGGOPOH KABUPATEN AGAM
DENSITY INSEKTA ON BATANG ANTOKAN IN JORONG
PASAR DURIAN MANGGOPOH KENAGARIAN
MANGGOPOH KABUPATEN AGAM
Sari Yuliarti, Jasmi, Novi
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
e-mail : sariyuliarti22@gmail.com

ABSTRAK
Serangga air merupakan jenis serangga yang sebagian atau keseluruhan
fase hidupnya berada didalam air. Batang Antokan merupakan salah satu sungai
yang terdapat di kabupaten Agam. Batang Antokan ini dimanfaatkan sebagai mata
pencaharian serta tempat beraktivitas bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan survey
di lapangan pertambangan pasir yang menggunakan mesin Dompeng.
pertambangan pasir dengan menggunakan mesin ini dapat merusak substrat
perairan tersebut. Sehubungan dengan itu telah dilakukan penelitian tentang
Kepadatan Insekta pada Batang Atokan di Jorong Pasar Durian Manggopoh
Kenagarian Manggopoh Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Desembar-Januari 2018, dengan metode survey deskriptif , pengambilan smpel
dilakukan pada empat stasiun berdasarkan kondisi lingkungan pada sungai.
Jum;ah stasiun ditetapkan sebanyak empat stasiun secara purposive sampling.
Stasiun I pada daerah Langkasai (adanya pembuangan limbah pertanian), stasiun
II pada daerah Lubuk Jua (adanya permukiman masyarakat), stasiun III pada
daerah Lubuk Panji (adanya aktifitas penambangan pasir) dan pada stasiun IV
pada daerah Garagajo (setelah penggalian pasir). Identifikasi sampel dilakukan di
Laboratorium Zoologi Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Hasil penelitian
didapatkan jumlah insekta yang ditemukan sepuluh Genus, tujuh Familia dan
empat Ordo. Kepadatan tertinggi yaitu 48,89 ind/m², kepadatan terendah yaitu
1,11 ind/m². Kondisi fisika kimia perairan seperti suhu, pH, DO dan kecepatan
arus mendukung untuk kehidupan larva dan nimfa insekta.
Kata Kunci : Kepadatan, insekta, Batang Antokan
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ABSTRACT
Aquatic insect is the type of an insect that a part or whole of phase his life
be inside water. Batang Antokan was a river which is in Kabupaten Agam. Batang
Antokan that it was used as their source of livelihood and places exertion for the
people around. Based on survey in the field mining sand the use of a machine
dompeng. Mining the sand by the use of a machine this can damage a substrate
these waters.With respect to has been conducted research on density insekta on
the Batang Atokan in Jorong Pasar Durian Manggopoh Kenagarian Manggopoh
Kabupaten Agam . The study is done at the Desembar-Januari 2018 , with the
survey descriptive , the smpel under the four based on environmental conditions
on the station. Station set four station purposively sampling .In the station I
langkasai (of agricultural waste disposal), station II at the center of this (the
people apart), station III in the bottom of the standard (sand mining activities) and
on station IV at the garagajo ( after extracting sand). The sample was conducted
in zoology biology laboratory STKIP PGRI West Sumatra . The results of the
study or the number of insekta found ten the genus , seven of the family and four
of the order .High density 48,89 ind / m², lowest of density 1,11 ind / m² .The
condition of physics chemistry such as high waters, pH, DO and speed the current
supports for and nymphs insekta of larval life.
Key Words : Density, Insekta, Batang Antokan
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Sungai merupakan sumberdaya

dan habitatnya di air, sedangkan pada

perairan yang mengalir secara terus

udara dan alat pernafasan menggukan

menerus pada arah tertentu, sumber air

trakea

tersebut berasal dari tanah, air hujan

Ferianto, 2012).

fase imago habitatnya di darat atau

dan air permukaan yang menjadi
semakin

besar,

bergabung

(Natawigena,

1989

dalam

Larva Insekta memiliki peranan

dan

penting dari sudut pandang ekologi

akhirnya bermuara ke laut atau ke

yaitu

perairan terbuka yang luas. Sungai

bioindikator, penyusun rantai makanan

merupakan habitat lotik, tempat aneka

dalam badan perairan dan sebagai

jenis

predator dan sangat toleran terhadap

ikan,

mollusca,

arthropoda

keberadaan

larva

sebagai

termasuk larva dan nimfa insekta dan

pencemaran

air,

cacing yang hidup mencari makan,

dijadikan

indikator

biologis

bereproduksi atau berkembangbiak di

pencemaran

sungai.

Menurut

perairan tersebut.

Sastrawijaya

(1991)

Apabila

Serangga air merupakan jenis
serangga

yang

sebagian

keanekaragaman

sehingga

flora

dan

juga

fauna

atau

ekosistem sungai tinggi menandakan

keseluruhan fase hidupnya berada

kualitas sungai baik yang belum

didalam air. Biasanya habitat dari fase

tercemar,

nimfanya berbeda dengan fase imago,

apabila flora dan fauna rendah, maka

yaitu nimfanya biasa hidup di air.

kondisi

Terdapat alat bernafas semacam insang
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begitu

ini

juga

menandakan

sebaliknya

kualitas

perairan sungai berkurang atau telah

menimbulkan dampak negatif terhadap

tercemar.

kualitas

Berdasarkan

hasil

seperti

adanya

di

perubahan suhu, pH dan oksigen

lapangan dari beberapa masyarakat

terlarut (DO) dalam sungai. Dengan

Jorong

Manggopoh,

adanya perubahan kualitas perairan

bahwa Batang Antokan dimanfaatkan

maka akan berpengaruh juga terhadap

sebagai tempat pertambangan pasir

kehidupan dari biota air yang hidup

oleh

pada Batang Antokan.

Kenagarian

penduduk

menggunakan

survei

perairan

sekitar
mesin

Pertambangan

dengan
Dompeng.

Berdasarkan latar belakang di

dengan

atas, maka telah dilakukan penelitian

pasir

menggunakan

mesin

ini

mengakibatkan

kedalaman

akan

tentang

sungai

”Komposisi

Insekta

pada

Batang Antokan di Jorong Pasar

terus bertambah dan dapat merusak

Durian

subtrat perairan tersebut. Selain itu

Manggopoh Kabupaten Agam”.

Manggopoh

Kenagarian

sungai ini juga dimanfaatkan oleh
masyarakat

sebagai

pembuangan

limbah

BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian
ini

tempat

telah

pertanian,
dilaksanakan pada bulan Desember-

perkebunan dan pembuangan limbah
Januari 2018. Pengambilan sampel
rumah

tangga.

Dengan

adanya
pada perairan Batang Antokan di

aktivitas

masyarakat

di

Batang
Jorong

Pasar

Durian

Manggopoh

Antokan baik secara langsung maupun
Kenagarian Manggopoh Kabupaten
tidak

langsung

akan

dapat
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Agam. Identifikasi sampel dilakukan

langsung

di Laboratorium Zoologi Pendidikan

menetapkan

Biologi STKIP PGRI Sumatra Barat

terdapat pada area pembuangan limbah

Padang.

pertanian yaitu pada daerah Langkasai,
stasiun

di

II

lapangan

4

stasiun.

terdapat

dengan
Stasiun

pada

I

area

Alat dan Bahan
permukiman masyarakat pada daerah
Alat yang digunakan dalam
Lubuk Jua , stasiun III pada area
penelitian ini adalah surber net, botol
penggalian pasir menggunakan mesin
sampel, kantong plastik, botol winkler,
dompeng pada daerah Lubuk Panji dan
pinset, baki, thermometer, pH meter,
pada stasiun IV pada area setelah
mikroskop stereo, labu erlemeyer,
penggalian

pasir

pada

Garagajo.

Pengambilan

daerah

cawan petri, pipet tetes, kertas label,
sampel

selotip, saringan, kamera dan alat-alat
dilakukan pada tepi kiri dan kanan dari
tulis. Bahan yang digunakan adalah
setiap stasiun.
sampel air, alkohol 70%,

MnSO4,

H2SO4 pekat, Amilum 1% KOH/KI,

Cara Kerja

Na2S2O3, dan sampel Insekta.

Pengukuran faktor fisika kimia
air meliputi pengukuran suhu, pH, DO

Metode Penelitian
dan Kecepatan Arus.
Penelitian ini dilakukan dengan
Sampel Insekta diambil pada
metode

survey

deskriptif

dengan
empat stasiun penelitian dan pada

teknik

Purposive

Sampling.
masing-masing stasiun dibuat titik

Pengambilan sampel dilakukan secara
5

pengambilan

sampel

ditetapkan.

Sampel

yang

telah

fisika-kimia air, kemudian sampel

diambil

bentos dibawa ke Laboratorium untuk

menggunakan Surber Net kemudian

diidentifikasi.

saring. Hasil saringan dimasukkan
Analisis Data
kedalam plastik dan diberi alkohol
Data

kepadatan

dihitung

70% sebanyak 1 ml untuk pengawetan
menggunakan rumus :
kemudian ditutup dengan isolasi dan
K=

diberi label. Setelah pengukuran faktor

(Suin, 2002)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Penelitian yang telah dilakukan tentang komposisi Insekta pada Batang
Antokan di Jorong Pasar Durian Manggopoh Kenagarian Manggopoh Kabupaten
Agam didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Kepadatan Insekta pada Batang Antokan di Jorong Pasar Durian Manggopoh
Kenagarian Manggopoh Kabupaten Agam
Ordo/Familia/Genus
Ephemeroptera
Baetidae
Acentrella
Baetis
Heptagenidae
Rhitrogena
Thalerosphyrus
Leptophlebiidae
Thraulodes
Paraleptoplebia
Ephemeridae

Stasiun I
(ind/m²)

Stasiun II
(ind/m²)

Stasiun III
(ind/m²)

Stasiun IV
(ind/m²)

0
0

0
4,44

1,11
1,11

0
2,22

0
0

1,11
0

3,33
0

0
1,11

14,44
0

26,67
0

12,22
0

2,22
1,11
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Ephemerella

Plecoptera
Pertoperlidae
Pertopela
Coleoptera
Elmidae
Dubiraphia
Diptera
Simuliidae
Simulium
Jumlah

0

2,22

0

0

10

10

2,22

2,22

30

48,89

16,67

26,67

4,44
58,88

0
93,33

0
36,66

0
35,55

Tabel 2. Pengukuran parameter fisika kimia perairan pada Batang Antokan di Jorong
Pasar Durian Manggopoh Kabupaten Agam
No Parameter
Stasiun
I
II
III
IV
1.
Suhu (ºC)
26
27
28
28
2.
pH
7
6,7
6,9
7
3.
DO (Oksigen Terlarut) (mg/L)
7,5
7,1
7,3
7,7
4.
Kecepatan Arus (m/dt)
0,78
0,67
0,19
0,67
pesat

Pembahasan
Berdasrkan

Tabel

diperairan,

menghasilkan

1

telur

induk

betina

sebanyak

tiga

menunjukkan bahwa kepadatan yang

sampai delapan larva dalam satu

paling tinggi di Batang Antokan di

indukan yang akan menetaskan larva

Jorong

membuat

Pasar

Durian

Manggopoh

kepadatan

dari

genus

Kenagarian Manggopoh Kabupaten

Dubiraphia ini menjadi banyak. Telur

Agam adalah stasiun II yaitu 48,89

tersebut akan menetas dalam lima hari

ind/m² pada genus Dubiraphia. Genus

dan akan menjadi larva.

Dubiraphia berkembang biak secara

pada Ward (1992), sebagian besar ordo

7

Mengacu

Coleoptera bertelur dibawah air, larva

banyaknya tersedia makanan untuk

betina dari

larva dan nimfa insekta yang akan

beberapa

hydrophilida

membawa telur di bagian bawah perut.

berkembang biak secara baik.

Kumbang semiakuatik dan beberapa

Kepadatan

terendah

yang

bentuk ordo Coleoptera sebenarnya

didapatkan pada sungai yaitu 1,11

menyimpan telur pada area tepi yang

ind/m². Genus yang ditemukan yaitu

basah. Disini umumnya tiga sampai

Rhitrogena

delapan larva yang akan menetas.

penelitian yang merupakan tempat

Larva pada tahap akhir umumnya

pembuangan limbah masyarakat, pada

meninggalkan

membuat

stasiun III genus yang ditemukan yaitu

ruang untuk berkembangbiak, hampir

Acentrella dan genus Baetis diduga

semua spesies air pada iklim sedang.

bahwa

Stasiun

air

berada

lokasi

pada

penelitian

lokasi

yang

pada

merupakan lokasi pertambangan pasir

seperti

yang menggunakan mesin dompeng

pembuangan limbah rumah tangga

oleh warga setempat. dan pada stasiun

baik limbah organik maupun limbah

IV

anorganik.

Thalerosphyrus

perumahan

II

untuk

bahwa

penduduk,

Limbah

organik

yang

genus

yang

ditemukan
dan

yaitu
genus

dihasilkan seperti sisa-sisa syuran,

Paraleptoplebia diduga bahwa lokasi

buah-buahan, sisa makanan dan sisa

penelitian

dapur lainnya. Adanya sisa makanan

tanpa adanya aktifitas

atau limbah rumah tangga yang masuk

disekitar

ke sungai tersebut mengakibatkan

penggalian
8

yang merupakan

lokasi

masyarakat

perairan

atau

pasir.

Mengacu

setelah
pada

Widodo (1997) dalam Purnami et.al

keberadaan larva dan nimfa insekta

(2010),

tersebut.

faktor

mempengaruhi

utama
jumlah

yang
bentos,

Berdasarkan

Tabel

2

keragaman jenis, dan dominasi, antara

menunjukkan hasil pengukuran faktor

lain adanya kerusakan habitat alami,

fisika kimia perairan pada Batang

pencemaran kimiawi, dan perubahan

Antokan di Jorong Pasar Durian

iklim.

Manggopoh Kenagarian Manggopoh
Berdasarkan

1

Kabupaten Agam. Faktor lingkungan

menunjukkan bahwa kepadatan total

perairan seperti suhu dan pH dari

Insekta

dari

keempat stasiun penelitian mendukung

keempat stasiun pengamatan adalah

untuk kehidupan larva dan nimfa

stasiun II yaitu 93,33 ind/m² yang di

insekta. Suhu dari ketiga stasiun

pengaruhi oleh limbah rumah tangga

berkisar 26ºC-28ºC, pH air yang

yang membuat kehidupan dari larva

didapatkan berkisaran 6,7-7. Mengacu

dan

berkembang.

pada Michael (1994) suhu optimum

Kepadatan total terendah dari keempat

untuk kehidupan bentos berkisar 24ºC-

stasiun pengamatan adalah stasiun IV

30ºC.

yaitu 35,55 ind/m².

Stasiun IV

dalam Junda (2012) Kisaran pH air

merupakan tempat yang tidak ada

yang normal adalah 6-8, pH optimum

aktivitas

8,0-8,7.

yang

nimfa

Tabel

paling

insekta

masyarakat

mengakibatkan

tinggi

disana

makanan

dan
yang

Menurut

Elfinufajri

(2009)

Sedangkan faktor lingkungan

didapatkan tidak seimbang dengan

perairan
9

lainnya

seperti

oksigen

terlarut (DO) keempat stasiun berkisar

SIMPULAN

antara 7,1-7,7 mg/L mendukung untuk

Berdasarkan hasil penelitian

kehidupan larva dan nimfa insekta.

yang telah dilakukan pada Batang

Kenudian kecepatan arus dari keempat

Antokan di Jorong Pasar Durian

stasiun

m/dt.

Manggopoh Kenagarian Manggopoh

Menurut kordi (2007) kisaran oksigen

Kabupaten Agam dapat disimpulkan

terlarut

bahwa :

berkisar

ideal

0,78-0,19

untuk

kehidupan

organisme perairan adalah 5-7 mg/L.

1. Kepadatan tertinggi yaitu 48,89

Kecepatan arus tersebut tergolong

ind/m² pada stasiun II, kepadatan

cepat seperti yang dikemukakan oleh

terendah yaitu 1,11 ind/m² pada

Mason (1981) dalam Rizkya (2012)

stasiun II, III dan IV.

yang
berarus

mengelompokkan
sedang

perairan

2. Kondisi

(0,25–0,5m/dtk),

seperti

fisika
suhu,

kimia
pH,

perairan
DO

dan

sebagaimana yang dikemukakan oleh

kecepatan arus mendukung untuk

Supriharyono (2000) dalam Rizkya

kehidupan larva dan nimfa insekta.

(2012)

bahwa

mempengaruhi

arus
sebaran

sangat
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DENSITY OF PHYTOPLANKTON IN BATANG TAKUNG RIVER
NAGARI SIAUR KAMANG BARU DISTRICT
SIJUNJUNG DISTRICT
KERAPATAN FITOPLANKTON DI SUNGAI BATANG TAKUNG
NAGARIAN SIAUR KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG
Nora Arvia Putri
Program Studi Pendidikan Biologi SKIP PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
Email : Noraarvia77@gmail.com
ABSTRACT
Phytoplankton are very small living things that live in the waters. The
phytoplankton life is influenced by aquatic chemical physics. Batang Takung
River is one of the waters located in Nagari Siaur Kamang Baru District Sijunjung
District. This river is used by residents to perform various activities such as
bathing, washing, latrines, fishing grounds, household garbage dumps and quarry
and sand and used as a waste disposal site of rice fields and serve as the
prohibition of the ban. The existence of various activities of the population will
affect the condition of the chemical physics of the water. Changes in the physical
condition of aquatic chemistry will also affect the presence of phytoplankton.
Therefore has been conducted research on the density of phytoplankton in the
River Batang Takung Nagari Siaur Kamang Baru District Sijunjung District. This
research has been conducted from August to October 2017 in Sungai Batang
Takung Nagari Siaur Kamang Baru District Sijunjung District. This research is
done by descriptive survey method that is sample collection directly in field. The
determination of the station is done by purposive sampling, that is based on river
variation / condition. Sampling was done on three stations. At each station is done
on three points, namely the left side of the river, the middle and the right side of
the river body. Station I before the ban, before the rice field area, and away from
the settlement. Station II of rock and sand mining area, prohibition area,
residential area. Station III after stone and sand mining, after prohibition area,
paddy field area, and fishing area for the population. Based on the research result,
there are 26 genus of phytoplankton consisting of 3 classes. Based on the station,
the highest density is station III with 40.95 individuals / liter, while the lowest is
station II with 24,34 individuals / liter. Based on the class, the highest density was
the Bacillariophyceae class with 38.66 individuals / liter, while the lowest was
Chlorophyceae class with 19.24 individuals / liter. Water factors such as
temperature, pH, DO, CO2 in Batang Takung River Nagari Siaur Kamang Baru
District Sijunjung District supports phytoplankton life. While other water factors
such as current velocity are less supportive of phytoplankton life.
Keywords: Density, Phytoplankton, River.
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I. PENDAHULUAN
Fitoplankton merupakan makhluk hidup yang sangat kecil dan hidup
melayang-layang di perairan. Fitoplankton biasanya tidak bisa dilihat oleh mata
telanjang, karena berukuran sangat kecil. Fitoplankton dapat melakukan
fotosintesis karena memilki zat hijau daun atau klorofil (Mardiastutik, 2010).
Fitoplankton merupakan produser primer yang sangat penting karena merupakan
dasar dari rantai makanan di ekosistem perairan (Wijoyono, 2013). Sebagai
produsen primer fitoplankton berperan sebagai penghasil oksigen dan makanan
bagi organisme perairan lain. Selain itu keberadaan fitoplankton dapat dijadikan
sebagai bioindikator adanya perubahan kualitas lingkungan perairan yang
disebabkan ketidakseimbangan suatu ekosistem akibat beban pencemaran.
Sungai Batang Takung terdapat di Nagari Siaur Kemacamatan Kamang
Baru Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Batang
Takung dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas bagi penduduk setempat seperti
mandi, mencuci, kakus, tempat penangkapan ikan, tempat pembuangan sampah
rumah tangga dan tempat penggalian batu dan pasir serta dijadikan sebagai tempat
pembuangan limbah dari areal persawahan yang berada di sepanjang aliran sungai
Batang Takung, aliran limbahnya langsung masuk ke sungai tanpa melalui proses
pengolahan, sehingga kandungan pupuk dan pestisida yang digunakan oleh petani
akan masuk ke sungai.
Batang Takung juga dijadikan sebagai lubuk larangan, sebagai tempat
pertumbuhan dan pembesaran ikan sejak bulan juli 2016, panjang sungai yang
dijadikan sebagai lubuk larangan yaitu berkisar 2 km, dan ± 8000 bibit ikan yang
di masukkan ke sungai tidak diberi makan sama sekali, hanya mengharapkan
pakan alami dari sungai yaitu berupa fitoplankton, hal ini akan berpengaruh pada
kehidupan fitoplankton yang merupakan pakan alami ikan, karena akan
menyebabkan berkurangnya jumlah fitoplankton tertentu dan akan menyebabkan
tidak seimbangnya ekosistem perairan.
Akibat dari berbagai aktifitas tersebut, maka secara tidak langsung akan
mempengaruhi kondisi fisika kimia perairan Batang Takung. Sementara
kehidupan fitoplankton dipengaruhi oleh faktor fisika kimia perairan. Perubahan
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mempengaruhi kondisi fisika kimia perairan akan berdampak pula terhadap
keberadaan fitoplankton.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti telah melakukan
penelitian tentang kerapatan Fitoplankton di Sungai Batang Takung Nagari Siaur
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Kerapatan Fitoplankton di Sungai Batang Takung Nagari Siaur
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey deskriptif yaitu koleksi
sampel secara langsung di lapangan. Penetapan stasiun dilakuan secara purposive
sampling, yaitu berdasarkan pada variasi/kondisi sungai. pengambilan sampel
dilakukan pada tiga stasiun, pada masing-masing stasiun dilakukan pada tiga titik
yaitu bagian sisi kiri sungai, tengah dan bagian sisi kanan dari badan sungai.
Stasiun I berada pada area sungai sebelum lubuk larangan, sebelum area
persawahan, dan berada jauh dari pemukiman penduduk. Stasiun II berada pada
area penambangan batu dan pasir, area lubuk larangan, area pemukiman
penduduk, dan berbagai aktifitas dilakukan oleh penduduk seperti mandi,
mencuci, kakus dan juga area Lubuk larangan. Stasiun III sesudah penambangan
batu dan pasir, sesudah

area lubuk larangan, area persawahan, dan area

penangkapan ikan bagi penduduk.
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III. HASIL
Tabel 1. Kerapatan Fitoplankton di Sungai Sungai Batang Takung Nagari
Siaur Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
No.

Kelas dan Genus

Chlorophyceae
1.
Pediastrum
2.
Scenedesmus
3.
Cylendrocapsa
4.
Volvox
5.
Pandorina
6.
Oedogonium
7.
Cladophora
8.
Closterium
9.
Cosmarium
10. Desmidium
11. Spirogyra
Ʃ per kelas
Bacillariophyceae
12. Nitzschia
13. Cymbella
14. Ghomponema
15. Fragillaria
16. Synedra
17. Gyrosigma
18. Navicula
19. Diploneis
20. Pinnularia
21. Surirella
Ʃ per kelas
Cyanophyceae
22.
Rivullaria
23.
Oscillatoria
24.
Lyngbya
25.
Spirulina
26.
Hapalosiphon
Ʃ per kelas
Ʃ perstasiun

Stasiun I
(ind/l)

Stasiun II
(ind/l)

Stasiun III
(ind/l)

0
0
0,75
0
0
1,58
0,92
0,58
0
0,08
0

0
0
1,33
0
0
1,17
2,67
0,42
0
0
0

0,67
0,08
0,58
0,17
0,08
5,08
0,83
1,83
0,17
0,25
6

0,67
0,08
2,66
0,17
0,08
7,83
4,42
2,83
0,17
0,33
6,00
25,24

0,25
0
0
7,42
0,42
0
0
0
0
0,17

0,42
0
0
5,42
0,75
0,5
0,08
0
1,58
1

0,83
0,5
0,58
6,67
4,83
0,5
3,42
1,08
1,41
0,83

1,50
0,50
0,58
19,51
6,00
1,00
3,50
1,08
2,99
2,00
38,66

2,42
2,75
0,25
5,75
1,17

2,5
0,58
0,25
1,67
4

1,41
0,25
0,33
1,41
0,91

6,33
3,58
0,83
8,83
6,08
25,65

24,51

24,34

Ʃ

40,95

Tabel 2. Faktor Fisika Kimia Air Sungai Batang Takung Nagari Siaur
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
No.
Parameter
Stasiun I
Stasiun II
Stasiun III
o
1. Suhu ( C)
27
26
28
2. pH
7,3
6,3
7,4
3. DO (mg/L)
7,74
7,74
7,37
4. CO2 Bebas (mg/L)
2,34
2,34
2,34
5. Kecepatan Arus
0,22
0,59
0,29
(m/dt)
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IV. PEMBAHASAN
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kerapatan total fitoplankton paling
tinggi di Sungai Batang Takung Nagari

Siaur Kecamatan Kamang Baru

Kabupaten Sijunjung adalah stasiun III yaitu 40,95 individu/liter. Hal ini
disebabkan karena stasiun III yang dekat dengan persawahan . Aliran limbah
sawah yang mengandung unsur hara seperti kandungan pupuk, pestisidadan unsur
hara laninnya akan masuk ke aliran sungai sehingga secara akan berpengaruh
terhadap kualitas perairan . Perubahan kualitas perairan perairan juga akan
mempengaruhi keberadaan fitoplankton. Hal ini sesuai dengan pendapat Odum
(1993) dalam Pramono (2011) bahwa kegiatan pertanian secara langsung ataupun
tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas perairan yang disebabkan oleh
penggunaan bermacam-macam pupuk buatan atau pestisida. Penggunaan pupuk
buatan yang mengandung unsur P dan N dapat menyuburkan perairan, dan
mendorong pertumbuhan ganggang serta tumbuhan.
Stasiun dengan kerapatan total fitoplankton paling rendah adalah stasiun II
yaitu 20,73 individu/liter. Hal ini disebabkan karena stasiun II berada dekat
dengan area pemukiman penduduk sehingga limbah yang dihasilkan dari rumah
penduduk akan mempengaruhi keberadaan fitoplankton. Menurut Wardhana
(2004) dalam Pramono (2011) bahwa air limbah dan bahan buangan yang di
buang ke air dapat mengubah pH air. Pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan
organisme dalam air.
Selain itu faktor fisika kimia periaran seperti suhu dan kecepatan arus
kurang mendukung kehidupan fitoplankton. Pada stasiun II suhunya berkisar 26º
C yang merupakan suhu terendah dari suhu stasiun lainnya sehingga diduga
kemungkinan kemunculan fitoplankton juga lebih kecil dibandingkan stasiun
lainnya. Kemudian kecepatan arus pada stasiun II yaitu 0,59 m/dtk yang termasuk
pada kategori arus cepat dan tidak mendukung kehidupan fitoplankton. Menurut
Asriyana dan Yuliana (2012), bahwa suhu yang optimum bagi pertumbuhan
fitoplankton di perairan adalah 20ºC – 30º C. Menurut Wielch (1980) dalam
Wijaya (2009) bahwa kecepatan arus dari 0,5-1 m/dtk tergolong kecepatan arus
cepat.
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Kerapatan total fitoplankton tertinggi dari ketiga stasiun penelitian adalah
kelas Bacillariophyceae yaitu 38,66 individu/liter. Hal ini disebabkan karena
Bacillariophyceae memiliki dinding sel yang mengandung Silika yang
memperkuat dindingnya sehingga kelas ini mampu beradaptasi dengan baik pada
berbagai kondisi perairan. Selain itu, kelas Bacillariophyceae bersifat kosmopolit
atau tersebar secara luas. Menurut Kawaroe, dkk (2010) bahwa Bacillariophyceae
atau diatom mendominasi fitoplankton di laut dan sering ditemukan di perairan
tawar dan payau. Dinding selnya dilindungi kapsul yang tersusun oleh silikon
oksida (SiO2). Menurut Werner (1977) dalam Umiatun dkk (2017) bahwa ciri
khas diatom ditunjukkan dengan adanya pahatan tertentu pada dinding selnya
yang terdiri dari silika, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap tekanan
lingkungan.
Kelas dengan kerapatan total fitoplankton terendah dari ketiga stasiun
penelitian adalah kelas Chlorophyceae yaitu 25,24 individu/liter. Hal ini
disebabkan karena suhu perairan yang berkisar antara antara 26ºC – 28ºC kurang
cocok untuk kehidupan Chlorophyceae. Menurut Effendi (2000) dalam Asriyana
dan Yuliana (2012) bahwa Chlorophyceae akan tumbuh dengan baik pada kisaran
suhu 30-35 ºC.
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan hasil pengukuran faktor fisika kimia
seperti suhu, pH, DO, CO2 perairan di Sungai Batang Takung Nagari Siaur
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung mendukung untuk kehidupan
fitoplankton. Suhu dari ketiga stasiun yang berkisar antara 26ºC – 28ºC, derajat
keasaman (pH) dari ketiga stasiun yang berkisar 6,3 – 7,4 , oksigen terlarut (DO)
dari ketiga stasiun berkisar antara 7,37 mg/L – 7,74 mg/L, dan konsentrasi karbon
dioksida bebas (CO2) ketiga stasiun berkisar 2,34 mg/L. Menurut Asriyana dan
Yuliana (2012), bahwa suhu yang optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di
perairan adalah 20ºC – 30º C. Menurut Pescod (1973) dalam Asriyana dan
Yuliana (2012) bahwa derajat keasaman (pH) yang ideal untuk fitoplankton di
perairan yaitu 6.5-8.0. Menurut Sari dkk (2013), fitoplankton mampu berkembang
baik dengan kondisi oksigen terlarut di atas 3 mg/L dan maksimal sebesar 14,16
mg/L. Menurut Sari dkk (2013) menyatakan bahwa fitoplankton dapat
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berkembang dengan baik pada kandungan karbondioksida yang masih ditoleransi
yaitu 12 mg/L.
Faktor lingkungan lain yaitu kecepatan arus dari stasiun I adalah 0,22
m/dtk termasuk kategori kecepatan arus lambat, stasiun II adalah 0,59 m/dtk
termasuk kategori kecepatan arus cepat, dan stasiun III adalah 0,29 m/dtk
termasuk kategori kecepatan arus sedang. Kecepatan arus yang paling cocok
untuk kehidupan fitoplankton adalah stasiun I, stasiun II tidak mendukung dan
stasiun III kurang mendukung. Menurut Wielch (1980) dalam Wijaya (2009)
bahwa sungai yang memiliki kecepatan arus 0,1-0,24 m/dt termasuk kategori arus
lambat, 0,25-0,49 m/dt termasuk kategori arus sedang dan 0,5-1 m/dt termasuk
kategori cepat. Menurut Mardiastutik (2010) bahwa air sungai yang mengalir
deras tidak mendukung keberadaan plankton untuk berdiam diri, karena akan
terbawa arus.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan di Sungai Batang Takung
Nagari Siaur Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan
bahwa:
1. Berdasarkan stasiun, kerapatan tertinggi adalah stasiun III dengan 40,95
individu/liter, sedangkan terendah adalah stasiun II dengan 24,34
individu/liter.

Berdasarkan

kelas,

kerapatan

tertinggi

adalah

kelas

Bacillariophyceae dengan 38,66 individu/liter, sedangkan terendah adalah
kelas Chlorophyceae dengan 19,24 individu/liter.
2. Faktor perairan seperti suhu, pH, DO, CO2 di Sungai Batang Takung Nagari
Siaur Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung mendukung
kehidupan fitoplankton. Sementara faktor perairan lain seperti kecepatan
arus kurang mendukung kehidupan fitoplankton.
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ABSTRACT
Implementation of the introductory and laboratory techniques practical is an activity to increase
students' skills in using tools and materials in the laboratory. In conducting practical activities,
students are assisted by a handbook who has been designed by a lecturer of the introductory and
laboratory engineering team. The handbook that has been developed by the lecturer team of
introductory and laboratory techniques is oriented Problem Based Learning (PBL) approach. The
purpose of this research is to observe the implementation of Problem Based Learning (PBL) in
practical for introductory and laboratory techniques subject. This research is a development
research using 4D model. This research stage in develops effectiveness. Data is processed by the
formula percentage. The result of the research showed that the implementation of Problem Based
Learning (PBL) stages in the development of Problem Based Learning (PBL) practical handbook
introductory and laboratory techniques subject is very accomplished with 95.17%. Therefore, it
is concluded that the implementation of Problem Based Learning (PBL) in the practical at
introductory courses and laboratory techniques is very well done.
Keywords: Problem Based Learning (PBL), Introduction and Laboratory Techniques, Handbook.
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ABSTRAK
Pelaksanaan praktikum matakuliah pengenalan dan teknik laboratorium merupakan kegiatan
untuk menambah keterampilan mahasiswa dalam menggunakan alat dan bahan di laboratorium.

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum, mahasiswa dibantu oleh penuntun praktikum yang
telah dirancang oleh dosen tim mata kuliah pengenalan dan teknik laboratorium. Penuntun yang
telah dikembangkan oleh tim dosen mata kuliah pengenalan dan teknik laboratorium berorientasi
pada pendekatan Problem Based Learning (PBL). Tujuan penelitian ini adalah melihat
keterlaksanaan tahapan Problem Based Learning (PBL) pada pengembangan penuntun
praktikum berorientasi Problem Based Learning (PBL) matakuliah pengenalan dan teknik
laboratorium. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model
4D. Tahap penelitian ini adalah tahap develop pada efektifitas. Data diolah dengan rumus
persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan tahapan Problem Based
Learning (PBL) pada pengembangan penuntun praktikum berorientasi Problem Based Learning
(PBL) mata kuliah pengenalan dan teknik laboratorium adalah sangat terlaksana dengan 95.17%.
Maka diperoleh kesimpulan bahwa keterlaksanaan tahapan Problem Based Learning (PBL) pada
pengembangan penuntun praktikum berorientasi Problem Based Learning (PBL) matakuliah
pengenalan dan teknik laboratorium sangat terlaksana.
Kata Kunci: Problem Based Learning (PBL), Pengenalan dan Teknik Laboratorium, Penuntun
Praktikum.

IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY APPROACH IN ANIMAL PHYSIOLOGY
PRACTICAL
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Studi Biologi, Universitas Negeri Padang

2Program

Email: rinaroesdi68@gmail.com
ABSTRACT
Animal Physiology lecturer developed handbook oriented guided inquiry approach. This
development is done so that students can improve their creativity and ability in finding
knowledge during laboratory through a guided inquiry approach. Guided inquiry emphasizes the
ability of students to find new ideas and ideas during practical activities. This research aims to
know the implementation of guided inquiry approach to the implementation of animal
physiology practical. This research is development research at development stage with 4D
model. Data is processed by the formula percentage. Based on the results of the research that has
been done, the guided inquiry approaches at the time of practical implementation get 89% value
that is very done. And it can be concluded that the stage of guided inquiry approach in the
implementation of animal physiology practicum is done.
Keywords: Guided Inquiry, Animal Physiology, Practical Handbook.

