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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING (CTL) TIPE GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER 

TERHADAP KETERAMPILAN BERTANYA DAN LITERASI SAINS 

BIOLOGI 

Oleh : 

Efrilia Putri Sari  

     Dalam membangun suatu kondisi pembelajaran yang lebih aktif dan berkualitas 

perlu memperhatikan tingkatan dari keterampilan bertanya dan literasi sains nya. 

Oleh sebab itu perlu diberikan model yang tepat pula, agar peserta didik dapat lebih 

mampu memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang lebih berkualitas 

berdasarkan fakta yang ada sehingga indikator keterampilan bertanya dan literasi 

sains dapat saling berkesinambungan. Maka dari itu dilaksanakan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap model pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (Ctl) Tipe Giving Question And Getting Answer terhadap 

Keterampilan bertanya dan literasi sains biologi pada kela XI materi struktur dan 

fungsi jaringan pada tumbuhan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy Eksperimen 

dengan menggunakan analisis uji manova. Sampel dalam penelitian ini diambil 

dengan menggunakan tekhnik cluster random Sampling. Dari tekhnik tersebut kelas 

XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

(CTL) Contextual Teaching And Learning Tipe Giving Question And Getting Answer 

dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol menggunakan pembelajaran model 

konvensional yang diberikan oleh guru.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model pembelajaran (CTL) 

Contextual Teaching And Learning Tipe Giving Question And Getting Answer 

Terhadap Keterampilan bertanya dan literasi sains biologi. Hal ini dibuktikan dalam 

pengujian hipotesis menggunakan analisis datadengan uji statistik  manova. 

Berdasarkan hasil analisis manova diperoleh bahwa nilai sig. 0,000 <0,05. Maka Ho 

ditolak dan   diterima. Hal tersebut menunjukan bahwa model pembelajaran (CTL) 

Contextual Teaching And Learning Tipe Giving Question And Getting Answer 

berpengaruh signifikan terhadap Keterampilan bertanya dan literasi sains biologi  

peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, dan pada 

Keterampilan bertanya dan literasi sains biologi  peserta didik memiliki perbedaan 

yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas control. 

Kata Kunci: Contextual Teaching And Learning (CTL) Tipe Giving Question 

And Getting Answer, Keterampilan Bertanya, Literasi Sains  
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF THE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

TYPE OF GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER LEARNING MODEL 

ON ASKING SKILLS AND BIOLOGICAL SCIENCE LITERACY 

By.  

Efrilia Putri Sari 

 

     In building a more active and quality learning condition, it is necessary to pay 

attention to the level of questioning skills and scientific literacy. Therefore, it is 

necessary to provide the right model, so that students can be better able to ask 

questions and answer higher quality questions based on existing facts so that the 

indicators of asking skills and scientific literacy can be mutually sustainable. 

Therefore, this study aimed to determine the effect of the Contextual Teaching and 

Learning (Ctl) learning model Type Giving Questions And Getting Answers on the 

questioning skills and literacy of biological sciences in class XI material structure 

and function of tissues in plants. 

      The method used in this research is Quasy Experiment by using Manova test 

analysis. The sample in this study was taken using the cluster random sampling 

technique. From this technique, class XI IPA 2 as an experimental class uses a 

Contextual Teaching and Learning (CTL) learning model with the Type of Giving 

Questions And Getting Answers and class XI IPA 1 as a control class uses the 

conventional learning model given by the teacher. 

      The results of this study indicate that the learning model (CTL) Contextual 

Teaching and Learning is the Type of Giving Questions And Getting Answers to 

Questioning Skills and Biological Science Literacy. This is evidenced in hypothesis 

testing using data analysis with the statistical test manova. Based on the results of 

the analysis of manova obtained that the value of sig. 0.000 < 0.05. Then Ho is 

rejected and H_1 is accepted. This shows that the Contextual Teaching And 

Learning Learning Model (CTL) Type Giving Questions And Getting Answers has a 

significant effect on students' questioning skills and biological science literacy. So it 

can be concluded that the hypothesis is accepted, and the students' questioning skills 

and biological science literacy have a significant difference between the 

experimental class and the control class. 

