PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIPLE
INTELLIGENCES TERHADAP KESADARAN METAKOGNISI DAN
HASIL BELAJAR IPA BIOLOGI SISWA KELAS VIII
SMPN 11 MATARAM

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana
(S1) Pendidikan Biologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mataram

Oleh
SITI SYIFA’UN NUFUS
NIM. E1A 012 052

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM

2016

ii

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
Jl. Majapahit No. 62 Tlp. (0370) 623873 Fax. 634918 Mataram 83125

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
Skripsi yang disusun oleh: Siti Syifa’un Nufus (E1A012052) dengan judul
“Pengaruh

Pembelajaran

Berbasis

Multiple

Intelligences

Terhadap

Kesadaran Metakognisi dan Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VIII
SMPN 11 Mataram”, telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Mataram,

Mei 2016

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

(Dr. Jamaluddin, M. Pd.)
NIP. 196005041988031003

(Dr. Imam Bachtiar, M.Sc.)
NIP. 196302171988101001

Menyetujui,
Ketua Jurusan Pendidikan MIPA,

Ketua Prodi Pendidikan Biologi,

(Dr. Karnan, M. Si.)
NIP. 196212311990011002

(Dr. Gito Hadiprayitno, M.Si.)
NIP. 197104081998031002

iii

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
Jl. Majapahit No. 62 Tlp. (0370) 623873 Fax. 634918 Mataram 83125

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences
Terhadap Kesadaran Metakognisi dan Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas
VIII SMPN 11 Mataram”, telah disetujui oleh dewan penguji skripsi sebagai
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana kependidikan pada jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Mataram, tanggal:

Juni 2016

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)
NIP. 196005041988031003

(Ketua)

(Dr. Imam Bachtiar, M.Sc.)
NIP. 196302171988101001

(Anggota)

(Prof. Dr. Muhlis, M.Si.)
NIP. 195902181984031002

(Anggota)

Mataram, tanggal:
Mengetahui:
Dekan,

Juni 2016
Menyetujui:
Ketua Jurusan PMIPA,

(Dr. Karnan, M.Si.)
NIP. 196212311990011002

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:
Allah Tidak Akan Merubah Nasib Suatu Kaum Bila Kaum Itu Tidak Merubah
Nasibnya Sendiri (Al-Qur’an).
Where There’s a Will There’s a Way.
Persembahan:
Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, skripsi ini saya persembahkan
kepada:
1. Umi dan Abah tercinta (Dra. Hj. Baiq Nikmah, M. MPd. dan Drs. H. M.
Zainuddin Husni, M. PdI.).
2. Adik tersayang, Siti Zulfa Husna.
3. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang
memberikan doa, bantuan secara langsung maupun tidak langsung, ananda
ucapkan terima kasih banyak.
4. Sahabat-sahabat saya di Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2012
(Iki, Nur, Itha, Cuno, Opy, Maini, Yulida, Riska, Cuno, Supi, Wahyul,
Umi, Witri, Azi, Regina, Aidil, Roby, Ade, Mahar, Ririn, Bila, Riska Ag,
Jagad, Ida, Fahmi dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu).
5. Tim penelitian payung (Syem, Tata, Rani, dan Devi) kalian luar biasa.
6. Muhammad Syamsussabri, terima kasih telah menjadi teman diskusi yang
setia setiap saat.
7. L. Imam Sadikin, terima kasih telah membantu mendokumentasikan setiap
momen dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar Tesla (The Excellent Science Class) MAN 2 Mataram,
kalian keluarga sekaligus sahabat yang luar biasa.
9. Keluarga dan sahabat di LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota
Mataram dan DAM (Dewan Anak Mataram) yang selalu memotivasi

v

untuk terus berprestasi (Bunda Erna, Bunda Sri, K Mahsan, K Rizal, K
Heri, K Puji, K Anchu, Denis, Gagas, dkk).
10. Keluarga kedua saya di Teater Putih, terima kasih atas segala dukungan
dan suntikan semangat hingga detik ini (K Yayan, K Uyun, K Arif, K
Iwan, Emen, Arman, Rizkiah, K Mul, Tezar, K Opik, K Fahmi, dkk).
11. Sahabat-sahabat yang brilian di UKM Prima Unram (Sari, Eka, Kak Muji,
Kak Hilman, Kak Fika dan Azi) terima kasih atas dukungannya.
12. Sahabat-sahabat di argUMent Unram (Mulyono, Tanti, Trisna, K Soni, K
Fatma) secara tidak langsung pertemuan kita adalah motivasi bagi saya.
13. Lippo Grup yang telah mendukung dan memberikan bantuan dana untuk
penelitian ini.
14. Semua orang yang telah memberikan doa, dorongan serta bantuan, Allah
tak pernah tidur dan pasti akan membalas kebaikan yang telah diberikan..
15. Almamaterku tercinta.

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas Rahmat dan
RidhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh
Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences Terhadap Kesadaran Metakognisi
dan Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VIII SMPN 11 Mataram” ini dengan
penuh tanggung jawab. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan
alam Nabi Besar Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan sahabat beliau yang
telah berjuang membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh
dengan ilmu pengetahuan.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan
program sarjana (S1) Pendidikan Biologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Mataram. Skripsi ini memuat beberapa hal mengenai
multiple intelligences, metakognisi dan IPA Biologi. Penyusunan skripsi ini tentu
tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak, ucapan terima kasih
penulis sampaikan kepada:
1.

Dr. Jamaluddin, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Imam
Bachtiar, M.Sc., selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar
membimbing penulis sekaligus menjadi penasihat dan teman diskusi
selama penyusunan skripsi ini. Insyaallah ilmu selama bimbingan
tersebut akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi penulis.

vii

2.

Prof. Dr. Muhlis, M. Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan
banyak masukan dan saran hingga tulisan ini menjadi lebih baik dan
dapat menjadi bacaan ilmiah yang layak.

3.

Dr. H. Wildan, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Mataram.

4.

Dr. Karnan, M. Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP
Universitas Mataram.

5.

Dr. Gito Hadiprayitno, S. Pd., M. Si., selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram.

6.

Dr. Abdul Syukur, M. Si., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA)
yang senantiasa membimbing, mendidik serta memberikan motivasi.

7.

Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Pendidikan Biologi
FKIP Universitas Mataram. Terima Kasih atas bimbingan Ibu dan Bapak
Dosen.

8.

Kepala sekolah SMPN 11 Mataram, guru-guru dan staf. Terima kasih
banyak telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk meneliti di
SMPN 11 Mataram.

9.

Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin Ya Robbal Alamin.

Mataram, 30 Mei 2016

Penulis

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN .....................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................

iv

KATA PENGANTAR ...................................................................................

vi

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL .........................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xii
ABSTRAK ..................................................................................................... xiii
ASTRACT ....................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................

1

1.1 Latar Belakang .............................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................

4

1.3 Tujuan Penelitian ..........................................................................

4

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................

4

1.5 Batasan Masalah ...........................................................................

5

1.6 Definisi Operasional .....................................................................

6

BAB II PEMBAHASAN ...............................................................................

7

2.1 Landasan teori ..............................................................................

7

2.1.1 Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences ....................

7

2.1.2 Kesadaran Metakognisi ...................................................... 10
2.1.3 Hasil Belajar IPA Biologi ................................................... 13
2.1.4 Fotosintesis ......................................................................... 15
2.1.5 Gerak Pada Tumbuhan ....................................................... 20
2.2 Kerangka Berpikir ........................................................................ 22
2.3 Hipotesis Penelitian ...................................................................... 24
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 25

ix

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................. 25
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................... 25
3.3 Variabel Penelitian ....................................................................... 25
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................... 26
3.5 Desain Penelitian .......................................................................... 26
3.6 Instrumen Penelitian ..................................................................... 27
3.7 Uji Coba Instrumen ...................................................................... 28
3.7.1 Uji Keterbacaan .................................................................. 28
3.7.2 Uji Validitas ........................................................................ 29
3.7.3 Uji Reliabilitas .................................................................... 30
3.8 Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 30
3.9 Teknik Analisis Data .................................................................... 31
3.9.1 Uji Normalitas .................................................................... 31
3.9.2 Uji Homogenitas ................................................................. 32
3.9.3 Uji Hipotesis ....................................................................... 33
3.9.4 Uji Perbedaan Antar Kelompok .......................................... 34
BAB IV HASIL PENELITIAN .................................................................... 36
4.1 Keterlaksanaan RPP ..................................................................... 36
4.2 Kesadaran Metakognisi ................................................................ 37
4.3 Hasil Belajar IPA Biologi ............................................................ 40
BAB V PEMBAHASAN ............................................................................... 45
BAB VI PENUTUP ....................................................................................... 49
6.1 Kesimpulan ................................................................................... 49
6.2 Saran ............................................................................................. 49
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 50
LAMPIRAN ................................................................................................... 56

x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Delapan Kecerdasan Menurut Gardner .........................................

8

Tabel 2.2 Perbedaan Antara Kognisi dan Metakognisi ................................. 12
Tabel 2.3 Penamaan Gerak Tumbuhan Sesuai Jenis Rangsangan ................ 21
Tabel 3.1 Karakteristik Kelas VIII SMPN 11 Mataram ................................ 26
Tabel 3.2 Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Design ............. 27
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Soal ................................................................. 29
Tabel 3.4 Hasil Uji Normalitas Pre Test dan Post Test ................................. 32
Tabel 3.5 Hasil Uji Homogenitas Pre Test dan Post Test ............................. 33
Tabel 3.6 Ketentuan Pengelompokan Siswa Untuk Uji Perbedaan Gain ...... 35
Tabel 3.7 Jumlah Siswa dalam Tiga Kelompok di Kelas Kontrol dan
Kelas Eksperimen .......................................................................... 35
Tabel 4.1 Persentase Keterlaksanaan RPP di Kelas Kontrol dan Kelas
Eksperimen .................................................................................... 36

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .................................................................... 24
Gambar 4.1 Perbandingan Nilai Rata-Rata Pre Test Kesadaran
Metakognisi ............................................................................... 37
Gambar 4.2 Perbandingan Nilai Rata-Rata Post Test Kesadaran
Metakognisi .............................................................................. 38
Gambar 4.3 Perbandingan Nilai Rata-Rata Gain Kesadaran Metakognisi
Kelompok Siswa di Kelas Kontrol dan Eksperimen ................ 39
Gambar 4.4 Perbandingan Nilai Rata-Rata Pre Test Hasil Belajar IPA
Biologi ...................................................................................... 41
Gambar 4.5 Perbandingan Nilai Rata-Rata Post Test Hasil Belajar IPA
Biologi ...................................................................................... 41
Gambar 4.6 Perbandingan Nilai Rata-Rata Gain Hasil Belajar Kelompok
Siswa di Kelas Kontrol dan Eksperimen .................................. 43

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Silabus Pembelajaran .............................................................. 56

Lampiran 2

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ....................................... 60

Lampiran 3

Lembar Observasi Keterlaksanaan RPP ................................. 78

Lampiran 4

Metacognitive Awareness Inventori (MAI) ............................ 86

Lampiran 5

Instrumen Soal Hasil Belajar .................................................. 91

Lampiran 6

Hasil Uji Validitas Soal .......................................................... 105

Lampiran 7

Hasil Uji Reliabilitas Soal ....................................................... 107

Lampiran 8

Foto Dokumentasi Penelitian .................................................. 109

Lampiran 9

Hasil Uji Normalitas Data ....................................................... 111

Lampiran 10 Hasil Uji Homogenitas Data ................................................... 115
Lampiran 11 Nilai Pre Test Kesadaran Metakognisi ................................... 119
Lampiran 12 Nilai Post Test Kesadaran Metakognisi .................................. 120
Lampiran 13 Hasil Uji T Kesadaran Metakognisi ........................................ 121
Lampiran 14 Data Pengelompokan Siswa Berdasarkan Kesadaran
Metakognisi ............................................................................ 122
Lampiran 15 Hasil Uji Anova Kesadaran Metakognisi Siswa ..................... 124
Lampiran 16 Hasil Uji Tukey Kesadaran Metakognisi Siswa ..................... 125
Lampiran 17 Nilai Pre Test Hasil Belajar IPA Biologi ............................... 126
Lampiran 18 Nilai Post Test Hasil Belajar IPA Biologi .............................. 127
Lampiran 19 Hasil Uji T Hasil Belajar IPA Biologi .................................... 128
Lampiran 20 Data Pengelompokan Siswa Berdasarkan Nilai Hasil
Belajar IPA Biologi ................................................................. 129
Lampiran 21 Hasil Uji Anova Hasil Belajar IPA Biologi ............................ 131
Lampiran 22 Hasil Uji Kruskall-Wallis dan Uji Tukey Hasil Belajar IPA
Biologi .................................................................................... 132
Lampiran 23 Surat Penelitian ....................................................................... 135

xiii

Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences Terhadap Kesadaran
Metakognisi dan Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VIII
SMPN 11 Mataram
Oleh
SITI SYIFA’UN NUFUS
E1A012052

ABSTRAK
Pembelajaran berbasis multiple intelligences merupakan pembelajaran yang dapat
mengakomodasi tumbuh dan berkembangnya kecerdasan jamak (multiple
intelligences). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pembelajaran berbasis multiple intelligences terhadap kesadaran metakognisi dan
hasil belajar IPA Biologi siswa . Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasy
experiment). Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram
tahun ajaran 2015/2016, dan penentuan sampel dilakukan dengan teknik non
random sampling sehingga didapatkan kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen dan
kelas VIIIF sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengukur
pembelajaran berbasis multiple intelligences adalah lembar observasi
keterlaksanaan RPP, kesadaran metakognisi diukur dengan rubrik MAI
(Metacognitive Awareness Inventory) dan penilaian hasil belajar IPA Biologi
menggunakan tes pilihan ganda. Data dianalisis menggunakan uji-t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis multiple intelligences memberikan
pengaruh yang lebih baik terhadap kesadaran metakognisi dan hasil belajar siswa
kelas VIII SMPN 11 Mataram dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.
Kata-kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences, Kesadaran Metakognisi, Hasil
Belajar IPA Biologi
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The Effect of Multiple-Intelligences-Based Instruction on Metacognition
Awareness and Biology Learning Outcome of VIII Grade Students of
SMPN 11 Mataram

By
SITI SYIFA’UN NUFUS
E1A012052

ABSTRACT
Multiple-Intelligences-Based (MIB) instruction is an instruction applied to
encourage students’ growth and development of multiple intelligence. This study
aims to investigate the effect of MIB instruction theory on metacognition awareness
and learning outcome in Biology instruction of students. A quasi experimental
design was used. Non random sampling was applied based on the research
population that covered the student of SMPN 11 Mataram, which resulted VIIIA as
the experimental class and VIIIF as the controlled class. In order to determine the
effect of MI-based instruction compared with traditional method, observation
sheets were utilized to assess lesson plan accomplishment. In order to assess the
metacognition awareness of the learners in Biology subject, the Metacognitive
Awareness Inventory (MAI) was employed and to assess the Biology learning
outcome that consisted of multiple-choice test. A t-test for independent sample was
used to compare experimental and control groups post-test results. The results of
the study indicated that MIB instruction had a significant effect on metacognition
awareness and Biology learning aoutcome of VIII grade students of SMPN 11
Mataram compared with conventional instruction.
Keywords: Multiple-Intelligences-Based instruction, metacognition awareness, Biology learning
outcome.

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1

Latar Belakang
Pendekatan yang berpusat pada guru (teacher centered approach)
cenderung mendominasi pelaksanaan pembelajaran saat ini. Sedangkan
pendekatan yang berpusat pada siswa (student centered approach) baru
merupakan teori dan konsep yang belum terintegrasi secara menyeluruh
dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran (Suprijono, 2010). Hal ini
dapat diamati baik secara teoritis maupun praktis. Sehingga kreativitas,
kemampuan berpikir kritis, dan penguasaan konsep siswa menjadi belum
maksimal.
Saat ini berbagai rancangan pembelajaran yang berusaha
mengembangkan sistem berpikir kritis, yang bersifat aplikatif, analisis,
sintesis, dan kreatif belum terintegrasi dalam bagian-bagian esensial dari
rancangan dan pelaksanaan pembelajaran (Yaumi, 2012). Hal tersebut
bukan saja menimbulkan proses pembelajaran yang pasif, melainkan juga
menghasilkan peserta didik yang tidak memiliki keterampilan yang
memadai. Sehingga siswa memiliki kemampuan, tetapi tidak dapat
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
Keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dapat
mengembangkan kreativitas siswa, dapat mengorganisasi cara berpikirnya,
dan dapat menentukan sendiri strategi belajar yang digunakannya dalam
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menyelesaikan persoalan (DePorter, 2013). Hal ini berarti bahwa kesadaran
metakognisi siswa dapat meningkat. Chairani (2013) menjelaskan bahwa
kemampuan metakognisi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang
mengacu kepada kesadaran otomatis tentang pengetahuan dan kemampuan
untuk mengontrol, memahami, dan memanipulasi proses kognitifnya
sendiri. Dengan demikian kemampuan metakognisi seseorang mengarah
kepada proses belajar dan cara belajar seseorang sehingga dapat diketahui
informasi mengenai keberhasilan belajar sekaligus melakukan evaluasi
terhadap kesalahan pembelajaran seseorang. Kesadaran metakognisi siswa
akan berdampak pada kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai
konsep pelajaran, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya.
Coutinho (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa siswa dengan
kesadaran metakognisi tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih baik
daripada siswa dengan kesadaran metakognisi rendah.
Kesadaran metakognisi dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan
dengan mengubah teknik pembelajaran, salah satu caranya adalah dengan
menggunakan pembelajaran berbasis multiple intelligences (Yaumi, 2012).
Pembelajaran ini mengaplikasikan teori multiple intelligences dalam proses
pembelajaran. Dengan demikian, semua materi pelajaran dapat disampaikan
secara menyenangkan dan lebih bermakna sesuai dengan kecerdasan siswa.
Observasi awal di SMPN 11 Mataram menunjukkan bahwa pembelajaran
IPA Biologi cenderung teacher centered, dimana guru menjelaskan materi
dan siswa dituntut untuk mendengarkan atau menyimak penjelasan guru
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dari awal hingga akhir pembelajaran. Padahal dengan pembelajaran berbasis
multiple intelligences dapat diprediksi akan memberikan kontribusi yang
positif terhadap kemampuan siswa dalam mengatur proses berpikirnya
(kesadaran metakognisi) yang tentunya akan berimplikasi pada hasil
belajarnya.
Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran
dan pengaruh model pembelajaran tertentu telah banyak dilakukan,
contohnya

Lolita

(2015),

Ningsyih

(2015),

Adhiyatmi

(2015),

Rabiatussa’adah (2015), Lestariningsih (2014), Nurawaliyah (2014), Mutai
(2014), Wahyuningsih (2013), Milyani (2013), Agristina (2013), Puteri
(2013), Adawiyah (2013), Munawarah (2013), Patrianto (2013), Asfarina
(2012), Natakusuma (2011), Fitriyah (2010) dan Handayani (2010). Namun
penelitian mengenai pengaruh pembelajaran berbasis multiple intelligences
masih baru, terutama di Universitas Mataram, tidak ditemukan adanya
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen mengenai
pembelajaran berbasis multiple intelligences (berdasarkan data dari
Perpustakaan FKIP Unram, UPT Perpustakaan Unram dan Lemlit Unram).
Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pengaruh
pembelajaran

berbasis

multiple

intelligences

terhadap

kesadaran

metakognisi dan hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VIII SMPN 11
Mataram.
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1. 2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1.2.1 Bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis multiple intelligences
terhadap kesadaran metakognisi siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram?
1.2.2 Bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis multiple intelligences
terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VIII SMPN 11
Mataram?

1. 3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. 3.1 Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran

berbasis multiple

intelligences terhadap kesadaran metakognisi siswa kelas VIII SMPN
11 Mataram.
1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis

multiple

intelligences terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VIII
SMPN 11 Mataram.
1.3.3 Untuk mengelaborasi perbedaan gain kesadaran metakognisi dan hasil
belajar antar kelompok siswa di dalam kelas.

1. 4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana perubahan bagi
guru dan sekolah untuk menerapkan pembelajaran berbasis multiple
intelligences agar dapat mengakomodasi semua kemampuan atau kecerdasan
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siswa sehingga membawa dampak yang positif dan optimal dalam proses dan
hasil belajar siswa.
1. 5 Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dan ruang lingkup
penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang diangkat, batasan
masalah dalam penelitian ini, antara lain:
1.5.1 Pembelajaran berbasis multiple intelligences diterapkan di kelas
eksperimen.
1.5.2 Pembelajaran konvensional (pembelajaran yang biasa digunakan oleh
guru di sekolah tersebut) diterapkan di kelas kontrol.
1.5.3 Materi pelajaran yang digunakan adalah fotosintesis dan gerak
tumbuhan.
1.5.4 Kesadaran metakognisi yang diukur adalah komponen pengetahuan
metakognitif (pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional)
dan komponen regulasi metakognitif (planning, information
management strategies, comprehension monitoring, debugging dan
evaluation).
1.5.5 Hasil belajar yang dinilai dalam penelitian ini hanya pada ranah
kognitif, yaitu pada level pengetahuan (C1), pemahaman (C2),
penerapan (C3), analisis (C4), dan sintesis (C5).
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1. 6

Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan dalam
memahami isi penelitian, perlu didefinisikan beberapa istilah sebagai berikut:
1.6.1 Pembelajaran berbasis multiple intelligences adalah perpaduan dan
penerapan teori kecerdasan jamak (multiple intelligences) dalam
pembelajaran (Yaumi, 2012). Dalam penelitian digunakan tiga macam
teori kecerdasan, yakni kecerdasan intrapersonal (melakukan
refleksi),

kecerdasan

logis-matematis

(bereksperimen),

dan

kecerdasan naturalistik (menggunakan tumbuhan dan hewan sebagai
alat peraga).
1.6.2 Kesadaran metakognisi yaitu kesadaran berpikir seseorang tentang
proses berpikirnya sendiri, meliputi dua komponen yaitu pengetahuan
metakognitif dan regulasi metakognitif (Coutinho, 2007).
1.6.3 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa
setelah mengalami kegiatan belajar, perubahan perilaku tersebut
dikelompokkan menjadi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor
(Mulyasa, 2010).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences
Teori multiple intelligences yang dikembangkan oleh Howard
Gardner secara resmi diperkenalkan pada tahun 1983 melalui bukunya
yang berjudul Frames of Mind yang kemudian direvisi dengan
Intelligence Reframed pada tahun 1999 (Bílgín, 2006). Teori ini
merupakan kajian baru dalam khazanah pendidikan dan dianggap sebagai
teori yang pertama kali mengakui keberagaman kecerdasan manusia
yang berbeda dengan pandangan sebelumnya tentang Intelligence
Quotient (IQ) yang hanya bersandar pada dua kecerdasan, yakni
kecerdasan bahasa, dan logis-matematis (Gürҫay, 2003).
Gardner dan Hatch (1989) menemukan tujuh macam multiple
intelligences, yakni logis-matematis, verbal-linguistik, musikal, visualspasial, jasmaniah-kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal (Tabel
2.1). Penelitian Gardner selanjutnya menambahkan satu kecerdasan lagi,
sehingga terdapat delapan kecerdasan dalam diri manusia. Kecerdasan
yang dimaksud adalah kecerdasan naturalistik, yakni kapasitas untuk
mengenali dan mengelompokkan objek tertentu di lingkungan fisik
sekitarnya, seperti binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca (Prasetyo dan
Andriani, 2009).