KETERLAKSANAAN PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING PADA
PELAKSANAAN PRAKTIKUM FISIOLOGI HEWAN
Rina Widiana1, Ramadhan Sumarmin2, Diana Susanti1, Silvi Susanti 1
1Program

Studi Pendidikan Biologi, STKIP PGRI Sumatera Barat
Studi Biologi, Universitas Negeri Padang

2Program

Email: rinaroesdi68@gmail.com
ABSTRAK
Tim dosen matakuliah Fisiologi Hewan mengembangkan penuntun praktikum berbasis inkuiri
terbimbing. Pengembangan ini dilakukan agar mahasiswa dapat meningkatkan kreatifitas dan
kemampuannya dalam menemukan pengetahuan selama di laboratorium melalui pendekatan
inkuiri terbimbing. Inkuiri terbimbing menekankan kemampuan mahasisiwa untuk menemukan

ide-ide dan gagasan baru selama kegiatan praktikum. Penelitian ini berrtujuan untuk mengetahui
keterlaksanaan pendekatan inkuiri terbimbing pada pelaksanaan praktikum fisiologi hewan.
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan pada tahap develop dengan model 4D. Data
diolah dengan rumus persentase. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka
pendekatann inkuiri terbimbing pada saat pelaksanaan praktikum memperoleh nilai 89% yaitu
sangat terlaksana. Dan dapat disimpulkan bahwa tahapan pendekatan inkuiri terbimbing pada
pelaksanaan praktikum fisiologi hewan sangat terlaksana.
Kata Kunci: Inkuiri Terbimbing, Fisiologi Hewan, Penuntun Praktikum.

STRATEGIES GUIDED NOTE TAKING CONTAINED MEDIA POWER
POINT ON THE UNDERSTANDING CONCEPT OF STUDENTS
OF MOTORIZATION SYSTEM IN SMP
MUHAMMADIYAH 6 PADANG
Elgi Sesmita Aldes, Gustina Indriati, dan Ade Dewi Maharani
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
elgisesmita27@gmail.com

ABSTRACT
The low learning outcomes of students of class VIII SMP Muhammadiyah 6
Padang who is still under the KKM because the learning process takes place
monotonically, usually the teacher is only dominant using lecture and media
methods used the whiteboard and students' understanding of the less material. To
overcome these problems can be used Guided Note Taking strategy with
PowerPoint media. The purpose of this research is to know the implementation of
Guided Note Taking strategy with PowerPoint media toward the understanding of
students' concept of motion system material in VIII SMP Muhammadiyah 6
Padang. The type of this research is experimental research with a student
population of class VIII SMP Muhammadiyah 6 Padang in 2017/2018.
Experimental class VIII1 and control class VIII2 were taken using purposive
sampling technique. The design of this research is Randomized Control Group
Postest Only Design. The research instrument used to measure concept
comprehension is an objective form of written test of 67 items that have been
validated which is given at the end of the study. Data analysis of sample class test
result used by t-test. The result of research got the average value of experimental
class result 57,38 with 18% completeness and control class 45,60 with 4%
completeness. T-test results obtained tcount> ttable, that is tcount = 2.43 with ttable =
1.68, then stated hypothesis H1 accepted. So it can be concluded that the
implementation of Guided Note Taking strategy accompanied by PowerPoint
media can improve understanding of students' concepts of classroom motion
material VIII SMP Muhammadiyah 6 Padang.
Keywords: Guided Note Taking, Media Power Point, Concept Understanding
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat bagian tanaman Pinang
(Areca catechu) terhadap pengendalian Keong mas (Pomaea caniculata L.).
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2017. Tempat penelitian
adalah di Jorong Sawah Luar Kenagarian Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
Kab. Lima Puluh Kota.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mengetahui
pengaruh penggunaan tanaman Pinang (Areca catechu) dalam pengendalian
populasi Keong mas (Pomacea caniculata L.) yang merupakan hama pada
tanaman padi. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu pemakaian beberapa bagian
tanaman Pinang (Areca catechu) berpengaruh dalam menekan populasi Keong
mas (Pomacea caniculata L.).
Dari hasil penelitian ternyata kematian Keong mas (Pomacea caniculata
L.) yang paling tinggi adalah dengan pemberian serbuk Pinang dan kulit biji
Pinang. Dari analisa statistik didapatkan F hitung 22,39 lebih besar dibandingkan
dengan F tabel, pada taraf nyata 5% sebesar 3,49% dan 1% sebesar 5,95%
sehingga hipotesis di terima. Dari uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) yaitu
pada taraf 5% sebesar 4,48 dan pada taraf 1% sebesar 6,28 yang terbaik adalah
serbuk Pinang dan kulit biji Pinang.
Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat pengaruh
penggunaan serbuk Pinang dan kulit biji Pinang untuk menekan populasi Keong
mas (Pomacea caniculata L.).

Kata kunci :

Pinang (Areca catechu) dan Keong mas (Pomacea caniculata L.).

ABSTRACT
This study aims to determine the benefits of the plant Areca (Areca
catechu) on the control of Keong Mas (Pomaea caniculata L.). The research was
conducted in March to June 2017. Research site is in the Jorong Sawah Luar
Kenagarian Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota.
This research uses experimental methods to determine the effect of the use
of plants Areca Nut (Areca catechu) in the control population Keong Mas

(Pomacea caniculata L.) which is a pest in rice plants. The hypothesis in this
research that the use of some parts of the plant Areca Nut (Areca catechu) will
take effect in suppressing the population of Keong Mas (Pomacea caniculata L.).
From the results of the study was death Keong Mas (Pomacea caniculata
L.) is the highest with the provision of pollen and seed coat Pinang Pinang. From
the statistical analysis obtained 22.39 F count is greater than the F table, the real
level of 5% amounting to 3.49% and 1% at 5.95% so the hypothesis accepted.
From further testing LSD (Smallest Real Difference) which is at the level of 5%
amounting to 4.48 and at 1% level of 6.28 is best powder Pinang and the seed
coat.
In this research can be concluded that there are benefits of using a nut shell
powder Pinang Pinang and to suppress the Keong Mas (Pomacea caniculata L.).

Key words :

Pinang (Areca catechu) and Keong mas (Pomacea caniculata L.).

PENDAHULUAN

Hama, penyakit dan gulma tanaman merupakan salah satu faktor
pembatas dalam usaha meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu apabila
tanaman padi terserang hama dan penyakit, maka perlu dilakukan tindakan
pemberantasan dan pengendalian. Usaha pemberantasan dan pengendalian
bertujuan untuk mengurangi dan membebaskan tanaman padi dari gangguan hama
dan penyakit, sedangkan metode yang digunakan bisa dari yang sederhana sampai
dengan yang mutakhir. Perlu diketahui bahwa timbul dan berlangsungnya
aktivitas hama dan penyakit tidak dengan begitu saja tanpa adanya campur tangan
manusia. Manusia dengan segala tingkah dan aktivitasnya secara tidak disadari
akan mengakibatkan berubahnya ekosistem dari yang mula-mula stabil menjadi
kurang stabil, dan hal ini lambat laun juga akan mengakibatkan perubahan status
hama dan penyakit dari yang semula tidak berarti manjadi status hama yang
sangat merugikan.

Salah satu hama yang menyerang tanaman padi adalah keong mas
(Pomacea caniculata). Hama ini harus dikendalikan karena memakan tanaman
padi muda serta dapat menghancurkan tanaman pada saat pertumbuhan awal.
Dengan kepadatan populasi sekitar 10-15 ekor per meter persegi, keong mas
(Pomacea caniculata L.) mampu menghabiskan padi muda dalam waktu 3 hari
jika air sawah dalam keadaan tergenang dan menimbulkan kerusakan yang cukup
berat bagi daerah persawahan. Sebetulnya pengendalian hama dan penyakit
tanaman tidak identik dengan penggunaan pestisida, akan tetapi kenyataan di
lapangan menunjukkan dalam usaha pemberantasan hama dan penyakit tidak
terlepas dari pestisida. Meskipun diakui bahwa pestisida berjasa dalam
peningkatan produksi pertanian, tetapi harus diingat bahwa penggunaan pestisida
dapat menimbulkan efek samping yang kadang-kadang sangat berbahaya.
Undang-undang Republik Indonesia no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman disebutkan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan prinsip
pengendalian hama terpadu (Pitojo, 1996:36)

Pinang (Areca catechu) merupakan tanaman palma merupakan komoditi
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Menurut Barlina (2007:99) biji pinang
mangandung tanin, alkaloid, lemak, minyak atsiri, gula dan air. Tanin dan alkaloid
adalah komponen penting dari biji pinang. Tanin tergolong senyawa polifenol
yang dapat larut dalam gliserol, alkohol, tetapi tidak larut dalam benzene, eter dan
petroleum eter. Selanjutnya kadar alkaloid yang berkisar 0,3-1,45%, terdiri dari:
aecolin atau arecaidine methyl ester, arekolidine, arekain, guvakolin dan
isoguvasine. Arekolin merupakan alkoid yang paling aktif. Biji segar mengandung

kira-kira 50% lebih banyak alkaloid, dibandingkan biji yang telah diproses. Selain
itu juga mengandung tanin 15%, kanji, resin dan lemak 14% terdiri dari asam
palmitat, oliat, stearat, kaproat, kaprilat, laurat dan miristat.

Melihat kenyataan di atas, yaitu belum ditemukannya bahan alternatif
yang tepat untuk menghadapi tanaman padi yang diserang keong mas (Pomacea
caniculata L.). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tanaman
pinang bermanfaat untuk mengendalikan populasi keong mas (Pomacea
caniculata L.).
BAHAN DAN METODE
Metode dalam penelitian ini adalah eksperimen. Waktu penelitian
dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2017. Tempat yang akan dijadikan untuk
penelitian di Jorong Sawah Luar Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh
Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota.
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: baskom, kawat, sarung
tangan dan label. Sedangkan bahan yang digunakan adalah: keong mas, serbuk
pinang, kulit biji pinang, daun pinang, tanah lumpur, air dan daun pisang.
Prosedur Penelitian
1. Persiapan Bahan
Ampas serbuk Pinang (Areca catechu) dan kulit biji pinang
(Pomacea caniculata L.) diperoleh dari limbah pengolahan Pinang (Areca
catechu). Daun pinang diambil dari batangnya kemudian dicincang. Kulit

biji pinang juga dihaluskan. Kemudian bahan-bahan tersebut disebarkan
pada baskom yang berisi Keong mas (Pomacea caniculat L.).
2. Persiapan Media
Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah wadah plastik
atau baskom dengan diameter 50 cm. Kemudian dimasukkan lumpur
sawah 1/3 bagian dan bagian atasnya ditutup dengan kawat. Apabila curah
hujan tinggi dilindungi juga dengan daun pisang agar air hujan yang
masuk tidak berlebihan.
3. Menyiapkan Keong Mas
Keong mas (Pomacea caniculata L.) yang dipersiapkan meliputi 30
ekor keong mas. Keong mas (Pomacea caniculat L.) dewasa memiliki
cangkang yang berdiameter sekitar 4 sentimeter dan berat 10-20 gram
untuk tiap-tiap baskom, kemudian diberi serbuk pinang (Areca catechu),
kulit biji pinang (Areca catechu) dan daun pinang (Areca catechu) yang
ditebarkan secara merata ke dalam baskom yang telah dipersiapkan.
4). Pemasangan Label
Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka masing-masing
perlakuan diberi label. Label ditempelkan pada masing-masing baskom..
5). Pemberian Perlakuan
Baskom yang telah berisi lumpur akan diberi dosis dengan 4
perlakuan 4 ulangan yaitu sebagai berikut:
a)

0 g bahan/baskom sebagai kontrol

b)

200 g serbuk pinang / baskom

c)

200 g daun pinang / baskom

d)

200 g kulit biji pinang/ baskom

6) Memasukkan Keong Mas
Keong mas (Pomacea caniculata L.) yang telah disiapkan
dilepaskan ke dalam baskom yang telah dipersiapkan dan telah diberi
perlakuan.
7) Pemberian Perlakuan
Pemberian perlakuan dilakukan sekali dalam percobaan yaitu di
awal memasukkan Keong mas (Pomacea caniculata L.). Keong Mas
berjumlah 30 ekor/baskom.
8) Pengamatan
Pengamatan dilakukan setiap hari yang dimulai dari awal
memasukkan Keong mas (Pomacea caniculata L.) ke dalam baskom.
Pengamatannya selama 4 hari. Yang diperhatikan di sini adalah tingkat
kematian Keong mas (Pomacea caniculata L.) yang diberi bagian tanaman
Pinang (Areca catechu).
Perlakuan pada penelitian ini dapat digambarkan pada bagan berikut ini :
1
A2
5
C1
9
B2
13
D1

2
B1
6
D2
10
D3
14
A3

3
C3
7
B3
11
A1
15
C2

4
D4
8
A4
12
C4
16
B4

Keterangan:
A
B
C
D

= tanpa campuran
= dosis serbuk pinang 200gram
= dosis kulit biji pinang 200 gram
= dosis daun pinang 200 gram

Perbedaan takaran dosis serbuk pinang yang diberikan antara perlakuan
dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan Uji Ststistik menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) menurut Gomez (2007: 8-18, dalam
Syamsuddin Endang).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap Pemanfaatan Tanaman
Pinang (Areca catechu) untuk Pengendalian Populasi Keong mas (Pomacea
caniculata L.) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Rata-rata Tingkat Kematian Keong mas (Pomacea caniculata L.)
No

Perlakuan

1
2
3
4

A
B
C
D
Jumlah

1
13
30
30
14
87

Ulangan
2
3
14
9
30 30
30 30
14 24
88 93

4
7
30
30
19
86

Jumlah perlakuan

Rataan

43
120
120
71
354

10,75
30
30
17,75
88,5

Dari Tabel 1 di atas , dapat diketahui bahwa tingkat kematian Keong mas
(Pomacea caniculata L.) yang paling tinggi adalah Keong mas

(Pomacea

caniculata L.) yang diberi perlakuan serbuk Pinang (Areca catechu) dan kulit biji
Pinang (Areca catechu) yaitu masing-masing 30 ekor. Tingkat kematian Keong
mas (Pomacea caniculata L.) tersebut disebabkan oleh kandungan tanin, alkaloid,
lemak, minyak atsiri, gula dan air. Tanin dan alkaloid adalah komponen penting

dari biji Pinang (Areca catechu). Untuk Keong mas (Pomacea caniculata L.) yang
diberi daun Pinang (Areca catechu) rata-rata kematiannya adalah 17,75 dan
Keong mas (Pomacea caniculata L.) sebagai kontrol adalah 10,75.
Dapat juga dilihat pada grafik berikut ini:

:
Berdasarkan grafik di atas, tingkat kematian Keong mas (Pomacea
caniculata L.) yang paling tinggi adalah perlakuan yang diberi serbuk Pinang
(Areca catechu) dan kulit biji Pinang (Areca catechu). Tingkat kematian keong
mas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Daftar Sidik Ragam dari Tingkat Kematian Keong mas (Pomacea
caniculata L.)
Sumber
Keragaman
Perlakuan
Galat
Umum
KK

Derajat
Bebas
(DB)
3
12
15
13,14%

Jumlah
Kuadrat
(JK)
568,1
101,5
669,6

Kuadrat
Tengah
(KT)
189,3667
8,458333

F hitung

F tabel
5% 1%

22,39

3,49 5,95

Berdasarkan Tabel 2. di atas didapatkan hasil F hitung 22,39 dimana
hasilnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada taraf nyata 5% sebesar
3,49% dan pada taraf nyata 1% sebesar 5,95% sehingga terdapat pengaruh
penggunaan bagian tanaman Pinang (Pomacea caniculata L.) untuk menekan
populasi Keong mas (Pomacea caniculata L.).
Hal itu karena serbuk dan kulit biji Pinang (Areca catechu) banyak
mengandung alkaloid yang menyebabkan tingkat kematian pada hama Keong mas
(Pomacea caniculata L.) tinggi (Barlina,2007:99). Sedangkan dilihat dari tingkat
kematian Keong mas (Pomacea caniculata L.) yang diberi daun Pinang (Areca
catechu) kurang berpengaruh terhadap tingkat kematian Keong mas (Pomacea
caniculata L.). Penyebabnya adalah serat daun Pinang (Areca catechu) kasar,
susah dicerna oleh Keong mas (Pomacea caniculata L.) dan penyebaran alkaloid
menjadi lambat.
Tabel 3. Uji BNT Tingkat Kematian Keong mas (Pomacea caniculata L.)

Perlakuan

Rataan Hasil

A (Kontrol)
10, 75
B 200 gram
30
C 200 gram
30
D 200 gram
17,75
**
berbeda nyata pada taraf 1% dan 5%
tn
= tidak berbeda nyata

Perbandingan dengan
Pembanding
19,25**
19,25**
7tn

Hasil analisa statistik BNT (Beda Nyata Terkecil) terhadap tingkat
kematian Keong mas (Pomacea caniculata L.) menunjukkan bahwa pemberian
serbuk Pinang dan kulit biji Pinang (Areca catechu) berbeda nyata terhadap
tingkat kematian Keong mas (Pomacea caniculata L.).

KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga bagian tanaman Pinang (Areca
catechu) yaitu serbuk pinang, kulit biji pinang dan daun pinang yang diberikan,
ternyata bagian tanaman yang dapat mengurangi populasi Keong mas (Pomacea
caniculata L.) adalah serbuk pinang (Areca catechu) dan kulit biji pinang (Areca
catechu). Bagian tanaman Pinang (Areca catechu) yang kurang mempengaruhi
kematian Keong mas (Pomacea caniculata L.) adalah daun pinang (Areca
catechu).
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ESTIMATION OF WATER POLLUTION STATUS BY ROTIFERA
AS BIOINDICATOR IN BATANG KANDIS KOTO TANGAH
DISTRICT PADANG CITY
PENDUGAAN STATUS PENCEMARAN AIR DENGAN ROTIFERA
SEBAGAI BIOINDIKATOR DI BATANG KANDIS
KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG
Pradila Putri, Lince Meriko, Abizar
Program Studi Pendidikan Biologi SKIP PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
Email: Pradilaputri35@gmail.com

ABSTRK
Batang Kandis merupakan sungai yang terletak di Kecamatan Koto
Tangah Kota Padang. Berbagai aktifitas masyarakat berlangsung di Batang
Kandis seperti pemanfaatan sungai untuk aktivitas sehari-hari masyarakat (mandi,
mencuci dan kakus), pembudidayaan ikan, persawahan, pembuangan limbah
hewan potong, limbah industri pabrik karet dan dapat menurunkan kualitas
sungai. Sehingga perlu dilakukan pengamatan tentang zooplankton yang dapat
dijadikan biondikator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui genus
Rotifera yang dapat dijadikan sebagai bioindikator di Batang Kandis. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan Juli – Oktober 2017 di Batang Kandis Kecamatan
Koto Tangah Kota Padang. Metode yang digunakan adalah purposive sampling
dengan menetapkan 3 stasiun. Stasiun I terletak di aliran sungai sebelum tercemar
oleh limbah cair pabrik karet yang terletak di Batang Kandis Sungai Bangek
Kelurahan Balai Gadang. Stasiun II terletak di aliran masuk limbah karet ke
sungai yang terletak di Kampung Jambak Kelurahan Batipuh Panjang. Stasiun III
terletak di area setelah aliran pembuangan limbah karet yang terletak di Simpang
Kalumpang Kelurahan Batipuh Panjang. Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan Genus Tricocerca dari kelas Rotifera dapat dijadi sebagai Bioindikator
di Batang Kandis. Analisis indeks diversitas dapat disimpulkan bahwa Batang
Kandis tercemar sedang. Faktor fisika-kimia perairan Batang Kandis meliputi:
Suhu 25,5-29 ºC, Kecepatan arus 0,03-0,33 m/s, pH 6-7, Oksigen terlarut 0,37-7
mg/l, TSS 2-30 mg/l dan ammoniak 0,029-1,043 mg/l.
Kata Kunci : Batang Kandis, Bioindikator, Rotifera, Tricocerca

ABSTRACT
Batang Kandis is a river located in District Koto Tangah Padang City.
Various community activities take place in Batang Kandis such as river utilization
for daily activities of the community (bathing, washing, and latrines), fish
cultivation, rice fields, disposal of animal waste, rubber industry waste and can
degrade river quality. So it is necessary to observe the zooplankton that can be
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made bioindicator. The purpose of this research is to know the genus Rotifera
which can be used as the bioindicator in Batang Kandis. This research was
conducted in July - October 2017 in Batang Kandis Subdistrict Koto Tangah
Padang City. The method used is purposive sampling by setting 3 stations. The
station I is located in the river stream before it is polluted by the wastewater of the
rubber plant located in Batang Kandis Bangek River Balai Gadang Village.
Station II is located in the inflatable stream of rubber waste to the river located in
Kampung Jambak Batipuh Panjang Village. Station III is located in the area after
the flow of rubber waste disposal located at Simpang Kalumpang Batipuh Panjang
Village. From the research that has been done Tricocerca genus of Rotifera class
can be as Bioindicator in Batang Kandis. Diversity index analysis can be
concluded that Batang Kandis is contaminated medium. Physical-chemical factors
in Batang Kandis include: temperature 25,5-29 ºC, river velocity 0,03-0,33 m/s,
pH 6-7, dissolved oxygen 0,37-7 mg/l, TSS 2-30 mg/l dan ammoniac 0,029-1,043
mg/l.
Keywords: Batang Kandis, Bioindicator, Rotifera, Tricocerca

A. PENDAHULUAN
Sungai merupakan salah satu ekosistem yang rawan terkontaminasi limbah
dari berbagai aktivitas manusia. Masuknya limbah akan mengganggu kondisi dan
kualitas sungai serta mempengaruhi biota akuatik yang menepati sungai tersebut.
Batang Kandis merupakan sungai yang terletak di Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang. Berbagai aktifitas masyarakat berlangsung di Batang Kandis seperti
pemanfaatan sungai untuk aktivitas sehari-hari masyarakat (mandi, mencuci dan
kakus), pembudidayaan ikan, persawahan, pembuangan limbah hewan potong,
dan limbah industri pabrik karet. Beragam aktifitas yang terjadi di sepanjang
aliran Batang Kandis akan mempengaruhi kondisi fisika dan kimia perairan.
Pada salah satu aliran sungai Batang Kandis yang terletak di Kampung
Jambak Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah di jadikan sebagai
tempat masuknya aliran limbah cair pabrik karet ke sungai. Limbah cair karet
mengandung ammonia, ammonia merupakan kandungan limbah cair karet yang
bersifat toksik di perairan. Amonia yang bersifat racun di perairan berupa amonia
bebas yang tidak terionisasi (unionized), toksinitas ini akan meningkat jika terjadi
penurunan kadar oksigen terlarut, pH dan suhu (Effendi, 2003).
Masuknya berbagai limbah ke Batang Kandis akan mengakibatkan
terjadinya pencemaran perairan Batang Kandis. Salah satu cara untuk menduga
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status pencemaran suatu perairan adalah dengan mengamati organisme yang
hidup di perairan tersebut. Organisme yang dapat digunakan sebagai indikator
terjadinya pencemaran air adalah Plankton. Zooplankton merupakan salah satu
dari organisme akuatik yang dapat digunakan sebagai bioindikator untuk
mendeterminasikan kondisi dari suatu perairan. Zooplankton akan memberikan
respon yang cepat terhadap perubahan kondisi air seperti kadar oksigen terlarut,
pH dan nutrisi (Wenno et al, 2011 dalam Minggawati 2014). Salah satu
zooplankton yang dapat dijadikan sebagai bioindikator ialah Rotifera. Menurut
Townsend (1986) pada sistem perairan tawar yang stabil, komunitas zooplankton
mempunyai anggota yang didominasi oleh Rotifera, hal ini disebabkan karena
Rotifera memiliki penyebaran yang luas dan dapat hidup diberbagai tipe perairan.
Kualitas perairan Batang Kandis juga dilihat tidak hanya ditentukan berdasarkan
parameter fisik kimia saja, tetapi dengan parameter biologis. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui genus Rotifera yang
dijadikan sebagai indikator kualitas perairan di Batang Kandis.

B. BAHAN dan METODE
Bahan yang digunakan adalah formalin 37% dan sampel zooplankton. Alat
yang digunakan selama penelitian ini adalah net plankton, thermometer alkohol,
botol DO, botol film, pH meter, ember plastik 10 liter, mikroskop binokuler, kaca
objek, kaca penutup, gelas ukur, labu erlenmeyer, pipet tetes, benang jagung, bola
pimpong, stopwach, kamera digital. Penelitian ini dilakukan dengan metode
survey deskriptif, yaitu pengambilan sampel secara langsung pada aliran Batang
Kandis. Penetapan lokasi penelitian menggunakan metode purpovise sampling
dengan menetapkan tiga stasiun berdasarkan pada kondisi perairan Sungai Batang
Kandis. Masing-masing stasiun di tetapkan tiga titik pengambilan di tepi kiri,
tengah dan kanan. Stasiun I terletak di aliran sungai sebelum tercemar oleh limbah
cair pabrik karet yang terletak di Batang Kandis Sungai Bangek Kelurahan Balai
Gadang Stasiun II terletak di aliran masuk limbah karet ke sungai yang terletak di
Kampung Jambak Kelurahan Batipuh Panjang` Stasiun III terletak di area setelah
aliran pembuangan limbah karet yang terletak di Simpang Kalumpang Kelurahan
Batipuh Panjang.
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Pengambilan sampel zooplankton menggunakan plankton net yang
dilengkapi dengan botol sampel. Net plankton ditarik secara vertikal, selanjutnya
hasil saringan ditampung dalam botol sampel. Kemudian

diberikan larutan

formalin 37% sebanyak 3 tetes. Masing-masing botol sampel diberi label
berdasarkan lokasi pengambilan sampel. Penghitungan dan identifikasi plankton
dilakukan di Laboratorium Zoologi STKIP PGRI Sumbar. Parameter yang diamati
meliputi parameter fisika kimia perairan. Parameter fisika terdiri dari suhu dan
kecerahan dan parameter kimia terdiri atas pH dan kandungan ammonia. Data
dianalisis dengan rumus berikut:
1. Kepadatan (K)

Keterangan :
n = jumlah palnkton per liter air.
a = jumlah rata-rata planker dalam sub sampel.
c = jumlah sub sampel yang diambil
l = volume sampel air semula

(Michael, 1994)

2. Kepadatan Relatif (KR)

3. Frekuensi (F)

4. Frekuensi Relatif

(Suin dan Syafinah,2006)

5. Indeks Diversitas Shannon-Winner
H’= -∑ Pi InPi
Pi = ni
N

Keterangan :
H’ = Indeks diversitas Shannon-wiener
ni = Jumlah genus ke- i
N = Jumlah total Individu
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C. HASIL
Hasil penelitian tentang Pendugaan Status Pencemaran Air dengan
Rotifera Sebagai Bioindikator di Batang Kandis Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang terlihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 1. Analisis Zooplankton di Batang Kandis
Kelas

Genus

Rotifera Habrotracha
Lycane
Tricocerca

K
Ind/l
1,33
1,67

Stasiun I
Stasiun II
KR
F FR
K
KR
F
%
%
Ind/l
%
16,44
1 13,62 0,75 13,23
1
20,64
1 13,62 0,25 4,41
1

-

-

3,00

37,08

-

-

0,08

2 27,24

1,41

0,33

1,08 19,05

2,33

FR
%
12
12

K
Ind/l
1
0,58

3,96

-

27,96

1,58

Stasiun III
KR F
FR
%
%
13,81 1 13,62
8,01 1 13,62
-

-

-

21,82 2 27,24

JUMLAH

Tabel 2. Indeks Diversitas Zooplankton di Batang Kandis
Stasiun
Stasiun I
Kampung kandis, Sungai
Kelurahan Balai Gadang

Bangek

Stasiun II
Kampung Jambak Kelurahan Batipuh
Panjang

Stasiun III
Simpang Kalumpang Kelurahan Batipuh
Panjang

Genus
Cyclops
Nauplius
Baetis
Hastaperla
Habrotracha
Lycane
Arcella
Astramoeba
Cyclops
Harpacticus
Nauplius
Baetis
Chironomus
Hastaperla
Habrotracha
Lycane
Arcella
Astramoeba
Difflugia
Cyclops
Nauplius
Hastaperla
Habrotracha
Lycane
Arcella
Astramoeba
Difflugia

H’
1,5311

Keterangan
Kualitas air tercemar
sedang

1,9670

Kualitas
sedang

air

tercemar

1,7717

Kualitas
sedang

air

tercemar

Tabel 3. Faktor Fisika Kimia di Batang Kandis Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang
NO

Parameter

Stasiun I

Stasiun II

Stasiun III

1

Suhu

25,5

29

27

2

Kecepatan arus (m/s)

0,33

0,11

0,03

3

pH

6

7

7

4

DO (mg/L)

7,0

0,37

4,42
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5

TSS (mg/L)

2

30

12

6

Ammoniak (mg/L)

0,035

0,029

1,043

D. PEMBAHASAN
Genus dari kelas Rotifera yang ditemukan di Batang Kandis dterdiri atas
tiga genus yaitu: Habrotracha, Lycane dan Tricocerca. Masing-masing genus
memiliki kemampuan untuk dapat bertahan hidup dan berkembang. Kepadatan
tertinggi terdapat pada genus Lycane 1,67 ind/l dan kepadatan terendah pada
genus Tricocerca 0,25 ind/l. Kepadatan relatif tertinggi terdapat genus Lycane
20,64% dan kepadatan relatif terendah 1,41%. Frekuensi yang jarang di jumpai
pada genus Tricocerca yaitu 0,33 dengan frekuensi relatif 3,96%. Dari kelas
Rotifera ini genus Tricocerca hanya dijumpai pada satu stasiun II saja.
Tricocerca termasuk kedalam genus yang penyebarannya relatif luas
diperairan dan memiliki kemampuan adaptasi

terhadap lingkungan yang

berbeda–beda (Thorp, 2001). Pada saat kondisi perairan menurun karena
terjadinya pencemaran, maka jenis-jenis plankton yang hanya menepati perairan
tercemar dan mampu bertahan hidup di perairan yang tercemar dapat
dikategorikan sebagai bioindikator pencemaran air (Kurniawan, 2011). Sehingga
genus Tricocerca dapat dijadikan sebagai bioindikator di Batang Kandis.
Rotifera mempunyai ukuran tubuh yang kecil (Barus, 2002). Nama
Rotifera berasal dari karakter silia yang bergerak dan berotasi yang letaknya dekat
dengan mulut. Silia mengarahkan partikel yang tersuspensi dalam air ke usus.
Beberapa rotifera mekanisme makannya dengan cara gathering (mengumpulkan).
Rotifera memakan partikel yang berukuran 1-20 μm (Moss, 1988). Salah satu
genus dari kelas Rotifera yaitu, Tricocerca memiliki penyaring (filter feeders)
yang dilengkapi dengan bulu-bulu yang sangat halus pada rongga mulut berfungsi
untuk menyaring air yang masuk dan menyerap partikel (Barus, 2002). Adanya
filter feeders pada Tricocerca menyebabkan genus ini mampu bertahan pada
daerah tercemar.
Berdasarkan analisis indeks diversitas zooplankton di Batang Kandis
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, indeks diversitas berkisar antara 1,5311
sampai 1,9670. Nilai indeks diversitas besar dari 1 kecil dari 3 stabilitas
komunitas sedang dan kualitas air tercemar sedang (Fachrul, 2007). Sehingga
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perairan Batang Kandis dikategorikan tercemar sedang. Kegunaan organisme
plankton dalam menentukan indikator kualitas air sangat terbatas karena distribusi
persebaran yang kecil. Informasi yang di dapat dari plankton sebagai indikator
akan lebih baik jika dikaitkan dengan data faktor fisik kimia dan faktor biologi
lainnya (Krebs, 1978).
Nilai pengukuran kondisi fisik dan kimia di Batang Kandis dapat dilihat
pada Tabel 1. Suhu tertinggi terdapat stasiun II tingginya suhu yang terjadi di sini
di karenakan stasiun II dijadikan sebagai tempat masuknya aliran limbah cair
karet ke sungai. Suhu terendah berada di stasiun I dimana titik ini merupakan
bagian hulu yang merupakan daerah perbukitan. Suhu pada ketiga stasiun
berkisaran antara 25,5 ºC – 29 º. Menurut Micheal (1994) suhu yang baik untuk
kehidupan dan perkembangan plankton berkisar antara ± 25-30 ºC. Sehingga suhu
di Batang Kandis masih di kategorikan sebagai suhu optimum perkembangan
zooplankton.
Kecepatan arus air dari suatu badan air menentukan penyebaran
zooplankton yang hidup di badan air tersebut. Kecepatan arus di Batang Kandis
berkisaran 0,03 – 0,33 m/s. Kecepatan arus tercepat pada stasiun I, yaitu 0,33 m/s
dan kecepatan terendah pada stasiun III, yaitu 0,03 m/s. Plankton yang tahan
terhadap derasnya aliran arus air akan mempunyai kemerataan jenis pada setiap
daerahnya. Namun, hal ini juga tergantung substrat dasar yang terkandung dalam
perairan tersebut.
Derajat keasaman (pH) di Batang Kandis berkisaran antara 6-7. Sebagian
besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai pH sekitar 7-8,5
(Effendi, 2003). Nilai pH terendah terdapat pada stasiun I. Menurut Effendi,
derajat keasaman (pH) 6,0 sampai 6,5 pada perairan dapat menyebabkan
keanekaragaman plankton dan bentos sedikit tetapi kelimpahan total, biomassa
dan produktivitas tidak mengalami perubahan.
Oksigen terlarut di Batang Kandis berkisaran antara 0,37-7 mg/l. Oksigen
terlarut tertinggi terdapat pada stasiun I, yaitu 7 mg/l dan oksigen terlarut terendah
terdapat pada stasiun II yaitu, 0,37 mg/l. Rendahnya oksigen terlarut pada stasiun
II disebabkan masuknya limbah cair karet ke sungai. Senyawa organik dan
anorganik pada perairan tersebut membutuhkan oksigen untuk menguaraikan
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limbah dan suhu yang tinggi pada stasiun II mempengaruhi oksigen yang terdapat
pada stasiun II tersebut.
Nilai TSS di Batang Kandis berkisaran antara 2-30 mg/l. Nilai tertinggi
terdapat pada stasiun II, yaitu 30 mg/l. TSS menimbulkan kekeruhan yang dapat
menghambat penetrasi cahaya matahari masuk kedalam air. Intesitas cahaya yang
kurang akan mengurangi kelimpahan fitoplankton. Kelimpahan fitoplankton
berpengaruh terhadap keberadaan zooplankton karena fitoplankton menjadi
sumber makanan utama. Namun TSS di Batang Kandis dikategorikan layak bagi
perkembangan zooplankton karena nilai TSS yang diukur tidak melebihi baku
mutu perairan dikatakan tercemar. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Th.
2008 menetapkan baku mutu TSS berkisar 50 mg/l.
Ammonia di dalam perairan berasal dari aktivitas manusia, seperti
peternakan dan industri. Kadar Ammonia di Batang Kandis berkisar antara 0,0291,043 mg/l. Kadar ammonia di Batang Kandis melebihi kadar ammonia pada
perairan alami. Kadar amonia pada perairan alami biasanya kurang dari 0,1
mg/liter dan jika kadar amonia melebihi 0,2 mg/liter, perairan akan bersifat racun
pada biota akuatik (Effendi, 2003). Ammonia tertinggi di peroleh di Stasiun III,
yaitu 1,043 mg/l tingginya kadar ammonia pada stasiun III disebabkan, stasiun III
merupakan aliran setelah masuknya limbah cair karet dan tempat masuknya
limbah rumah potong. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 menetapkan kadar
kriteria mutu air NH3-N (Amonia) pada perairan berkisar 0,5 mg/liter, dimana
kadar tersebut merupakan batas maksimum baku mutu. Sehingga Batang Kandis
dapat dikategorikan tercemar.
Turunnya daya dukung lingkungan yang berefek pada turunnya keragaman
jenis zooplankton yang dapat hidup, merupakan indikasi dari terjadinya
pencemaran di Batang Kandis. Hal ini akan terus berlangsung apabila masukan
limbah dari aktivitas domestik. Kondisi ini pada akhirnya akan menurunkan
kualitas daya dukung lingkungan terhadap kehidupan organisme perairan, yang
berarti terjadi penurunan fungsi Batang Kandis secara ekologis.