Keywords: Contextual Teaching And Learning (CTL) Type Giving Questions And 

Getting Answers, Questioning Skills, Scientific Literacy 
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(QS At-Talaq [65]: 2-3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Penulisan karya ilmiah aspek yang paling terpenting adalah judul, untuk itu agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dalam proposal skripsi yang 

penulis maksud, maka sebaiknya penulis memaparkan pengertian dan istilah – istilah 

yang terdapat dalam judul proposal skripsi. Judul skripsi ini adalah “PENGARUH 

MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING TIPE 

GIVING QUESTION And GETTING ANSWER TERHADAP KETERAMPILAN 

BERTANYA DAN LITERASI SAINS BIOLOGI”.  

1. Model  

     Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajarn dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.
1
 Adapun Soekanto 

menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para pengajar.
1
 

2. Model CTL (contextual teaching and learning) 

     Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa model mempunyai 

arti sebagai ( acuan, ragam, dan sebagainya ) dari sebuah hal yang akan dibuat 

atau dihasilkan. Jadi, Model (CTL) Contextual Teaching And Learning menurut 

pemikiran Jhonson di ungkapkan seperti berikut “Contextual teaching and 

learning merupakan suatu tahapan dalam pendidikan yang mempunyai sasaran 

untuk membantu peserta didik dalam menafsirkan arti dari pelejaran akademik 

yang peserta didik peroleh dengan mengaitkan hubungan-hubungan akademik 

dengan prinsip sosial, budaya dan pribadi mereka.
2
 

3. Tipe Giving Question And Getting Answer  

     Tipe Giving Question And Getting answer yang memungkinkan peserta 

didik untuk berfikir tentang pelajaran yang kurang dimengerti dan juga 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengemukakan 

                                                             
1
Laila Puspita, Nanang Supriadi, and Amanda Diah Pangestika, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving (Cps) Disertai Teknik Diagram Vee Terhadap 

Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Materi Fungi Kelas X Man 2 Bandar Lampung,” 

Biosfer : Jurnal Tadris Biologi 9, no. 1 (2018): 01. 
2
M Fayakun And P Joko, Efektivitas Pembelajaran Fisika Menggunakan Model 

Kontekstual (Ctl) Dengan Metodepredict, Observe, Explain Terhadap Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, Vol. 11, 2015. 
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pokok pikirannya sendiri kepada teman-temannya dan berdiskusi mengenai 

konsep yang belum dimengerti.
1
 

4. Literasi Sains 

     Literasi Sains ( Science Literacy) adalah pembelajaran sains di lakukan 

dengan cara meningkatkan keterampilan berpikir (Expert Thinking). 

Keterampilan  inilah yang mampu menjadi patokan dalam mewujudkan  peserta 

didik yang berkarakter, karena dengan meningktakan pemikiran yang kritis 

dapat mengurangi dan mencegah peserta didik mengambil kesimpulan dari 

berita yang tidak benar atau tidak konkrit secara ilmiah.
3
 

5. Keterampilan bertanya  

     Menurut Harsanto dalam Zuraida fitria, Untuk mengembangkan pola pikir 

peserta didik, kegiatan bertanya merupakan suatu usaha dalam mengembangkan 

pemikiran tersebut untuk menjadi suatu usaha peserta didik dalam 

memperlihatkan kecakapan, tingkah laku dan keterampilan pada susatu materi 

ajar yang berikan dalm proses pembelajaran, meningktakan sikap saling 

berinteraksi yang baik yaitu dengan memberi dan menerima suatu pendapat atau  

informasi, rasa tanggung jawab peserta didik dapat ditingkatkan pada 

pertanyaan yang diberikan maupun jawaban yang diberikan kepada penanya 

sehingga terjaga kebenarannya berdasarkan teori yang ada. 
1
 

     Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis beri kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan model contextual teaching and learning tipe giving question and 

getting answer yaitu suatu acuan atau gagasan dalam upaya meningkatkan 

kecakapan peserta didik dengan cara guru memberikan materi di dalam kelas dengan 

melibatkan langsung peserta didik baik secara lisan dan tulisan. Sehingga dapat 

tercipta nya peserta didik di SMA N 1 Kotaagung yang memiliki keterampilan 

bertanya dan literasi sains biologi.   

B. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan adalah suatu interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik yang 

terjadi di suatu lingkungan pendidikan. SDM (Sumber Daya Manusia ) adalah faktor 

terpenting yang menjadi point utama dalam proses pendidikan. Pendidikan di 

tujukan sebagai upaya untuk mewujudkan karakter serta membuka cakrawala peserta 

didik dalam menjaga keutuhan bangsa.
4
 

     Suatu usaha yang dapat meningkatkan mutu peserta didik adalah dengan cara 

meningkatkan pula mutu sumber daya manusia nya baik dari segi keterampilan, 

sikap dan pengetahuan serta teknologi. Oleh karena itu, pada sebagian ayat Al- 

                                                             
3
Deden Ibnu Aqil, Literasi Sains Sebagai Konsep  Pembelajaran Buku Ajar Biologi 

Di Sekolah, Wacana Didaktika, Vol. 5, 2017. 
4
Heri Supranoto, Karakter Bangsa Pada Intinya Bertujuan, Jurnal Promosi, Vol. 3, 

2017. 
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Qur‟an menganjurkan untuk kita senantiasa mempergunakan pikiran dan akalnya. 

Dengan penggunaan akal dan pikiran tersebut ilmu pengetahuan dapat diperoleh dan 

dikembangkan. Di samping itu, Al-Qur‟an juga sangat mendorong manusia agar 

menuntut ilmu, seperti yang terdapat pada (Q.S. al-Ghasyiyah, 88:17-20) yang 

berbunyi: 

آِءَكْيَف ُرفَِعْتۗ ,َواِنًَ ْانِجثَاِل َكْيَف َُِصثَْتۗ  ًَ ٌَ اِنًَ ْاَِلْتِم َكْيَف ُخْهقَْت ۗ, َواِنًَ انسَّ ُْظُُزْو  ,َواِنًَ ْاَلَْرِ  اَفَََل يَ

 َكْيفَُسِطَحْتۗ 

“Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Dan 

langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung bagaimana ia ditegakan? 

Dan bumi bagaimana ia dibentangkan?”  

      Berdasarkan ayat di atas setiap manusia diperintahkan untuk intizhar, kata 

intizhar (nazara) sendiri mempunyai arti yaitu mengumpulkan pengetahuan melalui 

pengamatan atau observasi dan pengukuran atau pengumpulan data pada alam 

sekitar baik terhadap yang bernyawa maupun yang tak bernyawa, dan jaminan 

bahwa hukum-hukum yang mengendalikan alam semesta ini tidak berubah, 

mengandung janji bahwa apabila kita mematuhi perintah Allah untuk berintizhar, 

kita akan menemukan sebagian dari hukum-hukum yang ditetapkan-Nya itu. Kita 

akan menguasai sains dan mampu mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan 

manusia. 
1
 

     Selain itu, manusia dianjurkan untuk senantiasa merenungkan sesuatu yang 

tersurat maupun yang tersirat karena ilmu pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh 

melalui buku (tersurat). Namun, dapat pula di amati secara langsung di alam sekitar 

(tersirat). Hal tersebut dijelaskan pada ayat Al- Qur‟an pada (Q.S. Muhammad, 

47:24) yang berbunyi :  

ٌَ اَْو َعهًَ قُهُْىٍب اَْقفَانُهَا ) ٌَ ْانقُْزاَ (٢٤اَفَََل يَتََدتَُّزْو  

“ Tidakkah mereka merenungkan Al- Qur’ an ataukah hati telah terkunci” 

     Pada ayat Al- Qur‟an pada (Q.S. Muhammad, 47:24) di jelaskan bahwasanya 

manusia akan diantarkan kepada suatu fakta bahwa Al-Qur‟an menambahkan 

dimensi baru terhadap study mengenai yang tersurat seperti ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

tanda-tanda yang terdapat dalam alam (ayat kauniyah) dan membantu pikiran 

manusia melakukan terobosan terhadap batas penghalang dari alam materi. Hal 

tersebut sejalan dengan aktivitas dalam dunia ilmu pengetahuan, yaitu mengadakan 

observasi, melakukan eksperimen-eksperimen dan menarik kesimpulan mengenai 

hukum-hukum alam berdasarkan observasi dan eksperimen tersebut.
5
 

                                                             
5
Ibid. 
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     Hambatan dalam proses belajar di lapangan yaitu peserta didik kurang efektif 

pada saat melakukan proses pembelajaran di sebabkan oleh peserta didik yang 

mayoritas tidak mengerti penjelasan materi yang di paparkan, sehingga 

membingungkan peserta didik dalam memahami dan menyerap materi pembelajaran. 