8

Gardner dan Hatch (1989) menyebutkan bahwa kecerdasankecerdasan tersebut tidak beroperasi sendiri. Kecerdasan-kecerdasan
tersebut dapat digunakan pada satu waktu yang bersamaan dan
cenderung saling melengkapi

satu

sama

lain

saat

seseorang

mengembangkan kemampuannya atau memecahkan permasalahan.
Tabel 2.1 Delapan Kecerdasan Menurut Gardner
Kecerdasan
LogisMatematis

Linguistik

Musikal
Spasial

JasmaniahKinestetik
Interpersonal
Intrapersonal

Naturalistik

Peran
Saintis, Ahli
Matematika

Komponen Utama
Kapasitas untuk menggunakan angka,
berpikir logis untuk menganalisa
kasus atau permasalahan, dan
melakukan perhitungan matematis
Penyair, Jurnalis
Kapasitas menggunakan bahasa untuk
menyampaikan pikiran dan
memahami perkataan orang lain, baik
secara lisan maupun tulisan
Komposer, Violis, Kapasitas untuk mengenal suara dan
Penyanyi
menyusun komposisi irama dan nada
Navigator,
Kapasitas untuk mengenali dan
Pemahat, Pelukis, melakukan penggambaran atas objek
Fotografer
atau pola yang diterima otak
Penari, Atlet
Kapasitas untuk melakukan
koordinasi pergerakan seluruh
anggota tubuh
Guru, Terapis,
Kapasitas untuk memahami maksud,
Sales
motivasi, dan keinginan orang lain
Orang yang
Kapasitas untuk memahami dan
terperinci, tepat
menilai motivasi dan perasaan diri
pengetahuan diri
sendiri
Ahli biologi,
kapasitas untuk mengenali dan
Nahkoda Kapal,
mengelompokkan objek tertentu di
Ilmuan Pertanian lingkungan fisik sekitarnya, seperti
binatang, tumbuhan, dan kondisi
cuaca

Pembelajaran berbasis multiple intelligences adalah perpaduan
dan penerapan teori kecerdasan jamak (multiple intelligences) dalam
pembelajaran (Yaumi, 2012). Pembelajaran merupakan terjemahan dari
instruction, yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika
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Serikat. Kata instruction mempunyai pengertian yang lebih luas daripada
pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru-murid di kelas
(ruang) formal, pembelajaran mencakup pula kegiatan belajar-mengajar
yang tidak dihadiri guru secara spesifik. Oleh karena itu, dalam
pembelajaran yang ditekankan adalah proses belajar, maka usaha-usaha
yang terencana dalam mengelola sumber-sumber belajar agar terjadi
proses belajar dalam diri siswa disebut pembelajaran (Munadi, 2008).
Miarso (2005) menambahkan, bahwa pembelajaran adalah
suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain
belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain.
Usaha ini dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki
kemampuan

dan

kompetensi

dalam

merancang

dan/atau

mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. Jadi, pembelajaran
merupakan suatu usaha terencana yang dilakukan oleh guru (pengajar
atau tim) dalam memanfaatkan sumber belajar agar terjadi proses belajar
pada diri siswa yang berupa perubahan tingkah laku dan bersifat menetap
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Beberapa sekolah yang telah menerapkan pembelajaran berbasis
multiple intelligences adalah The Key School di Indianapolis, The
Mather School di Boston, dan The New City School di St. Louis (Bílgín,
2006). Prasetyo dan Andriani (2009) juga menambahkan daftar sekolah
yang telah menerapkan pembelajaran berbasis multiple intelligences,
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yakni The Ross School di East Hampton New York, The Gardner School
di Vancouver, dan The Cook Primary School di Canberra Australia.
2.1.2 Kesadaran Metakognisi
Istilah metakognisi pertama kali diperkenalkan John Flavel dari
Stanford University pada tahun 1975 (Gama, 2004). Secara terminologis,
metakognisi berasal dari kata meta dan cognition (The New Oxford
Illustrated Dictionary, 1982), awalan meta bukan dimaksudkan untuk
merujuk ke makna yang fundamental seperti kata metafisika atau
metamemori, melainkan seperti yang ditegaskan Omidi (2012), “...the
meta prefix refers to a reflective of cognitive processes and of
cognition..” yang memaknai meta sebagai refleksi proses kognitif dan
kontrol kognitif. Selanjutnya kata kognisi berarti mengetahui (to know)
dan mengenal (to recognise).
Terdapat

beberapa

definisi

tentang

metakognisi

yang

berkembang dalam bidang psikologi kognitif, diantaranya Flavell (Lee
dan Baylor, 2006) mendefinisikan: metakognisi sebagai kemampuan
untuk memahami dan memantau berpikir diri sendiri dan asumsi serta
implikasi kegiatan seseorang. Metacognition as the ability to understand
and monitor one’s own thoughts and the assumptions and implications
of one’s activities. Pendapat ini menekankan metakognisi sebagai
kemampuan untuk memahami dan memantau kegiatan berpikir, sehingga
proses

metakognisi

kemampuannya.

tiap-tiap

orang

akan

berbeda

menurut
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Sementara itu, Brown (Lee dan Baylor, 2006) mendefinisikan
metakognisi sebagai suatu kesadaran terhadap aktivitas kognisi diri
sendiri, metode yang digunakan untuk mengatur proses kognisi diri
sendiri dan suatu penguasaan terhadap bagaimana mengarahkan,
merencanakan, dan memantau aktivitas kognitif. Metacognition as an
awareness of one’s own cognitive activity; the methods employed to
regulate one’s own cognitive processes; and a command of how one
directs, plans, and monitors cognitive activity. Pendapat Brown ini
menekankan metakognisi sebagai kesadaran terhadap aktivitas kognisi,
dalam hal ini metakognisi berkaitan dengan bagaimana seseorang
menyadari proses berpikirnya. Kesadaran tersebut akan terwujud pada
cara seseorang mengatur dan mengelola aktivitas berpikir yang
dilakukannya.
Metakognisi terdiri atas dua komponen utama, yakni
pengetahuan metakognisi dan regulasi metakognisi. Pengetahuan
metakognisi meliputi pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural,
dan pengetahuan kondisional. Regulasi metakognisi mengacu pada
kegiatan-kegiatan yang mengontrol pemikiran dan belajar seseorang,
seperti merencanakan (planning, yaitu kemampuan merencanakan
aktivitas

belajarnya),

memonitor

pemahaman

(comprehension

monitoring, yaitu kemampuan dalam memonitor proses belajarnya dan
hal-hal yang berhubungan dengan proses tersebut), dan evaluasi
(evaluation, yaitu kemampuan mengevaluasi efektifitas strategi
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belajarnya, apakah ia akan mengubah strateginya, menyerah pada
keadaan, atau mengakhiri kegiatan tersebut (Flavel, 1979 dalam Shadiq,
2010).
Gama (2004) menyatakan bahwa metakognisi dan kognisi
berbeda dalam isi dan fungsinya, tetapi mirip dalam bentuk dan
kualitasnya. Dengan demikian metakognisi dan kognisi hanya dapat
dibedakan dengan memperhatikan dua karakteristik dasarnya yaitu isi
dan fungsi. (1) Isi dari metakognisi adalah pengetahuan, keterampilan,
dan kesadaran terhadap kognisi, sedangkan isi kognisi adalah hal-hal
yang ada dalam dunia nyata atau dalam gambaran mental, (2) Fungsi
kognisi adalah untuk memecahkan masalah, sedangkan fungsi
metakognisi adalah untuk mengatur aktivitas kognisi seseorang dalam
memecahkan masalah atau melaksanakan suatu tugas. Perbedaan antara
kognisi dan metakognisi tersebut disajikan pada Tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2 Perbedaan antara Kognisi dan Metakognisi
Kognisi
Metakognisi

Isi
Hal-hal yang ada di dunia
nyata atau gambaran mental
Pengetahuan, keterampilan,
dan kesadaran terhadap
kognisi

Fungsi
Memecahkan masalah
Mengatur aktivitas
kognisi dalam
memecahkan masalah

Meskipun terdapat perbedaan antara kognisi dan metakognisi,
dua hal tersebut saling berkaitan. Usaha meningkatkan kemampuan
kognisi seseorang, perlu didukung oleh peningkatan kemampuan
metakognisi, demikian pula sebaliknya. Pada penerapannya dalam
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kegiatan belajar atau pemecahan masalah, proses kognisi dan
metakognisi dapat berlangsung secara bersamaan atau beriringan, yang
saling menunjang satu sama lain. Jadi jelas bahwa terdapat keterkaitan
yang sangat erat antara kognisi dengan metakognisi, dan keduanya
merupakan satu rangkaian tidak terpisahkan.
Kesadaran metakognisi sangat diperlukan untuk kesuksesan
belajar, mengingat kesadaran metakognisi memungkinkan siswa untuk
mampu

mengelola

kecakapan

kognitif

dan

mampu

melihat

kelemahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan pada tindakantindakan

berikutnya.

Siswa

yang

menggunakan

kesadaran

metakognisinya, akan memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan
siswa yang tidak menggunakan kesadaran metakognisinya. Hal ini
karena, kesadaran metakognisi memungkinkan siswa untuk melakukan
perencanaan,

mengikuti

perkembangan,

dan

memantau

proses

belajarnya. Kesadaran metakognisi sangat penting dimiliki oleh setiap
siswa, karena berkaitan dengan kedewasaan dan kemandirian dalam
belajar (Imel, 2002).
2.1.3 Hasil Belajar IPA Biologi
Hasil belajar merupakan penilaian terhadap kriteria tertentu
untuk mencapai tujuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah
menyelesaikan pengalaman belajarnya (Sudjana, 2002). Menurut
Widoyoko (2009), hasil belajar merupakan proses individu yang
berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapat perubahan dalam

14

perilakunya. Hasil belajar menurut Suprijono (2010) adalah prestasi
aktual yang ditampilkan oleh anak, sedangkan usaha adalah perbuatan
yang terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar. Berdasarkan
beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
merupakan

keberhasilan

siswa

dalam

aspek

kognitif,

aspek

psikomotorik, maupun aspek afektif yang diukur dalam proses
pembelajaran.
Sudjana (2002) mengemukakan bahwa hasil belajar terdiri dari
tiga macam, yaitu (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan
pengertian (c) sikap dan cita-cita. Menurut Gagne (1992) yang dikutip
oleh Jufri (2010) mengemukakan lima kategori tipe hasil belajar, yakni
(a) intelektual skill, (b) cognitive strategy, (c) verbal information, (d)
motor skill, dan (e) attitude.
Hasil belajar menurut Krathwohl (2001) dalam Jufri (2010)
pada taksonomi Bloom dibagi kedalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif,
dan psikomotorik. Ranah kognitif dari hasil belajar menurut Bloom
meliputi penguasaan konsep, ide, pengetahuan faktual, dan berkenaan
dengan keterampilan-keterampilan intelektual. Ranah afektif berkenaan
dengan sikap dan nilai yang dibedakan menjadi 5 aspek yaitu
penerimaan, jawaban atau respon, penilaian, organisasi, dan internalisasi.
Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang diekspresikan
dalam bentuk keterampilan menyelesaikan tugas-tugas manual dan
gerakan fisik atau kemampuan bertindak.
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2.1.4 Fotosintesis
Proses

kehidupan

organisme

yang

sangat

kompleks

memerlukan masukan energi secara teratur dan terus menerus untuk
berjalannya kehidupan dan pemeliharaan sistem yang ada di dalam tubuh
organisme itu sendiri. Sumber energy yang diperlukan tersebut berasal
dari senyawa-senyawa organik primer yang menjadi nutrisi dari
organisme itu. Tumbuhan sebagai organisme autotrof mampu
mensintesis sendiri senyawa-senyawa organik primer yang diperlukan
untuk kehidupannya, sedangkan hewan dan manusia yang termasuk
organisme heterotrof memperoleh senyawa karbohidrat yang diperlukan
dengan memakan organisme autotrof atau bagian-bagiannya. Tumbuhan
hijau, beberapa jenis Algae, dan beberapa jenis Bakteri mensintesis
senyawa organik primer yang utama (karbohidrat) di dalam proses yang
dinamakan fotosintesis. Secara sederhana reaksi kimia fotosintesis
dituliskan sebagai berikut (Redjeki, 2011):
6 CO2 + 6 H2O

☼
Pigmen
Hijau Daun

C6H12O6 + 6 O2
Glukosa

Dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, ternyata
reaksi kimia fotosintesis tidak sesederhana seperti yang tertulis diatas,
tetapi terdiri dari banyak reaksi kimia yang dapat dikelompokkan dalam
dua reaksi yang penting, yaitu: (1) Reaksi pengubahan (konversi) tenaga
fisik cahaya matahari menjadi tenaga kimia dalam bentuk ATP dan
NADPH, reaksi ini dinamakan reaksi cahaya/terang, dan (2) Reaksi
penyimpanan tenaga kimia tersebut diatas dalam bentuk ikatan kimia
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antara atom C yang satu dengan atom C yang lainnya menjadi glukose
(C6H12O6), yang dinamakan reaksi sintesis (Redjeki, 2011).
Reaksi cahaya merupakan reaksi pengubahan (konversi) tenaga
potensial cahaya matahari menjadi tenaga kimia dalam bentuk ATP dan
NADPH. Pengubahan ini dilakukan oleh pigmen fotosintesis yang
terdapat di dalam kloroplas. Pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas
terdapat di dalam sel-sel jaringan mesofil daun dan sel-sel epidermis
batang yang masih muda. Cahaya matahari yang dikonversi oleh
tumbuhan hijau adalah cahaya putih (cahaya yang nampak mata = visible
light) yang merupakan bagian kecil dari cahaya yang dipancarkan oleh
permukaan matahari dan terletak diantara cahaya ultra violet (UV) dan
infra merah (IR). Cahaya putih inilah yang aktif untuk fotosintesis
sehingga dinamakan juga cahaya PAR (Photosynthetically Active
Radiation) dan mempunyai panjang gelombang (λ) antara 380 – 760 nm
(Wulandari, 2015).
Reaksi cahaya berlangsung didalam Fotosistem (FS) yaitu suatu
sistem pigmen yang terletak pada membran thylakoid dan terdiri dari
pusat reaksi yang didalamnya berisi Klorofil a dan pigmen-pigmen yang
dinamakan Pigmen tambahan (Acessory Pigment/Antenna Pigment).
Pada tumbuhan tingkat tinggi, pigmen tambahan tersebut terdiri atas
Klorofil b dan Karotenoid. Ada 2 macam fotosistem yang digunakan
dalam reaksi cahaya yaitu fotosistem I dan fotosistem II, yang terletak
pada membrane tilakoid, yaitu pembesaran ujung stroma lamela yang
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berbentuk lempengan. Tumpukan lempeng tilakoid dinamakan grana.
Pusat reaksi fotosistem I disebut P700 menyerap cahaya pada λ > 680
nm, sedangkan pusat reaksi fotosistem II disebut P680 menyerap cahaya
pada λ < 680 nm. Klorofil b dan karotenoid sebagai antena pigmen
terdapat di sekiar pusat reaksi dan juga berfungsi menyerap cahaya yang
akan diteruskan kepada klorofil a. Antara FS I dan FS II terjadi sinergi
dalam penyerapan cahaya matahari dimana energi yang dihasilkan bila
FS I dan II bersama-sama menyerap cahaya matahari lebih besar dari
penjumlahan energi yang dihasilkan bila FS I dan II menyerap cahaya
matahari

sendiri-sendiri.

Fenomena

ini

dinamakan

Emerson

Enhancement Effect (Wulandari, 2015).
Kemajuan yang berarti dalam penelitian tentang reaksi reduksi
karbon dicapai oleh Melvin Calvin, Andrew Benson, dan James Basham
dari UCLA. Pada tahun 1945 Calvin memulai penelitian dengan
memberikan CO2 yang radioaktif kepada ganggang bersel tunggal
Chlorella pyrenoidosa dan kemudian merunut keberadaan atom C yang
radioaktif pada senyawa-senyawa yang terbentuk. Dengan lama
penyinaran terpendek, Calvin mendapatkan bahwa atom karbon yang
radioaktif terdapat pada senyawa asam 3-Fosfogliserat (3-PGA). Dengan
mengukur konsentrasi RuBP dan 3-PGA dalam periode gelap dan terang
dapat diketahui bahwa RuBP adalah senyawa penangkap CO2. Dengan
membuat variasi lama waktu penyinaran dan ekstraknya dianalisis
dengan kromatografi kertas dan teknik “Autoradiografi” akhirnya pada
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tahun 1955 Calvin dapat mengetahui nama dari senyawa-senyawa yang
mengandung atom C radioaktif dan kemudian menyusunnya sebagai
Daur Calvin (Wulandari, 2015).
Penemuan Calvin tersebut mendapat penghargaan nobel dari
Akademi Ilmu Pengetahuan di Swiss. Daur Calvin menunjukkan ada 3
kelompok reaksi yang penting yaitu pengikatan CO2, reduksi CO2, dan
regenerasi Ribulose Bis Fosfat (Ru-BP). Di dalam reaksi pengikatan
CO2, 6 mol. CO2 yang ada di dalam kloroplas akan diikat oleh 6 mol.
RuBP (5C) menjadi 12 mol.3-PGA masing-masing dengan 3 atom C,
sehingga daur Calvin ini juga disebut daur C-3 dan tumbuhan yang
melakukan reaksi reduksi karbon melalui daur Calvin disebut tumbuhan
C-3. Reaksi pengikatan CO2 oleh RuBP ini dikatalisis oleh enzim RuBPkarboksilase (Wulandari, 2015).
Fotosintesis sebagai suatu proses didalam tubuh tumbuhan tentu
saja tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lain, baik faktor dari dalam
tubuh tumbuhan sendiri, maupun faktor-faktor lingkungan yang terkait.
Faktor-faktor tersebut ada yang secara langsung mempengaruhi proses
fotosintesis, misalnya kadar klorofil dalam daun atau intensitas cahaya
matahari. Namun tidak sedikit pula yang secara tidak langsung
mempengaruhinya, misalnya absorbsi ion K+ yang secara langsung
mempengaruhi membuka-menutupnya stomata, sehingga secara tidak
langsung mempengaruhi laju fotosintesis (Diah, 2009).
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Faktor-faktor dari dalam tubuh tumbuhan sendiri yang
mempengaruhi fotosintesis antara lain: (1) Kadar pigmen fotosintesis.
Pigmen fotosintesis yang sangat menentukan dalam fotosintesis adalah
klorofil a, karena pigmen ini yang menempati pusat reaksi dari
fotosistem, sehingga sering dikatakan sebagai pigmen utama. (2)
Anatomi dan morfologi daun. Daun sebagai salah satu organ tumbuhan
yang menerima cahaya matahari secara langsung, telah beradaptasi
dengan kondisi lingkungan dimana tumbuhan itu tumbuh. (3) Akumulasi
fotosintat. Hasil fotosintesis (fotosintat) akan berdifusi kedalam
sitoplasma dan selanjutnya dibawa ke floem daun untuk ditranslokasi ke
sel-sel yang memerlukan atau ke sel-sel penyimpan makanan cadangan.
(4) Cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi untuk
fotosintesis, dan ketersediaannya berlimpah, sehingga faktor-faktor
lainnya yang menjadi pembatas. (5) Kadar CO2. Kadar CO2 atmosfer
cenderung semakin meningkat dari hari ke hari karena meningkatnya
populasi penduduk, dan secara relatif meningkatnya kesejahteraan
masyarakat sehingga produksi CO2 dari respirasi juga meningkat. (6)
Kadar O2 udara. Kenaikan intensitas cahaya akan menaikkan laju reaksi
cahaya sehingga produksi O2 juga meningkat sehingga kloroplas akan
jenuh dengan O2. (7) Stress air. Air merupakan salah satu substrat untuk
fotosintesis, sehingga kekurangan air akan menurunkan laju fotosintesis,
baik pada tumbuhan yang toleran, apalagi yang tidak toleran terhadap
kekeringan. Pada tumbuhan yang tidak toleran terhadap kekeringan,
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penurunan laju fotosintesis sudah mulai terjadi pada awal kekurangan air,
dan penurunannya lebih tajam dibanding dengan penurunan pada
tumbuhan yang toleran terhadap kekeringan (drought resistant plants).
(8). Temperatur. Rentang temperatur dimana tumbuhan dapat melakukan
fotosintesis ternyata cukup lebar. Pengaruh temperatur pada fotosintesis
sangat tergantung pada spesies, kondisi lingkungan, dan kondisi
lingkungan pada saat pengukuran. Pada kebanyakan tumbuhan, kenaikan
temperatur diatas 0º C akan menaikkan laju fotosintesis (Diah, 2009).
2.1.5 Gerak Pada Tumbuhan
Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme
terhadap rangsang. Rangsang dapat datang dari luar (eksternal) maupun
dari dalam (internal) tubuh. Kemampuan menanggapi rangsang ini
disebut dengan istilah iritabilitas. Tumbuhan tidak memiliki sistem saraf
seperti pada hewan dan manusia, namun tumbuhan tetap memiliki
kepekaan terhadap rangsang. Tumbuhan tingkat tinggi, seperti tumbuhan
berbunga, dapat menanggapi atau merespon rangsangan tertentu dari
lingkungannya dengan cara menggerakkan sebagian tubuhnya. Gerak
tumbuhan sangat lambat sehingga tidak terlihat oleh mata biasa atau sulit
untuk diamati secara sepintas. Salah satu gerak tumbuhan yang paling
mudah diamati adalah gerak menutupnya daun putri malu (Mimosa
pudica) ketika disentuh. Jadi, daun putri malu peka terhadap rangsang
berupa sentuhan. Jenis rangsangan lainnya yang dapat direspon oleh
tumbuhan antara lain berupa cahaya, suhu, air, kelembaban, dan zat
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kimia. Cara menamakan gerak sesuai dengan jenis rangsangannya dapat
dilihat pada tabel berikut (Dahlia, 2015).
Tabel 2.3 Penamaan Gerak Tumbuhan Sesuai Jenis Rangsangan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenis
Rangsangan
Cahaya
Zat Kimia
Sentuhan
Air
Suhu
Suasana Gelap
Gravitasi