ISSN 2579-7766

388

Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

E. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:
1. Genus dari kelas Rotifera yang dapat dijadikan sebagai biondikator di
Batang kandis ialah genus Tricocerca.
2. Berdasarkan analisis indeks diversitas dapat disimpulkan perairan Batang
Kandis tercemar sedang.
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JENIS-JENIS ALGA EPILITIK YANG DITEMUKAN DI SUNGAI
LUBUAK PARAKU KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN LUBUK
KILANGAN KOTA PADANG
Meli Yandra, Abizar, Lora Purnamasari
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
meliyandra960502@gmail.com

ABSTRAK
Alga epilitik merupakan bagian dari kelompok mikroalga perifitik yang hidup
melekat pada berbagai substrat seperti batu, karang, kerikil dan benda keras
lainnya. Sungai Lubuak Paraku merupakan salah satu sungai yang terdapat di
Lubuk Kilangan Kota Padang. Sungai Lubuak Paraku dimanfaatkan untuk
berbagai aktifitas seperti mandi, cuci dan kakus (MCK), membuang sampah ke
dalam sungai dan mengambil batu untuk pemecah ombak dan untuk membuat
pondasi rumah. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2017 dengan
menggunakan metode survey deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling dengan pengambilan sampel terdiri dari tiga stasiun
berdasarkan kondisi lingkungannya dan masing-masing terdiri dari tiga titik
pengambilan sampel yaitu tepi kanan, tengah dan tepi kiri. Stasiun I terletak di
hulu sungai yang merupakan kawasan hutan, stasiun II terletak ditempat
permandian wisatawan, sedangkan stasiun III terletak didekat pemukiman warga
dan bekas stockpile batu bara.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
didapatkan 17 genus alga epilitik yang terdiri dari 3 kelas. Pada kelas
Bacillaryophyceae ditemukan 8 genus yaitu Fragillaria, Synedra, Gomponema,
Navicula, Cocconeis, Surirela, Achnantes dan Cymbella. Pada kelas
Cyanophyceae ditemukan 5 genus yaitu Oscillatoria Lyngbia Rivullaria
Chroococcus Mycrocystis. Sedangkan pada kelas Chlorophyceae ditemukan 4
genus yaitu Cosmarium Cladophora Tetraedron Oedogonium
Keyword : Komposisi, Alga Epilitik, Sungai Lubuak Paraku

JENIS-JENIS ALGA EPILITIK YANG DITEMUKAN DI SUNGAI
LUBUAK PARAKU KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN LUBUK
KILANGAN KOTA PADANG
Meli Yandra, Abizar, Lora Purnamasari
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
meliyandra960502@gmail.com

ABSTRACT
Epilitic algae are part of a periphitic microalgae group that lives attached to
various substrates such as rocks, coral, gravel and other hard objects. Lubuak
Paraku River is one of the rivers found in Lubuk Kilangan Kota Padang. Lubuak
Paraku River is used for various activities such as bathing, washing and latrines
(MCK), dumping waste into rivers and taking rocks for breakwater and for
making house foundations. This research was conducted in October 2017 by using
descriptive survey method. The sampling technique used is purposive sampling
with sampling consisting of three stations based on environmental conditions and
each consisting of three point of sampling that is right edge, middle and left edge.
Station I is located in the upstream of the river which is a forest area, station II is
located at the tourist bathing place, while station III is located near the settlement
of residents and the former stockpile of coal. From the result of the research, 17
genera of epilithic algae consist of 3 classes. In the Bacillaryophyceae class were
found 8 genera Fragillaria, Synedra, Gomponema, Navicula, Cocconeis, Surirela,
Achnantes and Cymbella. In class Cyanophyceae found 5 genus Oscillatoria
Lyngbia Rivullaria Chroococcus Mycrocystis. While in the class Chlorophyceae
found 4 genera Cosmarium Cladophora Tetraedron Oedogonium.
Keyword: Composition, Epilitic Alga, River Lubuak Paraku

VERSITY INSECTA IN THE BATANG KANDIS RIVER AT
KECAMATAN KOTO TANGAH PADANG CITY
KEANEKARAGAMAN INSEKTA DI BATANG KANDIS
KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG
Riska Amelia1, Ismed Wahidi2, Elza Safitri2
1
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
2
Dosen Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Email : Riskaamelia268@gmail.com
ABSTRACT
One of the important groups of organisms in the aquatic ecosystem is water
insects.Insect water is a group of insects that partly live in bodies of water such as
rivers. Water insects are a good indicator of water quality.Batang Kandis is a river
located in Koto Tangah Subdistrict of Padang City, various community activities take
place in Batang Kandis such as river utilization for community daily activities, fish
cultivation, flow of rice fields, disposal of animal waste, and rubber industry waste.The
existence of these activities can cause changes in environmental factors that affect the
presence of live insects in the stem of the Batang Kandis.In connection with that has
been done research to know the diversity of Insects In Batang Kandis Subdistrict Koto
Tangah Padang City.This research was conducted in August until September 2017 in
Batang Kandis Kecamatan Koto Tangah Padang with descriptive survey method.
Sampling was conducted in the field by determining three research stations by
purposive sampling. Station I in Kelurahan Balai Gadang Subdistrict Koto Tangah
Padang City, with community activities in such as bathing, washing, latrines. Station II
is located in Batipuh Panjang Village, Koto Tangah Sub-district, Kampung Jambak, the
activity that takes place is rubber industry factory activity. Station III is located at
Simpang Kalumpang Batipuh Panjang village, in station III of rubber waste water
mixed with cut and farm waste. In station I found 5 genera, in station II not found
genera insecta, and at station III found 1 genera.Abundance of Insekta found in Batang
Kandis Kecamatan Koto Tangah Padang City as many as 5 genera, namely Hastaperla,
Rhithrogena, Acerpenna, Hydropsyche, and Progompus.
Keywords: Insecta, purposive sampling, rubber plant waste

ABSTRAK
Salah satu kelompok yang penting dari organisme di ekosistem air yaitu
serangga air. Serangga air merupakan kelompok serangga yang sebagian hidupnya
berada di badan air seperti sungai. Serangga air merupakan indikator yang baik bagi
kualitas air. Batang Kandis merupakan sungai yang terletak di Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang, berbagai aktifitas masyarakat berlangsung di Batang Kandis seperti
pemanfaatan sungai untuk aktifitas sehari-hari masyarakat, pembudidayaan ikan, aliran
persawahan, pembuangan limbah hewan potong, dan limbah industri pabrik karet.
Adanya kegiatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada faktor
lingkungan sehingga mempengaruhi keberadaan serangga yang hidup di batang kandis
tersebut. Sehubungan dengan itu telah dilakukan penelitian untuk mengetahui
Keanekaragaman Insekta Di Batang Kandis Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2017 di Batang Kandis
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan metode survey deskriptif. Pengambilan
sampel dilakukan di lapangan dengan menentukan tiga stasiun penelitian secara
purposive sampling.Stasiun I di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang, dengan aktifitas masyarakat di seperti mandi, mencuci, kakus. Stasiun II berada
di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kampung Jambak, aktifitas
yang terjadi yaitu kegiatan industri pabrik karet. Stasiun III berada di Simpang
Kalumpang Kelurahan Batipuh Panjang, di stasiun III air limbah karet bercampur
dengan limbah rumah potong dan pertanian.Di stasiun I ditemukan 5 genus, di stasiun II
tidak ditemukan genus insecta, dan di stasiun III ditemukan 1 genus. Kelimpahan
Insekta yang ditemukan di Batang Kandis Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
sebanyak 5 genus, yaitu Hastaperla, Rhithrogena, Acerpenna, Hydropsyche, dan
Progompus.
Kata Kunci : Insekta, purposive sampling, limbah pabrik karet

ANALISIS HUBUNGAN MINAT MAHASISWA TERHADAP MATERI DAN
STRATEGI PEMBELAJARAN DENGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PADA
MATAKULIAH PERKEMBANGAN HEWAN DI PROGRAM STUDI BIOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Rahmadhani Fitri1), Lufri1), Relsas Yogica1)
1)
Dosen Jurusan Biologi, Universitas Negeri Padang
e-mail: rahmadhanifitri@fmipa.unp.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat minat mahasiswa terhadap materi dan strategi
pembelajaran serta hubungannya dengan hasil belajar pada mata kuliah perkembangan hewan.
Data penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif korelasi menggunakan rumus
Spearman Rank dan uji t untuk melihat keberartian suatu korelasi serta persentase sumbangan
dari hubungan variabel. hasil analisis menunjukkan bahwa minat mahasiswa terhadap materi dan
strategi pembelajaran yang dignakan dosen dalam perkuliahan perkembangan hewan cukup baik
(73,08% dan 66,82%). Tidak tedapat hubungan yang berarti antara minat mahasiswa terhadap
materi dan strategi pembelajaran secara terpisah ataupun bersama-sama dengan hasil
pembelajaran masing-masingnya dengan sumbangan nilai 0,01%, 8,29%, dan 13,03%. Terdapat
hubungan yang positif antara minat mahasiswa materi pembelajaran dengan strategi
pembelajaran, sumbangan nilai 33,06%.
Kata Kunci

: Minat Materi dan Strategi, Capaian Pembelajaran

ABSTRACT
The purpose of this study determined level of student interest on materials and learning strategies
and their correlation with learning outcomes in the course of animal development. Research data
were analysis by descriptive correlation Spearman Rank formula and t test to see the significance
of correlation and percentage of contribution from variable relation. The result of the analysis
shows that the students' interest toward the material and learning strategy used by lecturers in the
course of animal development is good enough (73.08% and 66.82%). There is no significant
correlation between student interest in learning materials and learning strategies separately or
together with learning outcomes with each the contribution of 0.01%, 8.29% and 13.03%. There
is positive correlation between student interest of learning material with learning strategy,
(contribution is 33,06%).
Keyword

: Interest Material, Strategy, and Learning Outcomes

StudiMorfologi Semut Subterranean (Hymenoptera: Formicidae) di PT. Kencana
Sawit Indonesia, Solok Selatan,Sumatera Barat
Morphology study of Subterranean Ants (Hymenoptera: Formicidae)at PT.
Kencana Sawit Indonesia, Solok Selatan, West Sumtera

Ahmad Effendi, RijalSatriaandHennyHerwina
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LaboratoriumTaksonomiHewan, JurusanBiologi, FMIPA, UniversitasAndalas

Koresponden: punyaepen246@gmail.com
Abstract
Subterranean ant is the group of ant who living and foraging in hypogaeic habitat.The
information about subterranean ant is still less, because the difficulties in collecting and
observing ants in the soil. The aim of this study wastodetermine the species of subterranean ants
contained in three different habitats(forest, palm oil plantation, and transition area between
forest with palm oil plantation) in PT. Kencana Sawit Indonesia, Solok Selatan, and West
Sumatra.Amodified Subterranean Trap wasused to collect ants. The traps were collected, 24
hours after the placement (20 and 50 cm depth).A total of eightspesies belonging to three
subfamilies, five tribe, eight genera and530 individualsof ants was collected. Dorylus
(Dichthadia) laevigatus,had subterranean characteristics (eyes absence, pale body color, and
measure of body less than 10 mm) meanwhileOdontoponeratransversa showed ground ant
characteristics.
Keyword: Ant, Morphology, Subterranean Ant, Forest, Palm oil

JENIS–JENIS GULMA DI SEKITAR PERTANAMAN CABAI
SEBAGAI TUMBUHAN INANG Trips (Thysanoptera : Thripidae)
DI NAGARI PAKAN SINAYAN KEC. BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM
Yunita Sabri*, Rika Ramadhani**
*Faperta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
**STKIP Ahlussunnah Bukittinggi
yunitasabri@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian mengenai Jenis–Jenis Gulma di sekitar Pertanaman Cabai
Sebagai Tumbuhan Inang Trips (Thysanoptera:Thripidae) telah dilakukan di
Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jenis gulma di sekitar pertanaman
cabai sebagai tumbuhan inang trips (Thripidae : Thysanoptera). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gulma apa saja yang dijadikan inang sementara oleh
hama trips. Jenis penelitian ini adalah eksplorasi yang dilakukan di sekitar areal
pertanaman cabai dengan luas 50 x 25 meter yang berumur 2 dan 3 bulan yang
belum disiangi dan belum diberi pestisida serta ditanam tanpa menggunakan
mulsa. Data mengenai gulma dan trips yang didapatkan berupa data primer dan
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kunci determinasi flora lengkap
yang dibuat oleh Nastiti dkk, sedangkan untuk trips yang didapatkan diverifikasi
di Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit dan Pengembangan Agens Hayati
Bukittinggi.
Hasil penelitian didapatkan 22 spesies gulma yang termasuk kedalam 13
famili. Selanjutnya, didapatkan 3 spesies gulma yang menjadi inang dari hama
trips, yaitu: Galinsoga parviflora, Rorippa indica, dan Physialis angulata.
Kemudian, jenis gulma yang ditemukan di sekitar pertanaman cabai ini adalah:
Mimosa pudica dari famili Fabaceae, Ageratum conyzoides, Galinsoga parviflora,
Bidens pilosa, dan Gynura crepidioides dari famili Asteraceae, Cyperus kyllingia
dan Cyperus rotundus dari famili Cyperaceae, Imperata cylindrica, Leptochloa
chinensis, Cynodon dactilon, dan Paspalum conjugatum dari famili Poaceae,
Portulaca oleracea dari famili Portulaceae, Lophaterum sp dan Eleusine indica
dari famili Graminae, Rorippa indica dari famili Brassicaceae, Euphorbia hierta
L. dan Phyllanthus niruri dari famili Euphorbiaceae, Physialis angulata dari
famili Solanaceae, Hibiscus tiliaceus dari famili Malvaceae, Amaranthus sp dari
famili Amaranthaceae, Colocasia esculenta dari famili Araceae, dan Oxalis
corymbosa dari famili Oxalidaceae.
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan
untuk mengembangkan
perangkat pembelajaran berbasis PBL dipadu AKS pada materi Animalia kelas X, menguji
kelayakan dan keefektifannya dalam
pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah
Aliyah As-Salam Rimbo Bujang. Penelitian ini mengacu pada model pengembangan Borg dan Gall
termodifikasi yang dibatasi pada tahap ke tujuh,
yaitu: (1) Penelitian pendahuluan dan
pengumpulan informasi; (2) Perencanaan; (3) Mengembangkan bentuk produk awal; (4) Uji
awal/terbatas produk; (5) Revisi produk utama; (6) Uji skala luas ( eksprimental ) produk; (7)
Revisi produk operasional. Uji eksprimental produk menggunakan desain one-shot case study.
Indikator
ketuntasan hasil belajar adalah 73, yakni mengacu pada nilai KKM biologi
sekolah.
Perangkat pembelajaran meliputi silabus, RPP, LKS, dan instrumen tes hasil
belajar yang telah
divalidasi oleh pakar dan praktisi, telah diuji keterapannya pada
skala kecil dan telah
diuji efektivitasnya pada skala luas. Indikator efektivitas produk
adalah mencapai
ketuntasan klasikal
85% berdasarkan ketetapan BSNP. Hasil validasi
ahli terhadap silabus (73,2) , RPP (68), LKS (79,1), dan instrumen tes hasil belajar (0,725).
Setelah dilakukukan perbaikan, produk juga telah divalidasi oleh praktisi, hasil validasi
praktisi terhadap silabus (78,5), RPP (79,1), LKS (79,6), dan instrumen tes hasil belajar
(0,825). Hasil uji eksprimental skala luas
menunjukkan bahwa persentase ketuntasan
hasil
belajar sebesar 75,5% dan mencapai ketuntasan klasikal 85,7%. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis
PBL dipadu AKS pada materi
Animalia kelas X adalah layak dan efektif. Disarankan pembelajaran berbasis PBL dipadu
AKS dapat menjadi pilihan bagi guru untuk mengajarkan materi Animalia.
Kata kunci: Model pemelajaran problem based learning, strategi pembelajaran active knowledge
sharing
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hukum, dan prinsip-prinsip yang telah
teruji kebenarannya; sedangkan sains
sebagai aplikasi artinya ilmu sain yang
telah dipelajari dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Menciptakan keempat unsur di atas
dalam proses belajar mengajar bukanlah
hal yang mudah, sebab memerlukan
keahlian
dalam
mempersiapkan
pembelajarannya. Membuat persiapan
mengajar merupakan tugas guru yang
sangat penting, sebab setiap rencana
kegiatan yang telah dipersiapkan dengan
baik akan dapat dilaksanakan dengan
baik juga (Rustaman, 2005). Rustaman
menambahkan bahwa salah satu
kemampuan yang harus dimiliki oleh
guru adalah
memiliki kemampuan
dalam memilih dan mengkobinasikan
antara materi pelajaran, metode, media,
pengalaman belajar yang sesuai dengan
tujuan, dan evaluasinya.
Kemampuan tersebut sayangnya
belum diberdayakan oleh semua guru
sampai saat ini, sehingga tidak jarang
pencapaian sekolah masih jauh dari
harapan tujuan pendidikan di negeri ini.
Hal ini terbukti dari hasil analisis
kebutuhan di sekolah. Berdasarkan hasil
analisis kebutuhan awal ke sekolah
melalui angket, wawancara, dan
observasi didapatkan beberapa informasi
bahwa pembelajaran biologi di kelas
masih didominasi
oleh guru, guru
sangat kurang
dalam memberi
pengalaman belajar kepada siswa,
laboratorium
biologi
belum
dimanfaatkan
dengan
baik,
pengorganisasian siswa dalam belajar
kurang, sumber buku bacaan kurang
memadai. Sedangkan dari hasil analisis
kesulitan belajar, materi Animalia
merupakan materi paling sulit di kelas X
semester 2. Terbukti sebanyak 63%
siswa nilai ulangan harian Animalia
masih di bawah KKM biologi sekolah.
Materi Animalia merupakan materi
yang abstrak, artinya tidak semua yang
dipelajari dapat dilihat secara langsung,
jika tidak di desain sebaik mungkin

Pendahuluan
Kualitas pendidikan Indonesia
sampai saat ini masih tergolong rendah
bila dibandingkan dengan negara maju
lainnya. Terbukti berdasarkan hasil PISA
(program for international student
assessement) menununjukkan bahwa
prestasi siswa Indonesia dibidang literasi
bacaan, matematika, dan IPA masih
diperingkat 64 dari 65 negara yang
mengikuti tes. Berdasarkan hal tersebut
para ahli pendidikan tidak henti-hentinya
mengupayakan dalam memperbaiki dan
mengembangkan program pendidikan.
Setiap
usaha
peningkatan
mutu
pendidikan pasti menyangkut peran serta
guru, sebab guru merupakan salah satu
komponen sistem pendidikan yang
menempati posisi sentral. Rustaman
(2005) menyatakan bahwa betapapun
baiknya program pendidikan yang
dikembangkan oleh para ahli, apabila
guru
tidak
dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik, maka pelaksanaan
dan hasil belajarnya menyimpang dari
tujuan. Pernyataan tersebut didukung
oleh Washton dalam Rustaman (2005)
bahwa
banyak
faktor
yang
mempengaruhi
pembelajaran
sains
seperti guru, jumlah siswa dalam kelas,
peralatan
laboratorium
dan
staf
administrasi, namun guru merupakan
faktor utama dalam keberhasilan
pembelajaran sains.
Biologi sebagai bagian ilmu sains
memiliki empat hakekat dasar dalam
pembelajarannya, antara lain: sikap,
proses, produk, dan aplikasi. Keempat
unsur tersebut merupakan ciri sains yang
utuh dan tidak dapat dipisahkan satu
sama lain dalam proses pembelajaran
sains. Sains sebagai sikap artinya dalam
mempelajari sains terkandung sikap
ilmiah,
seperti
teliti,
jujur,
bertanggungjawab, dan lain sebagainya;
Sains sebagai proses artinya dalam
mempelajari sains membutuhkan proses
atau metode dalam mendapatkan
pengetahuan;
Sains sebagai produk
artinya dalam sains terdapat teori,
2

permasalahan
bahwa kemampuan
pemecahan masalah
siswa
kurang,
maka perlu diterapkan suatu
model
pembelajaran
yang
mampu
memberdayakan siswa dalam melatih
kemampuan
pemecahan
masalah
mereka. Model yang tepat untuk
diterapkan adalah problem based
learning (PBL).
PBL adalah rangkaian aktivitas
pembelajaran yang menekankan
pada
proses penyelesaian masalah
yang
dihadapi secara ilmiah ( Sanjaya, 2012).
Tan menambahkan bahwa melalui PBL
kemampuan berfikir siswa betul-betul
harus dioptimalkan melalui proses kerja
kelompok atau tim yang sistematis,
sehingga siswa dapat memberdayakan,
mengasah,
menguji,
dan
mengembangkan
kemampuan
berfikirnya secara berkesinambungan
( Rusman, 2011). Berdasarkan hal
tersebut diharapkan
penerapan PBL
di dalam
pembelajaran
mampu
meningkatkan partisipasi siswa dalam
pembelajaran, memberi
pengalaman
belajar siswa secara
langsung,
pengorganisasian siswa terbentuk, dan
pada akhirnya
dapat meningkatkan
kamampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah.
Mengajarkan materi Animalia
bukanlah suatu hal yang mudah bagi
guru, sebab cakupan materi Animalia
sangat luas sedangkan alokasi waktu
relatif
lebih
singkat. Salah satu
kelemahan PBL adalah membutuhkan
waktu cukup lama dalam menerepkan
setiap sintaknya, sehingga membutuhkan
strategi khusus dalam mengatasinya.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan
adalah memadukan active knowledges
sharing dalam sintak PBL. Zaini dkk
(2008) mengemukakan bahwa active
knowledge sharing dapat membawa
peserta didik siap belajar materi
pelajaran
dengan
cepat.
Active
knowledge sharing merupakan strategi
pembelajaran aktif yang memberdayakan
siswa mampu bertanya dan menjawab

dalam proses penyampaiannya akan sulit
rasanya siswa dapat memahami materi
tersebut. Lemahnya pemahaman siswa
dalam materi tertentu mengindikasikan
bahwa tingkat kemampuan pemecahan
masalah siswa masih kurang.
Berdasarkan beberapa kenyataan
tersebut dianalisis bahwa akar masalah
dari
kurang
maksimalnya
hasil
pembelajaran Animalia di sekolah
disebabkan oleh kurangnya persiapan
guru dalam membuat perencanaan
pembelajaran. Hal tersebut
terbukti
bahwa selama ini guru belum
mengembangkanperangkat pembelajaran
secara mandiri, artinya guru masih
menggunakan perangkat pembelajaran
dari berbagai sumber. Kunandar (2013)
menyatakan
bahwa
keberhasilan
pelaksanaan
pembelajaran
sangat
tergantung dari kualitas perencanaan
pembelajaran yang telah disusun. Setiap
sekolah
mempunyai
karakteristik
berbeda- beda dengan sekolah lain dari
segi siswa, sumber belajar, lingkungan
sekolah maupun fasilitas yang dimiliki
sekolah. Berdasarkan hal tersebut
selayaknya seorang guru mampu
membuat perencanaan pembelajaran
disesuaikan dengan karakter yang
dimiliki sekolah. Bentuk perencanaan
pembelajaran guru diwujudkan dengan
penentuan strategi pembelajaran yang
akan dilakukan.
Pentingnya menyusun strategi
pembelajaran
dalam
merancang
persiapan mengajar karena setiap
pembelajaran suatu materi pelajaran,
guru perlu memilih dan menetapkan
bentuk pengalaman belajarnya yang
meliputi menetapkan motode, media,
situasi kelas, dan segala sesuatu yang
mendukung keberhasilan
proses
pembelajaran ( Rustaman, 2005).
Berdasarkan hal tersebut, hal pertama
yang perlu dilakukan adalah penentuan
strategi
pembelajaran yang mampu
menjawab semua permasalahan di atas
serta
tidak
melupakan
hakekat
pembelajaran sains. Berangkat dari
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Bujang, tahun ajaran 2016/2017
semester
2.
Validasi
kelayakan
instrumen dilakukan oleh 2 ahli dan dua
praktisi. Skor kelayakan Silabus, RPP,
dan LKS dianalisis menggunakan skala
Likert, sedangkan kelayakan instrumen
tes hasil belajar dianalisis menggunakan
validitas Gregory.

secara bergantian selama kegiatan
pembelajaran. Hasil perpaduan PBL
dengan active knowledge sharing pada
materi Animalia di harapkan cakupan
materi Animalia yang luas dapat
tersampaikan dengan baik., dapat
memperbaiki kualitas pembelajaran, dan
pada akhirnya diharapakan hasil belajar
siswa pada materi Animalia dapat
meningkat. Berdasarkan hal tersebut,
hasil penelitian ini adalah:
1. Mengembangkan
perangkat
pembelajaran
berbasis
PBL
(Problem beased learning) di padu
strategi active knowledge sharing
pada materi Animalia.
2. Mengetahui kelayakan perangkat
pembelajaran
berbasis
PBL
(problem beased learning) di padu
strategi active knowledge sharing
pada materi Animalia.
3. Mengetahui efektivitas perangkat
pembelajaran
berbasis
PBL
(problem beased learning) di padu
strategi active knowledge sharing
pada materi Animalia.

Skor kelayakan silabus/RPP/LKS=

!
$!

"!#

$ $ "

% 100

Tabel 1. Kriteria interprestasi skor berdasarkan
skala likert (Riduwan, 2007)
Skor Rata-rata (%)
25-40
41-55
56-70
71-85
86-100

Kriteria
tidak layak
kurang layak
cukup layak
layak
sangat layak

Validitas Gregor

Keterangan:

(

)=

D
A+B+C+D

A = Jumlah item kurang relevan menurut 2
panelis
B = Jumlah item kurang relevan menurut
panelis I dan relevan menurut panelis II
C = Jumlah item menurut panelis I dan
kurang kurang relevan menurut panelis
II
D = Jumlah item relevan menurut 2 panelis
Jika CV > 0.700 maka analisis dapat
dilanjutkan .

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis
penelitian pengembangan yang mengacu
pada model Borg & Gall termodifikasi
yang dibatasi pada tahap ke tujuh, yaitu:
penelitian
pendahuluan,
dan
pengumpulan informasi, perencanaan,
mengembangkan bentuk produk awal,
uji awal/terbatas produk, revisi produk
utama, uji skala luas (eksperimental)
produk, revisi produk operasional.
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian meliputi silabus, RPP, LKS,
tes evaluasi hasil belajar, LO dan angket
afektif dan psikomotorik. Desain uji
coba terbatas dan luas menggunakan
one-shot case study (Sugiono, 2011).
Pada tahap uji coba skala
terbatas, subyek penelitian adalah 24
siswa kelas X3. Pada uji coba skala
luas, subyek penelitian adalah 49 siswa
kelas X1 dan X2. Penelitian dilakukan di
Madrasah Aliyah As-Salam Rimbo

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian dilaksanakan pada
bulan April sampai Juni 2017.
Berdasarkan
analisis
kebutuhan
menunjukkan
bahwa
strategi
pembelajaran materi Animalia harus
diperbaiki. Bentuk perbaikan tersebut
melalui penerapan PPBL, dipadu activ
knowledge sharing,
pada materi
Animalia kelas X. Langkah awal yang
dilakukan
adalah
mengembangkan
peraangkat pembelajaran dari metode
tersebut.
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Keterangan:
1 Kejelasan
perumusan
indikator
pembelajaran
2 Kesesuaian
perumusan
tujuan
pembelajaran dan indikator
3 Kesesuaian materi ajar dengan tujuan
pembelajaran
4 Pengorganisasian materi ajar
5 Kejelasan skenario pembelajaran
6 Kesesuaian
penyususnan
langkah
pembelajaran PBL dipadu activ
knowledge learning sharing
7 Kesesuaian
pelaksanaan
skenario
pembelajaran dengan alokasi waktu
8 Kesesuaian media pembelajaran dengan
tujuan dan materi
9 Kelengkapan instrumen evaluasi

Perangkat pembelajaran yang
dikembangkan meliputi Silabus, RPP,
LKS, dan tes evaluasi hasil belajar.
Perangkat
pemebelajaran
tersebut
kemudian di validasi oleh 2 ahli. Hasil
penilaian kelayakan Silanus, RPP, LKS
oleh ajli di sajikan pada gambar 1,2dan3.
100
100

Prosentase
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6

7
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0

100
Indikator

Rata-rata: 73,2

Prosentase

Keterangan:
1. Kesesuaian materi pokok dengan
kompetensi dasar (KD)
2. Kesesuaian
indikator
dengan
kompetensi dasar (KD)
3. Kesesuaian kegiatan pembelajaran
dengan indikator
4. Kesesuaian indikator dengan penilaian
5. Kesesuaian alokasi waktu dengan
kegiatan pembelajaran
6. Kesesuaian sumber belajar dengan
indikator
7. Ketepatan penggunaan bahasa

Prosentase

1

40

2

3 4
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20

7

8

Rata-rata:71,8

3
4
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Indikator

Gambar 3. Penilaian lekayakan LKS oleh ahli

Keterangan:
1 Kesesuaian penyususnan LKS dengan
KD
2 Kesesuaian indikator dengan KD
3 Kesesuaiaan pembuatan wacana dengan
pokok pembahasan
4 ketepatan isi wacana
5 Kesesuaian prosedur LKS dengan
model PBL dipadu activ knowledge
learning sharing
6 Pengorganisasian
siswa
dalam
mengkontruksi pemahaman
7 Kesesuaian penyajian LKS dengan
indikator
8 Ketepatan penggunaan tata bahasa

9
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Rata-rata:68
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Gambar 1. Penilaian kelayakan silabus oleh ahli

80

91

Indikator

Berdasarkan gambar 1, 2, 3,
terlihat bahwa rata-rata
kelayakan
silabus 73,2% dalam kategori layak,
rata-rata kelayakan RPP 68% dalam

Gambar 2. Penilaian kelayakan RPP oleh ahli
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3. Kesesuaian kegiatan pembelajaran
dengan indikator
4. Kesesuaian indikator dengan penilaian
5. Kesesuaian alokasi waktu dengan
kegiatan pembelajaran
6. Kesesuaian sumber belajar dengan
indikator
7. Ketepatan penggunaan bahasa

kategori cukup layak, rata-rata kelayakan
LKS 71,8% dalam kategori layak.
Penilaian kelayakan instrumen tes hasil
belajar dianalisis menggunakan validitas
Gregory, hasil analisis menunjukkan
bahwa nilai CV (0,725-0,700 ). Nilai
tersebut menunjukkan bahwa soal tes
evaluasi hasil belajar berkriteria baik
menurut dua ahli dan dapat digunakan.
Saran perbaikan dari para ahli berkenaan
dengan Silabus, RPP, LKS, dan tes
evaluasi hasil belajar digunakan ssebagai
acuan dalam memperbaiki perangkat
pembelajaran yang dikembangkan.
Perangkat pembelajaran yang
telah diperbaiki kemudian di validasi
kembali kelayakannya oleh dua praktisi.
Praktisi yang dimaksud adalah guru
biologi SMA yang telah berpengalaman
dalam
mengembangkan
perangkat
pemebelajaran baik secara mandiri
maupun bersama tim (MGMP). Hasil
validasi kelayakan silabus, RPP, LKS
oleh praktisi disajikan pada gambar 4, 5,
6.
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Keterangan:
1 Kejelasan
perumusan
indikator
pembelajaran
2 Kesesuaian
perumusan
tujuan
pembelajaran dan indikator
3 Kesesuaian materi ajar dengan tujuan
pembelajaran
4 Pengorganisasian materi ajar
5 Kejelasan skenario pembelajaran
6 Kesesuaian
penyususnan
langkah
pembelajaran PBL dipadu activ
knowledge learning sharing
7 Kesesuaian
pelaksanaan
skenario
pembelajaran dengan alokasi waktu
8 Kesesuaian media pembelajaran dengan
tujuan dan materi
9 Kelengkapan instrumen evaluasi
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Gambar 4. Penilaian kelayakan silabus oleh
praktisi
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Keterangan:
1. Kesesuaian materi pokok
kompetensi dasar (KD)
2. Kesesuaian
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Gambar 5. Penilaian kelayakan RPP oleh
praktisi
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Gambar 6. Penilaian kelayakan LKS oleh
praktisi

dengan
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Keterangan:
1 Kesesuaian penyususnan LKS dengan
KD
2 Kesesuaian indikator dengan KD
3 Kesesuaiaan pembuatan wacana dengan
pokok pembahasan
4 ketepatan isi wacana
5 Kesesuaian prosedur LKS dengan
model PBL dipadu activ knowledge
learning sharing
6 Pengorganisasian
siswa
dalam
mengkontruksi pemahaman
7 Kesesuaian penyajian LKS dengan
indikator
8 Ketepatan penggunaan tata bahasa