Selama ini proses pembelajaran di dalam kelas kurang melibatkan interaksi peserta 

didik karena beberapa hal salah satunya karena keterbatasan waktu sehingga 

pendidik lebih cenderung menggunakan pendekatan teacher centered. Sedangkan 

tuntutan kurikulum 2013 mengharuskan pendidik untuk menggunakan pendekatan 

student centered yang membutuhkan waktu. 
1
 Berkaitan pada hambatan atau kendala 

yang terjadi pada proses pembelajaran sehingga di perlukan penanggulangan dalam 

menghadapi hambatan tersebut. penanggulangan yang dapat di lakukan untuk 

menghadapinya dengan memakai model CTL (Contextual Teaching And Learning) 

Tipe Giving Question And Getting Answer serta mengasah keterampilan peserta 

didik dengan melibatkan langsung peserta didik dengan cara memberikan soal-soal 

study kasus, contohnya: peserta didik diminta untuk menjelaskan tentang penyebab 

terjadinya pelapukan pada batang kayu di tempat yang lembab. 

     Sehingga dalam upaya meraih sasaran tersebut, model yang di terapkan 

mencangkup delapan komponen meliputi merancang hubungan-hubungan yang 

berarti, melaksanakan tindakan yang bermanfaat, berfikir secara mendalam, 

membantu seseorang melakukan hal yang lebih baik sehingga meraih kualitas diri 

yang semakin tinggi. 
6
 

     Pembelajaran Giving Question And Getting Answer merupakan model yang 

ditemukan oleh Spancer kagan, orang berkebangsaan Swiss pada tahun 1963. 

Menurut Suprijono model ini dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki 

kemampuan dan keterampilan bertanya serta menjawab pertanyaan, karena pada 

dasarnya model tersebut merupakan modifikasi dari metode tanya jawab dan metode 

ceramah yang menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya.
1
 

Pengimplementasian pembelajaran ini memacu peserta didik dalam keikutsertaannya 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam 

bertanya maupun membantu dalam menjawab pertanyaan.
7
 

    Rendahnya nilai literasi sains pada kalangan peserta didik di Indonesia 

memberikan perhatian tersendiri bagi tenaga pendidik. Literasi sains adalah sebagai 

kunci keberhasilan pendidikan sains di pembelajaran  khususnya pelajaran biologi 

karena. Hal itu melukiskan ketetapan pembelajaran sains yang sebenarnya, salah satu 

indikator literasi sains yaitu proses sains, proses sains merupakan keterampilan yang 

terarah (baik kognitif dan psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan 

                                                             
6
Nuning Rahayuningsih, Ashadi Ashadi, And Sarwanto Sarwanto, Pembelajaran 

Biologi Dengan Model Ctl (Contextual Teaching And Learning) Menggunakan Media Animasi 

Dan Media Lingkungan Ditinjau Dari Sikap Ilmiah Dan Gaya Belajar, Inkuiri, Vol. 2, 2017. 
7
Binti Ida Umaya, No Title انتىاصم ال»اَلتتشاس اإلنكتزوَي.. جزائى تتغذي عهً طفزج  , Universitas 

Nusantara PGRI Kediri, vol. 01, 2017. 



5 
 

 
 

suatu konsep, prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada 

sebelumnya. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti perolehan 

yang didapatkan dari sebuah proses, peserta didik akan mampu menemukan dan 

mengembagkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan 

sikap dan nilai ilmiah. 
1
Kondisi tersebut didukung dengan fakta dilapangan, bahwa 

masih rendahnya literasi sains dan keterampila bertanya peserta didik terkhusus di 

sekolah SMA Negeri 1 Kotaagung yang diukur melalui lebar observasi dan tes 

berupa soal literasi sains. Berikut merupakan tabel lembar observasi keterampilan 

bertanya peserta didik kelas XI di SMA N 1 Kotaagung: 

Tabel 1.1
8
 

Hasil Pencapaian lembar observasi keterampilan bertanya Peserta Didik 

Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Kotaagung Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