Awalan untuk
Nama Gerak
FotoKemoTigmoHidroTermoNiktiGeo-

Contoh Gerak
Fototropisme, Fotonasti
Kemotropisme, Kemotaksis
Tigmotropisme, Tigmonasti
Hidrotropisme, Hidronasti
Termonasti
Niktinasti
Geotropisme

Para ahli membedakan gerak tumbuhan berdasarkan sumber
rangsangan. Jika gerak tumbuhan terjadi bukan karena rangsangan dari
luar atau rangsangan itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan, disebut
gerak endonom, dikenal juga dengan istilah lain gerak autonom atau
gerak spontan. Sedangkan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh
rangsangan dari luar disebut gerak esionom (Dahlia, 2015).
Contoh gerak endonom pada tumbuhan adalah (1) Siklosis,
contohnya yaitu gerak yang dilakukan oleh kloroplas yang memutar
mengelilingi isi sel pada sel-sel daun Hydrilla verticillata atau Elodea sp.
karena adanya rotasi sitoplasma. (2) Higroskopis, yaitu gerak yang
dilakukan oleh tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air. Hal ini
ditunjukkan oleh pecahnya kulit buah polong-polongan (misalnya turi,
lamtoro, flamboyan, petai cina), selain itu pecahnya kotak spora
(sporangium) pada tumbuhan lumut dan paku juga dipicu oleh perubahan
kadar air (Arisoesilaningsih, 2013).
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Gerak esionom yang dikenal antara lain terdiri dari gerak
tropisme, nasti, dan taksis. (1) Gerak tropisme adalah gerak bagian/organ
tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya
rangsangan. Jika arah geraknya mendekati rangsang disebut tropisme
positif, sebaliknya jika menjauhi rangsang disebut tropisme negatif.
Contoh gerak ini adalah fototropisme, geotropisme, hidrotropisme,
kemotropisme, dan tigmotropisme. (2) Gerak nasti adalah gerak
tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya
rangsangan. Contoh gerak ini adalah tigmonasni, fotonasti, termonasti,
hidronasti, haptonasti, dan nasti kompleks. (3) Gerak taksis adalah gerak
pindah tempat sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi
oleh arah datangnya rangsang. Apabila gerakannya mendekati sumber
rangsangan maka disebut taksis positif, sebaliknya, jika menjauhi
rangsang disebut taksis negatif. Contoh gerak ini adalah kemotaksis dan
fototaksis (Arisoesilaningsih, 2013).

2.2 Kerangka Berpikir
Pembelajaran IPA Biologi di sekolah saat ini masih cenderung
perpusat pada guru atau teacher centered, selain itu juga pembelajaran yang
dilaksanakan masih bersifat konvensional, dimana guru menjelaskan semua
materi dan siswa dituntut untuk mendengarkan penjelasan guru dari awal
hingga akhir pembelajaran, pembelajaran yang dilaksanakan juga belum
sepenuhnya mengakomodasi dan memfasilitasi pola pembinaan yang
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mengedepankan tumbuh dan berkembangnya kecerdasan jamak atau multiple
intelligences siswa. Setiap siswa mempunyai kecerdasan dominan yang
berbeda-beda sehingga mempengaruhi cara belajar mereka, pembelajaran yang
dilakukan dengan cara konvensional (ceramah) tentu belum dapat
mengakomodasi dan memfasilitasi perkembangan multiple intelligences siswa.
Oleh karena itu, pembelajaran berbasis multiple intelligences sangat tepat
untuk mengatasi hal tersebut, karena dengan pembelajaran ini siswa akan
terlibat secara aktif dan kolaboratif, sehingga dapat mengakomodasi dan
memfasilitasi perkembangan kecerdasan jamak siswa.
Keterlibatan

siswa

secara

aktif

dalam

pembelajaran

dapat

mengembangkan kreativitas siswa, dapat mengorganisir cara berpikirnya, dan
dapat menentukan sendiri strategi belajar yang digunakannya dalam mengatasi
kesulitan belajar yang dihadapinya. Metakognisi siswa mengarah kepada
proses belajar dan cara belajar sehingga dapat diketahui informasi mengenai
keberhasilan belajar sekaligus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran
siswa tersebut. Metakognisi siswa tentu akan berdampak pada kemampuan
siswa dalam memahami dan menguasai konsep Biologi, sehingga akan
berpengaruh terhadap hasil belajar. Dengan kata lain, jika metakognisi siswa
meningkat maka berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh
pembelajaran berbasis multiple intelligences terhadap kesadaran metakognisi
dan hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram. Berikut
kerangka berpikir dalam penelitian ini.
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Pembelajaran IPA Biologi di
sekolah

Masih menekankan
pada pembelajaran
yang sifatnya
konvensional

Cenderung berpusat
pada guru (teachercentered)

Belum sepenuhnya
mengakomodir dan
memfalitasi pola
pembinaan yang
mengedepankan tumbuh
dan berkembangnya
kecerdasan jamak
(multiple intelligences)

Pembelajaran berbasis multiple intelligences. Melibatkan siswa
secara aktif dan kolaboratif dalam pembelajaran; mengakomodir
tumbuh dan berkembangnya kecerdasan jamak

Kesadaran
Metakognisi

Hasil Belajar
IPA Biologi

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.3 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir diatas, hipotesis
dalam penelitian ini adalah:
2.3.1 Hipotesis alternatif (Ha) adalah sebagai berikut:
1. Pembelajaran berbasis multiple intelligences berpengaruh
terhadap kesadaran metakognisi siswa kelas VIII SMPN 11
Mataram.
2. Pembelajaran berbasis multiple intelligences berpengaruh
terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VIII SMPN 11
Mataram.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif bersifat eksperimen
semu (quasy experimental) karena tidak semua variabel luar yang dapat
mempengaruhi penelitian bisa dikendalikan oleh peneliti (Sugiyono, 2015).
Hal ini disebabkan subjek penelitian secara alami telah terbentuk dalam satu
kelompok utuh, seperti kelompok siswa dalam satu kelas.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 11 Mataram pada bulan
September 2015 sampai dengan Mei 2016. Proses pembelajaran dilaksanakan
pada bulan Oktober-November 2015 dengan empat kali pertemuan di kelas
kontrol dan empat kali pertemuan di kelas eksperimen.

3.3 Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang
hal tersebut (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
pembelajaran berbasis multiple intelligences yang diukur menggunakan lembar
observasi keterlaksanaan RPP. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
kesadaran metakognisi yang diukur menggunakan rubrik MAI (Metacognitive
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Awareness Inventory) dan hasil belajar IPA Biologi yang diukur menggunakan
lembar tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002).
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram.
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002).
Sampel ditentukan menggunakan non random sampling. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dan sampel dalam penelitian ini
adalah kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII F sebagai kelas
kontrol. Walaupun sampel tidak dipilih secara random, tetapi dapat dianggap
mewakili seluruh kelas VIII karena kelas sampel memiliki karakteristik yang
sangat mirip (hampir sama) (Tabel 3.1).
Tabel 3.1 Karakteristik Kelas VIII SMPN 11 Mataram
Karakteristik
Jumlah Siswa
KKM Pelajaran IPA
Rata-Rata Nilai UTS
Pelajaran IPA

VIII A
30
74

VIII B
30
74

Kelas
VIII C VIII D
30
31
74
74

VIII E
30
74

VIII F
30
74

75,00

75,00

74,75

74,60

75,00

74,68

Sumber: Data SMPN 11 Mataram tahun pelajaran 2015/2016

3.5 Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah Non Equivalent Control
Group Design yaitu kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak
dipilih secara random (Sugiyono, 2015). Desain penelitian ini dapat dilihat
pada Tabel 3.2 dibawah ini.
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Tabel 3.2 Desain penelitian nonequivalent control group design
Kelompok
Eksperimen
Kontrol

Pre Test
O1
O3

Perlakuan
X
√

Post Test
O2
O4

(Sugiyono, 2015)
Keterangan:
X : Pembelajaran berbasis multiple intelligences
√ : Pembelajaran konvensional
O : Nilai tes
Di dalam desain ini obervasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum
perlakuan dan setelah perlakuan. Observasi yang dilakukan sebelum
eksperimen (O1) dan (O3) disebut pre-test, dan observasi sesudah eksperimen
(O2) dan (O4) disebut post-test.
Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan
pembelajaran berbasis multiple intelligences, sedangkan kelompok kontrol
diberi

perlakuan

dengan

menerapkan

pembelajaran

konvensional.

Pembelajaran yang dilakukan pada kedua kelas tersebut diawali dengan
memberikan pre test kemudian melaksanakan perlakuan dan diakhiri dengan
post test.

3.6 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh
data hasil penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari:
1. Lembar Observasi Keterlaksanaan RPP
Lembar observasi keterlaksanaan RPP digunakan untuk
mengukur atau mengetahui kesesuaian pembelajaran yang dilakukan oleh
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guru dan siswa dengan sintaks pembelajaran berbasis multiple
intelligences di kelas eksperimen maupun pembelajaran konvensional di
kelas kontrol. Observasi aktivitas guru dan siswa digunakan lembar
observasi berupa check list keterlaksanaan sintaks pembelajaran yang
diisi oleh observer (Lampiran 3).
2. Inventori Kesadaran Metakognisi
Instrumen

yang

digunakan

untuk

mengukur

kesadaran

metakognisi siswa adalah inventori kesadaran metakognisi atau rubrik
MAI (Metacognitive Awareness Inventory) hasil modifikasi dari MAI
yang dikembangkan oleh Schraw dan Dennison pada tahun 1994.
Inventori ini terdiri atas 52 item pernyataan dengan pilihan jawaban
benar-salah (Lampiran 4).
3. Lembar Tes Hasil Belajar
Lembar tes hasil belajar adalah instrumen yang digunakan dalam
penilaian hasil belajar kognitif. Penilaian hasil belajar kognitif dilakukan
dengan cara pemberian pre test dan post test dalam bentuk pilihan ganda
(Lampiran 5).

3.7 Uji Coba Instrumen Penelitian
3.7.1 Uji Keterbacaan
Uji keterbacaan dilakukan untuk instrumen MAI (Metacognitive
Awareness Inventory). Uji keterbacaan dilakukan di kelas lainnya
(selain kelas kontrol dan eksperimen) untuk mengetahui keterbacaan
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pernyataan

dalam

rubrik

MAI

sebelum

digunakan

untuk

mengumpulkan data. Berdasarkan hasil uji keterbacaan MAI dijumpai
empat penyataan yang kurang terbaca yakni pernyataan nomor 5, 12,
29, dan 44. Pernyataan tersebut kemudian direvisi agar dapat dibaca dan
dipahami dengan mudah (Lampiran 4).
3.7.2 Uji Validitas
Uji validitas berkenaan dengan ketepatan alat ukur atau alat uji
(instrumen) terhadap konsep yang diteliti, sehingga instrumen yang
digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dalam
penelitian (Hatibe, 2015). Uji validitas soal pilihan ganda dianalisis
menggunakan uji korelasi product moment dengan bantuan Microsoft
Excel 2013.
Soal yang diuji validitas diberikan pada siswa kelas IX A
SMPN 11 Mataram sejumlah 30 siswa. Hasil uji validitas soal
menunjukkan bahwa terdapat 28 soal valid dari 55 soal yang diuji untuk
materi fotosintesis dan terdapat 25 soal valid dari 55 soal yang diuji
untuk materi gerak tumbuhan (Tabel 3.3).
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Soal
Materi
Fotosintesis
Gerak Tumbuhan

Jumlah Soal
55
55

Valid
28
25

Tidak Valid
27
30

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah soal valid
untuk materi fotosintesis lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
soal valid untuk materi gerak tumbuhan. Agar jumlah soal kedua materi
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seimbang, maka jumlah soal untuk materi fotosintesis dikurangi
menjadi 25 soal yang disesuaikan dengan indikator dalam RPP,
sehingga total soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar IPA
Biologi siswa adalah 50 soal. Hasil uji validitas soal disajikan pada
Lampiran 6.
3.7.3 Uji Reliabilitas
Menurut Sugiyono (2015), instrumen yang reliabel adalah
instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek
yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas soal
pilihan ganda dianalisis menggunakan rumus KR 20 dengan bantuan
Microsoft Excel 2013.
Instrumen soal yang telah diuji validitas (28 soal fotosintesis
dan 25 soal gerak tumbuhan) selanjutnya diuji reliabilitas. Berdasarkan
hasil uji reliabilitas soal diperoleh ri = 0,91. Nilai ri tersebut lebih besar
daripada rtabel (r0,05;30=0,88), sehingga semua instrumen soal hasil
belajar dapat dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas soal disajikan
pada Lampiran 7.

3.8 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk kesadaran metakognisi dan hasil
belajar dilakukan dengan memberikan pre test pada kelas kontrol dan kelas
eksperimen untuk mengetahui gambaran awal kemapuan siswa di kedua
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kelas. Perlakuan diberikan setelah pre test dilaksanakan dan diakhiri dengan
post-test untuk mengetahui pengaruh kesadaran metakognisi dan hasil belajar
siswa setelah mendapat perlakuan. Untuk memperkuat keterlaksanaan proses
belajar mengajar selama penelitian berlangsung, maka dilakukan juga
kegiatan dokumentasi pada proses pembelajaran (Lampiran 8).

3.9 Teknik Analisis Data
3.9.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data terdistribusi
normal atau tidak (Hatibe, 2015). Uji normalitas data penelitian ini
menggunakan χ2 yang dihitung dengan Microsoft Excel 2016. Hasil uji
normalitas data kesadaran metakognisi menunjukkan bahwa distribusi
data pre test kelas kontrol dan eksperimen mengikuti distribusi data
normal (χ2=5,730; dk=5; P>0,05) dan (χ2=6,228; dk=5; P>0,05).
Distribusi data post test kelas kontrol dan eksperimen juga mengikuti
distribusi data normal (χ2=3,297; dk=5; P>0,05) dan (χ2=8,597; dk=5;
P>0,05). Hasil uji normalitas data hasil belajar IPA Biologi
menunjukkan bahwa distribusi data pre test kelas kontrol dan
eksperimen mengikuti distribusi data normal (χ2=4,646; dk=5; P>0,05)
dan (χ2=4,637; dk=5; P>0,05). Distribusi data post test kelas kontrol
dan eksperimen juga mengikuti distribusi data normal (χ2=1,158; dk=5;
P>0,05) dan (χ2=9,447; dk=5; P>0,05) (Tabel 3.4). Hasil uji normalitas
data pre test dan post test disajikan pada Lampiran 9.
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Tebel 3.4 Hasil Uji Normalitas Pre Test dan Post Test
Kelas

Variabel
KM

Kontrol
HB
KM
Eksperimen
HB

Pre Test
Post Test
Pre Test
Post Test
Pre Test
Post Test
Pre Test
Post Test

Hasil Uji
dk χ2hitung
5 5,730
5 3,297
5 4,646
5 1,158
5 4,874
5 8,597
5 4,637
5 9,447

χ2 tabel
11,070
11,070
11,070
11,070
11,070
11,070
11,070
11,070

Keterangan
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Keterangan:
KM : Kesadaran Metakognisi
HB : Hasil Belajar IPA Biologi

3.9.2 Uji Homogenitas
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah variansi
data bersifat homogen atau heterogen (Hatibe, 2015). Uji homogenitas
dianalisis menggunakan uji F dengan bantuan Microsoft Excel 2016.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa data pre test kesadaran
metakognisi dan hasil belajar, di kelas kontrol dan eksperimen
ternyata homogen (F=1,815; dk=29 dan 29; P>0,05) dan (F=1,389;
dk=29 dan 29; P>0,05). Variansi yang homogen antara kelas kontrol
dan eksperimen juga dijumpai pada data post test kesadaran
metakognisi dan hasil belajar (F=1,685; dk=29 dan 29; P>0,05) dan
(F=1,116; dk=29 dan 29; P>0,05) (Tabel 3.5). Hasil uji homogenitas
data pre test dan post test disajikan pada Lampiran 10.
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Tebel 3.5 Hasil Uji Homogenitas Pre Test dan Post Test
Variabel
Pre Test
Post Test

KM
HB
KM
HB

Hasil Uji
dk
Fhitung
29;29 1,815
29;29 1,389
29;29 1,685
29;29 1,116

Ftabel
1,860
1,860
1,860
1,860

Keterangan
Homogen
Homogen
Homogen
Homogen

Keterangan:
KM : Kesadaran Metakognisi
HB : Hasil Belajar IPA Biologi

3.9.3 Uji Hipotesis
Setelah dilakukan pembelajaran yang berbeda, pengetahuan
siswa di kedua kelas perlu diuji untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh atau tidak. Uji hipotesis dianalisis dengan menggunakan uji-t
sebagai berikut (Arikunto, 2002).
𝑀𝑋 − 𝑀𝑌

𝑡=
√(

∑ 𝑋2 + ∑ 𝑌2 1
1
𝑁𝑋 + 𝑁𝑌 − 2)(𝑁𝑋 + 𝑁𝑌 )

Keterangan:
M = nilai rata-rata hasil per kelompok
N = banyaknya subjek
x = deviasi setiap nilai x2 dan x1
y = deviasi setiap nilai y2 dari mean y1

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai post test
kesadaran metakognisi kelas kontrol maupun eksperimen ternyata
terdapat perbedaan (t=3,96; dk=58; P<0,05) dan begitu pula pada nilai
post test hasil belajar (t=3,13; dk=58; P<0,05). Hasil uji t untuk
kesadaran metakognisi disajikan pada Lampiran 13 dan hasil uji t untuk
hasil belajar IPA Biologi disajikan pada Lampiran 19.
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3.9.4 Uji Perbedaan Antar Kelompok
Uji perbedaan antar kelompok ini merupakan analisis
tambahan yang dilakukan menggunakan nilai gain (gain score). Uji
perbedaan gain bertujuan untuk mengetahui kelompok siswa dengan
gain tertinggi. Uji perbedaan gain dianalisis menggunakan uji anova
single factor (untuk menguji perbedaan gain kesadaran metakognisi
kelas kontrol dan eksperimen, serta perbedaan gain hasil belajar kelas
kontrol), uji Kruskall-Wallis dan uji faktor koreksi (untuk menguji
perbedaan gain hasil belajar kelas eksperimen), serta uji Tukey untuk
mengetahui letak perbedaan yang terjadi untuk kesadaran metakognisi
dan hasil belajar di kelas kontrol maupun eksperimen.
Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui
bahwa rata-rata nilai kesadaran metakognisi maupun hasil belajar siswa
kelas

kontrol

dan

eksperimen

berbeda.

Perbedaan

tersebut

menunjukkan bahwa nilai siswa di kelas eksperimen lebih baik
dibandingkan dengan nilai siswa di kelas kontrol. Selanjutnya, ingin
diketahui perbedaan yang terjadi tersebut apakah terdapat di kelompok
siswa dengan kemampuan rendah, sedang, atau tinggi.
Siswa dibagi menjadi tiga kelompok sesuai kemampuan
mereka yang didasarkan pada hasil pre test, dilakukan pengelompokan
yang didasarkan pada hasil pre test karena hasil pre test merupakan
gambaran atau potret siswa yang sebenarnya sebelum mendapatkan
perlakuan. Data pengelompokan siswa berdasarkan pre test kesadaran
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metakognisi disajikan pada Lampiran 14 dan berdasarkan pre test hasil
belajar IPA Biologi pada Lampiran 20. Selanjutnya dilakukan analisis
perbedaan gain yang terjadi pada masing-masing kelompok siswa.
Pengelompokan yang dimaksud tersebut dilakukan dengan ketentuan
pada Tabel 3.6 dan hasil pengelompokan disajikan pada Tabel 3.7.

Tebel 3.6 Ketentuan Pengelompokan Siswa untuk Uji Perbedaan Gain
Kelompok
Rendah
Sedang
Tinggi

Ketentuan
< (1,0 – 0,5 SD)
(1,0 – 0,5 SD) s/d (1,0 + 0,5 SD)
> (1,0 + 0,5 SD)

Tebel 3.7 Jumlah Siswa dalam Tiga Kelompok di Kelas Kontrol dan Eksperiemen
Kelompok
Rendah
Sedang
Tinggi

Kelas Kontrol
Kesadaran
Hasil Belajar
Metakognisi
(Siswa)
(Siswa)
7
10
15
9
8
11

Kelas Eksperimen
Kesadaran
Hasil Belajar
Metakognisi
(Siswa)
(Siswa)
10
9
10
13
10
8

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1

Keterlaksanaan RPP
Keterlaksanaan

pembelajaran

diukur

menggunakan

lembar

observasi keterlaksanaan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan
penguatan bahwa pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan kegiatan
pembelajaran yang tercantum di dalam RPP. Persentase keterlaksanaan
pembelajaran di kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Lembar observasi keterlaksanaan RPP di kelas kontrol dan eksperimen
disajikan pada Lampiran 3.
Persentase

keterlaksanaan

RPP

di

kelas

kontrol

dengan

pembelajaran konvensional dan di kelas eksperimen dengan pembelajaran
berbasis multiple intelligences adalah 100%. Hal tersebut menunjukkan
bahwa semua kegiatan pembelajaran telah terlaksana.