Perangkat pembelajaran yang
telah diperbaiki kemudian diuji skala
luas pada kelas X1 dan X2 di sekolah
yang sama dengan menerapkannya
dalam proses belajar mengajar selama
tiga kali pertemuan. Uji skala luas
bertujuan
mengetahui
efektivitas
perangkat
pemnbelajaran
didalam
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil
penelitian Ekhwan dan Pramukantoro
(2013) menunjukkan bahwa hasil
penerapan perangkat pembelajaran PBL
pada standar kompetensi memahami
sifat dasar sinyal audio dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Selain
itu, hasil penelitian Purwaningsih (2011)
juga menunjukkan bahwa penerapan
strategi active knowledge sharing dalam
proses
belajar
mengajar
dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Setiap
langkah
proses
pembelajaran telah dituliskan dalam
LKS, sehingga siswa tinggal membaca
dan mengikuti setiap langkahnya,
sedangkan guru lebih berperan sebagai
fasilitator dan pembimbing selama
proses pembelajaran. Hal ini dibenarkan
oleh pernyataan Dolmans (2005) bahwa
tugas guru dalam prinsip pembelajaran
PBL adalah menjaga keberlangsungan
proses
pembelajaran,
menggali
pengetahuan siswa secara mendalam,
memastikan bahwa semua siswa terlibat
didalalm proses, memonitor kemajuan
edukasi setiap siswa dalam kelompok,
serta menciptakan masalah yang
menantang.
Proses pembelajaran diawalali
dengan pemberian masalah yang
ditampilkan dalam sebuah wacana.
Berdasarkan wacana tersebut siswa
ditugaskan untuk membuat rumusan
masalahnya, untuk memudahkan siswa
merumuskan masalah, setiap anggota
kelompok diwajibkan membuat satu
pertanyaan berkaitan dengan wacana,
berdasarkan beberapa pertanyaan yang
telah
terkumpul,
siswa
tinggal
menyimpulkan inti permasalahan yang
akan dibahas. Mengaktifkan semua

Berdasarkan gambar 4, 5, 6
terlihat bahwa rata-rata kelayakan
silabus 78.5% dalam kategori layak,
rata-rata kelayan RPP 79.1% dalam
kategori layak, rata-rata kelayakan LKS
79.6% dalam kategori layak, sehingga
dapat dinyataklan bahwa silabus, RPP
dan LKS layak digunakan. Penilaian
kelayakan tes evaluasi hasil belajar oleh
praktisi juga dianalisis menggunakan
validitas
Gregory,
hasil
analisis
menunjukkan bahwa nilai CV (0.8250.700). nilai tersebut menunjukan bahwa
soal tes evaluasi hasil belajar berkriteria
baik menurut dua praktisi sehingga dapat
disimpulkan bahwa soal tes evaluasi
belajar dapat digunakan.
Perangkat pembelajaran juga
diuji skala terbatas di kelas X3 Madrasah
Aliyah As-Salam Rimbo Bujang, dengan
menerapkannya dalam proses belajar
mengajar selama tiga kali pertemuan.
Tujuan uji skala terbatas adalah
mendapatkan penilaian kelayakan LKS
oleh siswa serta saran perbaikan baik
pada
proses
pembelajaran
yang
diterapkan maupun pada keterterapan
LKS. Saran perbaikan baik dari praktisi
berkenaan dengan silabus, RPP, LKS,
dan tes evaluasi hasil belajar maupun
siswa berkenaan proses pembelajaran
dan keterterapan LKS digunakan sebagai
acuan dalam memperbaiki perangkat
pembelajaran yang dikembangkan.
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Hasil analisis tes evaluasi hasil
belajar menunjukkan bahwa persentase
pencapaian hasil belajar berdasarkan
standar KKM sebesar 75,5%, sedangkan
ketuntasan klasikal mencapai 85,7%.
Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan
bahwa
perangkat
pembelajaran berbasis problem based
learning (PBL) dipadu active knowledge
sharing pada materi Animalia kelas X
layak dan efektif dalam meningkatkan
hasil belajar siswa.

anggota kelompuk bukanlah hal yang
mudah, sebab selama ini yang terjadi
hanya siswa berkemampuan tinggi yang
lebih mendominasi kerja kelompoknya,
sedangkan siswa berkemampuan rendah
cenderung
pasif,
namun
dengan
diterapkannya active knowledge sharing
didalam sintaks PBL, setiap siswa dalam
anggota kelompok memiliki tanggung
jawab dalam memberikan pertanyaan,
jawaban ataupun saran dalam kerja
kelompok mereka. Keadaan inilah yang
dapat
menciptakan
pembelajaran
berjalan secara aktif dan cepat active
knowledge sharing juga mewarnai
pembelajaran PBL disetiap tahap
sintaknya, mulai dari merumuskan
masalah, membuat hipotesis, merancang
percobaan, melakukan pengamatan,
menyimpulkan
hasil
pengamatan,
sampai membuat hasil karya, sehingga
pembelajaran dalam berlangsung secara
aktif, cepat dan menyenangkan.
Setiap tahapan pembelajaran
yang dilakukan siswa dinilai melalui LO
afektif dan psikomotorik, dan diakhir
pembelajaran siswa diberikan soal
berkaitan dengan materi yang dipelajari.
Evaluasi pembelajaran Animalia tahap
akhir dilakukan dengan memberikan tes
evaluasi belajar, angket afektif dan
angket psikomotorik. Nilai ranah afektif
dan psikomotorik dihitung dengan
menjumlahkan rata-rata LO (40%) dan
angket (60%). Rata-rata nilai afektif dan
psikomotorik
dari 49 siswa adalah
81,6% dan 80,4%. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa baik ranah afektif
maupun psikomotorik siswa dalam
kategori baik, artinya selama proses
pembelajaran siswa dapat memunculkan
sikap ilmiah mereka dan dapat
berpartisipasi aktif dalam proses
pengamatan. Penilaian ranah kognitif
diukur menggunakan tes evaluasi hasil
belajar. Capaian ranah kognitif siswa
dijadikan sebagai indikator efektifitas
produk jika persentase pencapaian hasil
belajar mencapai ketuntasan klasikal
85% berdasarkan ketetapan BSNP.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan analisis data dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa
perangkat
pembelajaran
berbasis
problem based learning (PBL) dipadu
active knowledge sharing pada materi
Animalia kelas X dikembangkan sesuai
prosedur pengembangan Bog dan Gall
dengan beberapa modifikasi kondisional.
Penilaian
kelayakan
perangkat
pembelajaran oleh ahli menunjukkan
bahwa silabus, LKS, dan tes evaluasi
hasil belajar dalam kategori layak.
Praktisi menilai bahwa perangkat
pembelajaran meliputi silabus, RPP,
LKS, dan tes evaluasi hasil belajar
dinyatakan layak untuk diterapkan. Nilai
hasil meningkat dan dikategorikan tuntas
secara klasikal.
Perangkat pembelajaran berbasis
berbasis problem based learning (PBL)
dipadu active knowledge sharing pada
materi Animalia kelas X baru diuji
efektivitasnya pada dua kelas dengan
jumlah sampel 49 siswa disekolah yang
sama,
sehingga
perlu
dilakukan
pengujian efektivitas produk diskala
yang lebih luas. Hasil penerapan
perangkat
pembelajaran
dapat
meningkatkan hasil belajar siswa yang
ditandai dengan lulus secara klasikal,
namun belum mencapai lulus secara
individual, sehingga perlu dilakukan
perbaikan kembali dalam proses belajar
mengajarnya.
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RESPON PENGELOLA OBJEK WISATA TERHADAP PRAKTIKALITAS
MODUL PENDIDIKAN SADAR WISATA

Rahmi Novalita
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan
Pascasarjana Universitas Negeri Padang
Email : Rahmi_novalita11@yahoo.com
Abstrak
Masyarakat terutama pengelola objek wisata memiliki peran yang sangat strategis dalam
mengelola dan memanfaatkan potensi lingkungan agar lebih bersih, tertib, nyaman, aman, indah,
sejuk, dan kenangan. Namun beberapa kendala yang dihadapi masyarakat terutama pengelola
objek wisata sehubungan dengan rendahnya pengetahuan tentang sadar wisata dan terbatasnya
informasi tentang pariwisata dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tertib, nyaman,
aman, indah, sejuk, dan kenangan.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, melalui modul pendidikan sadar wisata bagi
pengelola objek wisata diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran utama bagi pengelola
objek wisata sebagai tindak lanjut dalam menambah pengetahuan pengelola objek wisata dalam
menciptakan kondisi yang kondisif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan disuatu
distinasi atau wilayah. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menguraikan
respon pengelola objek wisata teradap praktikalitas modul pendidikan sadar wisata.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh pengelola
objek wisata Tirta Sari Sonsang yang berjumlah 20 orang. Instrumen pengumpulan data
penelitian menggunakan angket. Teknik analisa data adalah deskriptif dengan hitungan
persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pengelola objek wisata terhadap
praktikalitas modul pendidikan sadar wisata pada tahap implementasi memiliki nilai rata-rata
4,35 dengan kategori sangat praktis. Sangat praktis artinya modul memiliki daya Tarik, proses
penggunaan, metode, media/sumber belajar, dan penilaian.
Key Word: Respon, Pengelola Objek Wsata, Praktikalitas Modul

Object Management Response to Practicality
A Conscious Tourism Education Module
Rahmi Novalita
Student of Doctoral Program of Education Science
Postgraduate State University of Padang
Email : Rahmi_novalita11@yahoo.com
Abstract

The society, especially the manager has a very strategic role in managing and exploiting
the potential of the environment to be clean, orderly, comfortable, safe, beautiful, cool, and
memories. But some problems are faced by the society, especially the managers of tourism
object impressive the low knowledge of tourism awareness and limited information about
tourism in relate to. Environment, orderly, comfortable, safe, beautiful, cool, and create a good.
For that reason impressive to overcome the problem, through the module of tourism
awareness education for the managers of tourism object, expected it can be the main learning
material for the management of tourism object as follow up in increasing the knowledge of the
management of the tourist object in creating conditions that conducive for the growth and
development of tourism in a destination or region. Based on the description of this study, it aims
to describe the response of tourism object managers to the practicality of tourism awareness
module education.
The type of this research is descriptive research. The population of the research is the
entire management of Tirta Sari Songsang tourism object which amounted to 20 people. The
instrument of collecting research data using questionnaire. Data analysis technique is descriptive
with percentage count. The results showed that the response of tourism object managers to the
practicality of learning awareness module education at the implementation level has an average
value of 4.35 with very practical category. Very practical means this module has appeal, usage
process, method, source media, learning and assessment.
Key Word: Response, Tourism Object Management, Practicality Module.

PENDAHULUAN
Pariwisata sebagai sebuah sektor memiliki peran penting dalam membangun
perekonomian di Sumatra Barat. Kemajuan dan kesejahteraan ekonomi yang tinggi telah
menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan dan gaya hidup manusia. Kebutuhan dan
gaya hidup ini mampu menggerakkan jutaan manusia untuk menyaksikan alam dan budaya.
Pengembangan pariwisata memerlukan peran dan kontribusi bagi semua pihak, baik dari unsur
pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah secara khusus lebih berkonsentrasi sebagai
fasilitator dan regulator, sementara pihak swasta berperan sebagai pelaku dan ujung tombak yang
berhubungan langsung dengan produk dan pasar. Selanjutnya masyarakat perlu dikembangkan
kapasitasnya sehingga dapat berperan tidak saja sebagai penerima manfaat pengembangan,
namun sekaligus menjadi pelaku aktif dalam mendorong keberhasilan pengembangan
kepariwisataan di wilayahnya masing-masing.
Salah satu aspek penting dan mendasar bagi keberhasilan pengembangan pariwisata
adalah tersedianya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di Sumatra barat.
Terkait dengan terciptanya iklim kondusif tersebut di dalam pengembangan kepariwisataan
dikenal dengan konsep sadar wisata dan sapta pesona. sadar wisata adalah suatu keadaan
kepariwisataan di Sumatra Barat yang diinginkan (Ideal) terjadi ditengah-tengah masyarakat
melalui penerapan unsur-unsur sapta pesona secara konsekuen dan konsisten atas dasar
kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Sedangkan sapta pesona pada dasarnya dipahami
sebagai tujuh unsur yang terkandung didalam setiap produk pariwisata serta digunakan sebagai
tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata.
Namun, berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan (grand Tour) terdapat
permasalahan sadar wisata oleh masyarakat terutama pengelola objek wisata adalah: a) masih
rendahnya pengetahuan masyarakat terutama pengelola mengenai sadar wisata, b) keterbatasan
modul pembalajaran sadar wisata bagi masyarakat (pengelola) sehingga pengelola tidak memiliki
informasi tentang kepariwisataan, c) keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan
penyuluhan dan pelatihan bagi pengelola objek wisata, d) pengabaian partisipasi masyarakat
dalam menerapkan unsur sapta pesona objek wisata, seperti membuang sampah disekitar objek
wisata, pemungutan liar, dan kurangnya ketertiban.

Salah satu upaya dalam merealisasikan peningkatan kompetensi pengelola objek wisata
adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang bahan ajarnya dikembangkan dalam bentuk
modul berdasarkan standar kompetensi pengelola objek wisata. Sesuai dengan fungsinya bahan
pembelajaran yang didesain dalam bentuk modul agar dapat dipelajari secara mandiri oleh
peserta pengelola objek wisata. Beberapa karakteristik yang khas dari bahan pembelajaran
tersebut adalah: (1) lengkap (self-contained), artinya seluruh materi tersedia secara memadai; (2)
menjelaskan diri sendiri (self-explanatory), maksudnya penjelasan dalam paket bahan
pembelajaran memungkinkan peserta pengelola objek wisata dapat mempelajari dan menguasai
kompetensi secara mandiri; serta (3) mampu membelajarkan peserta pengelola objek wisata
(self-instructional), yakni sajian dalam paket untuk secara aktif melakukan interaksi belajar,
bahkan menilai sendiri kemampuan belajar yang dicapainya.
Berdasarkan analisis penulis terhadap bahan ajar yang digunakan fasilitator (penyuluh
pariwisata) kurang sesuai dengan yang peneliti kembangkan karena hanya dalam bentuk copyan
slide persentasi yang dibagikan kepada pengelola objek wisata. Sedangkan dari segi desain
bahan ajar yang digunakan tampilannya monoton dan warnanya kurang menarik. Penulis juga
melakukan analisis terhadap panduan pedoman sadar wisata yang diterbitkan oleh Kementerian
Pariwisata. Dalam panduan tersebut hanya menguraikan materi saja sehingga kelihatan kurang
menarik untuk dibaca. Melalui modul pendidikan sadar wisata diharapkan dapat menjadi bahan
pembelajaran utama bagi pengelola objek wisata sebagai tindak lanjut dalam menambah
pengetahuan pengelola objek wisata dalam menciptakan kondisi yang kondisif bagi tumbuh dan
berkembangnya kepariwisataan disuatu distinasi atau wilayah. Sebagai layanan ahli bagi
pengelola objek wisata modul pendidikan sadar wisata memfasilitasi peserta didik learning to be,
learning to learn, learning to work/to earn, dan learning ti live together. Proses learning to be
diarahkan agar peserta didik menjadi pribadi yang efektif yang dapat difasilitasi melalui modul
pendidikan sadar wisata. Proses learning to work/to earn diarahkan agar peserta pengelola objek
wisata dapat bekerja atau mencari kehidupan yang layak sehingga ia menjadi insan produktif
yang dapat difasilitasi melalui modul pendidikan sadar wisata.
Pembelajaran dengan modul adalah pendekatan pembelajaran mandiri yang berfokuskan
penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari peserta didik (masyarakat) dengan
waktu tertentu sesuai dengan potensi dan kondisinya. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah
proses komunikasi yang diwujudkan melalui kegiatan penyampaian informasi kepada

masyarakat terutama pengelola objek wisata. Informasi yang disampaikan adalah berupa
pengetahuan yang dikemas sebagai satu kesatuan bahan ajar (teaching material). Sistem belajar
mandiri adalah cara belajar yang lebih menitikberatkan pada peran otonomi belajar peserta didik
(masyarakat). Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses komunikasi yang diwujudkan
melalui kegiatan penyampaian informasi kepada peserta didik. Informasi yang disampaikan
dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman, dan sebagainya. Pembelajaran
menggunakan modul bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut: (1) meningkatkan efektivitas
pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka secara teratur karena kondisi geografis, sosial
ekonomi, dan situasi masyarakat; (2) menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik; (3) secara tegas mengetahui
pencapaian kompetensi peserta didik secara bertahap melalui kriteria yang telah ditetapkan
dalam modul; (4) mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai peserta didik
berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam modul sehingga tutor dapat memutuskan dan
membantu peserta didik untuk memperbaiki belajarnya serta melakukan remediasi (Departemen
Pendidikan Nasional, 2008:7-8).
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang Respon
Pengelola Objek Wisata terhadap Modul Pendidikan Sadar Wisata. Adanya modul
pembelajaran diharapkan membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan, pemotivasian dan
partisipasi masyarakat terutama bagi pengelola objek wisata dalam pengembangan destinasi
wisata yang bersih, tertib, nyaman, aman, indah, sejuk, dan kenangan.

METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran respon
pengelola objek wisata terhadap modul pendidikan sadar wisata. Tika (1997;6) menjelaskan
bahwa penelitian deskriptif lebih mengarah kepada pengungkapan suatu masalah atau
keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada walau kadangkadang diberikan analisis.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola objek wisata Tirta Sari
Kanagarian Koto Tangah, Kabupaten Agam yang berjumlah 20 orang. Dari jumlah populasi
yang ada. Maka penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling yang digunakan yaitu total
sampling, dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola objek
wisata Tirta Sari Kanagarian Koto Tangah, Kabupaten Agam.
C. Variable dan Data
1. Variable
Variable dalam penelitian ini adalah respon pengelola objek wisata terhadap modul
pendidikan sadar wisata yang meliputi: a) daya Tarik, b) proses penggunaan, c) metode, d)
media dan sumber belajar, e) penilaian.
2. Data
a) Jenis Data
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer yang dimaksud disini adalah data yang dikumpulkan langsung
dari respon yaitu pengelola objek wisata yang terlibat dalam proses pembelajaran
menggunakan modul. Sedangkan data sekunder dalam penelitian disini adalah data
yang dikumpulkan berdasarkan informasi dari unit dinas pariwisata.
b) Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah pengelola objek wisata Tirta Sari
Kabupaten Agam.
c) Alat Pengumpul Data
Data mengenai respon pengelola objek wisata terhadap modul pendidikan
sadar wisata langsung melalui kuisioner.
D. Definisi Operasional
Variable utama dalam penelitian ini adalah respon pengelola objek wisata terhadap
modul pendidikan sadar wisata yang meliputi; a) daya Tarik, b) proses penggunaan, c)
metode, d) media dan sumber belajar, e) penilaian. Respon yang penulis maksudkan dalam
penelitian ini adalah tanggapan peserta didik (pengelola objek wisata) terhadap modul
pendidikan sadar wisata. Pengelola objek wisata yang penulis maksudkan dalam penelitian
ini adalah peserta didik (pengelola objek wisata) yang terlibat dalam proses pembelajaran
menggunakan modul pendidikan sadar wisata.

E. Instrumentasi dan Pengukuran
Sebagai alat pengumpul data, penulis menggunakan instrument berupa angket.
Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk skala likers yang
dimodifikasi. Setiap pertanyaan disediakan 5 alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju,
Setuju, Cukup setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju. Skor berturut-turut yaitu 5, 4, 3, 2, 1.
Kisi-kisi instrument penelitian dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kisis-Kisi Instrumen Penelitian
Variable

Indikator

Respon Pengelola Objek
Wisata

No Item

Daya Tarik.

1,2

Proses Penggunaan

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Metode

15,16,17

Media dan Sumber Belajar

18,19,20,21

Penilaian

22,23,24,25

F. Teknik Analisa Data
Teknik aanalisa data penelitian ini adalah deskriptif dengan hitungan persentase. Hal
ini sesuai dengan pendapat nasution (1998:26) yang mengatakan bahwa” penelitian yang
bertujuan untuk mendapatkan gambaran penemuan sesuatu apa adanya tentang objek yang
diteliti, maka teknik analisa data yang dipakai adalah persentase”. Adapun langkah-langkah
penggunaan perhitungan persentase adalah sebagai berikut:
1) Mendistribusi data ke dalam bentuk tabel distribusi.
2) Untuk mendiskripsikan data digunakan digunakan formula persentase
3) Melakukan analisa berdasarkan hasil pengolahan data guna mendapatkan bebera
kesimpulan yang kiranya dapat dijadikan sebagai hasil penelitian. Untuk memberikan
interprestasi pada persentase yang telah diperoleh dihitung dengan rumus sebagai
berikut;

M=

∑ (fi .xi)
∑ fi

Dimana :
M

: Mean (rata-rata)

∑

: Jumlah

fi

: Frekuensi

xi

: Skor pilihan jawaban

Menurut Sudjana (1989:86) harga mean yang diperloleh dapat dikategorikan
dengan tabel berikut sekaligus menjadi kategori dalam distribusi data.
Tabel 2. Harga Mean
Nilai Rata-Rata
4,01-5,00
3,01-4,00
2,01-3,00
1,01-2,00
0,00-1,00

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang
Kurang Sekali

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a) Uji One-to-One Evaluation
Penilaian respon peserta didik diberikan untuk mengetahui tanggapan peserta
didik (pengelola objek wisata) terhadap praktikalitas modul pendidikan sadar wisata.
Respon peserta didik diisi pada akhir uji coba one-to-one evaluation. Hasil respon
peserta didik (pengelola objek wisata) terhadap praktikalitas modul pendidikan sadar
wisata berada pada kategori sangat baik yaitu 97%. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa praktikalitas modul pendidikan sadar wisata berdasarkan uji
coba one-to-one evaluation lembar respon peserta didik dikategorikan sangat praktis.
Sangat praktis artinya modul memiliki daya Tarik, proses penggunaan, metode,
media/sumber belajar, dan penilaian.
b) Uji Small Group Evaluation

Penilaian respon peserta didik diberikan untuk mengetahui pendapat
peserta didik terhadap tingkat kepraktisan modul. Lembar penilaian diisi oleh peserta
didik pada akhir uji coba small group evaluation. respon peserta didik terhadap
praktikalitas modul pendidikan sadar wisata uji coba small group evaluation
memiliki nilai 4,33 dengan kategori sangat praktis. Sangat praktis artinya modul
memiliki daya Tarik, proses penggunaan, metode, media/sumber belajar, dan
penilaian.
c) Implementasi Modul
Penilaian respon peserta didik diberikan untuk mengetahui pendapat peserta
didik terhadap tingkat kepraktisan modul. Lembar penilaian diisi oleh peserta didik
pada akhir tahap implementasi. Hasil lembar respon peserta didik terhadap
praktikalitas modul pada tahap implementasi dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Respon Peserta Didik terhadap Praktikalitas Modul Pendidikan Sadar Wisata
Pada Tahap Implementasi

No
1.

Pernyataan

Tampilan modul menarik
minat saya untuk belajar
2. Keterkaitan materi
pembelajaran yang dekat
dengan kehidupan
sehari-hari
3. Petunjuk penggunaan
modul yang
dikembangkan dapat
dipahami dengan jelas
4. Gambar yang disajikan
pada modul memperluas
materi pembelajaran
5. Modul membantu saya
berpartisipasi aktif dalam
pembelajaran
6. Suasana belajar yang
tercipta dalam modul
pembelajaran sadar
wisata ini menyenangkan
7. Kegiatan pembelajaran
dengan modul
pendidikan sadar wisata
menyenangkan
8. Belajar dengan modul
pendidikan sadar wisata
membuat saya
bersemangat
9. Belajar dengan modul
pendidikan sadar wisata
membuat saya
berkemauan tinggi
untuk mengikuti
pembelajaran
10. Belajar dengan modul
membuat kami bisa
berbagi ilmu
pengetahuan dengan
yang lainnya guna
mencapai tujuan
pembelajaran
11. Saya suka belajar
melalui modul
pendidikan sadar wisata
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1

5

-
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-
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100

12. Instruktur memberikan
metode belajar secara
mandiri
13. Belajar dengan modul ini
membantu saya
memahami isi materi
14. Modul ini membantu
interaktif yang baik
antara instruktur dan
peserta pelatihan
15. Metode discovery dapat
membantu pelaksanaan
pembelajaran
16. Metode pembelajaran
individual (mandiri)
dalam pembelajaran
modul pendidikan sadar
wisata dapat membantu
saya dalam memcahkan
masalah
17. Metode remedial dapat
membantu peserta didik
dalam mengatasi
kesulitan belajar.
18. LCD dapat membantu
memahami pembelajaran
19. Gambar yang disaiikan
pada modul dapat
membantu memahami
materi pembelajaran.
20. Lembaran kerja dapat
membantu dalam
pelaksanaan
pembelajaran
21. Modul pendidikan sadar
wisata dapat membantu
dalam memahami materi
pembelajaran.
22. Penilaian diberikan
fasilitator setelah
mengerjakan soa latihan
23. Penilaian dilakukan
secara mandiri dengan
cara mencocokkan
dengan kunci jawaban
yang telah disediakan
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24. Penilaian diberikan
setelah kegiatan
pembelajaran.
25. Hasil penilaian tugas
mengerjakan soal
dikembalikan kepada
peserta didik agar dapat
melihat kemajuan dalam
belajar.
Jumlah
Rata-rata
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60

8

40

-

-

-

-

-

-
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100

12

60

6

30

2

10

-

-

-

-
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100

225

200
47,2

43
44,8

7
8,95

1
7

400
5

Untuk memperoleh skor rata-rata dapat dilihat pada perhitungan mean tabel 4.
Tabel 4. Perhitungan Mean Respon Peserta Didik terhadap Praktikalitas Modul Tahap
Implementasi.
fi
Fi.xi
Objek
Bobot Alternatif
Jawaban
Respon Peserta
5
225
1125
Didik terhadap
4
200
800
Praktikalitas
3
43
129
Modul
2
7
14
1
1
1
Jumlah
476
2069
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018
Dengan demikian nilai rata-ratamya dapat diproses dengan menggunakan perhitungan
mean sebagai berikut:
M=

∑ (fi.xi)
∑ fi

Berdasarkan hasil perhitungan mean tersebut dapat dikatakan bahwa respon peserta
didik terhadap praktikalitas modul pendidikan sadar wisata pada tahap implementasi
memiliki nilai 4,35 dengan kategori sangat praktis. Sangat praktis artinya modul memiliki
daya Tarik, proses penggunaan, metode, media/sumber belajar, dan penilaian. Berdasarkan
hasil respon peserta didik (pengelola objek wisata) terhadap modul pendidikan sadar wisata
dapat disimpulkan bahwa tanggapan peserta didik termasuk kedalam kategori sangat baik.

100

Sangat praktis artinya modul memiliki daya Tarik, proses penggunaan, metode,
media/sumber belajar, dan penilaian.
2) Pembahasan
Pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu
pada prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pendidikan dari
masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan
oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek/pelaku pendidikan, bukan objek
pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap
program pendidikan. Pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan
dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhannya. Secara singkat dikatakan
bahwa masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain,
merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik
didalamnya, untuk dan oleh masyarakat sendiri.
Ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini makin cepat, masih
banyak masalah pembelajaran yang perlu di pikirkan. Masalah itu antara lain kelambanan
dalam upaya pencapaian dan penerimaan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam suatu sistem pembelajaran. Masalah yang lain menurut Ditjen PLSP (2003) menyangkut
daya jangkau sasaran, kualitas pembelajaran dan relevansi program pembelajaran bagi
masyarakat pinggiran dan terasing. Kecepatan

transformasi

juga tidak seimbang dengan

kecepatan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga banyak
masyarakat yang tidak dapat segera menikmati informasi belajar.
Oleh karena itu, percepatan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
merupakan tantangan bagi umat menusia untuk menemukan dan mengembangkan metode

pembelajaran dan penyampaian informasi yang cocok dengan kebutuhan dan karakteristik
sasaran belajar (Sudjana,2003). Dalam perspektif belajar penyebaran dan penyerapan informasi
mempunyai dua tujuan yaitu melestarikan kebudayaan dan mengembangkan berbagai keahlian
yang di perlukan untuk kehidupan manusia. Dalam situasi seperti ini, pembelajaran harus mampu
memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan sikap da perilaku warga belajar dalam
kehidupan sehari-hari (King ,2005).
Pendapat lain kemukakan Kindervatter (1976), bahwa pembelajaran masyarakat harus
memiliki muatan pemberdayaan agar mayarakat sebagai subjek belajar memiliki kemandirian
dalam kehidupannya. Strategi

pemberdayaan yang sudah dikembangkan Kindervatter sejak

tahun 1975, memang masih memerlukan kajian yang mendalam baik dari sisi substansi teoretik
masyarakat terhadap pengendalian tentang kekuatan sosial, ekonomi, politik guna memperbaiki
kehidupannya. Hardika (2013) menyatakan ,bahwa pemberian kebebasan kepada masyarakat
untuk beraktualisasi dalam belajar usaha (wirausaha) merupakan hal penting dalam upaya
memperdayaan masyarakat. Strategi pembelajaran masyarakat harus lebih banyak difokuskan
pada aspek pemberdayaan untuk menuju kemandirian dalam mengatasi persoalan diri, dan
lingkunganya. Masyarakat sebagai pelaku belajar harus diberi akses dalam memperoleh sumber
belajar, daya tawar yang lebih kuat, pilihan untuk menentukan sikap, status harga diri
peningkatan sikap kritis, dan pengakuan terhadap eksistensinya agar mereka lebih berperan dan
memiliki kepercayaan diri.
Dalam membentuk prilaku

belajar, masyarakat sebagai subjek belajar harus diberi

kesempatan untuk menyesuaikan dengan stituasi dan kondisi yang di hadapi serta diri yang harus
dimiliki peluang ini harus benar-benar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan
segala karakteristik dan aktribut yang dimilikinya (wordl Bank Group dalam Hardika,2013).

Menurut Kneler dalam (Hendrowibowo,2002) bahwa pendidikan adalah suatu keniscayaan untuk
membantu perkembangan kesempurnaan manusia. Oleh karena itu, bahan pembelajaran tidak
dapat di tetapkan begitu saja hanya dari sudut pandang ilmu pendidikan, tetapi juga harus
memperhatikan bidang-bidang lain seperti ilmu sosial, psikologi, sosiologi, sejarah, manajemen
serta ilmu bantu pendidikan yang lain.
Menurut Huvelock (1995) model pembelajaran masyarakat harus menempatkan agen
pembaharuan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai (1) catalisator (mempercepat proses
terjadinya belajar), (2) resources linker (penghubung berbagai sumber belajar), (3) process
helper (pembantu proses belajar), dan (4) solution helper (pembantu pemecahan masalah
belajar). Tipe pebelajaran yang lain dikemukakan oleh Callawaydalam Hardika (2013) yang
meliputi: (1) program perluasan (pertanian dan industri), (2) program yang berhubungan dengan
pekerjaan, (3) program keaksaraan, dan (4) program pengembangan masyarakat.
Adapun konsep dasar pembelajaran menurut Knowles (1988) meliputi kesiapan peserta
belajar untuk melakukan belajar, (2) pengalaman yang telah di miliki oleh peserta belajar, (3)
konsep diri yang telah di bentuk dalam pribadinya, dan (4) kebutuhan belajar yang ingin dicapai.
Hakikat pembelajaran masyarakat (orang dewasa) harus di dasarkan pada pelibatan pribadi dan
potensi peserta didik secara utuh dan selalu bertolak dari ide dan inisiatifnya sendiri agar proses
belajar berjalan sesuaidengan minat kebutuhan masing-masing.
Menurut Soedomo dalam Hardika (2013) sistim belajar masyarakat harus mengandung
matra (1) tujuan untuk membelajarkan masyarakat, (2) teleologik (saling interaksi antar
komponen ), (3) ketangguhan, katahanan, dan berakar pada masyarakat yang bersangkutan, (4)
bersifat sinergik ,dan (5) memiliki daya suai (adaptability) terhadap lingkungan fisik, sosial dan
budaya. Sistim belajar asli mayarakat semacam ini pasti ditemukan di dalam mayarakat mana

pun sehingga upaya untuk menggali dan mengembangkannya dalam suatu sistim pembelajaran
modern sangat dimungkinkan.
Disamping itu, pembelajaran masyarakat juga harus mengandung misi perubahan dan
pemberdayaan untuk melakukan pembentukan karakter belajar yang kuat untuk selalu
melakukan pembaharuan pengetahuan secara terus menerus (Sullivan, 2004). Menurut Hardika
(2013) beberapa prinsip pembelajaran yang harus d perhatikan dalam melakukan pemberdayaan
masyarakat adalah (1) perubahan kehidupan harus disikapi sebagai proses pembelajaran, (2)
belajar merupakan proses inkuiri aktif dengan prakarsa utama dari dalam diri peserta belajar, (3)
belajar adalah upaya membantu kecakapan untuk kebutuhan selama hidup,(4) peserta belajar
memiliki keragaman belajar yang harus di gali dan dimanfaatkan, (5) sumber belajar ada disetiap
lingkunagan yang harus diidentifikasi untuk kemanfaatan pesert belajar, dan (6) belajar lebih
berdaya guna bila di pandu dengan struktur proses yang mengakar dari pada strutur isi yang tidak
relevan.
Pembelajaran dengan modul adalah pendekatan pembelajaran mandiri yang berfokuskan
penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari peserta didik (masyarakat) dengan
waktu tertentu sesuai dengan potensi dan kondisinya. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah
proses komunikasi yang diwujudkan melalui kegiatan penyampaian informasi kepada
masyarakat terutama pengelola objek wisata. Informasi yang disampaikan adalah berupa
pengetahuan yang dikemas sebagai satu kesatuan bahan ajar (teaching material). Sistem belajar
mandiri adalah cara belajar yang lebih menitikberatkan pada peran otonomi belajar peserta didik
(masyarakat). Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses komunikasi yang diwujudkan
melalui kegiatan penyampaian informasi kepada peserta didik. Informasi yang disampaikan
dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman, dan sebagainya. Pembelajaran

menggunakan modul bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut: (1) meningkatkan efektivitas
pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka secara teratur karena kondisi geografis, sosial
ekonomi, dan situasi masyarakat; (2) menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik; (3) secara tegas mengetahui
pencapaian kompetensi peserta didik secara bertahap melalui kriteria yang telah ditetapkan
dalam modul; (4) mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai peserta didik
berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam modul sehingga tutor dapat memutuskan dan
membantu peserta didik untuk memperbaiki belajarnya serta melakukan remediasi (Departemen
Pendidikan Nasional, 2008:7-8). Berdasarkan hasil penelitian respon peserta didik terhadap
praktikalitas modul pendidikan sadar wisata menunjukkan bahwa peserta didik menjadi lebih
mudah dalam memahami uraian materi. Modul yang dikembangkan juga menarik bagi peserta
didik karena di desain dengan warna yang lebih menarik yaitu dominan biru dan hijau dan sesuai
dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Hal ini terlihat dari respon peserta didik yang
menyatakan bahwa modul yang digunakan sangat praktis digunakan dalam proses pembelajaran.
Artinya modul sangat praktis dalam hal daya Tarik, proses penggunaan, metode, media/sumber
belajar, penilaian.