No Sub Indikator  Skor 

total  
Pencapaian  Kriteria  

Keterampilan bertanya tingkat dasar 

1 Guru memberikan pertanyaan yang 

mampu dipahami oleh peserta didik 

dengan singkat dan jelas  

172 39,81% Rendah 

2 Guru memberikan acuan berupa 

suatu permasalahn atau fenomena 

sehingga peserta didik mengolah 

informasi tersebut dan 

mengembangkannya 

161 37,26% Rendah 

3 Guru membatasi konsep atau materi 

ajar agar pertanyaan tidak keluar dari 

pembahasan   

172 39,81% Rendah 

4 Guru memberikan kesemapatan pada 

peserta didik lain untuk 

menanggapai pertanyaan yang 

muncul 

160 37,03% Rendah 

5 Guru memberikan giliran kepada 

setiap peserta didik agar memiliki 

kesempatan yang sama  

153 35,41% Rendah 

6 Guru memberikan waktu kepada 

peserta didik untuk memeriksa dan 

mendalami jawaban yang diberikan 

171 39,58% Rendah 

                                                             
8
berti yolida requistiawati, tri jalmo, “Profil Keterampilan Bertanya Siswa Pada Pada 

Pembelajaran IPA SMP Global Madani Bandar Lampung,” Angewandte Chemie 

International Edition, 6(11), 951–952., no. 1 (2017). 
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agar baik dan benar 

7 Guru memberikan bimbingan kepada 

peserta didik agar mendapatkan 

jawaban yang diinginkan. 

152 35,18% Rendah 

Keterampilan bertanya lanjutan  

8 Guru meningkatkan kemampuan 

kognitif peserta didik dari mengingat, 

pemahaman, penerapan, 

menganalisis, mensintesis sampai 

dengan mengevaluasi  

152 35,18% Rendah 

9 Guru mengarahkan kepada peserta 

didik untuk mengurutkan pertanyaan 

sesuai tingkat kognitifnya 

162 37,50% Rendah 

10 Guru meminta peserta didik untuk 

memberikan alasan serta contoh dari 

pertanyaan tersebut sehingga 

jawabannya dapat dipastika relevan 

dan dapat dipahami 

162 37,50% Rendah 

11 Guru mengarahkan peserta didik 

untuk mendiskusikan pertanyaan 

sesama peserta didik yang lain dan 

menyatukan jawaban dari berbagai 

sudut pandang   

156 36,11% Rendah 

Sumber: Daftar Hasil Nilai Keterampilan Bertanya  Kelas XI MIPA di SMA Negeri 

1 Kotaagung 

     Berdasarkan data yang diperoleh pada lembar observasi keterampilan bertanya 

dari pra penelitian dapat diketahui dari 108 peserta didik berdasarkan 11 indikator 

keterampilan bertanya masih terbilang rendah, dapat dilihat dari nilai perindikator 

keterampilan bertanya.  Didapatkan rata-rata persentase pada indikator pertama yaitu 

pengungkapan pertanyaan secara jelas singkat 39,81%, pemberian acuan 37,26%, 

pemusatan 39,81%, pemindahan giliran 37,03%, penyebaran pertanyaan 35,41%, 

pemberian waktu berpikir 39,58%,  pemberian tuntutan 35,18%,  pengubahan 

tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan 35,18%, pengaturan urutan 

pertanyaan 37,50%, penggunaan pertanyaan pelacak 37,50% dan mendorong 

terjadinya interaksi 36,11%.  
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Tabel 1.2  

Hasil Pencapaian Tes Literasi Sains Materi Struktur Dan Jaringan Tumbuhan 

Pada Kelas XI MIPA di SMA Negeri 1 Kotaagung 

 

No 

Indikator 

Literasi 

Sains 

N

o  

Pencapaian 

Total 
Hasi

l 

kriteri

a 
XI 

MIPA 

1 

XI 

MIPA 

2 

XI 

MIPA 

3 

1 Memahami 

fenomena 

sains 

(memahami 

konsep 

dengan 

benar) 