Tabel 4.1 Persentase Keterlaksanaan RPP di Kelas Kontrol dan Eksperimen
No.
1.

Kegiatan
yang dinilai

Kegiatan
pendahuluan
2. Kegiatan inti
3. Kegiatan
penutup
Jumlah skor yang
diperoleh
Skor maksimal
Persentase

I
5

Kelas Kontrol
Pertemuan
II
III
5
5

IV
5

I
5

Kelas Eksperimen
Pertemuan
II
III
IV
5
5
5

4
3

6
3

4
3

5
3

10
3

15
3

5
3

15
3

12

14

12

13

18

23

13

23

12
100%

14
100%

12
100%

13
100%

18
100%

23
100%

13
100%

23
100%
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Kesadaran Metakognisi
Sebelum perlakuan, kesadaran metakognisi siswa tidak banyak
berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nilai pre test kesadaran
metakognisi tertinggi di kelas kontrol sama dengan di kelas eksperimen yakni
73, sedangkan nilai terendah di kelas kontrol adalah 37 dan di kelas
eksperimen 38. Nilai rata-rata (±SD) kedua kelas tersebut juga hampir sama,
yakni 53,90 (±8,00) untuk kelas kontrol dan 54,78 (±8,63) untuk kelas
eksperimen (Gambar 4.1). Data nilai pre test kesadaran metakognisi disajikan
pada Lampiran 11.
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Gambar 4.1 Perbandingan Nilai Rata-Rata Pre-Test Kesadaran Metakognisi.
Batang galat menunjukkan 1 SD.

Setelah dilaksanakan perlakuan, perbedaan kesadaran metakognisi
di kedua kelas menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Nilai post test
kesadaran metakognisi tertinggi di kelas kontrol adalah 73 dan terendah 44.
Nilai tertinggi di kelas eksperimen adalah 87 dan terendah 48. Nilai rata-rata
(±SD) kelas kontrol adalah 57,17 (±6,51) dan 64,47 (±8,45) untuk kelas
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eksperimen (Gambar 4.2). Data nilai post test kesadaran metakognisi
disajikan pada Lampiran 12.
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Gambar 4.2 Perbandingan Nilai Rata-Rata Post-Test Kesadaran Metakognisi.
Batang galat menunjukkan 1 SD.

Hasil analisis uji t kesadaran metakognisi menunjukkan bahwa ratarata hasil post test kedua kelas berbeda nyata (t=3,96; dk=58; P<0,05). Ratarata hasil post test kesadaran metakognisi di kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil uji T kesadaran metakognisi
disajikan pada Lampiran 13.
Uji hipotesis menggunakan uji t di atas telah dapat menjawab
rumusan masalah penelitian. Rata-rata di kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas kontrol, sehingga diketahui bahwa pembelajaran
berbasis multiple intelligences memberikan pengaruh yang lebih baik
dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini,
dilakukan uji tambahan yakni uji perbedaan gain untuk mengetahui kelompok
siswa dengan gain tertinggi.
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Perbandingan gain kesadaran metakognisi siswa menunjukkan
bahwa rata-rata (±SD) gain ketiga kelompok mempunyai variasi yang sangat
besar (Gambar 4.3). Di kelas kontrol, siswa dengan kesadaran metakognisi
rendah mempunyai gain rata-rata 6,33 (±3,09), siswa dengan kesadaran
metakognisi sedang mempunyai gain dengan rata-rata 3,62 (±4,27), dan siswa
dengan kesadaran metakognisi tinggi mempunyai gain dengan rata-rata 0,07
(±2,89). Di kelas eksperimen siswa dengan kesadaran metakognisi rendah
mempunyai gain rata-rata 12,60 (±6,22), siswa dengan kesadaran
metakognisi sedang mempunyai gain dengan rata-rata 12,13 (±8,68), dan
siswa dengan kesadaran metakognisi tinggi mempunyai gain dengan rata-rata
4,35 (±5,81). Data siswa tiap kelompok disajikan pada Lampiran 14.
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Gambar 4.3 Perbandingan Nilai Rata-Rata Gain Kesadaran Metakognisi
Kelompok Siswa di Kelas Kontrol dan Eksperimen. Batang galat
menunjukkan 1 SD.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata ketiga kelompok di kelas
kontrol tidak semua sama pada perlakuan diajarkan dengan pembelajaran
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konvensional (F=5,67; dk=2 dan 27; P>0,05). Hal yang sama juga terjadi di
kelas eksperimen (diajarkan dengan pembelajaran berbasis multiple
intelligences). Hasil yang diperoleh yakni (F=4,35; dk=2 dan 27; P>0,05).
Untuk mengetahui rerata kelompok yang paling tinggi di kelas kontrol
maupun eksperimen dilakukan uji analisis pasca anova (post hoc)
menggunakan uji Tukey HSD (Honestly Significant Difference). Hasil
pengujian menunjukkan bahwa kelompok siswa dengan kesadaran
metakognisi rendah (KMR) sama dengan kelompok siswa dengan kesadaran
metakognisi sedang (KMS) dan berbeda dengan kelompok siswa dengan
kesadaran

metakognisi

tinggi

(KMT)

atau

dapat

dituliskan

(KMR=KMS>KMT). Hasil uji anova disajikan pada Lampiran 15 dan uji
Tukey pada Lampiran 16.

4.3

Hasil Belajar IPA Biologi
Sebelum perlakuan, hasil belajar siswa tidak banyak berbeda antara
kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nilai pre test hasil belajar tertinggi dan
terendah di kelas kontrol sama dengan di kelas eksperimen yakni 50 dan 30.
Nilai rata-rata (±SD) kedua kelas tersebut juga hampir sama, yakni 41,53
(±4,71) untuk kelas kontrol dan 41,67 (±5,56) untuk kelas eksperimen
(Gambar 4.4). Data nilai pre test hasil belajar disajikan pada Lampiran 17.
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Gambar 4.4 Perbandingan Nilai Rata-Rata Pre-Test Hasil Belajar IPA Biologi.
Batang galat menunjukkan 1 SD.

Setelah dilaksanakan perlakuan, perbedaan hasil belajar di kedua
kelas menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Nilai post test hasil belajar
tertinggi di kelas kontrol adalah 82 dan terendah 58. Nilai tertinggi di kelas
eksperimen adalah 86 dan terendah 62. Nilai rata-rata (±SD) kelas kontrol
adalah 70,47 (±5,32) dan 75,53 (±5,62) untuk kelas eksperimen (Gambar 4.5).
Data nilai post test hasil belajar disajikan pada Lampiran 18.
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Gambar 4.5 Perbandingan Nilai Rata-Rata Post-Test Hasil Belajar IPA Biologi.
Batang galat menunjukkan 1 SD.
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Hasil analisis uji t hasil belajar IPA Biologi menunjukkan bahwa
rata-rata hasil post test kedua kelas berbeda nyata (t=3,13; dk=58; P<0,05).
Rata-rata hasil post test hasil belajar di kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil uji T hasil belajar IPA Biologi
disajikan pada Lampiran 19.
Uji hipotesis menggunakan uji t di atas telah dapat menjawab
rumusan masalah penelitian. Rata-rata di kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas kontrol, sehingga diketahui bahwa pembelajaran
berbasis multiple intelligences memberikan pengaruh yang lebih baik
dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini,
dilakukan uji tambahan yakni uji perbedaan gain untuk mengetahui kelompok
siswa dengan gain tertinggi.
Perbandingan gain hasil belajar siswa menunjukkan bahwa rata-rata
(±SD) gain ketiga kelompok mempunyai variasi yang besar (Gambar 4.6). Di
kelas kontrol, siswa dengan kemampuan rendah (KR) mempunyai gain
dengan rata-rata 30,40 (±3,86), siswa dengan kemampuan sedang (KS)
mempunyai gain dengan rata-rata 29,33 (±4,69), dan siswa dengan
kemampuan tinggi (KT) mempunyai gain dengan rata-rata 27,27 (±4,22). Di
kelas eksperimen, siswa dengan kemampuan rendah (KR) mempunyai gain
dengan rata-rata 39,56 (±5,27), siswa dengan kemampuan sedang (KS)
mempunyai gain dengan rata-rata 34,00 (±7,11), dan siswa dengan
kemampuan tinggi (KT) mempunyai gain dengan rata-rata 27,25 (±4,39).
Data siswa tiap kelompok disajikan pada Lampiran 20.

Rata-Rata Gain
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Gambar 4.6 Perbandingan Nilai Rata-Rata Gain Hasil Belajar Kelompok Siswa di
Kelas Kontrol dan Eksperimen. Batang galat menunjukkan 1 SD.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata ketiga kelompok di kelas
kontrol semua sama pada perlakuan diajarkan dengan pembelajaran
konvensional (F=1,47; dk=2 dan 27; P<0,05). Jadi tidak perlu dilakukan uji
analisis pasca anova, karena rerata ketiga kelompok di kelas kontrol sama
(KR=KS=KT). Hasil uji anova di kelas kontrol disajikan pada Lampiran 21.
Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata ketiga kelompok di kelas
eksperimen tidak semua sama pada perlakuan diajarkan dengan pembelajaran
berbasis multiple intelligences (H=11,7; N=30; P>0,05). Sebelum melakukan
pengujian untuk mengetahui rerata kelompok yang berbeda, terlebih dahulu
dilakukan uji faktor koreksi karena dalam uji Kruskall-Wallis terdapat banyak
peringkat yang kembar (tied ranks). Hasil uji faktor koreksi tetap
menunjukkan bahwa rerata ketiga kelompok tidak semua sama pada
perlakuan siswa diajarkan dengan pembelajaran berbasis

multiple

intelligences (Hc=11,92; ∑T=366; P>0,05). Setelah uji faktor koreksi
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dilakukan, maka pengujian selanjutnya adalah uji Tukey tipe uji Tukey
nonparametrik. Berdasarkan hasil uji Tukey diketahui bahwa kelompok siswa
dengan kemampuan rendah (KR) sama dengan kelompok siswa dengan
kemampuan sedang (KS) dan berbeda dengan kelompok siswa dengan
kemampuan tinggi (KT) atau dapat dituliskan (KR=KS>KT). Hasil uji
Kruskall-Wallis dan uji Tukey disajikan pada Lampiran 22.

BAB V
PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis
multiple intelligences (PMI) dan pembelajaran konvensional (PK) memberikan
hasil yang berbeda pada pembelajaran IPA Biologi SMP. Kelompok siswa yang
belajar dengan PMI memperoleh rata-rata skor kesadaran metakognisi dan hasil
belajar lebih tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa yang belajar dengan PK.
Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa PMI memberikan
pengaruh baik terhadap kesadaran metakognisi ataupun hasil belajar siswa SD
(Matien, 2012; Candra, 2015 dan Saputra, 2015), SMP (Rahmawati, 2009;
Megandarisari, 2014 dan Asmila, 2015), SMA (Setyowati, 2009; Suhendri, 2011;
Fristantiningrum, 2011; Murdiyani, 2012; Eriando, 2013 dan Wahyuni, 2014), dan
mahasiswa (Liliawati, 2013).
Keunggulan PMI dibandingkan dengan PK (pembelajaran yang selama ini
diterapkan di sekolah) dapat disebabkan karena kegiatan pembelajaran dengan PMI
menjadi lebih bervariasi dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak
mengalami kejenuhan dalam belajar. Pembelajaran ini juga dapat memfasilitasi
tumbuh dan berkembangnya multiple intelligences dan mengembangkan
metakognisi siswa.
Untuk mengembangkan metakognisi siswa, guru harus mampu
menciptakan suasana kelas yang nyaman dan santai, menantang, menyenangkan,
dan kebebasan siswa dalam berkreativitas dan berinteraksi dengan guru maupun
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dengan temannya (DePorter, 2013). PMI sangat berpotensi mengembangkan
metakognisi siswa karena sintaks dalam PMI dapat mengakomodasi minat, bakat,
talenta, dan keterampilan atau kreativitas siswa, sehingga PMI dapat diterapkan
oleh guru sebagai variasi dalam pembelajaran.
Coutinho (2007) menjelaskan bahwa metakognisi penting dalam belajar
dan merupakan penentu penting dalam keberhasilan akademik siswa. Siswa yang
memiliki metakognisi yang bagus memperlihatkan keberhasilan akademik yang
bagus pula dibandingkan dengan siswa yang memiliki metakognisi yang kurang
bagus. Metakognisi memungkinkan siswa cerdik dalam belajar, misalnya dengan
mempelajari informasi yang lebih baru dibandingkan dengan informasi yang sudah
dipelajari sebelumnya, siswa juga mampu mengatasi masalah-masalah atau
kesulitan yang dihadapi ketika belajar dan dapat menemukan solusi dari masalah
atau kesulitan yang dihadapi. Anggo (2011) telah membuktikan bahwa kesadaran
metakognisi sangat penting dalam pemecahan masalah dalam soal matematika.
AlQibtia (2013) juga menemukan bahwa siswa dengan kesadaran metakognisi
tinggi dapat menulis paragraf deskripsi dengan baik, sedangkan siswa dengan
kesadaran metakognisi sedang hingga rendah mengalami kesulitan dalam menulis
paragraf deskripsi. Wilawan (2013) membuktikan bahwa metakognisi berpengaruh
baik terhadap kemampuan dan kesuksesan memahami teks bacaan.
Menurut Anderson dan Krathwohl (2001) dalam Danial (2010),
metakognisi merupakan aspek pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya dalam
taksonomi Bloom setelah faktual, konseptual, dan prosedural. Aktivitas
metakognisi berbeda dari proses kognitif secara umum, metakognisi objek
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refleksinya adalah pengetahuan atau pemikiran pribadi yang dimiliki oleh
seseorang. Nuryana dan Sugiarto (2012) membuktikan bahwa metakognisi siswa
berhubungan dan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Terkait dengan
hubungan dan pengaruh metakognisi tersebut, beberapa penelitian sebelumnya juga
menemukan bahwa metakognisi berhubungan dan berpengaruh sisgnifikan
terhadap hasil belajar kognitif siswa SD (Basith, 2011), SMP (Sudia, 2014), SMA
(Antika, 2012 dan Ardila, 2013) dan mahasiswa (Sumampouw, 2011).
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika siswa diajarkan
menggunakan kemampuan berpikir tertentu, sesuai dengan gaya belajar dan jenis
kecerdasan siswa, pencapaian hasil belajar mata pelajaran mereka meningkat secara
signifikan (DePorter dan Hernacki, 2013). Secara teoritis, pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa PMI berpeluang lebih besar dalam mengembangkan
metakognisi dan hasil belajar siswa dibandingkan dengan PK. Hal tersebut terbukti
dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PMI memberikan pengaruh yang
lebih baik atau signifikan terhadap kesadaran metakognisi dan hasil belajar siswa
dibandingkan dengan PK.
PMI dapat diterapkan pada semua materi pelajaran, termasuk IPA Biologi.
Untuk menerapkan pembelajaran ini, guru perlu mengkaji materi yang akan
disampaikan untuk disesuaikan dengan jenis dan aktivitas PMI. Contohnya, guru
akan mengajarkan materi struktur tumbuhan, pada materi tersebut terdapat banyak
gambar yang akan dijelaskan oleh guru, jenis kecerdasan yang mengakomodasi
gambar adalah kecerdasan visual-spasial, maka guru dapat memilih PMI jenis
kecerdasan visual-spasial. Selanjutnya, guru akan menyesuaikan materi dengan
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aktivitas pembelajaran, misalnya mewarnai gambar. RPP yang disusun oleh guru
tentu menyesuaikan dengan sintaks PMI jenis kecerdasan visual-spasial.
Mempelajari gambar yang dipadukan dengan warna akan memudahkan siswa untuk
mengingat dan memahami materi yang banyak berkaitan dengan gambar. DePorter
(2013) menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar
berwarna akan lebih cepat tersimpan dalam memori. Demikian pula pada materi
yang lainnya, dapat disesuaikan dengan jenis kecerdasan yang akan digunakan.
Kendala yang mungkin akan terjadi dalam menerapkan PMI ini adalah
guru yang belum sepenuhnya paham mengenai delapan jenis kecerdasan manusia,
sehingga akan mengalami kesulitan dalam memilih aktivitas pembelajaran dalam
PMI. Namun jika hal tersebut dapat diatasi maka pembelajaran di kelas dengan PMI
akan lebih menyenangkan dan berarti bagi guru maupun siswa. Di negara Finlandia
yang terkenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia menurut
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2010
ternyata dalam pembelajaran di kelas sangat memperhatikan multiple intelligences
siswa dan eksperimen (real work) bagi siswa jurusan sains. Sahlberg (2010) dan
Finnish National Board of Education (2013) menjelaskan bahwa pembelajaran yang
dilaksanakan dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan sesuai bidang
kecerdasan siswa akan menimbulkan rasa bahagia dan belajar akan menjadi sebuah
hobi. Coppola (2015) juga mengutarakan hal yang sama dan menekankan bahwa
eksperimen (real work) lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan rumah
(homework). Dengan demikian, pembelajaran berbasis multiple intelligences dapat
dijadikan referensi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas.

BAB VI
PENUTUP

6.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran berbasis multiple intelligences memberikan pengaruh
yang lebih baik terhadap kesadaran metakognisi dan hasil belajar IPA Biologi
siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram dibandingkan dengan pembelajaran
konvensional dan gain kesadaran metakognisi serta hasil belajar IPA Biologi
siswa tertinggi adalah pada kelompok rendah dan sedang.

6.2

Saran
Berkaitan dengan penelitian ini, disarankan:
1. Guru menerapkan pembelajaran berbasis multiple intelligences pada tiap
materi sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kesadaran
metakognisi dan hasil belajar siswa.
2. Peneliti selanjutnya untuk meneliti efektifitas pembelajaran berbasis
multiple intelligences, apakah paling efektif diterapkan bagi siswa dengan
kemampuan tinggi, sedang, atau rendah. Peneliti selanjutnya juga dapat
meneliti perbandingan pembelajaran berbasis multiple intelligences
dengan pembelajaran lainnya.
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LAMPIRAN 1 (SILABUS PEMBELAJARAN)

Silabus Kelas Kontrol
Sekolah
Kelas
Semester
Mata Pelajaran

: SMP Negeri 11 Mataram
: VIII (Delapan)
: 1 (Satu)
: Ilmu Pengetahuan Alam

Standar Kompetensi

: 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan
Materi
Kompetensi
Pokok/
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Dasar
Pembelajaran
Fotosintesis • Penjelasan guru dan studi
• Menjelaskan konsep fotosintesis
2.2 Mendeskripsikan
pustaka
• Membedakan organisme yang
proses perolehan
dapat berfotosintesis dan yang
nutrisi dan
tidak berdasarkan ada tidaknya
transformasi
klorofil
energi pada
•
Menunjukkan tempat terjadinya
tumbuhan hijau
fotosintesis pada tumbuhan
• Menganalisis komponenkomponen dalam reaksi
fotosintesis
• Membuktikan terjadinya
fotosintesis pada tumbuhan
melalui percobaan Ingenhousz
• Membedakan konsep reaksi
terang dan reaksi gelap pada
fotosintesis
• Melakukan percobaan proses
fotosintesis dan studi pustaka • Menjelaskan faktor-faktor yang
untuk mengetahui faktormempengaruhi foto sintesis
faktor yang mempengaruhi
proses fotosintesis

Teknik
Tes
tulis

Penilaian
Alokasi Sumber dan
Bentuk
Contoh
Waktu Alat Belajar
Instrumen
Instrumen
Bagian tumbuhan yang 5 x 40’ Buku siswa,
Tes PG
melakukan foto sintesis
alat dan
bahan
adalah ....
percobaan
a. daun
Ingenhousz,
b. akar
dan power
c. batang
point
d. buah

Apakah intensitas
Praktek Lembar
cahaya matahari
Pengamatan mempengaruhi proses
fotosintesis?
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Penilaian
Alokasi Sumber dan
Bentuk
Contoh
Waktu Alat Belajar
Instrumen
Instrumen
Gerak akar tumbuhan 5 x 40’ Buku
Membedakan gerak endonom dan Tes Tes PG
menuju pusat bumi
siswa,
tulis
esionom
disebut ....
LKS,
Membedakan gerak tropisme,
a. geotropis
handout,
nasti, dan taksis
b. pototropis
power
c. Nasti
point, dan
• Mengidentifikasi berbagai • Membedakan gerak tumbuhan
d. tropis
alat bahan
Tes Tes PG
macam gerak pada tumbuhan
Jika gerak tumbuhan
praktikum
berdasarkan jenis rangsangannya
tulis
disekitar lingkungan
dipengaruhi oleh
gerak
berdasarkan jenis
cahaya, makaawalan
tropisme
rangsangannya
yang tepat dalam
pemberian nama gerak
• Membuktikan gerak pada
tersebut adalah...
• Melakukan percobaan gerak
tumbuhan melalui percobaan
Lembar
tropisme
sederhana
Praktek Pengamatan a. Fotob. Termoc. Kemod. GeoMataram, Oktober 2015
Guru Mata Pelajaran,
Peneliti,

Materi
Pokok/
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Gerak
• Penjelasan guru dan studi
•
2.3 Mengidentifikasi
Tumbuhan
pustaka untuk merumuskan
macam-macam
macam-macam gerak pada •
gerak pada
tumbuhan
tumbuhan
Kompetensi
Dasar

Indikator

P a d i a h, S.Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040
Mengetahui:
Kepala SMPN 11 Mataram,

Hj.Zohriah, S.Pd., MH
NIP. 19641231 199303 2 079

Teknik

Siti Syifa’un Nufus
NIM. E1A 012 052
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Silabus Kelas Eksperimen
Sekolah
Kelas
Semester
Mata Pelajaran

: SMP Negeri 11 Mataram
: VIII (Delapan)
: 1 (Satu)
: Ilmu Pengetahuan Alam

Standar Kompetensi

: 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan

Kompetensi
Dasar
2.2 Mendeskripsikan
proses perolehan
nutrisi dan
transformasi
energi pada
tumbuhan hijau

Materi
Pokok/
Pembelajaran

Penilaian
Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Fotosintesis • Penjelasan guru, studi
•
pustaka, dan refleksi siswa •

•
•

•
• Melakukan percobaan
proses fotosintesis dan studi
pustaka untuk mengetahui
•
faktor-faktor yang
mempengaruhi proses
•
fotosintesis