KESIMPULAN DAN SARAN
Respon peserta didik yang menyatakan bahwa modul yang digunakan sangat praktis
digunakan dalam proses pembelajaran. Artinya modul sangat praktis dalam hal daya Tarik,
proses penggunaan, metode, media/sumber belajar, penilaian. Melalui modul pendidikan sadar
wisata bagi pengelola objek wisata diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran utama bagi
pengelola objek wisata sebagai tindak lanjut dalam menambah pengetahuan pengelola objek
wisata dalam menciptakan kondisi yang kondisif bagi tumbuh dan berkembangnya

kepariwisataan disuatu distinasi atau wilayah. Sebagai layanan ahli bagi pengelola objek wisata
modul pendidikan sadar wisata memfasilitasi peserta didik learning to be, learning to learn,
learning to work/to earn, dan learning to live together. Proses learning to be diarahkan agar
peserta didik menjadi pribadi yang efektif yang dapat difasilitasi melalui modul pendidikan sadar
wisata. Proses learning to work/to earn diarahkan agar peserta pengelola objek wisata dapat
bekerja atau mencari kehidupan yang layak sehingga ia menjadi insan produktif yang dapat
difasilitasi melalui modul pendidikan sadar wisata.
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Implementation of Think Pair Share Cooperative Learning Model (TPS)
along with Picture Media on Student Learning Result of Grade XI IPA SMA
Kartika 1-5 Padang Lesson Year 2017/2018
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share ( TPS)
disertai Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA
SMA Kartika 1-5 Padang Tahun Pelajaran 2017/2018
Lisa Dayanti, Armein Lusi Zeswita, Evrialiani Rosba.
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
lisadayanti2103@gmail.com

ABSTRACT
This research is based on the problems in SMA Kartika 1-5 padang that
the grade of students of grade XI IPA SMA Kartika 1-5 Padang under KKM is 78.
This is because in the process of learning teachers are still accustomed to using
lecture methods, discussions and question and answer. Therefore, efforts are
needed to overcome these problems by applying cooperative learning model
Think Pair Share (TPS) along with Media images on grade XI IPA SMA Kartika
1-5 Padang. This study aims to determine the results of student learning in the
affective domain with the application of cooperative learning model Think Pair
Share (TPS) which is accompanied by Media Image on grade XI IPA Kartika 1-5
Padang.
The type of research is experimental research, using the design of
Randomized Control Group Postest Only Design, The population of this study is
all students of grade XI IPA SMA Kartika 1-5 Padang. Sampling using Purposive
Random Sampling technique found that class XI IPA4 as experiment class, and
XI IPA1 as control class. Assessment of affective domains in the form of
observation sheets conducted on the experimental class and control class. Data
analysis of sample class test result used by t-test. Based on the result of the
research, the mean affective sphere in the experimental class is 78,01 and the
control class is 68,42. Based on the result of t-test on affective aspect obtained
tcount ˃ ttable then hypothesis accepted. Based on the results of this study can be
concluded that there is an increase in student learning outcomes in the affective
domain with the application of cooperative learning model type Think Pair Share
(TPS) accompanied by media images in class XI IPA SMA Kartika 1-5 Padang.
Keywords: Think Pair Share (TPS), Biology Learning Results.

ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yang terdapat di SMA
Kartika 1-5 padang bahwa nilai siswa kelas XI IPA SMA Kartika 1-5 Padang
yang berada dibawah KKM yaitu 78. Hal ini disebabkan karena dalam Proses
pembelajaran guru masih terbiasa menggunakan metode ceramah, diskusi dan
tanya jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan
tersebut dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share
(TPS) disertai Media gambar pada kelas XI IPA SMA Kartika 1-5 Padang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah afektif
dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) yang
disertai dengan Media Gambar pada kelas XI IPA SMA Kartika 1-5 Padang.
Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen, menggunakan rancangan
Randomized Control Group Postest Only Design, Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XI IPA SMA Kartika 1-5 Padang. Pengambilan sampel
menggunakan Teknik Purposive Random Sampling didapatkan bahwa kelas XI
IPA4 sebagai kelas eksperimen, dan XI IPA1 sebagai kelas kontrol. Penilaian
ranah afektif yang berupa lembar observasi yang dilakukan pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Analisis data hasil tes kelas sampel digunakan uji-t.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata ranah afektif pada
kelas eksperimen 78,01 dan pada kelas kontrol 68,42. Berdasarkan hasil uji-t pada
ranah afektif didapatkan thitung ˃ ttabel maka hipotesis diterima. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa
pada ranah afektif dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think
Pair Share (TPS) disertai media gambar di kelas XI IPA SMA Kartika 1-5
Padang.
Kata kunci : Think Pair Share ( TPS), Hasil Belajar Biologi.

PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP DAN KETERAMPILAN
MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
COOPERATIVE SCRIPT DISERTAI HANDOUT
Fitri Nurcahaya Dalimunte
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Fitrinurcahayadalimunte@gmail.com

ABSTRACT
Assessment of attitude and skill competence is several activity which has program for measuring
students attitude as a result from learning program. Competence of attitude assesment is incuded many dimension such as character, behaviour, sentiment, emotion and motivation that need developh, because it
influenced student achivment. However in learning process of students in SMAN 1 Barumun Selatan north
Sumatera was not ready yet in catching learning and in doing task. Problem of solving method, researcher
applied Cooperative Script learnng with Handout. The research aimed to know how students achievement
in attitude and skill competence through applying Cooperative Script learning model with Handout. This
research is experiment reseach with randomized control group post test only design. Sampling that used in
this research is purposive sampling technique instrument in this reseach used in attitude competence by
using observation note which is measured by observer, beside skill competence is measured through summary. Hypothesis in this research is tested by using t-test with criteria t count > t table. Analysis result data is obtained in attitude competence on experiment class with mean score 86,28 with A predicate, where as
class control with mean score is 80,51 with B predicate and hypothesis accepted. In skill competence indicator is percentage by complete, skill and pure resume. Based on research result can conclude that applying Cooperative Script learning model through Handout can incrase students biology output learning in
attitude competence and skill competence in class X SMAN 1 Barumun Selatan north sumatera.
Key word : Learning output, attitude competence, skiil competence, Cooperative Script, Handout
ABSTRAK
Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian kompetensi sikap mencakup banyak dimensi antara
lain watak, perilaku, perasaan, sikap, minat, emosi, dan motivasi, yang perlu dikembangkan, karena secara langsung dan tidak
langsung akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Namun dalam pembelajaran terlihat sikap siswa siswa SMAN 1 Barumun Selatan Sumatera Utara tidak siap dalam menerima pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas. Upaya untuk mengatasi
hal tersebut penulis menerapkan model pembelajaran Cooperative Script disertai handout. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada kompetensi sikap dan keterampilan melalui penerapan model pembelajaran Cooperative Script
disertai handout. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, “R andomiz ed Control Group Posttest Only Design“. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan pada kompetensi sikap berupa lembar observasi yang dinilai observer, sedangkan kompetensi keterampilan dinilai melalui rangkuman. Hipotesis pada penelitian
ini diuji dengan menggunakan uji- t dengan kriteria t hitung > ttabel. Hasil analisis data diperoleh pada kompetensi sikap pada kelas
eksperimen dengan nilai rata-rata 86,28 dengan predikat A sedangkan untuk kelas kontrol dengan nilai 80,51 dengan predikat
B dan hipotesis diterima. Pada kompetensi keterampilan indikator yang dinilai adalah kelengkapan, kerapian dan kebersihan
rangkuman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Cooperative Script disertai Handout
dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada kompetensi sikap dan keterampilan pada kelas X SMAN 1 Barumun Selatan Sumatera Utara.
Kata kunci : Hasil Belajar, Kompetensi Sikap, Keterampilan, Cooperative Script, Handout
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THE LECTURER PRACTICALITAS DEVELOPMENT OF ATLAS
MEDIA THAT CONSTRUCTIVISM ORIENTED ON PLANT ANATOMY
COURSE FOR LECTURES AT UNIVERSITIES
PRAKTIKALITAS DOSEN DALAM PENGEMBANGAN MEDIA ATLAS
BERORIENTASI KONSTRUKTIVISME PADA MATA KULIAH
ANATOMI TUMBUHAN UNTUK PERKULIAHAN DI PERGURUAN
TINGGI
Mulyati1, Lince Meriko1, Yeni Erita2
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatra Barat
2
Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
Mulyati2011@yahoo.com
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ABSTRACT
Based on the results of interviews conducted with students on the material
anatomy of plants, almost all the material difficult to understand by students. The
cause of the difficult material of plant anatomy is understood because this course
can not be visualized in the real world so that the students find it difficult to
construct their knowledge. To study the material anatomy of plants must use tools
in the form of learning media. Has been conducted research on the development
of atlas media anatomy plant oriented contructivism with the aim to produce
media atlas practical plant anatomy developed based on validation result from
validator. This type of research is developmental research using four-D model
(define, design, develop and dessiminate). Based on the research that has been
done in the development stage that includes the assessment of Atlas's use of
constructivist-oriented orientation through the questionnaire of practicality, it is
found that the atlas media is constructivist oriented in the course of Plant
Anatomy is categorized as very practical in its use in lecturing process with the
average of 90.83%. The conclusion of this research is media developed atlas can
help and facilitate lecturer in giving correct explanation to the concepts in plant
Anatomy material to student.
Keywords: practicalitas, atlas media, constructivist, plant anatomy

ABSTRAK
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa pada materi
anatomi tumbuhan, hampir semua materi sulit dipahami oleh mahasiswa.
Penyebab sulitnya materi anatomi tumbuhan dipahami karena mata kuliah ini
tidak bisa divisualisasikan di alam nyata sehingga mahasiswa sulit mengkonstruk
pengetahuannya. Untuk mempelajari materi anatomi tumbuhan harus menggunakan
alat bantu berupa media pembelajaran. Telah dilakukan penelitian tentang
pengembangan media atlas anatomi tumbuhan berorientasi konstruktivisme dengan
tujuan untuk menghasilkan media atlas anatomi tumbuhan yang praktis yang

Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2018 | SEMNAS Bio-Edu 3

dikembangkan berdasarkan hasil validasi dari validator. Jenis penelitian ini adalah
penelitian pengembangan (Developmental Research) dengan menggunakan model
four-D (define, design, develop dan dessiminate). Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan pada tahap develop yang mencakup penilaian keterpakaian Atlas
berorientasi konstruktivisme oleh Dosen melalui pengisian angket praktikalitas
didapatkan bahwa media atlas berorientasi konstruktivisme pada mata kuliah
Anatomi Tumbuhan dikategorikan sangat praktis dalam penggunaannya pada
proses perkuliahan dengan rerata 90,83%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
media atlas yang dikembangkan dapat membantu dan memudahkan dosen dalam
memberikan penjelasan yang benar terhadap konsep-konsep dalam materi
Anatomi Tumbuhan kepada mahasiswa.
Kata kunci: praktikalitas, media atlas, konstruktivisme, anatomi tumbuhan
I. PENDAHULUAN
Anatomi tumbuhan adalah pengetahuan yang dapat mengungkap segala
sesuatu yang berhubungan dengan bagian dalam tumbuhan, antara lain hubungan
antar sel, fungsi dan tugas sel sebagai penyusun tubuh makhluk hidup dan fungsifungsi sel lainnya (Hidayat, 1995). Mata kuliah anatomi tumbuhan merupakan
mata kuliah yang mempelajari struktur penyusun bagian dalam dari tumbuhan.
Mata kuliah anatomi tumbuhan membutuhkan pemahaman yang tinggi karena
mahasiswa harus bisa menggambar jaringan penyusun tubuh tumbuhan tersebut.
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan untuk mata kuliah anatomi
tumbuhan masalah utama adalah kemampuan mahasiswa dalam menggambarkan
dan memahami struktur jaringan penyusun organ. Berdasarkan hasil evaluasi
semester III tahun pelajaran 2014/2015 persentase nilai mahasiswa yang rendah
untuk soal yang menggambarkan struktur organ tumbuhan sekitar 65%.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa Pendidikan
Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat yang telah mengikuti mata kuliah anatomi
tumbuhan ditemukan beberapa masalah antara lain materi tentang organ hanya
dipelajari dengan menggunakan media sederhana yaitu penampilan gambar
praktikum serta melihat struktur penyusun organ tubuh tumbuhan menggunakan
mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Kemampuan mahasiswa dalam
menyediakan objek praktikum kurang, sehingga hasil pengamatan belum sesuai
dengan objek yang asli. Belum tersedianya atlas anatomi tumbuhan untuk
pedoman dalam proses pembelajaran dan praktikum.
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Bersumber pada laporan hasil studi kajian standarisasi dan pemanfaatan
media pembelajaran di perguruan tinggi, dari 826 jenis media dan teknologi
pembelajaran di perguruan tinggi, 29,66% memanfaatkan media berbasis
komputer, media cetak (46,13%), media audio visual (10,53%), dan media
laboratorium kit (13,68%). Melihat dari hasil penelitian tersebut maka media
cetak lebih mendominasi dan banyak digemari untuk digunakan sebagai salah satu
sumber belajar di perguruan tinggi, sedangkan media lainnya kurang mendapat
perhatian.
Salah satu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mengkontruks pemahamannya sendiri adalah pendekatan
kontruktivisme.

Pembelajaran

kontruktivisme

adalah

pembelajaran

yang

memerlukan mahasiswa berpartisipasi aktif, kemampuan belajar mandiri,
mengembangkan pengetahuan sendiri secara aktif, sedangkan dosen hanya
berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan latar belakang di atas maka media yang tepat untuk mengatasi
masalah mahasiswa tersebut adalah pengembangan media cetak berupa atlas
anatomi tumbuhan berorientasi konstrukvisme. Media atlas anatomi tumbuhan
berorientasi konstrukvisme dapat memvisualisasikan materi sehingga mahasiswa
dapat belajar mandiri dan dapat membangun sendiri pengetahuan mereka dengan
secara langsung terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan media atlas anatomi

tumbuhan yang praktis yang dikembangkan berdasarkan hasil validasi dari
validator.
II. METODE PENELITIAN
A. Pengembangan Media Pembelajaran
Pengembangan media Atlas interaktif berorientasi konstruktivisme
menggunakan model four-D dengan tahapan yaitu define, design, develop dan
dessiminate (Trianto, 2010). Pada penelitian ini yang dilakukan adalah tahap
develop yaitu tahap praktikalitas dosen.
1) Instrumen Praktikalitas
Instrumen berupa angket praktikalitas digunakan untuk memperoleh
data tentang tingkat praktikalitas media pembelajaran yang dikembangkan.
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Angket ini diberikan kepada 3 orang dosen pengampu mata kuliah anatomi
tumbuhan yaitu 1. Dr. Tesri Maideliza, M.Sc (dosen anatomi tumbuhan di
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas), 2. Elza Safitri, M.Si (dosen
anatomi tumbuhan Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI
Sumatera Barat), 3. Novi, M.Si (dosen anatomi tumbuhan Program Studi
Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatra Barat)
2) Analisis praktikalitas media Atlas
Analisis praktikalitas ini dilakukan dengan beberapa langkah:
a. Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut:
STS = sangat tidak setuju dengan bobot 1
TS

= tidak setuju dengan bobot 2

S

= setuju dengan bobot 3

SS

= sangat setuju dengan bobot 4

b. Menentukan skor rata-rata dengan cara: Jumlah nilai yang didapat di bagi
sebanyak indikator
c. Skor maksimum pada uji praktikalitas ini adalah 4.
d. Pemberian nilai praktikalitas dengan cara:
Nilai praktikalitas =

Skor rata - rata
x 100 %
Skor maksimum

Memberikan penilaian praktikalitas dengan menggunakan kriteria yang
dikemukakan oleh Riduwan (2008:89) yang dimodifikasi :
90 – 100% = Sangat praktis
80 – 89%

= Praktis

65 – 79%

= Cukup praktis

50 – 64%

= Kurang praktis

III. HASIL
Data keterpakaian Atlas Anatomi Tumbuhan didapatkan melalui angket
yang diisi oleh 3 dosen mata kuliah anatomi tumbuhan yaitu 1) Dr. Tesri
Maideliza, M.Sc., dosen anatomi tumbuhan dan biomolekuler Jurusan Biologi
Universitas Andalas Padang, 2) Novi, M.Si, dan 3) Elza Safitri, M.Si, dosen
anatomi tumbuhan Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera
Barat terlihat pada Tabel.
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Tabel Penilaian Keterpakaian Atlas Berorientasi Konstruktivisme oleh Dosen
No
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Item
Atlas dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga
memudahkan
mahasiswa
dalam
proses
membelajaran
Belajar dengan mengunakan atlas ini membuat
mahasiswa mudah memahami keterkaitan konsep
Atlas dapat mempermudah mahasiswa dalam
menemukan konsep
Mahasiswa dapat mengaitkan konsep yang
dipelajari dengan kehidupan sehari-hari
Penggunaan atlas dapat menghemat energi dosen
untuk menuliskan segala sesuatu ke papan tulis
Penggunaan atlas dapat membuat proses
pembelajaran menjadi lebih efektif
Penggunaan atlas dapat menghemat waktu
mengajar dosen
Atlas mudah diinterpretasikan oleh dosen mata
kuliah
Atlas memiliki ekivalensi yang sama dengan
buku ajar sehingga dapat digunakan sebagai
sumber dalam pembelajaran
Atlas
merupakan
variasi
dari
sumber
pembelajaran
Jumlah
Rata-rata
Rerata (%)
Kategori

1
4

2
4

3
4

Jumlah
12

Rerata
4

3

3

3

9

3

3

4

3

10

3,3

3

3

3

9

3

4

4

4

12

4

4

4

4

12

4

4

4

4

12

4

4

4

4

12

4

3

3

3

9

3

4

4

4

12

4

36
3,6

37
3,7

36
3,6

36,3
3,63
90,83

Sangat praktis

Keterangan : 1. Dr. Tesri Maideliza, M.Sc, 2. Elza Safitri, M.Si., 3. Novi, M.Si
IV. PEMBAHASAN
Dari hasil analisis angket dosen (Tabel) didapatkan bahwa media atlas
berorientasi konstruktivisme pada mata kuliah Anatomi Tumbuhan dikatagorikan
sangat praktis dalam penggunaannya pada proses perkuliahan. Hal ini berarti
bahwa media atlas yang dikembangkan dapat membantu dan memudahkan dosen
dalam memberikan penjelasan yang benar terhadap konsep-konsep dalam materi
Anatomi Tumbuhan kepada mahasiswa.
Menurut Khabibah (2006 dalam Yamasari, 2010) kejelasan petunjuk yang
ada dalam media pembelajaran, kesesuaian isi pada media pembelajaran,
penyusunan materi pada media pembelajaran, kesesuaian antara materi dengan
media pembelajaran, keserasian warna, tampilan gambar, tulisan pada materi, dan
kebakuan bahasa yang digunakan dapat membantu memahami materi.
Hasil pengisian angket pada Tabel dapat dijadikan dasar untuk melakukan
perbaikan pada media atlas yang dihasilkan. Tersedianya media atlas yang sesuai
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dengan tujuan pembelajaran, maka dosen lebih mudah memberikan materi kepada
mahasiswa, dengan sendirinya mahasiswa akan mendapatkan manfaat dalam
proses perkuliahan yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik,
mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk belajar mandiri dengan
mengkonstruk pengetahuannya berdasarkan apa yang didapatkan selama proses
perkuliahan dan mahasiswa akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari
setiap struktur jaringan dan organ tumbuhan.
Angket uji praktikalitas yang dipakai dalam penelitian ini dimodifikasi dari
Husna (2005:57). Menurut Sukardi (2008 dalam Vila, 2009:47) pertimbangan
praktikalitas dapat dilihat dalam aspek-aspek:
a. Kemudahan dalam penggunaan, meliputi: mudah diatur, disimpan, dan
dapat digunakan sewaktu-waktu
b. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan sebaiknya sangat singkat,
cepat dan tepat.
c. Daya tarik perangkat terhadap minat peserta didik.
d. Mudah diinterpretasikan oleh pendidik ahli maupun pendidik lain.
e. Memiliki ekivalensi yang sama, sehingga bisa digunakan sebagai
pengganti atau variasi.
V. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah media atlas yang dikembangkan
dapat membantu dan memudahkan dosen dalam memberikan penjelasan yang
benar terhadap konsep-konsep dalam materi Anatomi Tumbuhan kepada
mahasiswa.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada DRPM Dikti yang telah mendanai
penelitian ini melalui hibah Penelitian Strategis Nasional dan juga kepada
lembaga UP3M yang telah membantu dalam penelitian ini.
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Program Studi Pendidikan Biologi SKIP PGRI Sumatera Barat
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ABSTRACT
Skills of students in class VIII at SMPN 24 Padang in the first-semester of
the academic year 2017/2018 . During the discussion, the students rely solely on
students who are smart in groups. So the low value on the results of the discussion
report. Efforts that can be done by teachers to overcome the above problems is by
applying a model of learning that can activate students, one of them is Discovery
Learning model. This study aims to determine the implementation of learning
model of Discovery Learning on the results of biology students learning grade
VIII SMPN 24 Padang. The type of research is experimental research with
Randomized control design-Group Postest Only Design. Sampling by purposive
sampling with the sample of class VIIIf and VIIIg. The psychomotor domain
appraisal tool is a student discussion report. Data were analyzed using t-test.
Psomomotor domain score obtained t count = 2.78 while t-table = 1.67 means tcount > t-table thus hypothesis accepted. So it can be concluded that the
implementation of the learning model of Discovery Learning can improve
students' biology learning outcomes in the realm of Psikomotor class VIII SMPN
24 Padang.
Keywords: Result of Learning, Psychomotor and Discovery Learning

I. PENDAHULUAN
Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh
pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap,dan
mengokohkan kepribadian (Suyono,2011:9). Agar pembelajaran dapat optimal
maka diperlukan dua unsur yang amat penting yaitu model dan media
pembelajaran yang keduanya saling berkaitan. Kedua unsur tersebut dapat
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meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa (Dimyati dan Mudjiono,
2006:7).
Hasil belajar yang diekpresikan dalam bentuk keterampilan menyelesaikan
tugas-tugas manual dan gerakan fisik atau kemampuan bertindak. Menurut
Rusman (2011: 172) bahwa “ Domain fisik lebih menekankan pada gerakangerakan

fisik.

Kecakapan-kecakapan

fisik

berupa

gerakan-gerakan

atau

keterampilan fisik, baik keterampilan fisik halus maupun kasar”.
Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 20 Januari 2017 dengan guru
biologi SMP Negeri 24 Padang bahwa, selama proses pembelajaran berlangsung
siswa kurang aktif. Selain itu, dalam proses pembelajaran guru menggunakan
metode ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Kurangnya guru
menggunakan model pembelajaran serta media yang bervariasi sehingga masih
banyak siswa kelas VIII yang belum termotivasi dalam pembelajaran biologi.
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut
adalah dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, karena
model pembelajaran ini dapat meningkatkan partisipasi dan kerja sama siswa.
Model pembelajaran Discovery Learning merubah kondisi belajar yang pasif
menjadi lebih aktif, dimana siswa menentukan sendiri dan menyelidiki sendiri
sehingga hasil yang diperoleh tidak akan mudah dilupakan oleh siswa.
Hasil penelitian Agustina, (2015) tentang pengaruh model Discovery
Learning terhadap kemampuan berfikir dan hasil belajar siswa. bahwa terdapat
peningkatan hasil

belajar siswa. Hasil penelitian Sukardi, (2015) tentang

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning,
bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada semua ranah di kelas
eksperimen.
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian tentang
Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar
Biologi Siswa Kelas VIII di SMPN 24 Padang Tahun Pelajaran 2017/2018.
II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan jenis penelitian maka rancangan penelitian yang digunakan
adalah “Randomized Control-Group Posttest Only Design”. Penelitian ini
dilaksanakan di SMP Negeri 24 Padang. Adapun waktu penelitian dilakukan pada
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semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII SMPN 24 Padang, dan sampel penelitian ini adalah siswa
kelas VIIIF dan VIIIG SMPN 24 Padang.
Pada penelitian ini dikelas eksperimen peneliti menerapkan model
pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem gerak pada manusia. Materi
sistem gerak ini dibagi menjadi tiga kali pertemuan, Sedangkan pada kelas kontrol
peneliti menerapkan metode diskusi tanya jawab.
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III. HASIL

Pada ranah psikomotor didapatkan rata-rata ranah psikomotor kelas
eksperimen yaitu 76,43 dan kelas kontrol 67,57. Hasil analisis normalitas kelas
eksprimen didapatkan Lo= 0,0907 < Ltabel = 0,1565 sedangkan kelas kontrol
didapatkan Lo = 0.0751 < Ltabel = 0,1565 maka data dari kedua kelas sampel
berdistribusi normal. Hasil analisis homogeitas didapatkan Fhitung = 0,43 < Ftabel =
1,84 maka varians data berdistribusi homogen, selanjutnya dilakukan uji hipotesis
menggunakan uji t dan didapatkan Thitung = 2,78 > Ttabel = 1,67, maka hipotesis
dinyatakan diterima.

IV. PEMBAHASAN
Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa
hipotesis diterima. Hal ini disebakan hal ini diduga karena pada proses
pembelajaran dikelas eksperimen menggunakan model Discovery Learning, hasil
belajar biologi siswapada materi Sistem Gerak lebih baik dari pada kelas kontrol
dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Ranah psikomotor terdapat
dua aspek yaitu Isi laporan dan kerapian laporan. Pada penilaian ranah psikomotor
nilai rata-rata siswa kelas eksperimen dengan predikat (B), dan nilai rata-rata
siswa kelas kontrol dengan predikat (C). aspek yang diniai pada penilaian
keterampilan yaitu sebagai berikut:
Penilaian pada aspek Isi laporan diskusi pada kelas eksperimen kontrol
dengan predikat (B) dan kelas kontrol dengan predikat (B) . Hal ini terlihat pada
nilai kelas eksperimen nilai rata-rata indikator isi laporan siswa lebih baik dari
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pada kelas kontrol, karena pada kelas eksperimen siswa diberikan media gambar
dan buku sumber dan mengerjakan laporan lebih terarah sehingga siswa dapat
untuk menginvestigasi gambar-gambar yang diberikan guru yang bersangkutan
dengan materi. Menurut Susanto (2013:6) seberapa besar siswa mampu
menerima, sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang dibaca,
dilihat dan yang dirasakan maka akan mempengaruhi hasil yang diperoleh.
Sedangkan kelas kontrol siswa juga diberikan buku sumber oleh guru. dan
siswa memiliki banyak sumber buku dari materi sub topik yang dipilihnya untuk
merangkumnya menjadi sebuah laporan, namun ada beberapa siswa yang
mengerjakan laporan tersebut, yang dikerjakannya ada yang tidak sesuai dengan
tujuan pembelajaran sehingga siswa menyalin hasil temannya saja. Menurut
Latisma (2011: 192) peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif
terhadap mata pelajaran akan merasa senang mempelajari pelajaran tersebut,
sehingga akan mencapai hasil belajar yang memuaskan.
Pada aspek kerapian laporan kelas eksperimen dengan predikat (B),
sedangkan kelas kontrol dengan predikat (C). Pada aspek kerapian laporan siswa
pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Siswa kelas
eksperimen membuat laporan diskusi dengan baik dan tidak hanya asal selesai,
dalam penulisan laporan diskusi terlihat rapi bersih dan jelas. Hal ini sesuai
dengan pendapat Anwar (2009: 87) Apabila suatu pembelajaran itu dimulai
dengan sikap dan minat yang baik maka penilaian pengetahuannya juga
meningkat dengan baik. Tingginya nilai psikomotor siswa pada kelas eksperimen
karena pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran Discovery
Learning.

Menurut

Kemendikbud

(2013:62-64)

kelebihan

dari

model

pembelajaran Discovery Learning adalah membantu siswa untuk memperbaiki
dan meningkatkan keterampilan- keterampilan dan proses- proses kognitif
dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan membantu dan
mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi belajar proses yang baru.
Pada aspek kerapian laporan kelas kontrol siswa lebih rendah
dibandingkan kelas eksperimen, karena pada kelas kontrol siswa membuat resume
asal-asalan, banyak terdapat coretan yang tidak penting, pada kelas kontrol siswa
banyak yang tidak percaya diri untuk mengerjakan tugas yang diperintahkan guru,
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sehingga banyak terdapat coretan pada hasil diskusinya. dan tidak memperhatikan
aspek yang dinilai, sehingga hasil yang diperoleh tidak bagus. Menurut Sugono
(2009:23) teknik penulisan dikatakan baik apabila suatu tulisan mudah dipahami,
sesuai dengan topik yang dibicarakan dan ditata dengan rapi.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar biologi
siswa pada ranah psikomotor pada siswa kelas VIII SMPN 24 Padang.
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DESIGN OF HANDOUT DISTRIBUTED MINDMAP ON COURSE WORKS
STRATEGY AND DESIGN OF LEARNING BIOLOGY STUDY PROGRAM
EDUCATION BIOLOGY STKIP PGRI WEST SUMATERA
Febri Yanti, Yulia Haryono, Zikra
STKIP PGRI Sumatera Barat
Jl. Gunung Pangilun Padang Telp.0751-70537310
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ABSTRAC
Handout with mind map in the subject of Biology Learning Strategy and Design is one of
education innovation that can help the students in understanding the lecture material. The
design of handouts with mindmap in the subject of strategy and biology learning design is the
development stage for designing handouts. This handout is designed in accordance with the
results of curriculum analysis and the needs of students on teaching materials lectures. The
purpose of this research is to produce handout design with mindmap on valid and practical
and effective biology teaching and learning strategy. This type of research is development
research using ADDIE development model (Analysis, design, develop, Implementation and
evaluation). The data analysis technique used is descriptive analysis which describes the
result of validity test, practicality, and effectiveness of handout with mindmap in the course
of strategy and biology learning design that has been designed containing, course identity,
mind map, material, exercise question, summary, evaluation .
Keywords: design, handout, mindmap
PERANCANGAN HANDOUT DISERTAI MINDMAP PADA MATA KULIAH
STRATEGI DAN DESAIN PEMBELAJARAN BIOLOGI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BIOLOGI STKIP PGRI
SUMATERA BARAT
ABSTRAK
Handout yang disertai mind map pada mata kuliah Strategi dan Desain Pembelajaran
Biologi merupakan salah satu inovasi pendidikan yang dapat membantu mahasiswa dalam
memahami materi perkuliahan. Perancangan handout disertai mindmap pada mata kuliah
strategi dan desain pembelajaran biologi merupakan tahap pengembangan untuk mendesign
handout . handout ini dirancang sesuai dengan hasil analisis kurikulum dan kebutuhan
mahasiswa terhadap bahan ajar perkuliahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan
perancangan handout disertai mindmap pada mata kuliah strategi dan desain pembelajaran
biologi yang valid, praktis dan efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan
dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, design, develop,
Implementation dan evaluation). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif yang mendeskripsikan hasil uji validitas, praktikalitas, dan efektivitas dari handout
disertai mindmap pada mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi yang telah
dirancang berisi, identitas mata kuliah, mind map, materi, soal latihan, rangkuman, evaluasi.
Kata kunci : perancangan, handout, mindmap

PENGARUH FAKTOR FISIKA TERHADAP POPULASI KATAK
TEGALAN (Fejervarya limnocharis) DI AREAL PENANAMAN
JAGUNG DI SUNGAI SALAK KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN
INFLUENCE OF PHYSICS FACTORS ON POPULATION OF TEGALAN
FROG (Fejervarya limnocharis) IN THE INVESTMENT AREA
CORN IN SALAK RIVER OF SANGIR SUBDISTRICT
SOUTH SOLOK DISTRICT
Mimi Hendi Rukmini, Nurhadi, dan Fachrul Reza
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
mimihendirukmini@gmail.com

ABSTRAK

Areal pertanian merupakan salah satu habitat bagi Amphibia. Salah satu
jenis Amphibia adalah Katak Tegalan. Katak Tegalan biasanya ditemukan pada
areal pertanian, salah satunya areal penanaman jagung. Kehidupan Katak Tegalan
dipengaruhi oleh faktor fisika lingkungan. Jika faktor fisika lingkungan tidak
mendukung kehidupan Katak Tegalan, maka akan berdampak pada populasi
Katak Tegalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fisika
terhadap populasi Katak Tegalan (Fejervarya limnocharis) di areal penanaman
jagung di Sungai Salak Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
Pengambilan sampel telah dilakukan pada bulan Januari 2018. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif. Pengambilan sampel langsung dilakukan di lapangan
menggunakan plot pada transek. Panjang transek 100 m, plot dibuat secara
sistematis yang terdiri dari sepuluh plot yang masing-masing berukuran 10x10 m.
Pembuatan garis transek dilakukan pagi hari sebelum penelitian. Pengambilan
sampel dilakukan pada malam hari dari jam 18.30 sampai 22.00 WIB dengan
empat kali pengambilan sampel. Faktor fisika lingkungan yang diukur adalah
suhu udara, kelembaban udara dan kelembaban tanah. Hasil pengukuran faktor
fisika di areal penanaman jagung di Sungai Salak Kecamatan Sangir Kabupaten
Solok Selatan yaitu suhu udara 23ºC, kelembaban udara 86% -90% dan
kelembaban tanah 3% -7%. Faktor fisika di areal penanaman jagung
mempengaruhi populasi Katak Tegalan terutama kelembaban tanah.
Kata Kunci: Katak Tegalan, Budidaya Jagung, Populasi dan Faktor Fisik

ABSTRACT
The agricultural area is one of the habitats for Amphibia. One type of
Amphibia is the Tegalan Frog. Tegalan frogs are usually found in agricultural
areas, one of which is the area of maize planting. The life of Tegalan Frog is
influenced by environmental physics factor. If the environmental physics factor
does not support the life of Tegalan Frog, it will have an impact on the Tegalan
Frog population. This study aims to determine the influence of physical factors on
the population of Tegalan Frogs (Fejervarya limnocharis) in the investment area
corn in Salak River of Sangir Subdistrict South Solok District. Sampling was
conducted in January 2018. This type of research is descriptive research.
Sampling is done directly in the field using a plot on the transect. The transect
length is 100 m, the plot is made systematically consisting of ten plots each
measuring 10x10 m. The making of the transect line was done the morning before
the research. Sampling is done at night from 18.30 to 22.00 WIB with four
samlping times. Environmental factors measured are air temperature, air humidity,
and soil moisture. The result of physical factor measurement in corn planting area
in Salak River of Sangir Subdistrict of South Solok District is air temperature
23ºC, air humidity 86% -90% and soil moisture 3% -7%. Physical factors in the
area of maize cultivation affect the population of Tegalan Frog especially soil
moisture.
Keywords: Tegalan Frog, Corn Cultivation, Population and Physic Factors

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SISTEM REPRODUKSI MANUSIA
BERORIENTASI MODELPROBLEM BASED LEARNING DENGAN PENDEKATAN
INTEGRATIF UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SIKAP DANPENGETAHUAN
SISWA MTsN 2 DOMPU- NTB
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Reseach & Development) yaitu
pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi model problem based
learningdengan pendekatan integratif yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat
pembelajaran yang memenuhi kriteria valid, praktis dan efektiv. Prosedur
pengembangan perangkat pembelajaran mengacu pada model pengembangan
Thiagarajan, Semmel dan Semmel (4-D) yang terdiri dari 4 tahapan yaitu
pendefenisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan
penyebaran (disseminate). Subjek penelitian adalah siswa MTsN 2 Dompu- NTB
semester genap kelas VIII tahun pelajaran 2016/2017. Adapun instrumen yang
digunakan yaitu lembar validasi, lembar observasi, angket, dan tes hasil belajar siswa.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik
deskriptif. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi model problem
based learningdengan pendekatan integratif menunjukkan bahwa secara umum
perangkat pembelajaran hasil pengembangan memenuhi kriteria valid, praktis dan
efektiv. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pengembangan perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia berorientasi
model problem based learningdengan pendekatan integratif dapat meningkatkan
kompetensi sikap dan pengetahuan siswa MTsN 2 Dompu- NTB.
Kata Kunci: Problem Based Learning, Pendekatan Integratif, Sikap, Pengetahuan.