1 

 
53,61% 55,55% 53,61% 

162,7

7% 

54,2

5% 

≤ 54% 

Sangat 

Kuran

g 

2 54,71% 56,28% 56% 
166,9

9% 

55,6

6% 

2 Menjelaskan 

fenomena 

sains/ilmiah 

3 48,88% 48,86% 53,33% 
151,0

7% 

50,3

5% 

4 56,38% 57,50% 56,66% 
170,5

4% 

56,8

4% 

5 56,11% 56,66% 57,22% 
169.9

9% 

56,6

6% 

6 56,38% 54,72% 56,94% 
168.0

4% 

56,0

1% 

3 Mengevaluasi 

dan 

merancang 

penyelidikan 

ilmiah 

7 

 
43,61% 41,94% 41,44% 

126.9

9% 

42,3

3% 

8 38,05% 38,33% 39,16% 
115,5

4% 

38,5

1% 

9 33,61% 34,16% 33,05% 
100,8

2% 

33,6

0% 

4 Menafsirkan 

Data Dan 

Bukti Secara 

Ilmiah 

10 41,38% 37,22% 36,66% 
115,2

6% 

38,4

2% 

jumlah 10      

Sumber: Daftar Nilai Hasil Tes Literasi Sains Kelas XI MIPA di SMA Negeri 1 

Kotaagung. 

    Data yang diperoleh dari pra penelitian menggunakan soal essay pada materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan acuan indeks persentase seperti data 

di atas, dapat diketahui dari 108 peserta didik berdasarkan indikator literasi sains, 

diperoleh hasil rata-rata persentase pada indikator Memahami fenomena sains 

(memahami konsep dengan benar) yaitu 54,95%. Kemudian pada indikator 

Menjelaskan fenomena sains/ilmiah diperoleh hasil rata-rata persentase yaitu 54,96. 
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Selanjutnya pada indikator mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah 

didapatkan hasil yaitu 38,14% dan pada indikator yang terakhir yaitu Menafsirkan 

Data Dan Bukti Secara Ilmiah pada nomor soal kesepuluh diperoleh hasil 38,42%. 

     Berdasarkan  hasil wawancara salah satu guru pada mata pelajaran biologi kelas 

XI MIPA SMA Negeri 1 kotaagung, dapat diketahui bahwa model pembelajaran 

yang masih menggunakan model discovery learning. Model yang digunakan dalam 

proses ini dinilai kurang efektif karena pada teknik ini terlalu mementingkan proses 

pengertian saja dan kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap 

dan keterampilan peserta didik serta model ini juga membutuhkan kemampuan 

peserta didik dalam menggali informasi secara individu sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama, mengingat kemampuan setiap peserta didik berbeda-beda 

dalam mencari informasi tanpa bimbingan dari guru. 

     Oleh karena itu, dalam upaya memberikan pengaruh terhadap kemampuan 

memahami materi ajar yang diberikan peserta didik diperlukan model pembelajaran 

yang mampu memberikan kesempatan setiap peserta didik dalam memahami dan 

memecahkan suatu masalah tersebut dengan bukti ilmiah sesuai dengan potensinya 

serta dapat membangun keberanian saat mengungkapkan suatu pendapat dalam 

mengaitkan bukti ilmiah tersebut dengan kejadian dikehidupan nyata sehingga dapat 

mudah dipahami oleh setiap peserta didik.  

     Berdasarkan dari pemaparan di atas, peneliti berharap penelitian ini mampu 

memberikan pengaruh baik sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik 

pula dalam proses pembelajaran nya dan memberikan penyelasaian dari hambatan 

pada proses pembelajaran di Sekolah Menengah Atas terkhusus dalam menambah 

keterampilan bertanya dan literasi sains biologi yang sebelumnya kurang baik 

menjadi lebih baik. Terdapat dugaan awal yang menyatakan bahwasanya 

pembelajaran yang di gunakan jika hanya bersifat tertulis tidak mampu mengasah 

keterampilan peserta didik dalam keterampilan bertanya dan keterampilan 

praktiknya secara langsung di kehidupan yang sebenarnya. Sehingga, model belajar 

CTL (Contextual Teaching And Learning) Tipe Giving Question And Getting Answer 

harus di kaitkan dalam model pembelajaran untuk menjadi alternatif mewujudkan 

keterampilan bertanya dan literasi sains biologi peserta didik.  

C. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, penulis mengidentifikasi 

masalahsebagai berikut, yaitu  : 

1. Model pembelajaran yang di terapkan pada peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1 kotaagung adalah model discovery learning.  

2. Model CTL (Contextual Teaching And Learning) Tipe Giving Question And 

Getting Answer belum digunakan di SMA Negeri 1 Kotaagung.  
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3. Model yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 

Kotaagung masih terbilang kurang berpengaruh dalam memenuhi standar 

nilai biologi. 