Menjelaskan konsep fotosintesis
Membedakan organisme yang
dapat berfotosintesis dan yang
tidak berdasarkan ada tidaknya
klorofil
Menunjukkan tempat terjadinya
fotosintesis pada tumbuhan
Menganalisis komponenkomponen dalam reaksi
fotosintesis

Teknik
Tes
tulis

Bentuk
Contoh
Instrumen
Instrumen
Bagian tumbuhan yang
Tes PG
melakukan foto sintesis
adalah ....
a. daun
b. akar
c. batang
d. buah

Praktek Lembar
Apakah intensitas cahaya
Membuktikan terjadinya
Pengamatan matahari mempengaruhi
fotosintesis pada tumbuhan
proses fotosintesis?
melalui percobaan Ingenhousz
Membedakan konsep reaksi terang
dan reaksi gelap pada fotosintesis
Menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi foto sintesis

Alokasi Sumber dan
Waktu Alat Belajar
5 x 40’ Buku
siswa, alat
dan bahan
percobaan
Ingenhousz,
dan power
point
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok/
Pembelajaran

Gerak
2.3 Mengidentifikasi
Tumbuhan
macam-macam
gerak pada
tumbuhan

Penilaian
Kegiatan Pembelajaran

Indikator

• Penjelasan guru dan studi •
pustaka untuk merumuskan
macam-macam gerak pada •
tumbuhan

Membedakan gerak endonom dan
esionom
Membedakan gerak tropisme,
nasti, dan taksis

• Mengidentifikasi berbagai
macam gerak pada
tumbuhan disekitar
lingkungan berdasarkan
jenis rangsangannya

Membedakan gerak tumbuhan
berdasarkan jenis rangsangannya

• Melakukan percobaan gerak
tropisme

•

•

Bentuk
Instrumen
Tes PG

Teknik
Tes
tulis

Contoh
Instrumen
Gerak akar tumbuhan
menuju pusat bumi
disebut ....
a. geotropis
b. pototropis
c. Nasti
d. tropis

jika gerak tumbuhan
dipengaruhi oleh
cahaya, makaawalan
yang tepat dalam
pemberian nama gerak
tersebut adalah...
Membuktikan gerak pada
a. Fototumbuhan melalui percobaan
Lembar
sederhana
Praktek Pengamatan b. Termoc. Kemod. GeoMataram, Oktober 2015
Tes
tulis

Tes PG

Guru Mata Pelajaran,

Peneliti,

P a d i a h, S.Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040

Siti Syifa’un Nufus
NIM. E1A 012 052

Mengetahui:
Kepala SMPN 11 Mataram,

Hj.Zohriah, S.Pd., MH
NIP. 19641231 199303 2 079

Alokasi Sumber dan
Waktu Alat Belajar
5 x 40’ Buku
siswa,
LKS,
handout,
power
point, dan
alat bahan
praktikum
gerak
tropisme
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LAMPIRAN 2 (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Topik
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMPN 11 Mataram
IPA Biologi
VIII / Ganjil
Fotosintesis
5 x 40 menit (2 x pertemuan)

a. Standar Kompetensi
2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan.
b. Kompetensi Dasar
2.2 Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau.
c. Indikator
1. Pertemuan ke-1:
• Menjelaskan konsep fotosintesis.
• Membedakan organisme yang dapat berfotosisntesis dan yang tidak berdasarkan ada
tidaknya klorofil.
• Menunjukkan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan.
• Menganalisis komponen-komponen dalam reaksi fotosintesis.
2.

Pertemuan ke-2:
• Membuktikan terjadinya fotosintesis pada tumbuhan melalui percobaan Ingenhousz.
• Membedakan konsep reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis.
• Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis.

d. Tujuan Pembelajaran
1. Pertemuan ke-1:
Melalui penjelasan guru dan refleksi, siswa dapat:
• Menjelaskan konsep fotosintesis pada tumbuhan hijau dengan benar.
• Membedakan organisme yang dapat berfotosintesis dengan yang tidak dapat berfotosintesis
berdasarkan ada tidaknya klorofil.
• Menunjukkan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dengan benar.
• Menganalisis komponen-komponen dalam reaksi fotosintesis.
2.

Pertemuan ke-2:
Melalui kegiatan eksperimen siswa dapat:
• Membuktikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan Hydrilla verticilata dengan baik.
• Membedakan konsep reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis dengan benar.
• Menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fotosintesis.
• Menghubungkan pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap laju fotosintesis.

e. Materi Pembelajaran
Konsep fotosintesis
f. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran

: Ceramah, dan eksperimen.

g. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
: LCD, papan tulis.
2. Alat/Bahan
: Laptop, PPT, spidol, gelas beaker, alat dan bahan percobaan
Ingenhousz.
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3. Sumber Belajar

h.

:

• Saeful Karim dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala
Alam Sekitar untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah Kelas VIII. Surakarta: CV Putra Nugraha.
• Tim MGMP IPA Terpadu Kota Mataram 2015. Bahan Ajar
IPA SMP Kelas VIII Semester Ganjil.

Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan ke 1:
Waktu (2 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

-

Kegiatan Inti

-

-

Penutup

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi
salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi
siswa kemudian bertanya “oksigen yang kita hirup
didapatkan darimana?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah
dipahami
Guru memberikan penguatan konsep materi yang
disampaikan
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai
pembelajaran dengan memeriksa apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih
belum dipahami
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan
dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan
Guru menyampaikan materi pada pertemuan
berikutnya
Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.

Alokasi
Waktu

10 menit

60 menit

10 menit

Pertemuan ke 2:
Waktu (3 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

-

Kegiatan Inti

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi
salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi
siswa dengan menghubungkan materi hari ini dengan
materi pada pertemuan sebelumnya dan bertanya pada
siswa “apa itu fotosintesis?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang
akan dilakukan.
Guru membagikan lembar pengamatan kepada siswa.
Guru mendemonstrasikan pelaksanaan praktikum
proses fotosintesis dan siswa mengamati sambil
mengisi lembar pengamatan.

Alokasi
Waktu

10 menit

95 menit
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Kegiatan
-

-

Penutup

-

i.

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan

Penilaian Hasil Belajar
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Contoh Instrumen

Guru memberikan penguatan konsep tentang hasil dan
faktor yang mempengaruhi fotosintesis.
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai
pembelajaran dengan mengecek apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih
belum dipahami
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan
dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan
berikutnya yaitu gerak pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.

15 menit

: Tes Tertulis
: Tes Pilihan Ganda
: Terlampir

Pemetaan indikator soal:
No.
Indikator Kompetensi
1.
Menjelaskan konsep fotosintesis.
2.
Membedakan organisme yang dapat berfotosisntesis dan yang
tidak berdasarkan ada tidaknya klorofil.
3.
Menunjukkan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan.
4.
Menganalisis komponen-komponen dalam reaksi fotosintesis.
5.
Membuktikan terjadinya fotosintesis pada tumbuhan melalui
percobaan Ingenhousz.
6.
Membedakan konsep reaksi terang dan reaksi gelap pada
fotosintesis.
7.
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis.

Guru Mata Pelajaran,

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

Mataram, 28 Oktober 2015
Peneliti,

P a d i a h, S.Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040
Mengetahui:
Kepala SMPN 11 Mataram,

Hj.Zohriah, S.Pd., MH
NIP. 19641231 199303 2 079

Siti Syifa’un Nufus
NIM. E1A 012 052
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LEMBAR PENGAMATAN
Tujuan:
Mengamati peristiwa fotosintesis pada tumbuhan Hydrilla verticillata melalui percobaan Ingenhousz.

Sebelum memulai pengamatan, mari kita cek terlebih dahulu apakah semua bahan yang dibutuhkan
oleh tumbuhan Hydrilla verticilata untuk berfotosintesis telah tersedia. Berikan tanda (√) jika bahan
tersebut ada.
No.
Bahan untuk berfotosintesis
Tanda (√)
1.
Air (H2O)
2.
Karbon dioksida (CO2)
3.
Klorofil
4.
Cahaya matahari
Hasil Pengamatan
Jawablah pertanyaan berikut ini!
a. Apakah yang menunjukkan kehadiran oksigen sebagai hasil fotosintesis di dalam perangkat
percobaan Ingenhousz ini?
Jawab:
b. Mengapa perangkat percobaan harus berada pada tempat yang cukup mendapat sinar matahari?
Jawab:
c. Hitunglah jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tumbuhan Hydrilla verticillata dalam satu
menit, kemudian ukurlah kecepatan fotosintesis tumbuhan Hydrilla verticillata dalam
perangkat percobaanmu.
Jumlah gelembung
Waktu pengamatan

= ........... gelembung.
= 1 menit

Kecepatan fotosintesis =

d.
e.
f.

g.

h.

jumlah gelembung
waktu pengamatan

Kecepatan fotosintesis =
= ............. gelembung/menit
1 menit
Apakah kecepatan fotosintesis pada perangkat percobaan di tempat terang semakin meningkat?
Jawab:
Apakah kecepatan fotosintesis pada perangkat percobaan di tempat teduh semakin menurun?
Jawab:
Manakah yang lebih tinggi kecepatan fotosintesisnya, perangkat percobaan yang diletakkan di
tempat terang ataukah di tempat teduh?
Jawab:
Mengapa kecepatan fotosintesis tumbuhan Hydrilla verticillata dalam perangkat percobaan
Ingenhousz di tempat yang terkena cahaya matahari lebih tinggi daripada perangkat yang
diletakkan di tempat teduh?
Jawab:
Berdasarkan percobaan ini, apakah intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi kecepatan
fotosintesis pada tumbuhan?
Jawab:
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Topik
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMPN 11 Mataram
IPA Biologi
VIII / Ganjil
Gerak Tumbuhan
5 x 40 menit (2 x pertemuan)

a. Standar Kompetensi
2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan.
b. Kompetensi Dasar
2.3 Mendeskripsi macam-macam gerak pada tumbuhan.
c. Indikator
a. Pertemuan ke-1:
• Membedakan gerak endonom dan esionom.
• Membedakan gerak tropisme, nasti, dan taksis.
b.

Pertemuan ke-2:
• Membedakan gerak pada tumbuhan berdasarkan jenis rangsangannya.
• Membuktikan gerak pada tumbuhan melalui percobaan sederhana.

d. Tujuan Pembelajaran
a. Pertemuan ke-1:
Melalui penjelasan guru, siswa dapat:
• Membedakan gerak yang dilakukan oleh tumbuhan dan hewan.
• Membedakan dan menjelaskan gerak endonom dan esionom dengan tepat.
• Menyebutkan dan menjelaskan 3 macam gerak endonom dan esionom beserta contohnya
dengan tepat.
• Menganalisis 5 macam gerak tropisme dengan baik.
• Menganalisis 6 macam gerak nasti dengan baik.
• Menganalisis 2 macam gerak taksis dengan baik.
b.

Pertemuan ke-2:
• Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 7 jenis rangsangan yang direspon oleh
tumbuhan.
• Melalui percobaan sederhana, siswa dapat membuktikan gerak fototropisme pada tumbuhan
kacang hijau.

e. Materi Pembelajaran
Konsep gerak tumbuhan
f. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran

: Ceramah dan eksperimen.

g. Media, Alat, dan Sumber Belajar
a. Media
: LCD, papan tulis.
b. Alat/Bahan
: Laptop, PPT, spidol, alat dan bahan praktikum fototropisme.
c. Sumber Belajar

:

• Saeful Karim dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala
Alam Sekitar untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah Kelas VIII. Surakarta: CV Putra Nugraha.
• Tim MGMP IPA Terpadu Kota Mataram 2015. Bahan Ajar
IPA SMP Kelas VIII Semester Ganjil.
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h.

Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan ke 1:
Waktu (2 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

Kegiatan Inti

-

-

Penutup

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi
salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi
siswa kemudian bertanya “apakah tumbuhan bisa
bergerak?” kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan
“siapa yang pernah melihat tumbuhan bergerak?
Tumbuhan apa?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah
dipahami
Guru memberikan penguatan konsep materi yang
disampaikan
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai
pembelajaran dengan memeriksa apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih
belum dipahami
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan
dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan
Guru menyampaikan materi pada pertemuan
berikutnya
Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.

Alokasi
Waktu

10 menit

60 menit

10 menit

Pertemuan ke 2:
Waktu (3 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

Kegiatan Inti

-

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi
salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi
siswa dengan menghubungkan materi hari ini dengan
materi pada pertemuan sebelumnya dan bertanya pada
siswa “siapa yang masih ingat bagaimana perbedaan
gerak tumbuhan dengan hewan?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang
akan dilakukan.
Guru mendemonstrasikan pelaksanaan praktikum gerak
fototropisme.
Guru meminta siswa untuk melaksanakan langkah
praktikum seperti yang telah dicontohkan.
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai
pembelajaran dengan mengecek apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih
belum dipahami

Alokasi
Waktu

10 menit

95 menit
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Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan
dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan
berikutnya yaitu hama dan penyakit pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.

15 menit

Kegiatan
Penutup

-

i.

Penilaian Hasil Belajar
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Contoh Instrumen

: Tes Tertulis
: Tes Pilihan Ganda
: Terlampir

Pemetaan indikator soal:
No.
Indikator Kompetensi
1.
Membedakan gerak endonom dan esionom.
2.
Membedakan gerak tropisme, nasti, dan taksis.
3.
4.

Membedakan gerak pada tumbuhan berdasarkan jenis
rangsangannya.
Membuktikan gerak pada tumbuhan melalui percobaan sederhana.

Guru Mata Pelajaran,

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

Mataram, 4 November 2015
Peneliti,

P a d i a h, S.Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040
Mengetahui:
Kepala SMPN 11 Mataram,

Hj.Zohriah, S.Pd., MH
NIP. 19641231 199303 2 079

Siti Syifa’un Nufus
NIM. E1A 012 052
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Nama
:
Kelas
:
No. Urut :

LEMBAR HASIL PENGAMATAN
Pokok Bahasan :
Pertemuan ke- :
I.

Gerak Tumbuhan
2 (kedua)

Mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau

Periksalah tumbuhan kacang hijau yang telah kamu tanam. Catat arah pertumbuhan yang terjadi pada setiap
gelas.
No.

Gelas

Perlakuan

1.

Gelas
A

Kacang hijau ditanam di dalam gelas
yang posisinya tegak

2.

Gelas
B

Kacang hijau ditanam di dalam gelas
yang posisinya berbaring

Panjang batang
(cm)

Arah Tumbuh yang
Teramati

1.

Apakah jenis rangsangan dari lingkungan yang menyebabkan tumbuhan kacang hijau tersebut
melakukan pertumbuhan yang demikian?
Jawab:

2.

Apakah nama gerak yang dilakukan oleh tumbuhan kacang hijau pada percobaan ini?
Jawab:
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Topik
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMPN 11 Mataram
IPA Biologi
VIII / Ganjil
Fotosintesis
5 x 40 menit (2 x pertemuan)

a. Standar Kompetensi
2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan.
b. Kompetensi Dasar
2.2 Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau.
c. Indikator
a. Pertemuan ke-1:
• Menjelaskan konsep fotosintesis.
• Membedakan organisme yang dapat berfotosisntesis dan yang tidak berdasarkan ada
tidaknya klorofil.
• Menunjukkan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan.
• Menganalisis komponen-komponen dalam reaksi fotosintesis.
b.

Pertemuan ke-2:
• Membuktikan terjadinya fotosintesis pada tumbuhan melalui percobaan Ingenhousz.
• Membedakan konsep reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis.
• Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis.

d. Tujuan Pembelajaran
a. Pertemuan ke-1:
Melalui penjelasan guru dan refleksi, siswa dapat:
1. Menjelaskan konsep fotosintesis pada tumbuhan hijau dengan benar.
2. Membedakan organisme yang dapat berfotosintesis dengan yang tidak dapat berfotosintesis
berdasarkan ada tidaknya klorofil.
3. Menunjukkan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dengan benar.
4. Menganalisis komponen-komponen dalam reaksi fotosintesis.
b.

Pertemuan ke-2:
Melalui kegiatan eksperimen siswa dapat:
1. Membuktikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan Hydrilla verticilata dengan baik.
2. Membedakan konsep reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis dengan benar.
3. Menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fotosintesis.
4. Menghubungkan pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap laju fotosintesis.

e. Materi Pembelajaran
Konsep fotosintesis
f. Pendekatan Pembelajaran
Pembelajaran berbasis Multiple Intelligences
g. Media, Alat, dan Sumber Belajar
a. Media
: LCD, papan tulis.
b. Alat/Bahan
: Laptop, PPT, speaker, spidol, alat dan bahan praktikum
Ingenhousz.
c. Sumber Belajar
: • Saeful Karim dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala
Alam Sekitar untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah Kelas VIII. Surakarta: CV Putra Nugraha.
Halaman 99-101.
• Tim MGMP IPA Terpadu Kota Mataram 2015. Bahan Ajar
IPA SMP Kelas VIII Semester Ganjil.
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h. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan ke 1:
Kecerdasan Intrapersonal “Melakukan Refleksi”
Waktu (2 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

-

Kegiatan Inti
-

-

Penutup

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi
salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi
siswa kemudian bertanya “oksigen yang kita hirup
didapatkan darimana?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menjelaskan materi (sub pokok pertama)
Guru memberikan jeda sesaat (time out) dan
menciptakan situasi hening untuk melakukan refleksi.
Guru melanjutkan penjelasan materi (sub pokok
kedua).
Guru memberikan jeda sesaat (time out) dan
menciptakan situasi hening untuk melakukan refleksi.
Guru melanjutkan penjelasan materi (sub pokok
ketiga).
Guru memberikan jeda sesaat (time out) dan
menciptakan situasi hening untuk melakukan refleksi.
Guru memberikan penguatan konsep materi yang
disampaikan
Siswa mengumpulkan hasil refleksinya masingmasing
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai
pembelajaran dengan memeriksa apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih
belum dipahami
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan
dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan
Guru menyampaikan materi pada pertemuan
berikutnya
Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.

Alokasi
Waktu

10 menit

60 menit

10 menit

Pertemuan ke 2:
Kecerdasan Logis-Matematis “Bereksperimen”
Waktu (3 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

-

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi
salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi
siswa dengan menghubungkan materi hari ini dengan
materi pada pertemuan sebelumnya dan bertanya
pada siswa “apa itu fotosintesis?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Alokasi
Waktu

10 menit
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Kegiatan
-

Kegiatan Inti
-

-

Penutup

-

i.

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan

Penilaian Hasil Belajar
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Contoh Instrumen

Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang
terdiri atas 3-4 orang.
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang
akan dilakukan.
Guru membagi LKS, mengawasi dan membimbing
siswa dalam diskusi.
Setiap kelompok mendiskusikan langkah kerja pada
LKS.
Siswa dalam kelompok melakukan percobaan dengan
menggunakan pengamatan pada percobaan Hydrilla
dengan arahan dan bantuan pendidik serta panduan
dari cara kerja praktikum.
Siswa mencatat data yang diperoleh dari kegiatan
percobaan pada tabel pengamatan.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab
pertanyaan yang ada pada LKS dan membuat
kesimpulan kelompok berdasarkan data percobaan
dan hasil membaca referensi.
Siswa menyajikan hasil kerja kelompoknya secara
lisan (presentasi) dan tertulis
Siswa dalam kelompok lain menanggapi hasil
presentasi kelompok lain.
Guru memberikan reward kepada semua kelompok.
Guru memberikan penguatan konsep tentang hasil
dan faktor yang mempengaruhi fotosintesis.
Siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai
pembelajaran dengan mengecek apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih
belum dipahami
Guru memberikan penghargaan kepada kelompok
yang berkinerja baik.
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan
dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan
berikutnya yaitu gerak pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.

95 menit

15 menit

: Tes Tertulis
: Tes Pilihan Ganda
: Terlampir

Pemetaan indikator soal:
No.
Indikator Kompetensi
1.
Menjelaskan konsep fotosintesis.
2.
Membedakan organisme yang dapat berfotosisntesis dan yang
tidak berdasarkan ada tidaknya klorofil.
3.
Menunjukkan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan.
4.
Menganalisis komponen-komponen dalam reaksi fotosintesis.
5.
Membuktikan terjadinya fotosintesis pada tumbuhan melalui
percobaan Ingenhousz.
6.
Membedakan konsep reaksi terang dan reaksi gelap pada
fotosintesis.
7.
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis.

No.Soal
1, 4, 7
3, 5, 12
9, 10, 21
2, 6, 8, 11
13, 14, 15, 16
17, 18, 22, 23
19, 20, 24, 25
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Guru Mata Pelajaran,

Mataram, 31 Oktober 2015
Peneliti,

P a d i a h, S.Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040
Mengetahui:
Kepala SMPN 11 Mataram,

Hj.Zohriah, S.Pd., MH
NIP. 19641231 199303 2 079

Siti Syifa’un Nufus
NIM. E1A 012 052
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LEMBAR REFLEKSI SISWA

Nama

:

No.

:

Kelas

:

ILMU YANG AKU DAPAT HARI INI
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LEMBAR PENGAMATAN
Tujuan:
Mengamati peristiwa fotosintesis pada tumbuhan Hydrilla verticillata melalui percobaan Ingenhousz.