Morphometric Variations Fejervarya cancrivora (Gravenhorst, 1929) In the
area of PT. Galatta Lestarindo Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang
Baru Sijunjung Distric
Variasi Morfometrik Fejervarya cancrivora (Gravenhorst, 1929) Di kawasan
PT. Galatta Lestarindo Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung
Deri Melda, Armein Lusi Zeswita, Ria Kasmeri
Dosen Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
derimelda4@gmail.com

ABSTRACT
Changes and destruction of habitat is a major threat to Amphibi conservation, as
Amphibians are animals that require optimal environmental conditions.
Sehubunngan with it conducted research tetang Morfometrik Variations
Fejervarya cancrivora (Gravenhorst, 1929) In the area of PT. Galatta Lestarindo
Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Sijunjung District. The purpose
of this research is to know about Morphometric Variation Fejervarya cancrivora
in PT region. Galatta Lestarindo Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru
Sijunjung District and environmental factors in its habitat. This research was
conducted in August 2017. Data collection was done by Visual Invite Survey
Method (VES), ie walking observation and direct survey of Amphibious species
found in the study site. The sample was 27 samples. morphological variations of
Fejervarya cancrivora are found around PT. Galatta Lestarindo Nagari Sungai
Lansek Kecamatan Kamang Baru Sijunjung Regency is categorized as medium
type with size of body length 39,29 mm, head length 13,47 mm and head width
12,15 mm. The measured environmental physics factor was obtained with water
temperature range 25-28 ℃ and air humidity 90-100% and soil humidity 3-8%.
From the measurement results obtained that the condition is still supportive for the
life of Fejervarya cancrivora.

Keywords: Fejervarya cancrivora, Morphometrics, Sijunjung.
I. PENDAHULUAN
Penambahan spesies Amphibi telah terjadi sebesar 63,9% di Sumatera
pada periode 70 tahun terakhir dan diyakini masih akan terus bertambah pada
tahun-tahun mendatang. Kajian identifikasi satwa melata Amphibi (kodok, katak,
sisilia) untuk kawasan Sumatera telah banyak ditulis dan diteliti antara lain Van
Kampen, De Rooij, Cooger Harold, D. Liswanto, Voris dan Kadarsan, Djoko.T.
Iskandar (Mistar, 2003).

Amphibi dibagi dalam 3 ordo yaitu Caudata (Urodella), Sesilia
(Gymnophiona) dan Anura (salienta). Anura terdiri dari katak atau kodok yang
memiliki ordo yang cukup banyak, dengan jumlah spesies 5.208 spesies (Stuarte,
dkk 2008 dalam Winata, dkk 2015). 30 familia Anura yang telah dikenal, sepuluh
terdapat di Indonesia (450 spesies) (Iskandar, 1998).
Penyebaran Fejervarya cancrivora yang sangat luas kemungkinan
menyebabkan terjadinya variasi morfologi pada spesies Fejervarya cancrivora.
penelitan tentang morfometrik di Sumatera Barat telah dilakukan oleh beberapa
peneliti. Gusman (2003) melaporkan bahwa secara morfometri beberapa genus
dari famili Ranidae dan Bufonidae di Sumatera Barat memiliki panjang kaki
belakang dua kali panjang kaki depan.
Fejervarya cancrivora memiliki ciri-ciri berukuran besar dengan lipatanlipatan atau bintil-bintil memanjang paralel dengan sumbu tubuh. Hanya terdapat
satu bintil metatarsal dalam, selaput selalu melampui bintil subartikular jari
terakhir jari kaki ke 3 dan ke 5. Tekstur kulit kasar, tertutup oleh bintil-bintil atau
lipatan-lipatan memanjang dan menipis. Ukuran tubuh biasanya hanya sekitar 100
mm, tetapi dapat mencapai 120 mm (Kusrini, 2013).
Habitat utama Amphibi antara lain hutan primer, hutan rawa, sungai besar,
sungai sedang, anak sungai, kolam dan danau (Mistar, 2003). Amphibi menghuni
habitat yang sangat bervariasi, dari air tergenang, di bawah permukaan air sampai
yang hidup di kawasan berhutan, karena membutuhkan kelembapan yang cukup
untuk melindungi tubuhnya dari kekeringan (Iskandar, 1998).
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kawasan PT. Gallata
Lestarindo Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru
Sijunjung,

Kabupaten

ditemukan adanya perubahan kondisi hutan di wilayah tersebut.

Lokasi PT. Gallata Lestarindo dahulunya merupakan kawasan hutan, dan sawah
penduduk, dan sehingga terjadinya perubahan fungsi hutan menjadi lahan untuk
PT. Galatta Lestarindo dan lahan perkebunan. Aktivitas PT. Galatta Lestarindo
menghasilkan limbah seperti abu dari pecahan kapur serta asap yang
mengganggu. Hal ini akan berdampak pada kehidupan Amphibi, karena hutan
merupakan salah satu habitat bagi kelompok Amphibi. Seperti dijelaskan oleh
Kusmana (2015), bahwa semakin pesatnya kegiatan industri dan kegiatan
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pertanian telah menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Pencemaran
lingkungan tersebut akan berdampak negatif terhadap biodiversitas, baik dalam
tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem. Pada Spesies Amphibi memerlukan
lahan basah untuk bertahan hidup. Sampai saat ini belum pernah dilaporkan
adanya informasi mengenai jenis-jenis Amphibi di Nagari Sungai lansek.
Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui tentang

Variasi

Morfometrik Fejervarya cancrivora di kawasan PT. Galatta Lestarindo Nagari
Sungai Lansek

Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan faktor

lingkungan pada habitatnya.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Penelitian dilakukan
di kawasan PT Galatta Lestarindo Nagari sungai Lansek Kecamatan Kamang
Baru Kabupaten Sijunjung. Identifikasi sampel dilakukan di laboratorium STKIP
PGRI Sumbar.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah senter, pisau, parang, tali
rafia, tangguk kecil, meteran,

karung, sarung tangan, botol koleksi, kamera

digital, batrai, kertas label, kantong plastik, kertas, suntik, kapas dan alat tulis.
Bahan yang digunakan adalah kloroform, alkohol 70%. Identifikasi Amphibi
mengacu pada buku

Iskandar (1998), Mistar (2003), Mistar (2008), Kusrini,

(2013) dan Inger dan Stuebing (1997). Untuk pengukuran faktor lingkungan
menggunakan termometer (pengukuran suhu), pengukuran kelembaban tanah
menggunakan Soiltester dan Pengukuran kelembaban udara menggunakan
termohigrometer.
Penelitian ini adalah penelitan survey langsung terhadap spesies Amphibi
yang di dapat di lokasi. Pengamatan menggunakan metode Visual Encounter
Survei (VES) yakni pengamat berjalan disepanjang jalur yang telah ditentukan
atau pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada malam hari pukul
19.00-23.00 WIB. Setelah sampel didapat dilakukan pembiusan dengan cara
memasukkan sampel kedalam kotak yang berisi kloroform yang terdapat kapas di
dalamnya yang mana kapas tersebut sudah dibasahi dengan kloroform. Setelah
Amphibi lemas suntikkan alkohol 70% kebagian perut dan bagian ektremitas pada

katak yang berukuran besar. Pengukuran

karakter

morfometrik

dilakukan

terhadap 27 karakter yang didapatkan dilapangan.

III. HASIL
Tabel 1. Hasil Pengukuran Variasi Morfometrik Fejervarya cancrivora
(Gravenhorst, 1929) Di kawasan PT. Galatta Lestarindo Nagari Sungai
Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
Karakter Morfologi Yang Di Ukur
PB (Panjang Badan)
PK (Panjang Kepala)
LK (Lebar Kepala)
DM (Diameter Mata)
DT (Diameter Tympanum)
JIN (Jarak Internares)
JIO (Jarak interorbital)
PKD (Panjang Kaki Depan)
PTF (Panjang Tibia Fibula)
PF ( Panjang Femur)
PKB ( Panjang Kaki Belakang)
PM (Panjang Moncong)

Ukuran Rata-Rata (mm)
39,29 mm
13,47 mm
12,15 mm
4,61 mm
2,62 mm
3,25 mm
2,35 mm
14,26 mm
22,08 mm
17,40 mm
27,07 mm
6,22 mm

Tabel 2. Pengukuran faktor lingkungan pada habitat Anura di PT Gallata
Lestarindo Sungai Lansek Kamang Baru Sijunjung

No

Faktor lingkungan
yang diukur

1
2

Suhu air (0C)
Kelemban udara
(%)
Kelembaban tanah
(Pada skala soil
tester)

3

Stasiun
I
26_ 28
93-100

II
Tidak diukur
98-100

III
25-28
90-100

3-8

3-6

3-7
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IV. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian Islam et-al (2008) mendapatkan panjang badan
Fejervarya cancrivora pada type besar dengan panjang tubuh betina 59,6 ± 3, 86
dan panjang tubuh jantan 49,2 ± 3,54 mm. Fejervarya cancrivora type sedang
dengan panjang tubuh betina 37,4 ± 2,64 mm dan ukuran tubuh jantan 33,1 ± 3,63
mm. Sedangkan pada hasil penelitian di kawasan PT. Galatta Lestarindo panjang
badan 39, 29 ± 7,42 mm sehingga Fejervarya cancrivora yang ditemukan
dikawasan PT. Galatta Lestarindo Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang
Baru dikategorikan type sedang.
Berdasarkan hasil penelitian Islam et-al (2008) ukuran panjang
kepala 21,8 ± 1,57 mm untuk ukuran betina dan 19,2 ± 1,04 mm untuk ukuran
jantan, dikategorikan pada type besar. Sedangkan kategori type sedang panjang
kepala katak betina 14,4 ±

0,97 mm, panjang kepala katak jantan 12,9 ± 1,01

mm. Lebar kepala katak betina 23,0 ± 2,20 mm dan lebar kepala betina 19,2 ±
1,04 mm dikategorikan type besar. Sedangakan kategori sedang lebar kepala katan
betina 13,9 ± 1,24 mm dan lebar kepala katak jantan 12,2 ± 1,08 mm. Jika
dibandingkan dengan penelitian dikawasan PT. Galatta Lestarindo Nagari Sungai
Lansek Kecamatan Kamang Baru bahwa ukuran panjang badan, panjang kepala
dan lebar kepala Fejervarya cancrivora yang ditemukan lebih pendek
dibandingkan penelitian Islam et-al (2008). Fejervarya cancrivora

yang

ditemukan dapat dikategorikan kedalam kategori type sedang.
Karakter morfometrik Fejervara cancrivora di Kawasan PT.
Galatta Lestarindo Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten
Sijunjung adalah 12 karakter. Pada penelitian Ardila di Kawasan Universitas
Riau juga diukur 18 karakter morfometrik. Futuyama (1986) menjelaskan variasi
morfologi yang terjadi pada suatu spesies dapat disebabkan oleh faktor
lingkungan seperti kondisi habitat, jarak antar populasi, dan isolasi grafis.
semakin jauh jarak antar populasi semakin tinggi perbedaan karakter
morfometriknya. Tingkatan variasi pada tiap-tiap populasi disebabkan oleh
mutasi, migrasi, seleksi alam dan genetic drift (Wien et al 2009). Perbedaan
morfometrik suatu populasi juga disebabkan oleh aktifitas mencari makan,

adaptasi dengan lingkungan. Menurut Rositasari (1997)

Variasi morfologi

merupakan respon dari kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.
Ciri-ciri morfologi Fejervarya cancrivora yang ditemukan
di kawan PT. Galatta Lestarindo Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung yaitu ukuran tubuh yaitu 38,62

mm dengan diameter

tympanum 2,61 mm. Ukuran tubuh spesies Fejervarya cancrivora ini berukuran
sedang. Warna kulit coklat. Tubuh ditutupi bintil-bintil atau bercak berwarna
hitam ada juga yang berwarna coklat. Kulit memiliki lipatan-lipatan. Pada spesies
ini juga mempunyai selaput renang.
Hasil yang ditemukan sesuai yang dideskripsikan oleh Iskandar
(1998) Fejervarya cancrivora memiliki ciri-ciri yaitu berukuran besar dengan
liptan-lipatan atau bintil-bintil metatarsal dalam. Ukuran tubuhnya biasanya hanya
sekitar 100 mm, tetapi dapat mencapai 120 mm. Warna kulit seperti warna lumpur
yang kotor dengan bercak-bercak tidak simetris berwarna gelap. Beberapa
spesimen besar berwarna hijau terang, juga mempunyai bentuk bercak yang sama.
Sering disertai garis dorsolateral yang lebar.
Perbedaaan karakter morfometrik Fejervarya cancrivora yang ditemukan
di Unversitas Riau yaitu bentuk tympanum bulat utuh dengn tidak ada lapisan
yang menutupi, dengan diameter tympanum 2,51 mm . tidak memiliki selaput
renang pada tungkai depan , sedangkan pada tungkai belakang mencapai tiga per
empat dari panjang jari tengah. Kulit cendrung basah karena memiliki kelenjar
lendir dibawah kulit dan identik dengan tekstur kulit yang halus. Warna yang
ditemukan di Universitas Riau memiliki warna punggung mulai dari coklat hingga
coklat kehijauan.
Kekayaan jenis pada satu lokasi bisa berbeda dengan lokasi lainnya. Hal
ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, ukuran daerah pengamatan, daerah
yang lebih besar umumnya memiliki jenis yang lebih beragam dari pada daerah
yang lebih kecil. Faktor ketinggian (efalasi) juga mempengaruhi kekayaan jenis.
Kekayaan jenis bisa berkurang atau bertambah dengan bertambahnya ketinggian
dari muka laut. Letak lintang dan bujur daerah ekuator,

mungkin memiliki

kelimpahan Amphibi lebih tinggi dari pada di daerah bermusim. Selain faktor di
atas keragaman tumbuhan atau habitat juga mempengaruhi keragamann dari
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Amphibi. Cuaca sebelumnya, musim kering berkepanjangan mungkin dapat
menurunkan kekayaan jenis . Dengan adanya bencana alam, kekayaan jenis bisa
berkurang jika terjadi kebakaran hutan, gunung meletus, gempa bumi dan lainnya
(Kusrini, 2008).
Pengukuran faktor lingkungan di Kawasan PT. Galatta Lestarindo Nagari
Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten siunjung dengan kisaran 2628℃, pada stasiun III aliran sungai yang terdapat di belakang PT. Galatta
Lestarindo yaitu 25-28 ℃. Kanna (2005 dalam Azalia 2016) mengatakan bahwa
secara umum, katak dapat hidup diberbagai tempat, baik pantai maupun dataran
tinggi, dengan suhu air antara 200-350C. Kemudian kelembaban udara yang
diperole distasiun I yaitu 93-100%, stasuin II 98-100% dan stasiun III berkisar
antara 90-100%.
V. KESIMPULAN
Populasi Fejervarya cancrivora di kawasan PT. Galatta Lestarindo
Nagari Sungai lansek Kecamatan Kamang Baru memperlihatkan variasi morfologi
12 karakter ang berbeda nyata yaitu Baru Kabupaten Sijunjung didapatkatkan 12
karakter yang berbeda nyata yaitu PB, PK, LK, DM, DT, JIN, JIO, PKD, PTF, PF,
PKB, PM.
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Azalia, Mita Ria. 2016. Species Amphibia Pada Zona Pemanfaatan TNKS
Jorong Pincuran Tujuh Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera
Barat. Padang : Skripsi.
Futuyama, D. J. 1986. Evolutionary Biology. Sunderland. Mass: Snauer
Associates, Inc, Itaca
Iskandar, D.T. 1998. Amphibian Jawa dan Bali. Puslitbang Biologi LIPI: Bogor
Islam et-al. 2008. Genetic Divergence and Reproductive Isolation in the Genus
Fejervarya (Amphibia: Anura) from Bangladesh Inferred from
Morphological Observations, Crossing Experiments, and Molecular
Analyses. Japan
Kusrini, Mirza D. 2013. Panduan Bergambar Identifikasi Amphibi Jawa Barat.
Bogor: Fakultas Kehutanan IPB

. 2008. Pedoman Penelitian Dan Survei Amfibi Di Alam.
Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Kusmana, Cecep. 2015. Keanekaragaman hayati (biodiversitas) Sebagai Elemen
Kunci Ekosistem Kota Hijau. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya
Alam Dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Jawa Barat.
Mistar. 2003. Panduan Lapangan Amfibi kawasan Akosistem Leuser. Bandung :
LIPI-NGO movenent.
Rositari R. 1997. Variasi Morfologi Pada Marga Ammonia. Jurnal Elektronik
Biologi Oseana 2: 1-15.
Winata, E. Y, Purnama, Arief A. P., dan Ria. K. 2015. Jenis-jenis katak
(amphibia : Anura) di desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Riau : Universitas Pasir Pengaraian :
Jurnal
Wien

JJ, Sukumaran , Pyron RA , Brown RM . 2009. Evolutionary and
Biogeographic Origins Of High Tropical Diversity in Old World Frogs
(Ranidae). Origianal Article . The Society For the Study Of Evolution.

MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA DENGAN MENGGUNAKAN HANDOUT
BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING PADA PERKULIAHAN EVALUASI
PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN BIOLOGI
Mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi membahas tentang proses
evaluasi dalam pembelajaran dan mengaplikasikan pengolahan dan pemrosesan hasil belajar.
Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam perkuliahan ini adalah terbatasnya media
pembelajaran yang digunakan, sulitnya mahasiswa dalam menemukan konsep, dan belum
tersedianya sumber belajar yang mampu membuat mahasiswa untuk belajar mandiri. Solusi
untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan handout berbasis
penemuan terbimbing. Pengembangan yang dilakukan telah menghasilkan handout yang
valid dan praktis, dan akan diuji efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
keefektifan handout berbasis penemuan terbimbing dari aspek motivasi belajar mahasiswa.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model 4D, yakni
pada tahap develop untuk melihat keefektifan produk dilihat dari motivasi belajar mahasiswa.
Instrumen yang digunakan adalah angket motivasi belajar mahasiswa. Pengisian angket
dilakukan oleh seluruh mahasiswa angkatan 2016 program studi pendidikan biologi yang
telah mengambil mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi, dan diolah
menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata motivasi
belajar mahasiswa setelah menggunakan handout adalah 89,91 (sangat efektif). Dapat
disimpulkan bahwa handout berbasis penemuan terbimbing telah efektif dilihat dari motivasi
belajar mahasiswa.
Kata kunci: motivasi, handout, penemuan terbimbing

STUDENT LEARNING MOTIVATION USING HANDOUT BASED ON GUIDED
DISCOVERY METHOD IN PROCESS EVALUATION AND LEARNING
OUTCOMES OF BIOLOGY
Process evaluation and learning outcomes of biology subject discusses the process of
evaluation in learning and applying the processing learning outcomes. Some of the problems
found in this subject are limited of learning media, the difficulty of students in finding
concepts, and the unavailability of learning resources that can make students to learn
independently. The solution to solve the problem is to develop handout based on guided
discovery method. The development has resulted in a valid and practical handout, and will be
tested for its effectiveness. This study aims to determine the effectiveness of handout based
on guided discovery method from aspects of student learning motivation. The instrument
used is a questionnaire of student learning motivation. Questionnaires were completed by all
students of 2016 biology education program who have taken process evaluation and learning
outcomes of biology subject, and processed using the percentage formula. The results showed
that the average student's learning motivation after using handout was 89,91 (very effective).
It can be concluded that handout based on guided discovery method have been effectively
seen from student learning motivation.
Keyword: motivation, handout, guided discovery method

TEKNIK DNA BARCODE UNTUK INVENTARISASI UDANG AIR
TAWAR DARI PROVINSI JAMBI
(BARCODE DNA TECHNIQUES FOR FRESHWATER SHRIMP
INVENTORY FROM JAMBI PROVINCE )
Nursyahra1, Ismed Wahidi2, Lora Purnamasari3, Achmad Farajallah4
Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat, Jalan Gunung Pangilun, Padang
2500 e-mail: nursyahra13@gmail.com
BioSains Hewan, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Darmaga, Kampus IPB
Darmaga, Bogor, Jawa Barat, Koto Bogor 16680,
e-mail :achmadfarajallah@gmail .com
ABSTRAK
Identifikasi berdasarkan karakter secara morfologi untuk penentuan spesies
udang air tawar hanya bisa ditemukan pada udang yang telah dewasa dan jantan
dominan, sehingga penerapannya hanya pada beberapa spesimen. Berdasarkan
permasalahan di atas memungkinkan peneliti mengalami kesalahan dalam
mengidentifikasi jika secara morfologi saja. Kesalahan identifikasi morfologi
dapat disebabkan oleh fenomena cryptic spesies maupun sibligs spesies.
Penelitian ini menerapkan teknik DNA barcode untuk penentuan beberapa spesies
udang air tawar. Lima sampel berhasil di identifikasi dengan baik secara
morfologi. Ketiga sampel tersebut terdiri atas tiga spesies yang termasuk dalam
dua famili. Setelah dilakukan bercode secara molekuler menggunakan COI, maka
dapat dipastikan identifikasi yaitu Macrobrachium malayanum, M. pilimanus, dan
M. lanchesteri. Satu spesies sampel target yaitu M. Malayanum AJ 201, M.
pilimanus BI 201, M. lanchesteri CI 201 yang sesuai dengan data GenBank.
Kata kunci : DNA Barcode, inventarisasi, udang air tawar
ABSTRACT
Morphological character identification for the determination of freshwater shrimp
species can only be found in adult and dominant males, so its application is only
on a few specimens. Based on the above problems allows researchers to
experience errors in identifying if only morphologically. Morphological
identification errors occured due to the phenomenon of cryptic or siblings
species.. This study applies the DNA barcoding techniques for the determination
of several species of freshwater shrimp. Five samples were successfully identified
morphologically well. The three samples consist of three species belonging to two
families. Once done molecularly coded using COI, it can be ascertained the
identification of Macrobrachium malayanum, M. pilimanus, and M. lanchesteri.
One target sample species of M. Malayanum AJ 201, M. pilimanus BI 201, M.
lanchesteri CI 201 corresponding to GenBank data.
Keyword: DNA Barcode, inventory, freshwater shrimp

THE EFFECT OF APLICATION IMAGES MEDIA WHIT PROBLEM
BASED LEARNING MODELS (PBL) ON STUDENT ACTIVITY CLASS X
IN SENIOR HIGH SCHOOL 1 TIGO NAGARI
DISTRICT PASAMAN
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM
BASED LEARNING (PBL) DISERTAI MEDIA GAMBAR
TERHADAP AKTIFITAS SISWA KELAS X DI SMAN 1
TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN
Febrinaldi R, Siska Nerita, Mimin Mardhiah Zural
Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Jl. Gunung Pangilun Padang (25137) Sumatera Barat Indonesia
yudifebrinaldi@gmail.com

ABSTRACT

Lack of student initiative to ask or answer questions, the learning process
is still focused on the teacher, and still the limited learning media applied by the
teacher, it is a problem in the learning process in class X SMAN 1 Tigo Nagari
Pasaman. The purpose of this research is to find out how the application of
learning problem based learning model (PBL) along with media of image in X
class student in SMAN 1 Tigo Nagari Pasaman toward the result of biology
learning in the affective domain.
The research type is experiment with population and sample is all students
of class X IPA SMAN 1 Tigo Nagari Pasaman. Sampling technique with
randomized posttest only control group design. Obtained class X IPA3 as
experimental class and class X IPA2 as control class and data were analyzed using
t-test. Intrumen in this research is an instrument of attitude assessment with
literature scale and processed by percentage formula.
From result of observation observation in both class of sample, hence got
result of experimental class data processing 83,56 and control class 83,49 after t= 0,27 < t
= 1,67 thereby hypothesis rejected. Based
test is obtained t
on data analysis, it can be concluded that the application of learning model of
peoblem based learning (PBL) along with the image media has no good effect on
the learning result in the affective domain.
Keywords: Problem Based Learning, affective learning result learning

ABSTRAK
Kurangnya inisitif siswa untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan,
proses pembelajaran masih terfokus pada guru, serta masih terbatasnya media
pembelajaran yang diterapkan oleh guru, hal tersebut merupakan permasalahan
dalam proses pembelajaran di kelas X SMAN 1 Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan model
pembelajaran problem based learning (PBL) disertai media gambar pada siswa
kelas X di SMAN 1 Tigo Nagari Kabupaten Pasaman terhadapap hasil belajar
biologi pada ranah afektif.
Jenis penelitian adalah eksperimen dengan populasi dan sampel adalah
seluruh siswa kelas X IPA SMAN 1 Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Teknik
pengambilan sampel dengan randomized posttest only control group
design.didapatkan kelas X IPA3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA2
sebagai kelas kontrol dan data dianalisis menggunakan uji-t. Intrumen dalam
penelitian ini adalah intrumen penilaian sikap dengan skala literatur dan diolah
dengan rumus persentase.
Dari hasil penilaian observasi pada kedua kelas sampel, maka didapatkan
hasil pengolahan data kelas eksperimen 83,56 dan kelas kontrol 83,49 setelah
= 0,27 < t
= 1,67 dengan demikian
dilakukan uji-t didapatkan t
hipotesis ditolak. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran Peoblem Based Learning (PBL) disertai media gambar tidak
berpengaruh baik terhadap hasil belajar pada ranah afektif.
Kata kunci:Problem Based Learning, hasil belajar ranah afektif

Peranan Guru dalam meningkatkan keaktifan siswa Pada Proses
Pembelajaran Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah
(Problem Based Learning )
Oleh
Ranti Nazmi
ABSTRAK

Berdasarkan model pembelajaran (Problem Based Learning) terdapat 4
peranan guru dalam proses pembelajaran yaitu: 1) peranan guru untuk
meningkatkan keaktifan siswa dalam berfikir kritis dimana guru berperan sebagai
fasilitator. 2) peranan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam menggali
informasi dimana guru berperan sebagai informator 3) peranan guru untuk
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar kelompok dimana guru berperan
sebagai motivator. 4) peranan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam
usaha pemecahan masalah dimana guru berperan sebagai pembimbing atau
sebagai direktor.

Kata kunci : peranan guru, keaktifan siswa, model PBL
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HUBUNGAN MINAT BELAJAR DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA
SISTEM MOVING CLASS KELAS XI DI MAN 1 PEKANBARU
TAHUN AJARAN 2016/2017
*Raudhah Awal dan Helma Ningsih
raudhahawal@gmail.com
* Pendidikan Biologi FKIP Universitas Lancang Kuning
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan minat belajar terhadap
moving class dengan hasil belajar siswa kelas XI MAN 1 Pekanbaru tahun Ajaran
2016/2017 yang dilakukan pada bulan Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian
korelasional. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang siswa kelas XI menggunakan
teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang
terdiri dari 31 pernyataan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi Pearson
Product Moment. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai koefesien korelasi minat
belajar adalah r = 0.337 berarti tolak H0 dan H1 diterima artinya terdapat hubungan positif
antara minat belajar dan hasil belajar siswa pada sistem moving class, Uji signifikansi
koefisien korelasi diperoleh Fhitung = 7.436 > Ftabel = 0.250. Maka H0 ditolak yang berarti
terdapat hubungan signifikan antara minat belajar terhadap moving class dengan hasil
belajar siswa kelas XI MAN 1 Pekanbaru Tahun Ajaran 2016/2017.
Kata Kunci: minat belajar, moving class, hasil belajar
ABSTRACT : This study aims to determine the relationship of interest in learning to
move class to class XI student learning achievement MAN 1 Pekanbaru year 2016/2017
Doctrine conducted in Januari 2017. This study was correlational. The sample in this
study were 60 students of class XI using simple random sampling technique. Data
collection techniques using a questionnaire consisting of 31 statements. Data were
analyzed using Pearson Product Moment Correlation technique. Based on the
calculation, the value of the correlation coefficient learning interest is r = 0.337 means
reject H0 and H1 accepted meaning there was a positive relationship between learning
and student learning achievement in moving class system, test the significance of the
correlation coefficient obtained Fh = 7.436> Ft = 0.250. Then H0 rejected, which means
there was a significant relationship between interest in learning to move class to class
XI student learning achievement Pekanbaru MAN 1 Academic Year 2016/2017.
Keywords: interest in learning, moving class, learning achievement
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proses

akan membuat siswa belajar bervariasi

pembelajaran. Sistem ini mencirikan

dari satu kelas ke kelas lain sesuai

kelas bergerak dimana

dengan bidang studi yang dipelajarinya

Moving

berpindah

class

baru

tempat

adalah

dalam

siswa akan

sesuai

dengan

jadwal mata pelajaran yang telah

(Preslysia, 2012).
Pelaksanaan sistem pembelajaran

moving

class

moving class ini sangat mendukung

mengacu pada pembelajaran

yang

untuk pembelajaran biologi. Guru tidak

ditentukan.

Konsep

berpusat pada siswa dan memberikan

perlu menyediakan

atau membawa

sarana yang akan dipakai sebagai media

Terdapat 3 kelas yang difungsikan untuk

ataupun sumber pembelajaran karena

kegiatan pembelajaran biologi.

semuanya telah tersedia di kelas biologi.
Guru

biologi

perlu

melakukan

Berdasarkan pengamatan diatas
maka

perlu

diketahui

apakah

pengelolaan kelas yang baik untuk

pelaksanaan sistem moving class pada

menjadikan

pembelajaran

kelas

biologi

sebagai

biologi

berkontribusi

lingkungan belajar yang baik dan cocok

positif terhadap pembelajaran biologi di

dengan karakteristik biologi sehingga

MAN 1 Pekanbaru. Untuk itu perlu

diharapkan dapat meningkatkan minat

dilakukan penelitian tentang “Hubungan

dan hasil belajar siswa. Pengelolaan

Minat belajar dan Hasil Belajar Siswa

kelas merupakan tugas pokok bagi

pada Sistem Moving Class pada Kelas

seorang

XI di MAN 1 Pekanbaru”.

guru

dalam

kegiatan

pembelajaran. Guru berperan dalam
melakukan pengelolaaan kelas saat
pembelajaran dan berusaha menciptakan
suasana

yang

efektif

sehingga

memungkinkan proses belajar mengajar
berjalan dengan baik (Usman, 2002).
Berdasarkan pengamatan langsung
di lapangan diketahui bahwa sebagai
Sekolah Bertaraf Internasional, MAN 1
Pekanbaru telah menerapkan sistem
pembelajaran moving class sejak MAN
1 Pekanbaru telah melakukan berbagai
perubahan untuk menjalankan sistem
moving class sejak tahun 2011. MAN 1
Pekanbaru

telah

dibuat

kelas-kelas

khusus untuk mata pelajaran tertentu.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Januari 2017 di MAN 1 Pekanbaru
Tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini
menggunakan teknik korelasional.
Populasi penelitian ini adalah
siswa kelas XI MAN 1 Pekanbaru yang
terdiri dari 5 kelas. Sampel dalam
penelitian ini adalah 60 siswa, kemudian
disebar secara acak/random (undian)
pada 5 kelas yang ada.
Parameter penelitian ini adalah
minat belajar, hasil belajar diukur
dengan nilai UAS, Moving class. Teknik
pengumpulan data yang digunakan
dalam

penelitian

ini

yaitu

angket

(kuesioner). Teknik analisis data adalah

Hasil belajar pada output Kolmogorov-

teknik

respondent,

Smirnov adalah 0.17 > 0.05. Hal ini

statistik

menunjukan bahwa data H0, artinya data

yang

berasal dari populasi yang berdistribusi

digunakan dalam penelitian ini adalah

normal. Hasil uji homogenitas, diketahui

Pearson Product Moment (parametik)

nilai output levene test nilai based on

dan Spearman-Brown (non parametik).

trimmed mean 0.663 > 0.05 artinya

analisis

statistik

profil

deskriptis

inferensial.