4. Masih rendahnya keterampilan peserta didik dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang baik dan tepat. 

5. Peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Kotaagung kurang berperan aktif 

dalam proses pembelajaran karena guru masih mendominasi di kelas 

sehingga peserta didik condong lebih pasif.  

6. Literasi sains masih tergolong rendah hal ini terbukti pada hasil nilai soal-

soal yang telah dibagikan masih di bawah rata-rata.  

D. Batasan Masalah 

     Berdasarkan lidentifikasi masalah di atas, peneliti mmberikan batasan-batasan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan pada  peserta didik kelas XI semester ganjil tahun 

ajaran 2020/2021 di SMA Negeri 1 Kotaagung.  

2. Model yang akan diterapkan yaitu model Contextual Teaching And Learning 

Tipe Giving Question And Getting Answer untuk diteliti pengaruhnya 

terhadap keterampilan bertanya dan literasi sains dan model discovery 

learning. 

3. Materi peneletian yang digunakan adalah struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan.   

E. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah model pembelajaran Contextual Teaching And Learning Tipe Giving 

Question And Getting Answer memberikan pengaruh terhadap keterampilan 

bertanya ? 

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning Tipe Giving Question And Getting Answer pada kemampuan 

literasi sains ? 

F. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut  : 

1. Untuk mengetahui pengaruh model Contextual Teaching And LearningTipe 

Giving Question And getting answer terhadap keterampilan bertanya peserta 

didik  

2. Untuk mengetahui pengaruh model Contextual Teaching And LearningTipe 

Giving Question And Getting Answer terhadap literasi sains peserta didik. 
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G. Manfaat Penelitian 

     Penelitian diharapkan menghasilkan manfaat untuk, yaitu : 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini di lakukan dapat menambah ilmu dan wawasan 

dalam melakukan proses pembelajaran dengan Contextual Teaching And 

Learning Tipe Giving Question And Getting Answer khususnya mata pelajaran 

biologi.  

2. Bagi sekolah 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah contoh untuk memperbaiki 

proses pembelajaran khususnya pelajaran biologi. 

3. Bagi Pendidik  

Dapat menjadi sebuah arahan kepada tenaga pendidik untuk mempermudah 

proses pembelajaran dengan menemukan model pembelajaran yang sesuai. 

4. Bagi peserta didik 

Berguna untuk mengembangkan wawasan pembelajaran biologi. 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan yang mendukung penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Putri Zuliyanti dan Heni Pujiastuti dalam penelitiannya yang berjudul “Model 

Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP”. Terdapat perbedaan hasil pada 

tes kemampuan pada kedua kelas yaitu menunjukan rata-rata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah pada kelas yang menggunakan model CTL 

lebih besar dibandingkan dengan peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 
1
 

2.  Yeni dwi kurino dalam penelitiannya yang berjudul “Model Giving Question 

And Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Dasar”. Dari hasil penelitian ini diperoleh peningkatan hasil belajar pada siswa 

di siklus pertama dan siklus kedua.
9
 

3. Dewi Ika Pratiwi, Nur Wandiyah Kamilasari, Dama Nuri dan Supeno dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisis Keterampilan Bertanya Siswa Pada 

Pembelajaran Ipa Materi Suhu Dan Kalor Dengan Model Problem Base 

Learningdi SMP N 2 Jember”. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan 

permasalahan dimana keterampilan bertanya tingkat kognitif nya rendah 

karena kurangnya pengetahuan peserta didik sehingga tenaga ajar dituntut 

harus membangun suasana yang menarik.
1
 

4. Ummu Aiman dan Rizky Amelia Ramadhaniyah Ahmad dalam 

penelitiannyayang berjudul “Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) 

                                                             
9Alhogbi, vol. 53, p. . 
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Terhadap Literasi Sains Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa model PBL nilai literasi sains nya lebih tinggi dibandingkan 

dengan model ekspositori yang biasa diterapkan di kelas.
10

 

I. Sistematika penulisan  

     Untuk sistematika dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi 

beberapa bab agar skripsi ini lebih mudah dipahami. Adapun sistematika 

penulisan skripsi dengan judul “pengaruh model Contextual Teaching And 

LearningTipe Giving Question And getting answer terhadap keterampilan 

bertanya dan literasi sains biologi” terdiri dari : 