Sebelum memulai pengamatan, mari kita cek terlebih dahulu apakah semua bahan yang dibutuhkan
oleh tumbuhan Hydrilla verticilata untuk berfotosintesis telah tersedia. Berikan tanda (√) jika bahan
tersebut ada.
No.
Bahan untuk berfotosintesis
Tanda (√)
1.
Air (H2O)
2.
Karbon dioksida (CO2)
3.
Klorofil
4.
Cahaya matahari
Hasil Pengamatan
Jawablah pertanyaan berikut ini!
a. Apakah yang menunjukkan kehadiran oksigen sebagai hasil fotosintesis di dalam perangkat
percobaan Ingenhousz ini?
Jawab:
b. Mengapa perangkat percobaan harus berada pada tempat yang cukup mendapat sinar matahari?
Jawab:
c. Hitunglah jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tumbuhan Hydrilla verticillata dalam satu
menit, kemudian ukurlah kecepatan fotosintesis tumbuhan Hydrilla verticillata dalam
perangkat percobaanmu.
Jumlah gelembung
Waktu pengamatan

= ........... gelembung.
= 1 menit

Kecepatan fotosintesis =
Kecepatan fotosintesis =

jumlah gelembung
waktu pengamatan

1 menit

= ............. gelembung/menit

i. Apakah kecepatan fotosintesis pada perangkat percobaan di tempat terang semakin meningkat?
Jawab:
j. Apakah kecepatan fotosintesis pada perangkat percobaan di tempat teduh semakin menurun?
Jawab:
k. Manakah yang lebih tinggi kecepatan fotosintesisnya, perangkat percobaan yang diletakkan di
tempat terang ataukah di tempat teduh?
Jawab:
l. Mengapa kecepatan fotosintesis tumbuhan Hydrilla verticillata dalam perangkat percobaan
Ingenhousz di tempat yang terkena cahaya matahari lebih tinggi daripada perangkat yang
diletakkan di tempat teduh?
Jawab:
m. Berdasarkan percobaan ini, apakah intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi kecepatan
fotosintesis pada tumbuhan?
Jawab:
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Topik
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMPN 11 Mataram
IPA Biologi
VIII / Ganjil
Gerak Tumbuhan
5 x 40 menit (2 x pertemuan)

a. Standar Kompetensi
2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan.
b. Kompetensi Dasar
2.3 Mendeskripsi macam-macam gerak pada tumbuhan.
c. Indikator
a. Pertemuan ke-1:
• Membedakan gerak endonom dan esionom.
• Membedakan gerak tropisme, nasti, dan taksis.
b.

Pertemuan ke-2:
• Membedakan gerak pada tumbuhan berdasarkan jenis rangsangannya.
• Membuktikan gerak pada tumbuhan melalui percobaan sederhana.

d. Tujuan Pembelajaran
a. Pertemuan ke-1:
Melalui penjelasan guru dan bantuan alat peraga, siswa dapat:
• Membedakan gerak yang dilakukan oleh tumbuhan dan hewan.
• Membedakan dan menjelaskan gerak endonom dan esionom dengan tepat.
• Menyebutkan dan menjelaskan 3 macam gerak endonom dan esionom beserta contohnya
dengan tepat.
• Menganalisis 5 macam gerak tropisme dengan baik.
• Menganalisis 6 macam gerak nasti dengan baik.
• Menganalisis 2 macam gerak taksis dengan baik.
b.

Pertemuan ke-2:
Melalui kegiatan eksperimen siswa dapat:
• Menjelaskan 7 jenis rangsangan yang direspon oleh tumbuhan.
• Membuktikan gerak fototropisme pada tumbuhan kacang hijau.

e. Materi Pembelajaran
Konsep gerak tumbuhan
f. Pendekatan Pembelajaran
Pembelajaran berbasis Multiple Intelligences
g. Media, Alat, dan Sumber Belajar
a. Media
: LCD, papan tulis.
b. Alat/Bahan
: Laptop, PPT, spidol, alat dan bahan praktikum gerak
fototropisme.
c. Sumber Belajar
: • Saeful Karim dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala
Alam Sekitar untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah Kelas VIII. Surakarta: CV Putra Nugraha.
• Tim MGMP IPA Terpadu Kota Mataram 2015. Bahan Ajar
IPA SMP Kelas VIII Semester Ganjil.
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h. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan ke 1:
Kecerdasan Naturalistik “Menggunakan Tanaman Sebagai Alat Peraga”
Waktu (2 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

-

Kegiatan Inti
Penutup

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
kemudian bertanya “apakah tumbuhan bisa bergerak” kemudian
dilanjutkan dengan pertanyaan “siapa yang pernah melihat
tumbuhan bergerak? Tumbuhan apa?
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menjelaskan materi didukung dengan alat peraga yang
dibawa oleh guru dan siswa (tumbuhan putri malu, bunga pukul
4, anggur, capung, cacing tanah, dan semut).
Siswa mengamati alat peraga yang dibawa ketika guru
menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan alat
peraga yang dibawa.
Guru memberikan penguatan konsep materi yang disampaikan.
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran
dengan memeriksa apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang berhubungan
dengan materi pelajaran yang masih belum dipahami.
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan
Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya.
Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.

Alokasi
Waktu

10 menit

60 menit

10 menit

Pertemuan ke 2:
Kecerdasan Logis-Matematis “Bereksperimen”
Waktu (3 jam pelajaran)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
-

Pendahuluan

Kegiatan Inti
-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
dengan menghubungkan materi hari ini dengan materi pada
pertemuan sebelumnya dan bertanya pada siswa “siapa yang
masih ingat bagaimana perbedaan gerak tumbuhan dengan
hewan?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri atas 3-4
orang.
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.
Guru membagi lembar diskusi (LDS), mengawasi dan
membimbing siswa dalam diskusi.
Siswa dalam kelompok melakukan percobaan gerak
fototropisme pada kacang hijau.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan
yang ada pada LDS dan membuat hipotesis kelompok
berdasarkan percobaan dan hasil membaca referensi.

Alokasi
Waktu

10 menit

95 menit

76

Kegiatan
Penutup

-

i.

Siswa menyajikan hasil diskusi kelompoknya secara lisan
(presentasi) dan tertulis
Siswa dalam kelompok lain menanggapi hasil presentasi
kelompok lain.
Guru memberikan reward kepada semua kelompok.
Guru memberikan penguatan konsep tentang gerak tumbuhan
berdasarkan jenis rangsangannya.
Siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran
dengan mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang berhubungan
dengan materi pelajaran yang masih belum dipahami
Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang
berkinerja baik.
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya yaitu
hama dan penyakit pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.

Penilaian Hasil Belajar
a. Teknik Penilaian
: Tes Tertulis
b. Bentuk Instrumen
: Tes Pilihan Ganda
c. Contoh Instrumen
: Terlampir
Pemetaan indikator soal:
No.
Indikator Kompetensi
1.
Membedakan gerak endonom dan esionom.
2.
Membedakan gerak tropisme, nasti, dan taksis.
3.
4.

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan

Membedakan gerak pada tumbuhan berdasarkan jenis
rangsangannya.
Membuktikan gerak pada tumbuhan melalui percobaan sederhana.

Guru Mata Pelajaran,

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

Mataram, 6 November 2015
Peneliti,

P a d i a h, S.Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040
Mengetahui:
Kepala SMPN 11 Mataram,

Hj.Zohriah, S.Pd., MH
NIP. 19641231 199303 2 079

15 menit

Siti Syifa’un Nufus
NIM. E1A 012 052
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Nama
:
Kelas
:
No. Urut :

LEMBAR HASIL PENGAMATAN
Pokok Bahasan :
Pertemuan ke- :
II.

Gerak Tumbuhan
2 (kedua)

Mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau

Periksalah tumbuhan kacang hijau yang telah kamu tanam. Catat arah pertumbuhan yang terjadi pada setiap
gelas.
No.

Gelas

Perlakuan

1.

Gelas
A

Kacang hijau ditanam di dalam gelas
yang posisinya tegak

2.

Gelas
B

Kacang hijau ditanam di dalam gelas
yang posisinya berbaring

Panjang batang
(cm)

Arah Tumbuh yang
Teramati

1. Apakah jenis rangsangan dari lingkungan yang menyebabkan tumbuhan kacang hijau tersebut
melakukan pertumbuhan yang demikian?
Jawab:
2. Apakah nama gerak yang dilakukan oleh tumbuhan kacang hijau pada percobaan ini?
Jawab:
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LAMPIRAN 3 (LEMBAR OBSERVASI KETERLASANAAN RPP)

KELAS KONTROL
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP

Hari/Tanggal

: Selasa, 27 Oktober 2015

Nama Guru

: Siti Syifa’un Nufus

Kelas

: VIII F (Kelas Kontrol)

Materi Ajar

: Fotosintesis

Pertemuan ke-

: 1 (pertama)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan
Kegiatan

Pendahuluan

Kegiatan Inti

Deskripsi Kegiatan
-

-

Penutup

-

Iya

Tidak

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
kemudian bertanya “oksigen yang kita hirup didapatkan
darimana?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami
Guru memberikan penguatan konsep materi yang disampaikan
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran
dengan memeriksa apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang berhubungan
dengan materi pelajaran yang masih belum dipahami
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan
Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya
Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.

Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mataram, 27 Oktober 2015
Observer,

Kasmah Harwati, S. Pd.
NIP. 19810519 200501 2 018
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP

Hari/Tanggal
Nama Guru
Kelas
Materi Ajar
Pertemuan ke-

:
:
:
:
:

Rabu, 28 Oktober 2015
Siti Syifa’un Nufus
VIII F (Kelas Kontrol)
Fotosintesis
2 (dua)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Iya
Tidak
Pendahuluan

-

Kegiatan Inti -

Penutup

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
dengan menghubungkan materi hari ini dengan materi pada
pertemuan sebelumnya dan bertanya pada siswa “apa itu
fotosintesis?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.
Guru membagikan lembar pengamatan kepada siswa.
Guru mendemonstrasikan pelaksanaan praktikum proses
fotosintesis dan siswa mengamati sambil mengisi lembar
pengamatan.
Guru memberikan penguatan konsep tentang hasil dan faktor
yang mempengaruhi fotosintesis.
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran
dengan mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih belum
dipahami
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya yaitu
gerak pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.

Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mataram, 28 Oktober 2015
Observer,

Kasmah Harwati, S. Pd.
NIP. 19810519 200501 2 018
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP

Hari/Tanggal
Nama Guru
Kelas
Materi Ajar
Pertemuan ke-

:
:
:
:
:

Selasa, 3 November 2015
Siti Syifa’un Nufus
VIII F (Kelas Kontrol)
Gerak Tumbuhan
1 (pertama)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Iya
Tidak
- Guru memeriksa kebersihan kelas.
- Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
- Guru memeriksa kehadiran siswa.
- Pemusatan perhatian:
Pendahuluan
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
kemudian bertanya “apakah tumbuhan bisa bergerak?”
kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “siapa yang
pernah melihat tumbuhan bergerak? Tumbuhan apa?”
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- Guru menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah
dipahami
- Guru memberikan penguatan konsep materi yang
disampaikan
- Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran
Kegiatan Inti
dengan memeriksa apakah tujuan pembelajaran sudah
tercapai
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih belum
dipahami
- Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan
Penutup
- Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya
- Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.
Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mataram, 3 November 2015
Observer,

Kasmah Harwati, S. Pd.
NIP. 19810519 200501 2 018
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP

Hari/Tanggal
Nama Guru
Kelas
Materi Ajar
Pertemuan ke-

:
:
:
:
:

Rabu, 4 November 2015
Siti Syifa’un Nufus
VIII F (Kelas Kontrol)
Fotosintesis
2 (dua)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Iya
Tidak
Pendahuluan

Kegiatan Inti

-

-

Penutup

-

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
dengan menghubungkan materi hari ini dengan materi pada
pertemuan sebelumnya dan bertanya pada siswa “siapa yang
masih ingat bagaimana perbedaan gerak tumbuhan dengan
hewan?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.
Guru mendemonstrasikan pelaksanaan praktikum gerak
fototropisme.
Guru meminta siswa untuk melaksanakan langkah
praktikum seperti yang telah dicontohkan.
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran
dengan mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah
tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih belum
dipahami
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya
yaitu hama dan penyakit pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.

Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mataram, 4 November 2015
Observer,

Kasmah Harwati, S. Pd.
NIP. 19810519 200501 2 018
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KELAS EKSPERIMEN
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP

Hari/Tanggal
Nama Guru
Kelas
Materi Ajar
Pertemuan ke-

:
:
:
:
:

Kamis, 29 Oktober 2015
Siti Syifa’un Nufus
VIII A (Kelas Eksperimen)
Fotosintesis
1 (pertama)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Iya
Tidak
- Guru memeriksa kebersihan kelas.
- Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
- Guru memeriksa kehadiran siswa.
- Pemusatan perhatian:
Pendahuluan
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
kemudian bertanya “oksigen yang kita hirup didapatkan
darimana?”
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- Guru menjelaskan materi (sub pokok pertama)
- Guru memberikan jeda sesaat (time out) dan menciptakan situasi
hening untuk melakukan refleksi.
- Guru melanjutkan penjelasan materi (sub pokok kedua).
- Guru memberikan jeda sesaat (time out) dan menciptakan situasi
hening untuk melakukan refleksi.
- Guru melanjutkan penjelasan materi (sub pokok ketiga).
Kegiatan Inti - Guru memberikan jeda sesaat (time out) dan menciptakan situasi
hening untuk melakukan refleksi.
- Guru memberikan penguatan konsep materi yang disampaikan
- Siswa mengumpulkan hasil refleksinya masing-masing
- Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran dengan
memeriksa apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang berhubungan
dengan materi pelajaran yang masih belum dipahami
- Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan
pembelajaran yang dilakukan
Penutup
- Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya
- Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.
Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mataram, 29 Oktober 2015
Observer,

Padiah, S. Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP
Hari/Tanggal
Nama Guru
Kelas
Materi Ajar
Pertemuan ke-

:
:
:
:
:

Sabtu, 31 Oktober 2015
Siti Syifa’un Nufus
VIII A (Kelas Eksperimen)
Fotosintesis
2 (dua)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan
Kegiatan

Pendahulu
an

Deskripsi Kegiatan
-

-

Kegiatan
Inti

-

Penutup

-

Iya

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa dengan menghubungkan materi
hari ini dengan materi pada pertemuan sebelumnya dan bertanya pada siswa “apa itu
fotosintesis?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri atas 3-4 orang.
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan.
Guru membagi LKS, mengawasi dan membimbing siswa dalam diskusi.
Setiap kelompok mendiskusikan langkah kerja pada LKS.
Siswa dalam kelompok melakukan percobaan dengan menggunakan pengamatan pada
percobaan Hydrilla dengan arahan dan bantuan pendidik serta panduan dari cara kerja
praktikum.
Siswa mencatat data yang diperoleh dari kegiatan percobaan pada tabel pengamatan.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKS dan
membuat kesimpulan kelompok berdasarkan data percobaan dan hasil membaca referensi.
Siswa menyajikan hasil kerja kelompoknya secara lisan (presentasi) dan tertulis
Siswa dalam kelompok lain menanggapi hasil presentasi kelompok lain.
Guru memberikan reward kepada semua kelompok.
Guru memberikan penguatan konsep tentang hasil dan faktor yang mempengaruhi
fotosintesis.
Siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran dengan mengecek apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang berhubungan dengan materi pelajaran
yang masih belum dipahami
Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berkinerja baik.
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang
dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya yaitu gerak pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.

Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mataram, 31 Oktober 2015
Observer,

Padiah, S. Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040

Tidak
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP

Hari/Tanggal
Nama Guru
Kelas
Materi Ajar
Pertemuan ke-

:
:
:
:
:

Kamis, 5 November 2015
Siti Syifa’un Nufus
VIII A (Kelas Eksperimen)
Gerak Tumbuhan
1 (pertama)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Iya
Tidak
- Guru memeriksa kebersihan kelas.
- Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
- Guru memeriksa kehadiran siswa.
- Pemusatan perhatian:
Pendahuluan
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa
kemudian bertanya “apakah tumbuhan bisa bergerak”
kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “siapa yang pernah
melihat tumbuhan bergerak? Tumbuhan apa?
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- Guru menjelaskan materi didukung dengan alat peraga yang
dibawa oleh guru dan siswa (tumbuhan putri malu, bunga
pukul 4, anggur, capung, cacing tanah, dan semut).
- Siswa mengamati alat peraga yang dibawa ketika guru
menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan alat
peraga yang dibawa.
- Guru memberikan penguatan konsep materi yang
Kegiatan Inti
disampaikan.
- Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran
dengan memeriksa apakah tujuan pembelajaran sudah
tercapai.
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang masih belum
dipahami.
- Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan
Penutup
- Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pelajaran dengan berdoa atau salam.
Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mataram, 5 November 2015
Observer,

Padiah, S. Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP

Hari/Tanggal
Nama Guru
Kelas
Materi Ajar
Pertemuan ke-

:
:
:
:
:

Sabtu, 6 November 2015
Siti Syifa’un Nufus
VIII A (Kelas Eksperimen)
Gerak Tumbuhan
2 (dua)

Berilah tanda (√) pada kolom “Ya” jika perilaku yang diamati terlaksana, dan berilah tanda (√) pada
kolom “Tidak” jika perilaku yang diamati tidak terlaksana.
Keterlaksanaan

Kegiata
n

Deskripsi Kegiatan

Pendahul
uan
-

Kegiatan
Inti

-

Penutup

-

Iya

Guru memeriksa kebersihan kelas.
Guru membiasakan siswa untuk berdoa/memberi salam.
Guru memeriksa kehadiran siswa.
Pemusatan perhatian:
Menumbuhkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa dengan menghubungkan materi hari
ini dengan materi pada pertemuan sebelumnya dan bertanya pada siswa “apa itu fotosintesis?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri atas 3-4 orang.
Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan.
Guru membagi LKS, mengawasi dan membimbing siswa dalam diskusi.
Setiap kelompok mendiskusikan langkah kerja pada LKS.
Siswa dalam kelompok melakukan percobaan dengan menggunakan pengamatan pada
percobaan Hydrilla dengan arahan dan bantuan pendidik serta panduan dari cara kerja
praktikum.
Siswa mencatat data yang diperoleh dari kegiatan percobaan pada tabel pengamatan.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKS dan
membuat kesimpulan kelompok berdasarkan data percobaan dan hasil membaca referensi.
Siswa menyajikan hasil kerja kelompoknya secara lisan (presentasi) dan tertulis
Siswa dalam kelompok lain menanggapi hasil presentasi kelompok lain.
Guru memberikan reward kepada semua kelompok.
Guru memberikan penguatan konsep tentang hasil dan faktor yang mempengaruhi fotosintesis.
Siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya
Guru mengajak siswa untuk mengevalusai pembelajaran dengan mengecek apakah tujuan
pembelajaran sudah tercapai.
Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal yang berhubungan dengan materi pelajaran yang
masih belum dipahami
Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berkinerja baik.
Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang
dilakukan.
Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya yaitu gerak pada tumbuhan.
Guru menutup pembelajaran dengan doa atau salam.
Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mataram, 6 November 2015
Observer,

Padiah, S. Pd.
NIP. 19691231 200312 2 040

Tidak
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LAMPIRAN 4 (METACOGNITIVE AWARENESS INVENTORI)
(Rubrik Asli)
METACOGNITIVE AWARENESS INVENTORY (MAI)
Check true or false as appropriate!
No.
Statement
1
I ask myself periodically if I am meeting my goals
2
I consider several alternatives to a problem before I answer
3
I try to use strategies that have worked in the past
4
I pace myself while learning in order to have enough time
5
I understand my intellectual strengths and weaknesses
6
I think about what I really need to learn before I begin a task
7
I know how well I did once I finish a test
8
I set specific goals before I begin a task
9
I slow down when I encounter important information
10 I know what kind of information is most important to learn
11 I ask myself if I have considered all options when solving a problem
12 I am good at organizing information
13 I consciously focus my attention on important information
14 I have a specific purpose for each strategy I use
15 I learn best when I know something about the topic
16 I know what the teacher expects me to learn
17 I am good at remembering information
18 I use different learning strategies depending on the situation
19 I ask myself if there was an easier way to do things after I finish a task
20 I have control over how well I learn
21 I periodically review to help me understand important relationships
22 I ask myself questions about the material before I begin
23 I think of several ways to solve a problem and choose the best one
24 I summarize what I’ve learned after I finish
25 I ask others for help when I don’t understand something
26 I can motivate myself to learn when I need to
27 I am aware of what strategies I use when I study
28 I find myself analyzing the usefulness of strategies while I study
29 I use my intellectual strengths to compensate for my weaknesses
30 I focus on the meaning and significance of new information
31 I create my own examples to make information more meaningful
32 I am a good judge of how well I understand something
33 I find myself using helpful learning strategies automatically
34 I find myself pausing regularly to check my comprehension
35 I know when each strategy I use will be most effective
36 I ask myself how well I accomplish my goals once I’m finished
37 I draw pictures or diagrams to help me understand while learning
38 I ask myself if I have considered all options after I solve a problem
39 I try to translate new information into my own words
40 I change strategies when I fail to understand
41 I use the organizational structure of the text to help me learn
42 I read instructions carefully before I begin a task
43 I ask myself if what I’m reading is related to what I already know
44 I reevaluate my assumptions when I get confused
45 I organize my time to best accomplish my goals
46 I learn more when when I am interested in the topic
47 I try to break studying down into smaller steps
48 I focus on overall meaning rather than specifics
49 I ask myself questions about how well I am doing while I am learning something new
50 I ask myself if I learned as much as I could have once I finish a task
51 I stop and go back over new information that is not clear
52 I stop and reread when I get confused

True

Schraw, G. & Dennison, R. (1994). Assessing Metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.