Analisis

dan
data

adalah data berasal dari varian yang
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil normalitas minat belajar
pada

output

Kolmogorov-Smirnov

homogen. Hasil analisis korelasi minat
belajar siswa (X) terhadap hasil belajar
(Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

adalah 0.130 > 0.05 dan Asmp. Sig,

Tabel 1
Korelasi Minat Belajar Terhadap Moving Class Dengan Hasil Belajar
Variabel
R
Sig. (2-tailed)
F
X terhadap Y
0.337
0.000
7.436
Korelasi antara minat dan hasil belajar siswa dapat dilihat pda gambar berikut ini :

Gambar 1. Scatter Plot Korelasi Minat dan Hasil Belajar Siswa

Korelasi antara minat belajar dan

skor perasaan senang 3.83 (95.75%) dengan

terhadap moving class dengan hasil belajar

kategori

sangat

tinggi.

Pada

skor

diperoleh nilai koefisien (r) sebesar 0.337

keterlibatan siswa 3.70 (92.53%) dengan

dan jika diinterpretasikan nilai α (0.05)

kategori

maka koefesien korelasi r 0.337 > 0.05. Hal

ketertarikan siswa 3.77 (94.22%) dengan

ini berarti terdapat hubungan yang positif

kategori sangat tinggi. Selanjutnya skor

antara minat belajar siswa dengan hasil

perhatian siswa 369 (92.63%) dengan

belajar siswa, berarti hubungan antara

kategori sangat tinggi. Selanjutnya rerata

minat belajar dan hasil belajar siswa searah.

dari keseluruhan indikator 3.75 (93.72%)

Semakin tinggi minat belajar siswa maka

dengan kategori sangat tinggi. Hal ini

akan semakin tinggi pula hasil belajar

membuktikan bahwa minat belajar siswa

siswa.

dalam pelaksanaan sistem moving class

sangat tinggi. Kemudian skor

antar

sangat tinggi. baik dalam hal perasaan

variabel X dan Y adalah Fh =7.436,

senang, keterlibatan siswa, ketertarikan

kemudian dilihat dari Ftabel, dengan dk

siswa maupun perhatian siswa.

Nilai

signifikasi

korelasi

pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1),

Rerata perasaan senang yaitu 3.83

maka Ftabel = 0.250. Dari perhitungan

dengan kategori sangat tinggi, karena hal

tersebut ternyata Fh > Ft (7.436 > 0.250),

ini menunjukkan bahwa anak memiliki rasa

maka tolak H0 yang berarti terdapat

suka yang sangat besar dalam proses

hubungan signifikan antara minat belajar

pembelajaran,

dan hasil belajar siswa pada sistem moving

dimiliki siswa inilah yang membuat siswa

class

giat dalam meningkatan prestasinya seperti

kelas

XI

MAN

1

Pekanbaru

Perasaan

senang

yang

senang mengikuti pelajaran, tidak pernah

khususnya pada pelajaran biologi.

bosan dalam mengikuti pelajaran, selalu
Hubungan

Minat

Belajar

Siswa

hadir dalam pelajaran, ini senada dengan
yang dikatakan Djaali (2011) bahwa rasa

Terhadap Moving Class
Data yang diperoleh peneliti dalam

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu

menganalisis minat belajar siswa terhadap

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh

moving class angket terdiri dari 4 indikator

dan

dan

yang

berhubungan dengan gaya gerak yang

dijadikan tolak ukur minat belajar siswa

mendorong seseorang untuk menghadapi

terhadap moving class adalah perasaan

atau berurusan dengan orang, benda,

senang, keterlibatan siswa, ketertarikan dan

kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh

perhatian siswa. Dilihat bahwa rata-rata

kegiatan itu sendiri”. Rerata keterlibatan

31

pernyataan.

Indikator

menyatakan

bahwa

“minat

adalah 3.70 dengan intepretasi sangat

yang lain. Siswa memiliki minat pada

tinggi,

obyek tertentu maka dengan sendirinya

hal

ini

menerangkan

bahwa

keterlibatan seseorang siswa akan obyek

akan memperhatikan obyek tersebut.
Selanjutnya rerata indikator perhatian

yang mengakibatkan siswa tersebut senang
atau

adalah 3.69 hal ini menunjukan bahwa anak

mengerjakan kegiatan dari hal tersebut

memiliki perhatian yang sangat tinggi,

sehingga siswa senang melibatkan diri

perhatian

dalam proses pembelajaran berlangsung.

mengartikan

Contoh: aktif dalam diskusi, aktif bertanya,

berkonsentrasi dalam mengamati setiap

dan aktif menjawab pertanyaan dari guru

pelajaran yang diberikan oleh guru. Contoh

dengan

dapat

mereka mendengarkan penjelasan guru dan

meningkatkan tinggi minat pada belajar

mencatat semua materi yang diberikan oleh

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat

guru. Hal ini sependapat dengan Walgito

Djamarah (2011) adanya rasa ketertarikan,

(2010) perhatian merupakan dua hal yang

adanya kesadaran untuk belajar tanpa

dianggap sama dalam penggunaan sehari-

disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas

hari,

belajar, memberikan perhatian.

konsentrasi siswa terhadap pengamatan dan

dan

tertarik

untuk

melakukan

melakukan

hal

inilah

Rerata ketertarikan siswa adalah 3.77

yang

sangat

bahwa

perhatian

pengertian,

dengan

tinggi
anak

siswa

juga
selalu

merupakan

mengesampingkan

dengan kategori sangat tinggi, hal ini

yang lain. Siswa memiliki minat pada

menjelaskan bahwa siswa yang berada pada

obyek tertentu maka dengan sendirinya

kelas biologi ini memiliki perhatian yang

akan memperhatikan obyek tersebut.

sangat tinggi dalam pembelajaran biologi,

Jadi siswa memiliki minat belajar

dan bisa kita nilai bahwa antusias anak

yang sangat tinggi terhadap moving class

dalam mengikuti pelajaran itu baik, mereka

terutama dilihat dari interpretasi skor rerata

tidak pernah menunda tugas dari guru,

yang didapat yaitu 3.75 dikategorikan

karena adanya rasa ketertarikan tersebut,

sangat tinggi dalam perbelajaran biologi hal

tertarik pada guru, suasana kelas dan juga

ini membuktikan bahwa moving class

sistem pada prosese pembelajaran. Hal ini

berpengaruh tinggi terhadap minat belajar

sependapat

(2010)

siwa, dibuktikan dengan cara belajar siswa

yang

yang fokus dengan ruangan khusus biologi,

dianggap sama dalam penggunaan sehari-

tidak bosan dengan adanya fasilitas yang

hari,

merupakan

lengkap. Hasil ini senada dengan yang

konsentrasi siswa terhadap pengamatan dan

dinyatakan oleh Supiyanto et al (2016)

pengertian,

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

perhatian

dengan

Walgito

merupakan

perhatian

dengan

dua

siswa

hal

mengesampingkan

pelaksanaan sistem moving class pada

kurang maksimal. Peningkatan hasil belajar

pembelajaran

memberikan

siswa tidak terlepas dari faktor internal dan

kontribusi yang positif terhadap motivasi

eksternal, yang mana faktor internalnya

belajar dan hasil belajar siswa SMA N 1

yaitu minat belajar siswa pada proses

Slawi.

pembelajaran berlangsung, dan faktor

biologi

eksternalnya yaitu sistem pembelajaran
yang diterapkan disekolah. Mulyono dalam

Hasil Belajar
Berbicara tentang hasil belajar, maka

Mappease (2009) yang menyatakan bahwa

tidak lepas dari yang namanya kegiatan

hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa

belajar

faktor

mengajar

atau

pelaksanaan

seperti

besarnya

usaha

yang

proses

dicurahkan oleh anak untuk mencapai hasil

pembelajaran adalah suatu hal yang sangat

belajar, intelegensi dan penguasaan awal

penting. Hasil belajar adalah kemampuan-

anak tentang materi yang dipelajari dan

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

adanya kesempatan yang diberikan kepada

menerima pengalaman belajarnya. Semua

anak didik.

pembelajaran,

mengingat

hasil belajar tersebut merupakan hasil dari

Moving class berpengaruh besar pada

suatu interaksi tindak belajar dan tindak

lingkungan

yang

tercipta

di

sekolah

mengajar (Sudjana, 2009).

sehingga berpengaruh baik pada hasil

Berdasarkan data yang diperoleh dari

belajar siswa di MAN 1 Pekanbaru. Siswa

penelitian menunjukan bahwa hasil belajar

merasa senang, tidak bosan, sehingga

siswa tergolong sangat baik yaitu dengan

tercipta

nilai terendah 8 dan nilai tertinggi adalah

sehingga hasil belajar yang diperoleh sesuai

10. Hasil belajar tersebut menggambarkan

dengan dengan yang diinginkan. Menurut

bahwa rata-rata kemampuan belajar siswa

Laila (2013) menjelaskan kelebihan moving

kelas XI MAN 1 Pekanbaru Tahun Ajaran

class bagi siswa, lebih fokus pada materi

2016/2017 pada mata pelajaran biologi

pelajaran, suasana kelas menyenangkan,

adalah

dan

dan interaksi siswa dengan guru lebih

dikategorikan sangat baik. Jadi hasil belajar

intensif, dengan demikian hal ini dapat

yang diperoleh sangat bergantung pada

meningkatkan hasil belajar siswa.

9.19

pada

lampiran

4

cara-cara belajar yang digunakan. Dengan
menggunakan cara belajar yang efisien
akan dapat meningkatkan hasil belajar
siswa, sedangkan proses belajar yang tidak
efisien akan menyebabkan hasil belajar itu

rasa

ketertarikan,

perhatian,

Hubungan Minat Belajar dan Hasil
Belajar
Hubungan minat belajar dengan hasil
belajar dapat dilihat dari korelasi antara

minat belajar dan terhadap moving class

Setelah melakukan uji instrumen kemudian

dengan

peneliti

hasil

belajar

diperoleh

nilai

menyebarkan

angket

untuk

koefisien (r) sebesar 0.337 dan jika

memperoleh data X dan Y. Selanjutnya,

diinterpretasikan nilai α (0.05) maka

hasil dari perhitungan statistik dengan

koefesien korelasi r 0.337 > 0.05. Hal ini

koefisien korelasi dan analisis regresi,

berarti terdapat hubungan yang positif

dimana terdapat korelasi yang positif antara

antara minat belajar siswa dengan hasil

pelaksanaan moving class (X) terhadap

belajar siswa, berarti hubungan antara

peningkatan prestasi belajar siswa (Y).

minat belajar dan hasil belajar siswa searah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat

Semakin tinggi minat belajar siswa maka

disimpulkan bahwa terdapat hubungan

akan semakin tinggi pula hasil belajar

minat belajar dan hasil belajar siswa pada

siswa. Kemudian dari perhitungan Fh =

sistem moving class di kelas XI di MAN 1

7.436, kemudian dilihat dari Ftabel, dengan

Pekanbaru.

dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-

SIMPULAN

1), maka Ftabel = 0.250. Dari perhitungan

Berdasarkan hasil penelitian dan

tersebut ternyata Fh > Ft (7.436 > 0.250),

analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat

maka tolak H0 yang berarti terdapat

hubungan signifikan antara minat dan hasil

hubungan signifikasi antara minat belajar

belajar siswa pada sistem moving class

dan hasil belajar siswa pada sistem moving

pada mata pelajaran biologi di MAN 1

class

Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017. Hal ini

kelas

XI

MAN

1

Pekanbaru

dapat dilihat dari analisis uji hipotesis

khususnya pada pelajaran biologi.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang

bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu

dilakukan oleh Ifadho (2012) dengan Data

(7.436 > 0.250). Selain itu juga terdapat

penelitian

dianalisis

hubungan positif antara minat belajar dan

analisis

hasil belajar siswa siswa pada sistem

regresi satu prediktor dan dua variabel yang

moving class dengan koefifisien korelasi (r)

ada yaitu variabel X (pelaksanaan moving

sebesar

class) dan variabel Y (peningkatan prestasi

diinterpretasikan nilai α (0.05) maka

belajar siswa). Kemudian data penelitian

koefesien korelasi r 0.337 > 0.05. Hal ini

dari kedua variabel tersebut diolah untuk

berarti terdapat hubungan yang positif

mengetahui dan menjawab permasalahan

antara minat belajar siswa dengan hasil

yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk

belajar siswa, berarti hubungan antara

mengetahui prestasi belajar diambil dari

minat belajar dan hasil belajar siswa searah.

dengan

yang

terkumpul

menggunakan

teknik

nilai ujian tengah semester kelas VIII.

sebesar

0.337

dan

jika
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HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN HASIL BELAJAR
MELALUI MODUL PROJECT BASED LEARNING

Rona Taula Sari, Siska Angreni
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta
ronataulasari21@ gmail.com

ABSTRAK
Keberhasilan belajar yang baik akan dapat diraih apabila ada keingin untuk belajar.
Keinginan itu akan muncul dengan adanya dorongan (motivasi) baik dari dalam diri maupun
dari luar diri peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi
dengan hasil belajar peserta didik melalui modul Project Based learning. Penelitian ini
bersifat deskriptif dengan 45 sampel kelas D Konsep Dasar IPA, Universitas Bung Hatta,
Padang. Data penelitian diperoleh dari analisis angket motivasi peserta didik. Analisis data
dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Hasil analisis korelasi menunjukan
hubungan sebesar 0,979 yang berarti hubungan antara motivasi dengan hasil belajar IPA
peserta didik sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa modul Project Based learning dapat
membantu peserta didik dalam memahami konsep dan menuntun siswa untuk belajar aktif,
kreatif dan mandiri dalam menghasilkan karya seni. Sehingga semakin tinggi motivasi belejar
maka akan semakin tinggi hasil belajar peserta didik.

Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Modul Project Base Learning

MOTIVATION RELATIONS WITH LEARNING RESULT
THROUGH PROJECT BASED LEARNING MODULES
Rona Taula Sari, Siska Angreni
Study Program Elementary School Teacher
Faculty of Teacher Training and Education
University Bung Hatta.
ronataulasari21@ gmail.com

The success of a good learning will be achieved if there is a desire to learn. The desire will
arise with the encouragement (motivation) both from within and from outside the students
themselves. This study aims to determine the relationship of motivation with student learning
outcomes through Project Based learning module. This research is descriptive with 45
sample class D Basic Concept of IPA, University of Bung Hatta, Padang. The research data
was obtained from the questionnaire analysis of students' motivation. Data analysis using
product moment correlation formula. The results of correlation analysis showed a
relationship of 0.979, which means the relationship between motivation with learning
outcomes IPA learners is very high. It can be concluded that Project Based Learning module
can help learners in understanding the concept and guiding students to learn actively,
creatively and independently in producing artwork. So the higher the motivation belejar the
higher the learning outcomes of learners.
Keywords: Motivation, Learning Outcomes, Project Base Learning Module

TRADISI SILEK (SILAT) SEBAGAI PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL DI PERGURUAN TINGGI
OLEH:
ZULFA1
ABSTRAK
Tradisi silek (Silat) dapat dijadikan sebagai Pendidikan multikultural oleh
generasi muda pada masa sekarang. Tradisi silek sangat diperlukan dalam upaya
pembentukan karakter seseorang agar memiliki kepribadian yang relatif kokoh.
Tradisi silek sebagai suatu bentuk Pendekatan multikultural harus bergantung pada
kemampuan peserta didik, masyarakat, dan kondisi sosial budaya lingkungannya.
Metode penelitian yang penulis gunakanan adalah metode historis yaitu: Heuristik,
kritik ekstern dan kritik intern, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini
adalah pembelajaran silek dapat dikemukakan implikasi-implikasi sebagai berikut:
Pertama, pembelajaran silek dengan pendekatan multikultural sangat diperlukan bagi
pembentukan karakter seseorang agar memiliki kepribadian yang relatif kokoh.
Kedua, Pendekatan multikultural harus luwes bergantung pada kemampuan peserta
didik, masyarakat, dan kondisi sosial budaya lingkungannya. Ketiga, pendekatan
multikultural harus lebih menekankan pada pengembangan kepekaan rasa, estetika,
kemampuan berimajinasi dan berkreasi. Dari ketiga rumusan tersebut berimplikasi
pula terhadap peranan dan kompetensi guru silek. Guru silek dituntut dapat memenuhi
persyaratan tertentu, di antaranya adalah: 1) berwawasan luas, terampil, dan
bertanggungjawab terhadap profesinya; 2) menguasai bidang ilmu (silek) dan dapat
mengembangkan materi ajar; 3) mamahami maturitas dan perkembangan peserta
didik dalam belajar silek; 4) menguasai teori dan praktik dalam kerangka
pembelajaran silek; 5) mampu merancang dan mengelola pembelajaran silek. Tentu
hal ini membutuhkan komunikasi yang intens dan sikap kreatif secara terus-menerus
baik pada tataran gagasan, sikap, dan perilaku nyata bagi mahasiswa di perguruan
tinggi.
Kata kunci: silek, multikultural, pendidikan.
SILEK TRADITION (SILAT) AS MULTICULTURAL
EDUCATIONAT UNIVERSITY
BY:
ZULFA
Abstract
Silek tradition (Silat) can be used as multicultural education by the young
generation in the present. Silek tradition is needed in an effort to form a person's
character in order to have a relatively strong personality. Silk tradition as a form
Multicultural approaches must depend on the ability of learners, society, and
socio-cultural conditions of the environment. The research method used by authors is a
historical method: Heuristics, external criticism and internal criticism, interpretation
and historiography. The result of this research is the learning of silek can be expressed
1

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

the following implications: First, learning silek with multicultural approach is very
necessary for the formation of a person's character in order to have a relatively strong
personality. Second, the multicultural approach should be flexible depending on the
ability of learners, the community, and the socio-cultural conditions of the
environment. Third, the multicultural approach should be more emphasis on the
development of taste sensitivity, aesthetics, the ability to imagine and be creative. Of
these three formulas also implicate the role and competence of silek teachers. Silek
masters are required to meet certain requirements, among them are: 1) broad-minded,
skilled, and responsible for the profession; 2) master the field of science (silek) and can
develop teaching materials; 3) mamahami maturity and the development of learners in
learning silek; 4) master the theory and practice in the framework of learning silek; 5)
able to design and manage silek learning. Of course this requires intense
communication and creative attitude continuously both on the level of ideas, attitudes,
and real behavior for students in college.
Keywords: silek, multicultural, education.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran model 5E melalui pendekatan
saintifik terhadap kemampuan berargumen siswa pada materi ekologi. Desain penelitian menggunakan
pretes-posttes non-equivalen control group desain. Populasi penelitian eksperimen adalah siswa kelas
X SMA Negeri 1 Woha Bima, sejumlah 10 kelas dengan populasi 350 siswa. Sampel dipilih dengan
tehnik simple random sampling dari 10 kelas yang ada diambil 4 kelas sebagai sampel dengan jumlah
sampel 131 siswa. Kelas X1, dan X2, menerapkan pembelajaran model 5E melalui pendekatan saintifik
dan kelas X5,danX9menerapkan pembelajarant model EEK.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran model 5E melalui pendekatansaintifik terhadap
kemampuan berargumen siswa pada materi ekologi (t = 4,482, p =0,000).

Kata Kunci: Pembelajaran model 5E, Pendekatan Saintifik, Kemampuan Berargumen

PENDAHULUAN
Dalam lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dinyatakan
pembelajaran biologi di SMA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1)
Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam
serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang MahaEsa;(2) Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur,
objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerjasama dengan orang lain; (3) Mengembangkan
pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, serta
mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis; (4) Mengembangkan kemampuan
berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi; (5)
Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling keterkaitannya dengan IPA
lainnya serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri; (6) Menerapkan

konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan
dengan kebutuhan manusia; 7) Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga
kelestarian lingkungan.
Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu
pendidikan IPA adalah pembelajaran berpusat pada siswa dengan cara menekankan kegiatan
inkuiri. Pada kegiatan inkuiri, siswa dilibatkan sebagai pelaku inkuiri secara aktif ketika
melakukan

observasi,

eksplorasi,

investigasi,

pemodelan,

perumusan

hipotesis

dan

eksperimentasi terhadap berbagai gejala alam, sedangkan peran guru dalam pembelajaran IPA
sebagai pemandu inkuiri (Anonim, 2011). Kegiatan inkuiri bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir terdiri dari tiga yaitu berpikir tingkat tinggi, berpikir
kompleks, dan berargumen (Sutrisno, 2010). Kemampuan berargumen merupakan salah satu
bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat Mangao (2011),
bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi berargumen, berpikir kreatif, berpikir
analitik, pemecahan masalah, mensintesis, mengaplikasi, danmengevaluasi.
Namun kenyataan yang terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, terutama
pada jenjang sekolah dasar dan menengah adalah guru masih kurang memperhatikan aspek
keterampilan berpikir dalam proses pembelajaran (Corebima, 2005). Siswa hanya difokuskan
pada kegiatan menghafal materi pelajaran. Ketika siswa dihadapkan pada permasalahan yang
terjadi di lingkungan sekitarnya, siswa kurang mampu menggabungkan pengetahuan yang
dimilikinya untuk mencari penjelasandanmemberikan pendapat berupa solusi dari masalah
tersebut menggunakan kemampuan berargumen dan kemampuan berargumen.. Pelajaran biologi
disekolah menengah dapat berperan sebagai sarana yang efektif untuk mengembangkan
kemampuan berargumen siswa. Kemampuan berargumen merupakan salah satu komponen
kecakapan hidup yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran (Tim BBE, 2003).
Melalui proses berpikir, seseorang siswa dapat mengembangkan keterampilan menggali dan
mengevaluasi informasi, kemampuan mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang
diambilnya, serta keterampilan menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupannya sehari-hari. Pengembangan kemampuan berargumen seharusnya dapat dibantu
oleh guru melalui pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa
secara fisik dan mental dalam proses pembelajaran (Deming, 2004).
Salah satu model pembelajaran yang potensial untuk membantu siswa agar terlibat aktif
dalam kegiatan belajar adalah model 5E (Bass et al, 2009). Model 5E merupakan suatu model
yang terdiri dari lima tahapan, yaitu engage, exsplore, explain, elaborate, dan evaluate. Setiap
tahap model 5E bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Dasna dan Sutrisno
(2005) menyatakan bahwa dalam model 5E siswa mengembangkan pemahamannya terhadap
suatu konsep dengan kegiatan mencoba (hand-on activities) sebelum diperkenalkan dengan
kata-kata melalui diskusi atau memperoleh informasi dari buku. Oleh sebab itu, model 5E juga
dapat mengembangkan keterampilan proses siswa, memberi kesempatan kepada mereka
melakukan percobaan sains secara langsung dan membuat pembelajaran bermakna. Model 5E
juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan berargumen siswa. Hal tersebut didukung oleh
hasil penelitian Fatimah (2012) yang menyatakan bahwa model pembelajaran Siklus belajar
dapat meningkatkan kemampuan berargumen siswa. Chankian (2012) menyatakan bahwa, siswa

memiliki keterampilan sains yang lebih baik setelah penerapan pembelajaran model 5E. Selain
itu, skor tes berargumen sebagian besar siswa baik kelompok belajar tinggi dan rendah
meningkat. Hasil yang baik diperoleh setelah penerapan model pembelajaran 5E dikarenakan
model pembelajaran ini membuat siswa menjadi penasaran untuk belajar dan juga menekankan
pada pengembangan kemampuan siswa.
Berdasarkan atas permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh pembelajaran model 5E melalui pendekatan saintifik terhadap kemampuan
berargumen siswa pada materi ekologi.
METODE
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Woha Bima dengan menggunakan penelitian
quasi eksperiment dengan desain Pre-test Post-Test Control- Group. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik simple random sampling yaitu dari 10 kelas yang ada diambil 4 kelas
sebagai sampel. Sampel penelitian berjumlah 131 orang siswa yang terdaftar pada semester II
kelas X SMA Negeri 1 Woha Bima. Siswa di kelas X1 dan X2 diberikan pembelajaran dengan
perangkat model 5E dan kelas X5 dan X9 diberikan pembelajaran dengan perangkat
modelEEK.Data post-test kemampuan berargumen yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung
nilai rata-ratanya.
Tes kemampuan berargumen disusun dalam bentuk pilihan ganda akibat-sebab disertai
alasan,

yang

terdiri

dari

22

soal.Instrumen

ini

digunakan

untuk

mengukur

kemampuanberargumen siswa dalam proses pembelajaran materi ekologi. Indikator yang
digunakan pada tes kemampuan berargumen terdiri dari 3 indikator, yaitu: memprediksimengamati-menjelaskan, klasifikasi, dan menginterpretasi data. Aspek-aspek yang diamati
dengan lembar tes kemampuanberargumen, yaitu disesuaikan dengan kemampuan yang akan
dikembangkan pada siswa.
Data post-test kemampuan berargumen ini digunakan untuk menguji hipotesis. Uji
hipotesis dilakukan untuk mengetahui: Apakah ada pengaruh pembelajaran model 5E melalui
pendekatan saintifik terhadap kemampuan berargumen siswa pada materi ekologi. Uji hipotesis
penelitian menggunakan uji-t dengan bantuan program komputer SPSS 20 for windows pada
taraf signifikan 5%. Kriteria pengujian hipotesis: Ho ditolak apabila thitung> ttabel atau nilai p >
0,05 maka Ho diterima, demikian sebaliknya jika p < 0,05 maka Ho ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan Berargumen
Data kemampuan berargumen yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah skorrata-

ratayangdiperolehsubjekpenelitiandariteskemampuanberargumenterkaitmateri ekologikelas X
SMA. Skor rata-rata kemampuan berargumenkemudiandiklasifikasi kedalam 5 kategori yaitu,
Nilai 40,00-51,40 dikategorikan Sangat Kurang, 51,41-62,90 kategori Kurang, 62,91-74,30
kategori Sedang, 74,31-85,70 kategori Baik, dan ≥ 85,71 Gronlund dan Linn dalam Jufri,
(2010). Rata-rata skor kemampuan berargumen siswa dengan pembelajaran model 5E dan

Kemampuan Berargumen

pembelajaran model EEK disajikan sebagaipada gambar 1 berikut ini:
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Gambar 1. Diagram Batang Rerata Skor Kemampuan Berargumen
Berdasarkan gambar 1.dapat diketahui bahwa pembelajaranmodel 5E yang diterapkan
pada kelas eksperimen mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan kriteria nilai
kemampuan berargumen, hal ini terlihat dari rata-rata nilai pretes kemampuan berargumen siswa
sebesar 58 dengankategori kurang,kemudian mengalami peningkatan setelah dilakukan
pembelajaran dengan model 5E melalui pendekatan saintifik sebesar 75, nilai ini berada pada
kategoribaik. Selanjutnya rerata nilai kemampuan berargumen pada kelas kontrol yang
menggunakan perangkat pembelajaran model EEK yang biasa dipakai di sekolah juga
mengalami peningkatan dari 59 dengan kategori kurang menjadi 70 pada kategori sedang.
Sebaran persentase peningkatan kemampuan berargumen siswa pada tiap kategori ditunjukkan
pada tabel 1 berikut:
Tabel

1. Persentase
Perlakuan

N

Eksperimen

66

Kontrol

65

Sebaran

Nilai

Tinggi
Jumlah Persentase
1
1,52%
0

0,0%

Kemampuan Berargumen Berdasarkan N-Gain
Sedang
Rendah
Jumlah Persentase Jumlah
51
77,27%
14
18

27,69%

47

Persentase
21,21%
72,31%

Tabel 1.menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen frekuensi siswa kategori n-gain
tinggi sebanyak 1 atau 1,52% siswa sedangkan pada kelas kontrol tidak ada siswa yang
berkategori n-gain tinggi, begitu juga pada kategori sedang pada kelas eksperimen jumlah siswa
lebih banyak dibanding kelas kontrol yaitu sebanyak 51 atau 77,27% siswa untuk kelas

eksperimen dan 18 atau 27,69% siswa untuk kelas kontrol, sementara pada kategori rendah,
jumlah siswa pada kelas eksperimen lebih sedikit dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu
sebanyak 14 atau 21,21% siswa untuk kelas eksperimen dan 47 atau 72,31% untuk kelas kontrol.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berargumen siswa kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol.
Peningkatan skor rata-rata kemampuan berargumenyang menerapkan perangkat
pembelajaran model 5E adalah sebesar 40% dengan kategori sedang.Hal ini membuktikan
bahwa perangkat pembelajaran yang memuat tahapan 5E yang dintegrasikan dengan pendekatan
saintifik dapat meningkatkan kemampuan berargumen siswa khususnyapada materi ekologi.
Meningkatnya kemampuan berargumen dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat
Suppe (2000) dan Osborne et al (2007) bahwa argumentasi ilmiah adalah kemampuan
mengkomunikasikan dan mengkoordinasi fakta dan teori untuk memberikan penjelasan yang
lebih mendalam tentang suatu model, prediksi atau suatu evaluasi. Argumentasi adalah
eksplorasi yang sistimatis dari suatu konfirmasi teoritis melalui koordinasi bukti-bukti yang
menggambarkan hasil observai empiris atau hasil eksperimen tentang fenomena alam (Bell &
Linn, 2007).
Kemampuan berargumenmerupakan indikator hasil belajar yang dicapai siswa dalam
proses pembelajaran. Hasil belajar siswa berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap
dan memahami bahan kajian yang diajarkan. Hasil belajar dapat dijadikan sebagai tolok ukur
keberhasilan pembelajaran (Usman, 1993). Selanjutnya Usman (1993) menyatakan bahwa
indikator yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar adalah: 1)
daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik individu
maupun kelompok, 2) perilaku yang digunakan dalam tujuan pembelajaran khusus yang telah
dicapai siswa baik individu maupun kelompok
Hasil uji normalitas data dengan statistik parametrik Kolmogorov – Smirnov tes
menunjukkan bahwa data pada seluruh perlakuan berdistribusi normal. Demikian pula dengan
hasil ujihomogenitas data dengan Levene’s test menunjukkan bahwa koefisien statistik Leven’s
untuk kemampuan berargumen adalah 0,526. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 dan
memberikan makna bahwa varian data pada semua perlakuan adalah homogen, sehingga data
dapat dianalisis dengan tehnik uji-t. Hasil uji-t terhadap kemampuan berargumen dari dua
perlakuan eksperimen dan kontrol disajikan pada tabel 2.
Tabel 2 Hasil Uji-t Kemampuan Berargumen
129

Mean
Diference
4,92681

Std Error
Diference
1,09931

4,482

Sig
(2-talled)
0,000

128,85

4, 92681

1,09947

4,481

0,000

Df
Posttes_KBA equal variances
assumed
equal variances

t

not assumed

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa ada pengaruh pembelajaran model 5E melalui
pendekatan saintifik terhadap kemampuan berargumen siswa pada materi ekologi. (thitung = 4,482
dan p = 0,000) > 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan berargumen siswa yang
belajar dengan model 5E melalui pendekatan saintifik berbeda signifikan dengan siswa yang
belajar dengan model EEK.
Hasil uji-t kemampuan berargumen, diperoleh nilai thitung sebesar4,482 dengan angka
signifikansisebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini dapat diinteprestasikan bahwa hipotesis
awal (Ho) yang menyatakan “Tidak terdapat pengaruh pembelajaran model 5E melalui
pendekatan saintifik terhadap kemampuan berargumen siswa pada materi ekologi” ditolak,
dengan kata lain “Terdapat pengaruh pembelajaran model 5E melalui pendekatan saintifik
terhadap kemampuan berargumen siswa pada materi ekologi.”
Data Respon Siswa
Respon Siswa Terhadap Pembelajaran dengan Menggunakan Perangkat Model 5E
disajikan dalam Tabel 3.sebagai berikut:
Tabel
No
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

3.
Rekapitulasi
Respon
SiswaTerhadap
Perangkat Model 5Emelalui pendekatan saintifik
Aspek yang dinilai
Saya menjadi termotivasi selama mengikuti kegiatan
pembelajaran
LKS dapat membuat saya lebih aktif bekerja dalam
kelompok
Saya diberikan kesempatan secara lisan untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan
Saya lebih aktif bekerja dalam kelompok selama
kegiatan pembelajaran.
Saya memahami dengan jelas bahasa pada kalimat
Petunjuk Kegiatan Siswa (PKS)
Saya memahami dengan jelas kalimat soal pada
Petunjuk Kegiatan Siswa (PKS) dan soal tes
LHKS
yang
digunakan
selama
kegiatan
pembelajaran membangkitkan motivasi/minat/rasa
ingin tahu saya
LHKS yang digunakan
selama kegiatan
pembelajaran menarik
Soal-soal tes yang diberikan sesuai dengan materi
yang diajarkan selama kegiatan pembelajaran
Saya menjadi lebih mampu berpikir kritis dan
berargumen
setelah
mengikuti
kegiatan
pembelajaran
Kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran
menyenangkan
Jumlah rata-rata

Pembelajaran

Skor Rata-rata
3,95

Kategori
Sangat baik

3,85

Sangat baik

3,74

Sangat baik

3,88

Sangat baik

3,76

Sangat baik

3,73

Sangat baik

3,94

Sangat baik

3,91

Sangat baik
Sangat baik

3,92
Sangat baik
3,82
3,88

Sangat baik

3,85

Sangat baik

Menggunakan

Tabel 3. yang disajikan diatas menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran
dengan menggunakan pembelajaran model 5Emelalui pendekatan saintifikadalah sangat setuju,
hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai skor yang diberikan siswa sebesar 4,3, skor ini berada
pada kategori sangat setuju dari kriteria skor yang dibuat (3,26-4,00, sangat baik; 2,51-3,25,
baik; 1,76-2,50, kurang baik; 1,00-1,75, tidak baik), artinya pembelajaran dengan menggunakan
model 5E melalui pendekan scientifik memberikan dampak positif kepada siswa dalam
mempelajari materi ekologi.

Data Penilaian Observer
Data hasil penilaian keterlaksanaan langkah-langkah perangkat model pembelajaran
5Emelalui pendekatan saintifik dan EEK oleh observer dari 5 (lima) kali pertemuan disajikan
pada Tabel 4.sebagai berikut:
Tabel. 4.Hasil Observasi Keterlaksanaan RPP
Petemuan ke
I
II

Kelas Eksperimen
Rata-rata
Kategori
4,00
Sangat baik
4,00
Sangat baik

Kelas Kontrol
Rata-rata
Kategori
4,00
Sangat baik
4,00
Sangat baik

III

3.90

Sangat baik

3,89

Sangat baik

IV

3.90

Sangat baik

3,89

Sangat baik

V

3.90

Sangat baik

4,00

Sangat baik

Rata-rata

3,94

Sangat baik

3,96

Sangat baik

Tabel 4.di atas menunjukkan keterlaksanaan RPP pada pertemuan I sampaiIVuntuk
penggunaan perangkat pembelajaran model 5E melalui pendekatan saintifik dan EEK telah
dilakukan dengan sangat baik. Hal ini berarti proses pembelajaran sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran.

KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh pembelajaran model 5E
melalui pendekatan saintifik terhadap kemampuan berargumen siswa pada materi ekologi.
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Abstrak
Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan diaplikasikan terutama pada tanamantanaman yang dieksploitasi secara besar-besaran. Kultur jaringan tanamn dikembangkan
untuk membantu memperbanyak berbagai jenis tanaman, khususnya untuk tanaman yang
sulit dikembangbiakan secara generatif. Tujuan penelitian ini mengetahui teknik kultur
jaringan pada tanamanWortel (Daucus carota)dan mengetahui pengaruh media BAP
terhadap pertumbuhan dan perkembangan eksplan tanaman wortel.Penelitian ini dilakukan
Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 4 kali
perlakuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksplan belum bisa membentuk akar,
batang, dan daun serta kalus hanya ada satu pengulangan yang bisa tumbuh dengan baik.
Persentase keberhasilan kultur jaringan tanamanmelatiyang mengunakan media BAP
adalah 1%. Hal ini terjadi karena adanya kontaminasi.
Kata-Kata Kunci :Kultur jaringan, Media BAP,Wortel (Daucus carota)
Pendahuluan
Wortel (Daucus carota) adalah
tumbuhan sayur yang ditanam sepanjang
tahun. Terutama di daerah pegunungan
yang memiliki suhu udara dingin dan
lembab, kurang lebih pada ketinggian
1200 meter di atas permukaan laut.
Tumbuhan wortel mernbutuhkan sinar
matahari dan dapat turnbuh pada sernua
musim. Menurut para botanis, wortel
(Daucus carota) dapat dibedakan atas
beberapa jenis, di antaranya wortel
(Daucus carota, Linn). Jenis imperator,
yakni wortel yang memiliki umbi akar
berukuran panjang dengan ujung
meruncing dan rasanya kurang manis.
Jenis chantenang yakni wortel yang
memiliki umbi akar berbentuk bulat
panjang dan rasanya manis. Perbanyakan
secara kultur in vitro pada wortel
dilakukan untuk memperbanyak tanaman
dan juga sebagai bahan pelatihan kultur

jaringan karena perlakuan sterilisasi dan
penanaman relatif lebih mudah (Ahmd
,2013)
Selama ini benih wortel dikembang
biakkan dalam bentuk umbi yang
sudahberkecambah dan sehat pada umur
42 Hari Setelah Anthesis (HSA), buah
telah berakar danberkecambah sepanjang
2-4 cm dengan daun sepasang.Benih
wortel yang digunakanuntuk perbanyakan
tanaman beratnya rata-rata 300-400 gram
dengan kondisivoluminousdan resiko
kerusakan yang tinggi.Transportasi benih
dari daerah pertanaman wortelyang
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia
merupakan hal yang sulit. Maka untuk
memperbanyak tanaman wortel secara
besar besaran digunakan kultur jaringan
yaitu in vitro (Anonim, 2013)

MetodePenelitian
Waktu dan Tempat Penelitian
Proses Kultur jaringan Wortel
(Daucus carota)dilaksanakan pada hari
Rabu, mulai pukul 8.00 s/d 16.00 WIB
yang bertempat di Laboratorium Fisiologi
Tumbuhan dan Bioteknologi Fakultas
Pertanian Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Alat dan Bahan
Alat: LAFC lengkap dengan lampu
bunsen, Petridish dan botol-botol kultur,
Peralatan diseksi yaitu pinset besar/kecil
dan pisau pemes.Bahan:Eksplan: tanaman
Wortel (Daucus carota), Media kultur,
Alkohol 96%, Aquadest steril, Spirtus,
Chlorox (sunclin)
Cara Kerja
Persiapan eksplan
Bagian dari tanaman Wortel mini yang
diambil untuk menjadi eksplan adalah
bagian
tanamanDaucus
carota.
Digunakan batang untuk eksplan karena
pada batang sel-sel nya masih aktif
mengalami pembelahan
Sterilisasi Eksplan (dilakukan dalam
LAFC)
Merendam eksplan kedalam larutan
Dithane M-45 3 mg/l selama kira-kira 12

jam, dilanjutkan dengan chlorox 5,25 %
(sunclin 100%) selama kira-kira 3 menit,
Membilas eksplan dengan aquadest
yangsteril
Penanaman Eksplan
Membuka plastik penutup botol
media kultur, Mengambil eksplan dan
menanamnya di media kultur dengan
pinset. Setelah digunakan, pinset selalu
dibakar diatas api, Selama penanaman,
mulut botol harus selalu dekat dengan api
untuk menghindari kontaminasi
Pemeliharaan
Botol-botol media berisi eksplan
ditempatkan dirak-rak kultur, lingkungan
diluar botol harus dijaga kondisi
suhu,kelembaban
dan
cahayanya,
penyemprotan botol-botol kultur dengan
spirtus dilakukan 2 harisekali untuk
mencegah kontaminasi
Pengamatan selama 5 minggu, meliputi
Saat muncul akar, tunas, daun dan
kalus (HST), diamati setiap hari, Jumlah
akar, tunas dan daun, diamati 1 minggu
sekali, Deskripsi kalus (struktur dan
warna kalus), dilakukan pada akhir
pengamatan, Persentase keberhasilan,
dilakukan pada akhir pengamatan

Hasil Dan Pembahasan
1. Hasil Pengamatan
Table 1. Pertumbuhan Tunas, Daun, dan Akar hasil kultur jaringan Daucus carota
Macam eksplan

Wortel
(Daucus
carota)

Presentase
Keberhasilan

Ulangan

Saat
muncul
tunas

Saat
muncul
daun

Saat
muncul
akar

Jumlah
muncul
tunas

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

4

v

v

v

1%

1%

1%

Jumlah
muncul
daun

Jumlah
muncul
akar

ket

-

Jamur (warna putih

-

-

Eksplan Rusak (Jamur
warna putih)
berjamur (warna putih)

-

-

-

v

v

v

1%

-

1%

Eksplan
Rusak
(terkontaminasi bakteri
dan jamur)
Eksplan
tumbuhan
dengan baik pada
media BAP

1%

Gambar 1. Hasil Kultur Jaringan Bunga Melati (Jasminum sp) yang
Terkontaminasi dan yang TumbuhanDengan Baik Pada
Media BAP

Hasil Eksplant Kultur Jaringan
Wortel (Daucus carota)
Hasil dari pengamatan diperoleh
bahwa eksplan mengalami kegagalan
dalam pertumbuhan. Dari pengulangan
satu sampai empat hanya ada satu eksplan
yang dapat tumbuh dengan baik. Hal ini
disebabkan karena adanya kontaminan
pada media dan juga bahan tanam.
Adanya kontaminasi pada media dan

bahan
tanaman
disebabkan
tidak
sempurnanya proses sterilisasi alat dan
bahan yang digunakan pada saat kultur
jaringan. Kontaminan yang terdapat pada
media dan bahan tanam adalah
jamur.Jamur tersebut dapat tumbuh
karena tidak sempurnanya proses
sterilisasiTorres(2005).Hal
ini
juga
didukung dengan hasil penelitian
Hermawan &Na’iem (2015), menyatakan

bahwa apabila media yang dibuat sudah
terkontaminasi dengan bakteri dan jamur
maka ekplan yang ditanam tidak akan
pernah tumbuh
Selain itu tempat inkubasi yang
dianggap bersih, sebenarnya tidak steril.
Ditambah dengan tidak kontinu nyalanya
AC membuat pada kondisi tertentu suhu
laboratorium menjadi naik sehingga pada
saat itu masuklah mikroba ke dalam botol
kultur, bila tutup botol tersebut tidak kuat
Chopra (2015)
Jamur yang terdapat di media dan
bahan tanam tidak hanya satu spesies
saja. Ini terbukti adanya perbedaan warna
jamur pada botol kultur sperti jamur yang
bewarna putih dan juga berwarna hitam.
Hal ini didukung dengan hasil penelitian
Ahmad (2013) menyatakan bahwa selain
adanya
kontaminasi
terjadi
juga
kerusakan
pada
media
yang
menyebabkan terkontaminasi sehingga
eksplan yang di tanama proses
pertumbuhannya terhambat dan juga bisa
mati,pada pengulangan dua dan empat
kerusakan ini dapat terjadi karena adanya
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tidak kesesuaian pH pada media atau
kurang
telitinya
praktikan
dalam
pembuatan media dan perhitungan asam
dan basa media.perlakuan kehati- hatian
dapat meningkatkan peluang keberhasilan
dalam proses kultur jaringan.
KESIMPULAN
1. Presentase
keberhasilan
kultur
jaringantanaman
wortel
dalam
pertumbuhan eksplan melati adalah
1%
2. Kegagalan disebabkan oleh adanya
kontaminasi berupa jamur pada media
dan bahan tanam. Kontaminasi
disebabkan oleh banyak hal salah
satunya adalah tidak sempurnanya
proses sterilisasi. Selain itu tempat
inkubasi yang dianggap bersih,
sebenarnya tidak steril. Ditambah
dengan tidak kontinyu nyalanya AC
membuat pada kondisi tertentu suhu
laboratorium menjadi naik sehingga
pada saat itu masuklah mikroba ke
dalam botol kultur, bila tutup botol
tersebut tidak kuat.
Hermawan T & Na’iem . 2015. Pengaruh
Jenis Media dan Konsentrasi Zat
Pengatur
Tumbuh
Terhadap
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Cendana (Santalum album Linn.).
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Efektivitas Pollinasi Apis cerana Fabr. dan Trigona laeviceps dalam
meningkatkan Hasil Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.)
Effectiveness of Pollination Apis cerana Fabr. and Trigona laeviceps
in increasing Red pepper Yield (Capsicum annuum L.)
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de_wirman_pp@yahoo.com
1
Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Ekasakti Padang
Abstrak
Bunga cabai termasuk bunga yang bersifat kasmogami, dimana penyerbukan
terjadi pada saat bunga sudah mekar. Oleh karena itu, pada tanaman cabai masih
memungkinkan terjadinya penyerbukan silang. Hal inilah yang menyebabkan
produksi per batang tanaman yang ditanam berkelompok jauh lebih tinggi,
dibandingkan jika ditanam secara sendirian atau individu. Tujuan penelitian
untuk mencari penyerbuk yang efektif antara Apis cerana dibandingkan dengan
Trigona laeviceps. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan di kelurahan Korong
Gadang, Kecamatan Kuranji Padang (- 00º 57’ LS 100º 21’ BT pada ketigian 20
m di atas permukaan laut (dpl.). Pollinasi dengan Trigona laeviceps berpengaruh
nyata terhadap fruit set, diameter buah, jumlah biji, bobot buah per tanaman dan
hasil per ha, namun berbeda tidak nyata terhadap panjang buah dibandingkan
penyerbukan oleh angin. Pollinasi dengan Apis cerana memberikan pengaruh
yang tidak berbeda nyata dengan Trigona laeviceps terhadap fruit set, jumlah biji,
dan diameter buah, namun berbeda nyata terhadap bobot buah per tanaman dan
hasil per ha. Trigona laeviceps efektif sebagai pollinator untuk penyerbukan
tanaman cabai dibandingan penyerbukan oleh angin, maupun dengan Apis cerana.
Keyword : Efektivitas, pollinator, lebah, produksi, cabai
Abstract
Red pepper flowers are chasmogamy, pollination occurs at the time of flowers are
opened. Thus, in red pepper there is possibility for cross pollination to occur. This
is the reason why the production of red pepper per plant is higher when planted in
group than individually. The objective of research was to study pollination by
Apis cerana and Trigona leaviceps in increasing chili pepper yield. A trial was
arranged using Randomized Block Design (RBD) with three treatments and three
Replicates. The study was conducted in rice field in Kelurahan Korong Gadang
Kuranji Subdistrict, Padang (- 00º 57’ LS 100º 21’ BT, altitude 20 m asl.).
Pollination by T. leaviceps each could increase the following parameters: fruit sets
25.99%, number of seeds 54.99%, diameter of fruits 6.52%, fruit weight per plant
24.25%, and yields ha-1 17.43% if compared to pollination by wind. However, it
did not affect length of fruit. Pollination by Apis cerana not significant effect on
fruit set, number of seeds and diameter of fruits, but significant effect on fruit

weight per plant and yields ha-1. T. laeviceps is effective as pollination of red
pepper plants compared to pollination by wind, or with Apis cerana.
Keyword: effectiveness, pollination, bee, Yield, red pepper
I. PENDAHULUAN
Bunga (flos) atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada
Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) atau Angiospermae (tumbuhan berbiji tertutup). Bunga cabai termasuk bunga hermaprodit dan bersifat kasmogami. Bunga
hermaprodit adalah bunga yang mempunyai putik dan polen yang terdapat pada
satu bunga, sedangkan bersifat kasmogami berarti waktu penyerbukan terjadi pada
saat bunga sudah mekar. Oleh karena itu, pada cabai masih memungkinkan terjadi
penyerbukan silang (Sujiprihati, Yunianti, Syukur dan Undang, 2008).
Penyerbukan silang pada cabai secara alami dapat terjadi dengan bantuan lebah.
Persentase penyerbukan silangnya dapat mencapai 7.6-36.8% (Greenleaf, 1986).
Sama halnya dengan Apis spp (lebah madu), Trigona spp (galo-galo) juga
berfungsi sebagai serangga penyerbuk. Galo-galo mempunyai ukuran tubuh yang
kecil 2-14 mm (Sakagami et al. 1985, Osawa and Tsubaki 2003). Ukurannya yang
kecil memungkinkan mereka untuk memiliki akses ke berbagai jenis bunga yang
bukaannya terlalu sempit untuk penetrasi oleh lebah lain dan mereka adalah
pengunjung umum untuk tanaman berbunga di daerah tropis (Heard, 1999).
Arsitektur bunga yang meliputi ukuran, kedudukan organ reproduksi,
aksesibilitas nektar, dan struktur bunga, semua mempengaruhi interaksi antara
tanaman dengan pollinatornya (Ghazoul, 1997; Griffin dan Sedgley, 1989). Jika
salah satunya ada kekurangan pada bunganya misalnya ukurannya lebih kecil,
maka penyerbukan yang terjadi kurang cocok dengan pollinator yang berukuran
besar. Penyerbuk yang kurang cocok menyebabkan penurunan produksi buah dan
biji (Partap, 2001).
II. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di

Lahan persawahan petani di Kelurahan

Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang (-00 57’ LS, 1000 21’ BT)
dengan ketinggian 20 m dari permukaan laut (dpl). Penelitian dilakukan dalam
bentuk percobaan dengan mempergunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan 3 Perlakuan dan 3 ulangan yaitu :

Perlakuan :
I = Tanaman cabai di kurung tanpa lebah madu dan galo-galo (penyerbukan oleh
angin)
II = Tanaman cabai di kurung dengan lebah madu (Apis cerana Fabr.)
III = Tanaman cabai dikurung dengan galo-galo (Trigona laeviceps).
Budidaya cabai :
1. Pembibitan
Biji cabai yang digunakan untuk benih berasal dari cabai merah keriting
cap panah merah. Biji direndam dalam air panas suam-suam kuku (suhu 50 oC)
selama 12 jam. Kemudian airnya dibuang dan diberi sedikit insektisida untuk
menghindari biji digigit semut. Biji yang telah diberi insektisida dimasukan ke
dalam polibag ukuran 5 x 7 cm yang sudah berisi campuran tanah dan kompos
(1:1) sebanyak dua butir. Diusahakan kelembaban pembibitan tetap terjaga
dengan selalu disirami setiap harinya. Sebaiknya polibag-polibag tersebut ditutup
dengan dedaunan agar biji cepat berkecambah. Setelah bibit tumbuh dan berdaun
dua helai, air penyiraman dicampur dengan pupuk cair MIG 26 sekali se minggu.
Bibit sudah dapat dipindahkan kelapangan, jika bibit sudah berdaun 4–5 helai
(28-32 hari). Bibit yang ditanam dipilih satu batang yang pertumbuhannya terbaik
dari dua batang yang tumbuh.
2. Pembuatan Kurungan
Efektivitas Apis cerana dan T. leaviceps sebagai serangga penyerbuk
(pollinator) pada tanaman cabai, dapat dilakukan pada tanaman cabai yang
dibudidayakan. Agar terhindar dari penyerbukan serangga lain, maka tanaman
harus dikurung dengan waring ukuran 12 x 5 x 3 m per perlakuan. Pollinator baru
dapat dimasukan ke dalam kurungan untuk mengamati efektivitasnya, jika
tanaman cabai sudah berbunga 25% (24 batang dari 72 batang tanaman per
perlakuan).
3. Pembuatan bedengan
Bedengan dibuat dengan ukuran panjang 12 m, lebar 1m dan tinggi 20 cm.
yang sekaligus membuat saluran antar bedengan dengan lebar ± 50 cm. Bedengan
yang sudah siap, ditaburi dengan pupuk kompos (organik) yang sudah matang 30
ton/ha dan pupuk buatan (anorganik) berupa pupuk urea 900 kg/ha, SP-36 500

kg/ha dan KCl 400 kg/ha. Kompos, pupuk buatan dan tanah diaduk sampai
homogen. Bedengan dibiarkan terbuka selama dua minggu, agar aerasi tanah
terjadi dengan baik. Setelah itu bedengan ditutup dengan mulsa plastik dan
lobangi mulsa sesuai dengan jarak tanam 50 x 60 cm. Sebelum bibit dipindahkan
kelapangan, satu hari sebelumnya bedengan digenangi dulu dengan air sampai
semua bedengan lembab.
4. Penanaman
Penanaman dilakukan pada sore hari untuk menghindari tanaman agar
tidak layu akibat penyinaran matahari di siang hari. Penanaman dilakukan di
lubang tanam yang telah dibuat pada mulsa plastik dan diusahakan penanaman
sebatas leher akar, sehingga tidak terjadi kebusukan batang. Setelah penanaman
selesai, sebaiknya bedengan disiram agar tanaman cabai tidak mengalami
kekeringan. Bibit yang dipindahkan ke lapangan berumur 32 hari atau yang sudah
memiliki daun sebanyak lima helai. Bibit yang ditanam hanya satu batang, dan
diambil yang terbaik pertumbuhannya dari dua batang yang tumbuh.
Perawatan rutin diperlukan agar pertumbuhan tanaman lebih optimal dan
hasil yang diperoleh memuaskan. Perawatan tersebut meliputi penyulaman,
pemasangan ajir, perempelan tunas air, dan pemupukan susulan dengan pupuk
mutiara 16-16-16 yang dilarutkan dalam air (dicor). Bulan pertama setelah
penanaman, pemupukan masih tetap mempergunakan pupuk cair Mig 26 sekali
seminggu.
Pengamatan :
Pengamatan dilakukan terhadap: 1.) pembentukan buah (fruit set). 2.)
panjang buah (cm) 3.) diameter buah (cm), 4.) jumlah biji per buah, 5.) bobot
buah per tanaman dan 6.) produksi per ha.
Prosedur kerja :
1. Pembentukan buah (Fruit set) (%)
Fruit set (persentase bunga betina yang berhasil menjadi buah) dapat
dilakukan dengan menghitung persentase bunga betina yang berhasil menjadi
buah.

Karena bunga cabai bersifat hermaprodit (bunga jantan dan betina

terdapat pada bunga yang sama) maka semua bunga cabai dihitung.
Perhitungan bunga cabai dilakukan dua hari sekali, sampai bunga tidak ada
lagi yang mekar. Pengambilan tanaman sampel untuk menentukan fruit set
diambil secara acak lima tanaman per ulangan.
2. Panjang buah (cm)
Buah cabai diambil 5 buah secara acak per ulangan, dengan demikian terdapat
15 buah per perlakuan. Kemudian diukur panjang buah dengan menggunaan
Caliper dan dihitung nilai rata-ratanya per ulangan.
3. Diameter buah (cm)
Buah cabai diambil 5 buah secara acak per ulangan, dengan demikian terdapat
15 buah per perlakuan. Kemudian diukur diameter buah dengan penggunaan
Caliper dan dihitung nilai rata-ratanya per ulangan.
4. Jumlah biji per buah
Buah cabai diambil 5 buah secara acak per ulangan, dengan demikian terdapat
15 buah per perlakuan. Kemudian buah cabai dibelah dengan menggunakan
pisau carter, dikeluarkan biji dari dalam buah dan dihitung jumlah bijinya.
5. Bobot buah per tanaman (g)
Pilih secara acak 5 tanaman per ulangan, kemudian dihitung berat setiap kali
panen. Bobot buah per tanaman dapat ditentukan dengan menjumlahkan berat
setiap kali panen.
6. Produksi per ha (kg)
Perhitungan produksi per ha, dilakukan dengan menjumlahkan hasil setiap
kali panen dari petakan ulangan (20 m2), kemudian kalikan dengan 400 ( 1 ha
efektif untuk penanaman seluas 8.000 m2).
Analisis data
Data pengamatan yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan uji
Analisis of Variance (ANOVA) satu arah, jika F hitung berbeda nyata (significan)
dari F tabel pada taraf 5 %, maka analisis dilanjutkan dengan uji beda Duncan’s
New Multiple Range Test (DNMRT).
mempergunakan Statistik 8.

Analisis data penelitian dengan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Hasil cabai merah perlakuan penyerbukan dengan bantuan angin, Apis
cerana dan Trigona laeviceps memperlihatkan pengaruh yang berbeda sangat
nyata (Fhit > Ftab 0,01) terhadap pembentukan buah (fruit set), jumlah biji, dan
diameter buah namun berbeda tidak nyata (Fhit < Ftab 0,05) terhadap panjang buah
seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Persentase fruit set, jumlah biji, panjang buah dan diameter buah cabai
penyerbukan dengan bantuan angin, Apis cerana dan Trigona laeviceps
Pollinator
Angin
Apis cerana
Trigona laeviceps

Fruit set
(%)
54,87 a
59,53 ab
69,13 b

Jumlah biji
38,50 a
59,67 b
64,40 b

Panjang buah
(cm)
12,88 a
13,13 a
14,35 a

Diameter buah
(cm)
0,92 a
0,95 ab
0,98 b

Angka angka pada lajur yang sama yang diikuti oleh huruf kecil yang sama, berbeda tidak nyata
menurut DNMRT pada taraf nyata 5%.

Persentase pembentukan buah (fruit set), jumlah biji dan diameter buah
penyerbukan dengan bantuan A. cerana berbeda tidak nyata dengan penyerbukan
T. laeviceps, namun penyerbukan dengan angin untuk fruit set dan diameter buah,
penyerbukan A. cerana berbeda tidak nyata dengan penyerbukan angin.
Dari Tabel 1. dapat dilihat, bahwa terdapat meningkatkan fruit set sebesar
25.99 % pada penyerbukan dengan bantuan T. laeviceps dan 8,49 % pada
penyerbukan dengan bantuan A. cerana jika dibandingkan penyerbukan dengan
bantuan angin. Begitu juga dengan jumlah biji, terjadi peningkatan jumlah biji
sebesar 67,27 % pada penyerbukan dengan bantuan T. laeviceps dan 54.99 %
pada penyerbukan dengan bantuan A. cerana dibandingkan penyerbukan dengan
bantuan angin. Selanjutnya terjadi peningkatan diameter buah 6,52 % pada
penyerbukan dengan bantuan T. laeviceps dan 3,26 % pada penyerbukan dengan
bantuan A. cerana dibandingkan penyerbukan dengan bantuan angin.
Bobot buah per tanaman dan hasil per ha tanaman cabai merah perlakuan
penyerbukan dengan bantuan angin, A. cerana dan T. laevicep memperlihatkan
pengaruh yang berbeda sangat nyata. Bobot buah per tanaman dan hasil per ha
tanaman cabai merah penyerbukan dengan bantuan angin berbeda tidak nyata
dengan penyerbukan A. cerana. Bobot buah per tanaman dan hasil per ha tanaman

cabai merah perlakuan penyerbukan dengan bantuan angin, A. cerana dan T.
laevicep dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Bobot buah per tanaman dan hasil per ha cabai merah perlakuan
penyerbukan dengan bantuan angin, Apis cerana dan Trigona laeviceps
Pollinator
Angin
Apis cerana
Trigona laeviceps

Bobot buah per
tanaman (g)
551,20 a
568,70 a
684,87 b

Hasil per ha (kg)
4.400 a
4.733 a
5.167 b

Angka angka pada lajur yang sama yang diikuti oleh huruf kecil yang sama, berbeda tidak nyata
menurut DNMRT pada taraf nyata 5%.

Terjadi peningkatan bobot buah per tanaman sebesar 24,25 % pada
penyerbukan dengan bantuan T. laeviceps dan 3.17 % pada penyerbukan dengan
bantuan A. cerana dibandingkan penyerbukan dengan bantuan angin. Begitu juga
terjadi peningkatan hasil per ha 17,43 % pada penyerbukan dengan bantuan T.
laeviceps dan 7,57 % pada penyerbukan dengan bantuan A. cerana dibandingkan
penyerbukan dengan bantuan angin.
PEMBAHASAN
Peranan penyerbukan dengan serangga (pollinator) telah lama diketahui
sangat berpengaruh terhadap pembentukan buah (fruit set) terutama lebah madu,
bahkan lebih dari 80 % pollinasi (penyerbukan) yang terjadi dilakukan oleh lebah
madu (Southwick and Southwick 1992; Kevan and Phillip 2001). Banda dan
Paxton (1991); Buchmann dan Nabhan (1993); Al-Attal et al (2003) melaporkan
bahwa untuk tanaman Solanaceae lebah madu tidak efektif sebagai pollinator.
Hal ini disebabkan pada tanaman tomat yang type bunganya bersifat poricidial,
maka penyerbukan yang diperlukan adalah penyerbukan hembusan (buzz
pollination) yang hanya dapat dilakuakn oleh Bumbus sp dan Xylocopa sp.
Fruit set cabai merah penyerbukan dengan bantuan T. leaviceps berbeda
tidak nyata dengan penyerbukan A. cerana, namun fruit set penyerbukan A.
cerana berbeda tidak nyata dengan penyerbukan angin. Hal ini disebabkan karena
ukuran bunga cabai lebih kecil, sehingga penyerbukan dengan A. cerana kurang
cocok untuk tanaman cabai. Ghazoul (1997); Griffin dan Sedgley (1989)
menjelaskan arsitektur bunga yang meliputi ukuran, kedudukan organ reproduksi,
aksesibilitas nektar, dan struktur bunga, semua mempengaruhi interaksi antara

tanaman dengan pollinatornya. Jika salah satunya ada kekurangan pada bunganya
misalnya ukurannya lebih kecil, maka penyerbukan yang terjadi kurang cocok
dengan pollinator yang berukuran besar. Suryani (1999) melaporkan bahwa
penggunaan T. minangkabau untuk penyerbukan tanaman cabai lebih efektif
meningkatkan

fruit

set

dibandingkan

penyerbukan

oleh

serangga

lain

(penyerbukan yang terbuka) dan penyerbukan dengan angin.
Penyerbukan merupakan peristiwa reproduksi, hasil akhir dari reproduksi
generatif pada tanaman angiospermae adalah terbentuknya buah dan di dalam
buah terbentuk biji. Oleh karena itu penyerbukan yang berlangsung secara
sempurna terutama dengan bantuan pollinator akan meningkatkan jumlah buah
(produksi) dan sekaligus akan meningkatkan jumlah biji. Dari hasil penelitian ini
penyerbukan dengan bantuan T. leaviceps terjadi peningkatan jumlah biji 16,13 %
dibandingkan penyerbukan dengan bantuan A. cerana dan 54,99 % dibandingkan
penyerbukan dengan bantuan angin.
Pratap (2001) melaporkan penyerbukan yang kurang cocok akan
menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah biji yang terbentuk dan sekaligus
pengurangan produksi. Penyerbukan pada bunga cabai oleh A. cerana kurang
cocok untuk melakukan penetrasi pada bunga cabai karena ukuran tubuhnya lebih
besar dibandingkan bunga cabai. Berbeda dengan T. leaviceps karena ukuran
tubuhnya lebih kecil (4.4 ± 0,2 mm) dibandingkan bunga cabai maka T. leaviceps
dengan mudah dapat melekukan penetrasi ke dalam bunga cabai. Osawa dan
Tsubaki, (2003) menjelaskan karena ukurannya yang kecil berkisar antara 214 mm memungkinkan mereka untuk memiliki akses ke berbagai jenis bunga
yang bukaannya terlalu sempit untuk penetrasi oleh lebah lain.
Buah yang sempurna biasanya memperlihatkan penampilan yang baik
pada ukuran maupun pada penampakan fisualnya. Salah satu penampilan dari
buah yang sempurna diperlihatkan pada lingkaran diameternya yang lebih besar.
Hal ini disebabkan karena dengan adanya penyerbukan yang berlangsung
sempurna dengan bantuan pollinator, maka bakal biji (ovulum) akan menjadi biji.
Dengan demikian jumlah bijinya akan semakin banyak.
Bobot buah per tanaman sangat tergantung pada keberhasilan fruit set.
Keberhasilan fruit set sangat ditentukan oleh keberhasilan penyerbukan.

Penyerbukan yang berhasil dengan sempurna jika jatuhnya serbuk sari ke kepala
putik terjadi kalau ada vektor yang mebawa serbuk sari tersebut. Dalam hal ini
vektor yang berperanan penting dalam memindahkan serbuk sari tersebut adalah
pollinator yang cocok. Pollinator yang cocok bukan saja meningkatkan fruit set,
sekaligus juga akan meningkatkan jumlah biji. Dengan demikian akan terjadi
peningkatan bobot buah per tanaman dan hasil per ha.
T. leaviceps merupakan pollinator yang cocok untuk penyerbukan silang
tanaman cabai, maka dalam hal ini terjadi peningkatan bobot buah per tanaman
dan hasil per ha. Dari hasil penelitian terjadi peningkatan bobot buah per tanaman
sebesar 20,43 % dibandingkan penyerbukan dengan bantuan A. cerana dan 24,25
% dibandingkan penyerbukan dengan bantuan angin. Begitu juga terjadi
peningkatan hasil per ha 9,17 % dibandingkan penyerbukan dengan bantuan A.
cerana dan 17,43 % dibandingkan penyerbukan dengan bantuan angin.
Cruz et al., (2005) melaporkan terjadi peningkatan jumlah buah 13,51 %,
jumlah biji 85,85 % dan berat buah 29,69 % pada paprika (sweet pepper) karena
penyerbukan oleh Melipona subnitida dibandingan penyerbukan dengan bantuan
angin. Sebelumnya Occhiuzzi (2000) melaporkan bahwa Trigona carbonaria
penyerbuk paprika yang efektif di bawah kondisi rumah kaca di Australia. Bobot
buah meningkat sebesar 11% dan jumlah biji/buah sebesar 34% dibandingkan
dengan tanaman yang tidak diserbuki oleh Trigona.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Terdapat peningkatan hasil per ha 17,43 % pada penyerbukan dengan
bantuan T. laeviceps dan 7,57 % pada penyerbukan dengan bantuan A.
cerana dibandingkan penyerbukan dengan bantuan angin.
2. Peningkatan hasil cabai dapat terjadi karena peningkatan pembentukan
buah (fruit set), jumlah biji, diameter buah, dan bobot buah per tanaman.
3. Trigona laeviceps merupakan pollinator yang efektif sebagai serangga
penyerbuk untuk meningkatkan produksi buah cabai dibandingkan A.
cerana.

SARAN
Perlu untuk memperbanyak koloni T. laeviceps kedalam sarang buatan
(stup) untuk dapat dipergunakan (dipindahkan) ketempat mana penyerbukan
diperlukan, sehingga peranannya sebagai pollinator dapat dimaksimalkan.
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ABSTRACT

Mangrove nursery business has been done around the mangrove forest, in the area
adjacent to the mother tree, the river estuaries and on the coastal pingir that has mud
and sand. However, in this breeding activities encountered various obstacles such as the
environment of the nursery location, the influence of tidal sea water and the state of the
waves on the beach is not stabilized. In addition to the presence of crabs or crabs and
goats that eat propagules and seeds. For that purpose, more effective and efficient
breeding business is needed. This study aims to determine the growth of mangrove
seedlings grown on soil top soil media. This research was conducted in Botanical and
Greenhouse Laboratory of Biology Education Studies STKIP PGRI West Sumatera.
Mangrove seeds obtained from the community around the mangrove forest in Taluak
Buo Bungus Padang. This study used experimental method using Completely
Randomized Design (RAL) consisting of 4 treatments and 6 replications. Treatment A
as a control using land taken from the mangrove forest area of Taluak Buo Bungus,
Padang. Treatment B using 100% topsoil soil, Soil top soil treatment (70%) plus cow
manure. Treatment of soil top soil (70%) with the addition of chicken manure. Growth
factor to be observed in this research is the growth of stem and number of leaves, then
also calculated stem diameter ratio at all treatment. The results showed that the
treatment on seed height and number of leaves was significantly different with the
control, while for the number of different leaves were not real.
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ABSTRAK

Usaha pembibitan mangrove telah banyak dilakukan di sekitar hutan mangrove,
di tempat yang berdekatan dengan pohon induk, di muara-muara sungai dan di pingir
pantai yang memiliki lumpur dan pasir. Namun dalam kegiatan pembibitan ini ditemui
berbagai kendala seperti keadaan lingkungan lokasi pembibitan, pengaruh pasang surut
air laut dan keadaan ombak di pantai yang tidak menentu. Selain itu adanya ketam atau
kepiting dan kambing yang memakan propagul dan bibit. Untuk itu perlu dilakukan
usaha pembibitan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan bibit bakau yang ditanam pada media tanah top soil.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani dan Greenhouse Program Studi
Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Bibit bakau diperoleh dari
masyarakat di sekitar hutan mangrove di Taluak Buo Bungus Padang. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan A sebagai kontrol yang
menggunakan tanah yang diambil dari kawasan hutan mangrove Taluak Buo Bungus,
Padang. Perlakuan B menggunakan tanah 100% topsoil, Perlakuan C tanah top soil
(70%) yang ditambah pupuk kandang sapi. Perlakuan D tanah top soil (70%) dengan
penambahan pupuk kandang ayam. Faktor pertumbuhan yang akan diamati pada
penelitian ini adalah pertumbuhan batang dan jumlah daun, kemudian juga dihitung
perbandingan diameter batang pada seluruh perlakuan. Hasil penelitian menunjukan
bahwa perlakuan pada tinggi bibit dan jumlah daun berbeda nyata dengan kontrol,
sedangkan untuk jumlah daun berbeda tidak nyata.
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