False
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Rubrik Hasil Terjemahan
INVENTORI KESADARAN METAKOGNISI
Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang dianggap tepat!
No.
Pernyataan
Saya bertanya pada diri sendiri secara berkala apakah tujuan saya telah
1
tercapai
Saya mempertimbangkan beberapa alternatif pemecahan masalah
2
sebelum menjawabnya
Saya mencoba menggunakan strategi-strategi yang telah berhasil
3
sebelumnya
4
Saya mengatur cara belajar saya untuk memperoleh waktu yang cukup
5
Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan intelektual saya
Saya memikirkan apa yang benar-benar penting untuk saya pelajari
6
sebelum memulai tugas
Saya mengetahui sebaik apa saya mengerjakan tes setelah
7
mengerjakannya
8
Saya menyiapkan tujuan-tujuan khusus sebelum memulai tugas
9
Saya bersikap tenang ketika mendapat informasi yang penting
10 Saya mengetahui jenis informasi yang paling penting untuk dipelajari
Saya bertanya pada diri sendiri apakah saya telah mempertimbangkan
11
semua pilihan ketika menyelesaikan suatu masalah
12 Saya dapat mengukur informasi dengan baik
Saya secara sadar dapat memfokuskan perhatian saya pada informasi13
informasi yang penting
Saya mempunyai suatu tujuan khusus untuk setiap strategi yang saya
14
gunakan
Saya belajar dnegan sangat baik ketika mengetahui sesuatu tentang topik
15
itu
16 Saya mengetahui apa yang guru harapkan dapat saya pelajari
17 Saya dapat mengingat suatu informasi dengan baik
18 Saya menggunakan strategi belajar yang berbeda sesuai dengan situasi
Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ada langkah-langkah lain yang
19
lebih mudah untuk menyelesaikan tugas
20 Saya telah mampu mengontrol seberapa baik saya belajar
Saya melakukan pemeriksaan secara berkala untuk membantu saya
21
memahami hubungan-hubungan yang penting
Saya menanyakan beberapa pertanyaan pada diri sendiri tentang suatu
22
materi sebelum saya mulai belajar
Saya memikirkan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah dan
23
memilih salah satu cara yang terbaik
24 Saya meringkas apa yang telah saya pelajari setelah saya selesai belajar
25 Saya meminta bantuan orang lain ketika saya tidak mengerti sesuatu
26 Saya dapat memotivasi diri sendiri untuk belajar ketika dibutuhkan
27 Saya menyadari strategi apa yang saya gunakan ketika belajar
28 Saya menganalisis kegunaan strategi-strategi selama saya belajar
Saya mengguanakan kemampuan intelektual saya untuk mengimbangi
29
kelemahan-kelemahan saya
30 Saya fokus pada arti dan pentingnya informasi baru
31 Saya membuat contoh sendiri agar informasi lebih bermakna
Saya adalah penilai yang baik mengenai seberapa baik saya mengerti
32
sesuatu
saya menemukan diri saya menggunakan strategi belajar yang berguna
33
secara otomatis
Saya menemukan diri saya berhenti secara teratur untuk memeriksa
34
pemahaman saya
Saya tahu kapan masing-masing strategi yang saya gunakan akan paling
35
efektif

Benar

Salah
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Saya bertanya pada diri sendiri seberapa baik saya mencapai tujuan saya
setiap saya selesai belajar
Saya membuat gambar atau diagram untuk membantu saya memahami
sesuatu ketika belajar
Saya bertanya pada diri sendiri apakah saya telah mempertimbangkan
semua pilihan setelah saya menyelesaikan suatu masalah
Saya mencoba untuk menerjemahkan informasi baru ke dalam kata-kata
saya sendiri
Saya mengubah strategi ketika saya gagal untuk memahami
Saya menggunakan struktur organisasi teks untuk membantu saya
belajar
Saya membaca petunjuk dengan seksama sebelum saya memulai tugas
Saya bertanya pada diri sendiri apakah apa yang saya baca terkait
dengan apa yang sudah saya tahu
Saya mengevaluasi kembali asumsi saya ketika saya bingung
Saya mengatur waktu saya untuk pencapaian terbaik dari tujuan-tujuan
saya
Saya belajar lebih banyak ketika saya tertarik pada topik tersebut
Saya mencoba menyederhanakan proses belajar menjadi langkahlangkah yang lebih sederhana
Saya lebih fokus pada makna secara keseluruhan daripada makna
spesifik
Saya bertanya pada diri sendiri tentang seberapa baik telah saya lakukan
saat saya belajar sesuatu yang baru
Saya bertanya pada diri sendiri apakah saya belajar sebanyak yang saya
bisa miliki setelah saya menyelesaikan tugas
Saya berhenti dan kembali pada informasi baru yang masih belum jelas
Saya berhenti dan mulai membaca ulang ketika saya bingung
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Rubrik Hasil Uji Keterbacaan
INVENTORI KESADARAN METAKOGNISI

Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang dianggap tepat!
No.
Pernyataan
Saya bertanya pada diri sendiri secara berkala apakah tujuan saya telah
1
tercapai
Saya mempertimbangkan beberapa alternatif pemecahan masalah
2
sebelum menjawabnya
Saya mencoba menggunakan strategi-strategi yang telah berhasil
3
sebelumnya
4
Saya mengatur cara belajar saya untuk memperoleh waktu yang cukup
Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan intelektual (kecerdasan)
5
saya
Saya memikirkan apa yang benar-benar penting untuk saya pelajari
6
sebelum memulai tugas
Saya mengetahui sebaik apa saya mengerjakan tes setelah
7
mengerjakannya
8
Saya menyiapkan tujuan-tujuan khusus sebelum memulai tugas
9
Saya bersikap tenang ketika mendapat informasi yang penting
10 Saya mengetahui jenis informasi yang paling penting untuk dipelajari
Saya bertanya pada diri sendiri apakah saya telah mempertimbangkan
11
semua pilihan ketika menyelesaikan suatu masalah
12 Saya dapat mengatur informasi dengan baik
Saya secara sadar dapat memfokuskan perhatian saya pada informasi13
informasi yang penting
Saya mempunyai suatu tujuan khusus untuk setiap strategi yang saya
14
gunakan
Saya belajar dnegan sangat baik ketika mengetahui sesuatu tentang
15
topik itu
16 Saya mengetahui apa yang guru harapkan dapat saya pelajari
17 Saya dapat mengingat suatu informasi dengan baik
18 Saya menggunakan strategi belajar yang berbeda sesuai dengan situasi
Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ada langkah-langkah lain yang
19
lebih mudah untuk menyelesaikan tugas
20 Saya telah mampu mengontrol seberapa baik saya belajar
Saya melakukan pemeriksaan secara berkala untuk membantu saya
21
memahami hubungan-hubungan yang penting
Saya menanyakan beberapa pertanyaan pada diri sendiri tentang suatu
22
materi sebelum saya mulai belajar
Saya memikirkan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah dan
23
memilih salah satu cara yang terbaik
24 Saya meringkas apa yang telah saya pelajari setelah saya selesai belajar
25 Saya meminta bantuan orang lain ketika saya tidak mengerti sesuatu
26 Saya dapat memotivasi diri sendiri untuk belajar ketika dibutuhkan
27 Saya menyadari strategi apa yang saya gunakan ketika belajar
28 Saya menganalisis kegunaan strategi-strategi selama saya belajar
Saya mengguanakan kemampuan intelektual (kecerdasan) saya untuk
29
mengimbangi kelemahan-kelemahan saya
30 Saya fokus pada arti dan pentingnya informasi baru
31 Saya membuat contoh sendiri agar informasi lebih bermakna
Saya adalah penilai yang baik mengenai seberapa baik saya mengerti
32
sesuatu

Benar

Salah
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

saya menemukan diri saya menggunakan strategi belajar yang berguna
secara otomatis
Saya menemukan diri saya berhenti secara teratur untuk memeriksa
pemahaman saya
Saya tahu kapan masing-masing strategi yang saya gunakan akan paling
efektif
Saya bertanya pada diri sendiri seberapa baik saya mencapai tujuan saya
setiap saya selesai belajar
Saya membuat gambar atau diagram untuk membantu saya memahami
sesuatu ketika belajar
Saya bertanya pada diri sendiri apakah saya telah mempertimbangkan
semua pilihan setelah saya menyelesaikan suatu masalah
Saya mencoba untuk menerjemahkan informasi baru ke dalam kata-kata
saya sendiri
Saya mengubah strategi ketika saya gagal untuk memahami
Saya menggunakan struktur organisasi teks untuk membantu saya
belajar
Saya membaca petunjuk dengan seksama sebelum saya memulai tugas
Saya bertanya pada diri sendiri apakah apa yang saya baca terkait
dengan apa yang sudah saya tahu
Saya mengevaluasi kembali asumsi (anggapan) saya ketika saya
bingung
Saya mengatur waktu saya untuk pencapaian terbaik dari tujuan-tujuan
saya
Saya belajar lebih banyak ketika saya tertarik pada topik tersebut
Saya mencoba menyederhanakan proses belajar menjadi langkahlangkah yang lebih sederhana
Saya lebih fokus pada makna secara keseluruhan daripada makna
spesifik
Saya bertanya pada diri sendiri tentang seberapa baik telah saya lakukan
saat saya belajar sesuatu yang baru
Saya bertanya pada diri sendiri apakah saya belajar sebanyak yang saya
bisa miliki setelah saya menyelesaikan tugas
Saya berhenti dan kembali pada informasi baru yang masih belum jelas
Saya berhenti dan mulai membaca ulang ketika saya bingung
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LAMPIRAN 5 (INSTRUMEN SOAL HASIL BELAJAR)
INSTRUMEN SOAL HASIL BELAJAR BELUM VALID

Pokok Bahasan: Fotosintesis
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Tumbuhan hijau dikatakan sebagai organisme autotrof karena
mampu membuat makanannya sendiri melalui proses.....
a. fotosintesis
c. fotosintetis
b. kemosintesis
d. fototropisme
2. Klorofil terdapat di dalam organel....
a. badan Golgi
c. nukleus
b. mitokondria
d. kloroplas
3. Oksigen dihasilkan melalui reaksi fotolisis air. Reaksi fotolisis yang
benar adalah....

a. H2O
b. CO

4.

5.

6.

cahaya
cahaya

7.

a. dapat memecah molekul air
b. dapat menyerap cahaya matahari
c. dapat menyerap karbon dioksida
d. dapat membentuk glukosa
Reaksi fotosintesis yang benar adalah....

a. H2O + CO2 cahaya
b. H2O + O2

klorofil

cahaya
klorofil

glukosa + O2
glukosa + CO2

cahaya

c. CO2 + O2

klorofil

glukosa + H2O

2H+ + ½ O2
C + O

c. H2O

cahaya

2H+ + ½ O2

d. CO2

cahaya

C + O2

Faktor internal yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu....
a. karbon dioksida
c. air
b. cahaya
d. klorofil
Faktor yang tidak mempengaruhi fotosintesis adalah....
a. CO2
c. angin
b. klorofil
d. suhu
Klorofil diperlukan dalam proses fotosintesis sebab....

d. Glukosa + O

CO + H O

2
2
2
Organisme berikut yang
dapat berfotosintesis
adalah.......
a. jamur
c. yeast
b. kapang
d. Hydrilla verticilata
9. Oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis berasal dari....
a. pemecahan molekul CO2
b. reaksi klorofil
c. reaksi karbondioksida
d. pemecahan molekul air
10. Organisme berikut ini yang tidak dapat berfotosintesis adalah....
a. Padi
c. alang-alang
b. rumput
d. jamur
11. Peristiwa fotosintesis pada tumbuhan hijau berlangsung pada
organ....
a. bunga
c. daun
b. buah
d. akar

8.
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12. Kentang dan singkong menyimpan kelebihan hasil fotosintesis
yang tidak digunakan di dalam....
a. daunnya
c. batangnya
b. akarnya
d. buahnya
13. Perhatikan tabel di bawah ini!
1) Angin
4) Gas CO2
2) Air
5) Klorofil
3) Suhu
6) Serangga
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis dan berasal
dari lingkungan ditunjukkan oleh nomor....
a. 2), 3), dan 4)
c. 4), 5), dan 6)
b. 1), 2), dan 3)
d. 2), 4), dan 6)
14. Glukosa yang tidak dipergunakan oleh tumbuhan akan disimpan
dalam bentuk....
a. amilum/pati
c. protein
b. selulosa
d. lemak
Perhatikan daftar senyawa berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 15 dan
16!
1. CO
4. CO2
2. H2O
5. C6H12O6
3. O2
6. H2O2
15. Di antara senyawa di atas yang merupakan bahan baku untuk proses
fotosintesis yaitu....
a. 1 dan 2
c. 3 dan 5
b. 2 dan 3
d. 4 dan 6
16. Di antara senyawa pada tabel di atas yang merupakan produk atau
hasil dari fotosintesis adalah....
a. 1 dan 3
c. 3 dan 5
b. 2 dan 4
d. 2 dan 6
17. Di dalam organel kloroplas dapat ditemukan.........yang berperan
dalam menyerap cahaya matahari.
a. grana
c. sitoplasma
b. stroma
d. klorofil

18. Produk akhir dari hasil fotosintesis adalah glukosa yang memiliki
rumus molekul yaitu....
a. C2H5OH
c. C5H10O5
b. C12H22O11
d. C6H12O6
19. Jaringan yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis pada daun
adalah....
a. epidermis
c. parenkim
b. sklerenkim
d. kolenkim
20. Pada saat berfotosintesis, dari udara bebas tumbuhan mengambil
gas....
a. oksigen (O2)
c. karbon monoksida (CO)
c. karbon dioksida (CO2)
d. nitrogen (N2)
21. Tumbuhan hijau termasuk organisme fotoautotrof karena.....
a. memanfaatkan makanan dari organisme lain
b. menguraikan bahan makanan menjadi zat yang
sederhana
c. mampu menyusun makanan dari senyawa yang
kompleks
d. dapat menyusun makanan sendiri dengan bantuan cahaya
matahari
22. Reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi pada bagian ...............
di dalam kloroplas.
a. stroma
c. klorofil
b. grana
d. karotenoid
23. Jaringan tumbuhan yang paling banyak mengandung kloroplas
adalah.....
a. parenkim tiang
c. sklerenkim
b. parenkim bunga karang
d. Epidermis
24. Kebalikan dari proses fotosintesis adalah....
a. respirasi
c. gutasi
b. evaporasi
d. transpirasi
25. Tumbuhan yang dapat digunakan untuk percobaan Ingenhousz
adalah...
a. Hydrilla verticillata
c. Mangifera indica
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b. Cocos nucifera d. Saccarum officinarum
26. Dari proses fotosintesis diperoleh oksigen dan karbohidrat yang
nantinya digunakan juga oleh tumbuhan untuk memperoleh energi
melalui peristiwa....
a. gutasi
c. transpirasi
b. respirasi
d. asimilasi
27. Persediaan air di dalam tubuh tumbuhan dapat mempengaruhi
proses fotosintesis karena jika air kurang maka....
a. stomata menutup, CO2 tidak dapat masuk
b. stomata membuka, oksigen banyak masuk
c. penyerapan cahaya terhambat
d. klorofil rusak
28. Klorofil mengubah energi cahaya menjadi energi....
a. kimia
c. listrik
b. mekanik
d. panas
29. Bagian dari kloroplas yang berupa kumpulan thylakoid yang
berbentuk cakram adalah.....
a. stroma
c. klorofil
b. grana
d. karotenoid
30. Reaksi terang pada proses fotosintesis terjadi pada bagian .............
di dalam kloroplas.
a. stroma
c. thylakoid
b. grana
d. klorofil
31. Pada peristiwa fotosintesis, gas CO2 masuk ke dalam daun
melalui....
a. stomata
c. epidermis
b. kloroplas
d. lentisel
32. Pada reaksi terang terjadi peristiwa .......................... molekul air
yang membebaskan oksigen ke udara sehingga dapat digunakan
makhluk hidup lain untuk bernapas.
a. fotosintesis
c. fotolisis
b. osmosis
d. kemosintesis
33. Daun tumbuhan tampak berwarna hijau dalam penglihatan kita
karena.....

34.

35.

36.

37.

38.

39.

a. klorofil menyerap cahya hijau
b. klorofil menyerap cahaya merah
c. klorofil menyerap cahaya biru
d. klorofil memantulkan cahaya hijau
Cahaya matahari yang diserap oleh klorofil adalah cahaya
berwarna.....
a. hijau
c. ungu
b. merah
d. jingga
Alat yang digunakan dalam percobaan Ingenhousz yang berbentuk
kerucut disebut...
a. Gelas kimia
c. cerobong
b. tabung reaksi
d. corong
Jaringan pada daun yang paling banyak melakukan fotosintesis
adalah....
a. Epidermis
c. stomata
b. Kutikula
d. palisade
Kecepatan fotosintesis pada tumbuhan yang kekurangan air akan
menurun karena....
a. transpirasi menjadi lebih cepat
b. zat tepung tertimbun di daun
c. mulut daun akan membuka
d. air sebagai bahan fotosintesis berkurang
Klorofil adalah sejenis....
a. reagen
c. enzim
b. pigmen
d. karbohidrat
Klorofil dapat ditemukan di dalam organel kloroplas yaitu pada
bagian....
a. stroma
c. grana
b. membran kloroplas
d. Inti sel
Perhatikan daftar faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis di
bawah ini!
1) CO2
4) Air
2) O2
5) Cahaya
3) Klorofil
6) Mineral
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40. Faktor yang tidak berasal dari lingkungan ditunjukkan oleh
nomor....
a. 3)
c. 1)
b. 5)
d. 2)
41. Berikut ini yang tidak termasuk dampak buruk intensitas cahaya
matahari yang terlalu tinggi dan terlalu lama bagi tumbuhan yaitu....
a. rusaknya klorofil
b. rusaknya enzim
c. laju fotosintesis meningkat
d. penguapan air meningkat
Nomor 24-27 berhubungan dengan percobaan berikut!

4)
1)

2)

3)

42. Perangkat percobaan ini dikenal dengan percobaan...
a. Sachs
c. fotosintesis
b. Ingenhousz
d. oksigen
43. Percobaan tersebut bertujuan untuk membuktikan
fotosintesis...
a. menghasilkan amilum
b. menghasilkan oksigen
c. terjadi pada tumbuhan air
d. memerlukan air
44. Perhatikan gambar irisan daun tumbuhan berikut ini!

bahwa

Karbon dioksida masuk dan oksigen keluar melalui bagian yang
ditunjukkan oleh nomor....
a. 1)
c. 3)
b. 2)
4. 4)
45. Untuk membuktikan adanya zat tepung (amilum) sebagai hasil
fotosintesis, pada daun diteteskan....
a. asam benzoat
c. larutan lugol/iodium
b. asam klorida
d. larutan bromtimol biru
46. Semakin tua usia daun, warnanya semakin kuning karena....
a. laju fotosintesis berkurang
b. kandungan klorofil semakin sedikit
c. laju fotosintesis semakin cepat
d. menandakan daun siap gugur
47. Berikut ini pernyataan yang benar tentang perbedaan reaksi terang
dan reaksi gelap adalah....
a. reaksi terang dapat terjadi saat gelap
b. reaksi gelap dapat terjadi baik saat terang maupun gelap
c. reaksi terang dapat terjadi baik saat terang maupun gelap
d. reaksi gelap tidak dapat terjadi saat terang
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48. Organel yang hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan dan tidak
terdapat pada sel hewan adalah......
a. inti sel
c. kloroplas
b. mitokondria
d. membaran sel
49. Karena dapat melakukan fotosintesis dan membuat makanannya
sendiri, maka di dalam rantai makanan tumbuhan berperan
sebagai......
a. produsen
c. karnivora
b. herbivora
d. dekomposer
50. Jaringan pada daun tumbuhan yang paling banyak melakukan
fotosintesis adalah....
a. epidermis
c. jaringan.spons
b. stomata
d. jaringan tiang
51. Pigmen pada tumbuhan yang sedikit berperan dalam fotosintesis
dan sering terdapat pada buah-buahan yang telah masak adalah.....
a. klorofil a
c. anthocyanin
b. klorofil b
d. karotenoid
52. Apabila di dalam daun terdapat amilum, maka yang terjadi saat
daun tersebut ditetesi larutan iodium/lugol adalah....
a. warnanya berubah menjadi biru kehitaman
b. warnanya berubah menjadi kuning
c. warnanya berubah menjadi merah
d. warnanya berubah menjadi jingga
53. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai pengaruh kandungan
klorofil pada daun tua terhadap laju fotosintesis adalah....
a. kemampuan menyerap cahaya semakin baik
b. kandungan klorofil semakin sedikit
c. kemampuan berfotosintesis semakin lambat
d. semakin cepat gugur
54. Energi yang dihasilkan dari reaksi pemecahan molekul air oleh
cahaya
matahari
selanjutnya
akan
digunakan
untuk
menyusun.............pada reaksi.......
a. glukosa, gelap c. klorofil, gelap
b. glukosa, terang d.klorofil, terang

55. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan protein terdenaturasi
sehingga............menjadi rusak dan mengganggu proses fotosintesis
tumbuhan.
a. enzim
c. Karbohidrat
b. lemak
d. Air

Pokok Bahasan : Gerak Tumbuhan
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsang yang disebut dengan
istilah....
a. iritasi
c. adaptasi
b. gutasi
d. iritabilitas
2. Menutupnya daun putri malu (Mimosa pudica) ketika disentuh disebut
dengan gerak....
a. higroskopis
c. fototaksis
b. fototropisme
d. tigmonasti

3. Gambar di samping
peristiwa gerak....
a. kemotaksis
b. fototaksis
c. seismonasti
d. fototropisme
4.

5.

menunjukkan

Gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh
arah datangnya rangsangan disebut gerak....
a. nasti
c. taksis
b. tropisme
d. higroskopis
Perhatikan gambar berikut ini!
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6.

Gerak akar tanaman yang mendekati/menuju ke arah pupuk merupakan
contoh peristiwa gerak.....
a. hidrotropisme negatif
c. kemotropisme negatif
b. kemotropisme positif
d. fototropisme positif
Perhatikan gambar tumbuhan berikut ini!

7.

memerangkap serangga di dalamnya. Gerak yang dilakukan oleh
tumbuhan ini dikenal dengan nama....
a. tigmonasti
c. seismonasti
b. haptonasti
d. niktinasti
Perhatikan gambar berikut!

A

Serangga terperangkap

8.

Tumbuhan insektivora Venus Fly Trap seperti pada gambar di atas
langsung mengatupkan daunnya ketika dihinggapi serangga sehingga
Jika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh sentuhan, maka awalan yang tepat
dalam pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemob. Geod. TigmoPerhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 sampai nomor
11 !

B
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bagian kuncup (A) dan akar (B) tumbuhan
di samping berturut-turut melakukan
gerak....
a. Geotropisme, Fototropisme
b. Fotoropisme, Geotropisme
c. Kemotropisme, Geotropisme
d. Fototropisme, Kemotropisme

Peristiwa gerak fototropisme ditunjukkan oleh gambar dengan huruf....
a. A
c. C
b. B
d. D
Perisitiwa gerak niktinasti ditunjukkan oleh gambar dengan huruf....
a. A
c. C
b. B
d. D
Tanaman mentimun (Cucumis sativus) pada gambar B melakukan gerak....
a. fototropisme
c. tigmonasti
b. kemotropisme
d. tigmotropisme
Jika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh gaya tarik bumi/gravitasi, maka awalan
yang tepat dalam pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemob. Termod. GeoGerak seluruh tubuh atau gerak berpindah tempatnya bagian tubuh tumbuhan
yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan disebut gerak....
a. nasti
c. taksis
b. tropisme
d. higroskopis
Jika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya, maka awalan yang tepat dalam
pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemo-

97

b. Termo15. Perhatikan gambar berikut ini!

d. Geo20.

21.

22.

16.

17.

18.

19.

Gerak yang dilakukan oleh akar tanaman tersebut adalah contoh peristiwa
gerak....
a. hidrotropisme negatif
c. kemotropisme negatif
b. kemotropisme positif
d. fototropisme positif
Perhatikan tabel berikut!
No.
Nama Gerak
Rangsangan
I.
Kemotaksis
Zat kimia
II.
Termonasti
Sentuhan
III.
Tigmonasti
Suhu
IV.
Geotropisme
Gravitasi
Pasangan yang tepat antara nama gerak dan rangsangannya ditunjukkan oleh
nomor....
a. I dan II
c. II dan IV
b. I dan III
d. I dan IV
Contoh peristiwa fototaksis adalah....
a. menutupnya daun putri malu ketika disentuh
b. mekarnya bunga pukul empat pada sore hari
c. Euglena mendatangi cahaya
d. batang tumbuh ke atas
Pada tumbuhan lumut, sel gamet jantan bergerak ke arah sel gamet betina
menunjukkan peristiwa gerak....
a. taksis
c. nasti
b. tropisme
d. osmosis
Mekarnya bunga tulip termasuk gerak termonasti karena....
a. dipengaruhi rangsangan suhu
b. dipengaruhi rangsangan cahaya matahari

23.

24.

25.

26.

27.

28.

c. bergerak menuju arah datangnya matahari
d. hanya sebagian tubuhnya yang bergerak
Komponen abiotik yang dapat mempengaruhi gerak tumbuhan adalah....
a. tanah
c. udara
b. suara
d. gravitasi bumi
Tunas tumbuh ke atas berarti berlawanan dengan gravitasi bumi sehingga
gerak tunas termasuk gerak...
a. nasti
c. fototropisme negatif
b. geotropisme negatif
d. geotropisme positif
Gerak yang dilakukan oleh bagian tubuh tumbuhan untuk merespon rangsang
sesuai dengan arah datangnya rangsang disebut gerak....
a. nasti
c. tropisme
b. taksis
d. hidrolik
Bunga matahari dapat mengubah posisinya agar selalu menghadap datangnya
cahaya. Gerak ini termasuk gerak....
a. geotropisme
c. fototaksis
b. tigmotropisme
d. fototropisme
Gerak akar tumbuhan yang selalu ke bawah menuju pusat bumi disebut
gerak....
a. geonasti positif
c. geotropisme positif
b. geotaksis negatif
d. tigmotropisme negatif
Gerak niktinasti dapat terjadi pada tanaman berdaun kupu-kupu yang menutup
daunnya karena rangsangan....
a. panas matahari
c. jenis zat kimia tertentu
b. suasana gelap
d. arah angin bertiup
Berikut ini jenis rangsangan dari luar yang dapat direspon oleh tumbuhan,
kecuali....
a. air dan sentuhan
c. cahaya dan zat kimia
b. angin dan cuaca
d. sentuhan dan gravitasi
Menjelang malam, daun tumbuhan polong-polongan menutup seolah-olah
tidur. Gerakan tersebut merupakan gerak....
a. niktinasti
c. seismonasti
b. gutasi
d. kemonasti
Gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang
cahaya adalah....
a. hidrotropisme
c. fotonasti
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b. fototropisme
d. tigmotropisme
29. Penyebab terjadinya gerak autonom pada tumbuhan diperkirakan berasal
dari....
a. luar tubuh tumbuhan
c. dalam tubuh tumbuhan
b. udara di sekeliling tumbuhan
d. tanaman lain di sekitar
30. Gerak esionom berbeda dengan gerak endonom, karena gerak esionom
dipengaruhi oleh....
a. rangsang dari luar
c. cahaya dan panas
b. rangsang dari dalam
d. suhu dan kelembaban
31. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam gerak esionom adalah...
a. gerak higroskopis
b. gerak nasti
c. gerak taksis
d. gerak tropisme
32. Geotropisme merupakan gerak tumbuhan yang terjadi karena pengaruh
rangsang berupa....
a. cahaya matahari
c. gaya tarik bumi
b. kesuburan tanah
d. keadaan lingkungan
33. Gerakan akar di dalam tanah mendekati pupuk termasuk gerak....
a. geotropisme
c. kemotaksis
b. kemonasti
d. kemotropisme
34. Gerak tigmotropisme merupakan gerak yang terjadi akibat adanya rangsang
berupa....
a. air
c. sentuhan
b. cahaya
d. zat kimia
35. Gerakan akar tumbuhan menuju ke sumber air disebut gerak....
a. fototropisme positif
c. geotropisme positif
b. hidrotropisme positif
d. kemotropisme positif
36. Mirabilis jalapa (bunga pukul empat) mekar karena rangsangan cahaya
matahari sore. Gerak ini termasuk contoh gerak....
a. fotonasti
c. tigmonasti
b. termonasti
d. niktinasti
37. Jika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh suhu, maka awalan yang tepat dalam
pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemob. Termod. Geo-

38. Negeri Belanda terkenal dengan bunga tulipnya yang hanya mekar pada
musim semi karena pengaruh suhu musim semi yang hangat. Gerak mekarnya
bunga Tulip ini menunjukkan gerak....
a. kemonasti
c. termonasti
b. fotonasti
d. tigmonasti
39. Berikut pernyataan yang tidak benar mengenai gerak niktinasti yaitu....
a. terjadi karena pengaruh gelap
b. terjadi karena pengaruh panas
c. terjadi pada daun leguminosase (polong-polongan)
d. terjadi pada tanaman lamtoro
40. Gerak geotropisme positif ditunjukkan oleh....
a. gerak akar menuju ke pusat bumi
b. gerak pertumbuhan batang ke atas mencari cahaya
c. gerak pecahnya kulit biji polong-polongan
d. gerak akar menuju sumber air
41. Membuka dan menutupnya stomata merupakan contoh gerak....
a. hidrotropisme
c. kemotropisme
b. kemonasti
d. nasti kompleks
42. Gerak tropisme negatif dibedakan dengan tropisme positif atas dasar....
a. kecepatan geraknya
b. arah geraknya terhadap rangsang
c. frekuensi gerak per satuan waktu
d. jenis organ tubuh yang bergerak
43. Berikut ini yang tidak termasuk gerak nasti adalah....
a. mengatupnya daun polong-polongan pada malam hari
b. mekarnya bunga tulip pada musim semi yang hangat
c. bunga matahari selalu mengikuti arah matahari
d. mengatupnya daun putri malu ketika disentuh
44. Perhatikan tabel berikut ini!
1) cahaya
4) angin
2) air
5) oksigen
3) zat kimia
6) karbon dioksida
Jenis rangsangan yang tidak dapat direspon tumbuhan ditunjukkan oleh
nomor....
a. 1), 2), dan 3)
c. 2), 4), dan 6)
b. 1), 3), dan 5)
d. 4), 5), dan 6)
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45. Gerak endonom dikenal juga dengan nama....
a. gerak tropisme
c. gerak esionom
b. gerak autonom
d. gerak tidak langsung
46. Berikut ini yang termasuk gerak taksis pasif adalah....
a. Euglena bergerak menuju sumber cahaya untuk berfotosintesis
b. serbuk sari bergerak menuju ovum karena tertarik oleh senyawa kimia
c. eceng gondok terbawa arus air menuju hilir sungai
d. pecahnya kotak spora tumbuhan lumut karena perubahan kadar air
47. Berikut ini merupakan contoh peristiwa fotonasti, kecuali.....
a. Bunga tulip mekar hanya pada musim semi
b. bunga Sidaguri mekar pada pagi hari dan layu menjelang tengah hari
c. kembang sepatu mekar pada siang hari dan menguncup pada malam hari
d. bunga Wijayakusuma mekar pada malam hari dan layu menjelang pagi
hari
48. Berikut ini yang termasuk gerak endonom adalah....
a. autonom dan higroskopis c.higroskopis dan taksis
b. higroskopis dan siklosis d. siklosis dan taksis
49. Peristiwa gerak siklosis yang benar ditunjukkan oleh....
a. bunga tulip mekar hanya pada musim semi yang hangat
b. tumbuhan Venus Flytrap menutup daunnya ketika dihinggapi serangga
c. gerak kloroplas dalam sel tumbuhan Hydrilla verticillata akibat rotasi
sitoplasma
d. menggulungnya daun padi dan sereh saat kekurangan air
50. Berikut ini yang termasuk dalam gerak esionom adalah....
a. gerak siklosis, higroskopis, dan nasti
b. gerak siklosis, taksis, dan higroskopis
c. gerak higroskopis, nasti, dan tropisme
d. gerak nasti, taksis, dan tropisme
51. Daun putri malu (Mimosa pudica) menutup daunnya ketika disentuh
disebabkan di dalam daunnya terjadi ....
a. gangguan keseimbangan air
c. gravitasi bumi
b. perubahan kadar air
d. perubahan struktur daun
52. Jika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh zat kimia, maka awalan yang tepat
dalam pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemob. Termod. Geo-

53. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai perbedaan gerak yang dilakukan
tumbuhan dan hewan yaitu....
a. tumbuhan bergerak untuk berpindah tempat
b. gerakan hewan hanya dilakukan oleh bagian tubuh tertentu
c. tumbuhan tidak mampu berpindah tempat
d. gerak pada hewan umumnya sangat lambat
54. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak tumbuhan dapat dibedakan menjadi....
a. gerak endonom dan gerak nasti
b. gerak endonom dan gerak esionom
c. gerak esionom dan gerak tropisme
d. gerak endonom dan gerak taksis
55. Daun tanaman padi (Oryza sativa) dan sereh (Cymbopogon nardus) akan
menggulung daunnya ketika kekurangan air merupakan salah satu contoh
peristiwa gerak....
a. hidrotropisme
c. higroskopis
b. kemotropisme
d. hidronasti

KUNCI JAWABAN
I.

Pokok Bahasan : Fotosintesis
A 11. B 21. D
1.

31.

A
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C

51.
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D
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C

36.

D

46.

A

7.

A

17.

C

27.

A

37.
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B

8.

D

18.

A

28.

A

38.

B
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C

9.

D

19.

C
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39.
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49.

A

10.

C
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B
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B

40.

A

50.

C
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INSTRUMEN HASIL BELAJAR VALID
II.

Pokok Bahasan : Gerak Tumbuhan
D 11. D 21. B 31.
1.
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C
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B
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A
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C

10.

C

20.

D

30.

A

40.

A

50.
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Pokok Bahasan: Fotosintesis
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Tumbuhan hijau dikatakan sebagai organisme autotrof karena mampu membuat
makanannya sendiri melalui proses.....
c. fotosintesis
c. fotosintetis
d. kemosintesis
d. fototropisme
2. Oksigen dihasilkan melalui reaksi fotolisis air. Reaksi fotolisis yang benar
adalah....
+

a.

3.

H2O

cahaya

b.

CO

c.

H2O

cahaya

2H+ + ½ O2

d.

CO2

cahaya

C + O2

a. H2O + CO2

cahaya
klorofil

glukosa + O2

b. H2O + O2

cahaya

glukosa + CO2

klorofil
cahaya

d. Glukosa + O2

5.

C + O

Reaksi fotosintesis yang benar adalah....

c. CO2 + O2

4.

2H + ½ O2

cahaya

klorofil

glukosa + H2O
CO2 + H2O

Organisme berikut yang dapat berfotosintesis adalah.......
c. jamur
c. yeast
d. kapang
d. Hydrilla verticilata
Organisme berikut ini yang tidak dapat berfotosintesis adalah....
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c. Padi
c. alang-alang
d. rumput
d. jamur
6. Peristiwa fotosintesis pada tumbuhan hijau berlangsung pada organ....
a. bunga
c. daun
b. buah
d. akar
Perhatikan daftar senyawa berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8!
7. Di antara senyawa di atas yang merupakan bahan baku untuk proses
fotosintesis yaitu....
c. 1 dan 2
c. 3 dan 5
d. 2 dan 3
d. 4 dan 6
8. Di antara senyawa pada tabel di atas yang merupakan produk atau hasil
dari fotosintesis adalah....
c. 1 dan 3
c. 3 dan 5
d. 2 dan 4
d. 2 dan 6
9. Produk akhir dari hasil fotosintesis adalah glukosa yang memiliki rumus
molekul yaitu....
c. C2H5OH
c. C5H10O5
d. C12H22O11
d. C6H12O6
10. Jaringan yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis pada daun adalah....
a. epidermis
c. parenkim
b. sklerenkim
d. kolenkim
11. Pada saat berfotosintesis, dari udara bebas tumbuhan mengambil gas....
a. oksigen (O2)
b. karbon dioksida (CO2)
d. karbon monoksida (CO)
e. nitrogen (N2)
12. Tumbuhan hijau termasuk organisme fotoautotrof karena.....
a. memanfaatkan makanan dari organisme lain
b. menguraikan
bahan
makanan
menjadi
zat
yang
sederhana
c. mampu
menyusun
makanan
dari
senyawa
yang
kompleks
d. dapat menyusun makanan sendiri dengan bantuan cahaya
matahari
13. Reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi pada bagian ............... di
dalam kloroplas.

14.

16.

17.

18.

a. stroma
c. klorofil
b. grana
d. karotenoid
Tumbuhan yang dapat digunakan untuk percobaan Ingenhousz adalah...
a. Hydrilla verticillata
b. Cocos nucifera
c. Mangifera indica
d.
Saccarum
1. CO
4. CO2
officinarum
2. H2O
5. C6H12O6
15.
Reaksi
3. O2
6. H2O2
terang pada proses
fotosintesis terjadi pada bagian ............. di dalam kloroplas.
a. stroma
c. thylakoid
b. grana
d. klorofil
Alat yang digunakan dalam percobaan Ingenhousz yang berbentuk kerucut
disebut...
a. Gelas kimia
c. cerobong
b. tabung reaksi
d. corong
Kecepatan fotosintesis pada tumbuhan yang kekurangan air akan menurun
karena....
a. transpirasi menjadi lebih cepat
b. zat tepung tertimbun di daun
c. mulut daun akan membuka
d. air sebagai bahan fotosintesis berkurang
Perhatikan daftar faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis di bawah
ini!
7) CO2
10) Air
8) O2
11) Cahaya
9) Klorofil
12) Mineral
Faktor yang tidak berasal dari lingkungan ditunjukkan oleh nomor....
a. 3)
c. 1)
b. 5)
d. 2)

Nomor 19-20 berhubungan dengan percobaan berikut!
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24. Energi yang dihasilkan dari reaksi pemecahan molekul air oleh cahaya
matahari selanjutnya akan digunakan untuk menyusun.............pada
reaksi.......
a. glukosa, gelap
c. klorofil, gelap
b. glukosa, terang
d.klorofil, terang

19. Perangkat percobaan ini dikenal dengan percobaan...
a. Sachs
c. fotosintesis
b. Ingenhousz
d. oksigen
20. Percobaan tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis...
a. menghasilkan amilum
b. menghasilkan oksigen
c. terjadi pada tumbuhan air
d. memerlukan air
21. Berikut ini pernyataan yang benar tentang perbedaan reaksi terang dan
reaksi gelap adalah....
a. reaksi terang dapat terjadi saat gelap
b. reaksi gelap dapat terjadi baik saat terang maupun gelap
c. reaksi terang dapat terjadi baik saat terang maupun gelap
d. reaksi gelap tidak dapat terjadi saat terang
22. Jaringan pada daun tumbuhan yang paling banyak melakukan fotosintesis
adalah....
a. epidermis
c. jaringan.spons
b. stomata
d. jaringan tiang

25. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan protein terdenaturasi
sehingga............menjadi rusak dan mengganggu proses fotosintesis
tumbuhan.
a. enzim
c. karbohidrat
b. lemak
d. air
Pokok Bahasan: Gerak Tumbuhan
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1.. Menutupnya daun putri malu (Mimosa pudica) ketika disentuh disebut dengan
gerak....
a. higroskopis
c. fototaksis
b. fototropisme
d. tigmonasti

2. Gambar di samping
peristiwa gerak....
a. kemotaksis
b. fototaksis
c. seismonasti
d. fototropisme
3.

23. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai pengaruh kandungan klorofil
pada daun tua terhadap laju fotosintesis adalah....
a. kemampuan menyerap cahaya semakin baik
b. kandungan klorofil semakin sedikit
c. kemampuan berfotosintesis semakin lambat
d. semakin cepat gugur

Perhatikan gambar berikut ini!

menunjukkan
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Gerak akar tanaman yang mendekati/menuju ke arah pupuk merupakan contoh
peristiwa gerak.....
a. hidrotropisme negatif
c. kemotropisme negatif
b. kemotropisme positif
d. fototropisme positif

8.

9.
4.

b. Termod. GeoJika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya, maka awalan yang tepat dalam
pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemob. Termod. GeoPerhatikan gambar berikut ini!

Perhatikan gambar tumbuhan berikut ini!

Serangga terperangkap

5.

Tumbuhan insektivora Venus Fly Trap seperti pada gambar di atas langsung
mengatupkan daunnya ketika dihinggapi serangga sehingga memerangkap
serangga di dalamnya. Gerak yang dilakukan oleh tumbuhan ini dikenal
dengan nama....
a. tigmonasti
c. seismonasti
b. haptonasti
d. niktinasti
Perhatikan gambar berikut!

A

B
6.

7.

Bagian kuncup (A) dan akar (B) tumbuhan
di samping berturut-turut melakukan
gerak....
a. Geotropisme, Fototropisme
b. Fotoropisme, Geotropisme
c. Kemotropisme, Geotropisme
d. Fototropisme, Kemotropisme

Jika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh sentuhan, maka awalan yang tepat
dalam pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemob. Geod. TigmoJika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh gaya tarik bumi/gravitasi, maka awalan
yang tepat dalam pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemo-

Gerak yang dilakukan oleh akar tanaman tersebut adalah contoh peristiwa
gerak....
a. hidrotropisme negatif
c. kemotropisme negatif
b. kemotropisme positif
d. fototropisme positif
10. Perhatikan tabel berikut!
No.
Nama Gerak
Rangsangan
I.
Kemotaksis
Zat kimia
II.
Termonasti
Sentuhan
III.
Tigmonasti
Suhu
IV.
Geotropisme
Gravitasi
Pasangan yang tepat antara nama gerak dan rangsangannya ditunjukkan oleh
nomor....
a. I dan II
c. II dan IV
b. I dan III
d. I dan IV
11. Contoh peristiwa fototaksis adalah....
a. menutupnya daun putri malu ketika disentuh
b. mekarnya bunga pukul empat pada sore hari
c. Euglena mendatangi cahaya
d. batang tumbuh ke atas
12. Tunas tumbuh ke atas berarti berlawanan dengan gravitasi bumi sehingga
gerak tunas termasuk gerak...
a. nasti
c. fototropisme negatif
b. geotropisme negatif
d. geotropisme positif
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13. Gerak akar tumbuhan yang selalu ke bawah menuju pusat bumi disebut
gerak....
a. geonasti positif
c. geotropisme positif
b. geotaksis negatif
d. tigmotropisme negatif
14. Menjelang malam, daun tumbuhan polong-polongan menutup seolah-olah
tidur. Gerakan tersebut merupakan gerak....
a. niktinasti
c. seismonasti
b. gutasi
d. kemonasti
15. Gerak esionom berbeda dengan gerak endonom, karena gerak esionom
dipengaruhi oleh....
a. rangsang dari luar
c. cahaya dan panas
b. rangsang dari dalam
d. suhu dan kelembaban
16. Geotropisme merupakan gerak tumbuhan yang terjadi karena pengaruh
rangsang berupa....
a. cahaya matahari
c. gaya tarik bumi
b. kesuburan tanah
d. keadaan lingkungan
17. Gerak tigmotropisme merupakan gerak yang terjadi akibat adanya rangsang
berupa....
a. air
c. sentuhan
b. cahaya
d. zat kimia
18. Gerakan akar tumbuhan menuju ke sumber air disebut gerak....
a. fototropisme positif
c. geotropisme positif
b. hidrotropisme positif
d. kemotropisme positif
19. Jika gerak tumbuhan dipengaruhi oleh suhu, maka awalan yang tepat dalam
pemberian nama gerak tersebut adalah....
a. Fotoc. Kemob. Termod. Geo20. Gerak geotropisme positif ditunjukkan oleh....
a. gerak akar menuju ke pusat bumi
b. gerak pertumbuhan batang ke atas mencari cahaya
c. gerak pecahnya kulit biji polong-polongan
d. gerak akar menuju sumber air
21. Gerak tropisme negatif dibedakan dengan tropisme positif atas dasar....
a. kecepatan geraknya
b. arah geraknya terhadap rangsang
c. frekuensi gerak per satuan waktu

d. jenis organ tubuh yang bergerak
22. Berikut ini yang tidak termasuk gerak nasti adalah....
a. mengatupnya daun polong-polongan pada malam hari
b. mekarnya bunga tulip pada musim semi yang hangat
c. bunga matahari selalu mengikuti arah matahari
d. mengatupnya daun putri malu ketika disentuh
23. Berikut ini yang termasuk gerak endonom adalah....
a. autonom dan higroskopis c.higroskopis dan taksis
b. higroskopis dan siklosis d. siklosis dan taksis
24. Berikut ini yang termasuk dalam gerak esionom adalah....
a. gerak siklosis, higroskopis, dan nasti
b. gerak siklosis, taksis, dan higroskopis
c. gerak higroskopis, nasti, dan tropisme
d. gerak nasti, taksis, dan tropisme
25. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak tumbuhan dapat dibedakan menjadi....
a. gerak endonom dan gerak nasti
b. gerak endonom dan gerak esionom
c. gerak esionom dan gerak tropisme
d. gerak endonom dan gerak taksis
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LAMPIRAN 8 (FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN)

Siswa sedang mengikuti pembelajaran di
dalam kelas

Salah seorang siswa melakukan review
di depan kelas

Guru mengawasi siswa yang sedang
melakukan refleksi

Guru menjelaskan materi

Ice Breaking di sela-sela pembelajaran

Guru memberikan penghargaan bagi
siswa yang aktif

Salah seorang siswa sedang
menyampaikan kesimpulan

Observer selama proses pembelajaran
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Presentasi Kelompok

Diskusi kelompok

Pelaksanaan Praktikum