1. Bagian awal skripsi  

a. Sampul depan  

b. Cover skripsi  

c. Halaman sampul  

d. Halaman abstrak  

e. Halaman pernyataan orisinalitas  

f. Halaman persetujuan  

g. Halaman pengesahan  

h. Motto  

i. Persembahan  

j. Riwayat hidup  

k. Kata pengantar  

l. Daftar isi  

m. Daftar tabel  

n. Daftar gambar  

o. Daftar lampiran  

2. Bagian inti skripsi  

a. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari : 

1) Penegasan judul  

2) Latar belakang masalah  

3) Identifikasi dan batasan masalah  

4) Rumusan masalah  

5) Tujuan penelitian  

6) Manfaat penelitian  

7) Kajian penelitian terdahulu yang relevan  

8) Sistematika penulisan  

 

                                                             
10

Ummu Aiman And Rizqy Amelia Ramadhaniyah Ahmad, “Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Pbl) Terhadap Literasi Sains Siswa Kelas V Sekolah Dasar,” Jurnal 

Pendidikan Dasar Flobamorata 1, No. 1 (2020): 1–5. 
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b. BAB II Landasan teori dan pengajuan hipotesis, yang terdiri dari : 

1) Teori yang digunakan  

2) Pengajuan hipotesis  

3) Kerangka berpikir  

c. BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari : 

1) Pendekatan dan jenis penelitian  

2) Waktu dan tempat penelitian  

3) Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel  

4) Variabel penelitian definisi operasional variabel  

5) Teknik pengumpulan data 

6) Instrumen penelitian  

7) Uji coba instrument 

8) Uji prasyarat analisis  

9) Uji hipotesis  

d. BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari : 

1) Deskripsi data  

2) Pembahasan hasil penelitian dan analisis 

e. BAB V Penutup, yang terdiri dari : 

1) Simpulan  

2) Rekomendasi  

3. Bagian akhir skripsi  

     Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Hakikat Pembelajaran 

     Suatu bangsa yang berkarakter merupakan satu fungsi dalam menciptakan suatu 

bangsa yang mempunyai integritas diri. Dalam menciptakan suatu karakter tersebut 

diperlukan dukungan dari banyak pihak. Sumber daya manusia yang bermutu adalah 

suatu pendukung dalam mewujudkan tujuan agar bangsa indonesia mempunyai 

karakter baik. Keluarga merupakan sumber pendidikan pertama yang didapatkan 

oleh seorang anak. Oleh sebab itu, langkah awal mengenalkan dunia pendidikan 

pada anak yaitu dengan menumbuhkan karakter yang bertanggung jawab dan 

memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan masalahnya 

      Kemajuan IPTEK di era globalisasi yang semakin hari semakin pesat menuntut 

seorang tenaga pendidik dalam meningkatkan kinerja dan keahlian sehingga 

terlahirnya sikap keprofesionalan yang mumpuni sebagai tenaga pendidik. Oleh 

sebab itu, dapat diartikan keberadaan teknologi dan model pembelajaran menjadi 

peran penting dalam pembelajaran yang lebih efektif. Penggunaan model yang tepat 

sangat menunjang proses belajar serta dapat berguna bagi tenaga pendidik untuk 

dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sitematis dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 
11

Kegiatan belajar mengajar sangat memberikan dampak bagi 

pemahaman konsep peserta didik, kegiatan belajar mengajar merupakan upaya untuk 

merencanakan sistem dalam merealisasikan hubungan timbal balik pendidikan. 
12

 

     Dengan demikian, peserta didik tersebut memiliki karakter dengan sifat yang 

mampu menanggapi suatu konflik atau masalah yang terjadi dengan perilaku dan 

penyelesaian yang bijaksana. Menurut Aristoteles, Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Aristoteles, menyatakan yaitu suatu kebiasaan atau “habit” yang 

dilakukan secara berulang dan lama dapat membentuk karakter bagi seseorang.
13

 

     Ilmu sains biologi dapat meningkatkan kecakapan ilmiah pesera didik, dalam 

proses pembelajaran nya ilmu sains khususnya pembelajaran biologi dapat 

memberikan suatu pengalaman belajar yang lebih menarik karena mengaitkan teori 

dan lingkungan sekitar. Pendidik biologi dituntut harus mengetahui prinsip biologi 

yaitu mampu berkomunikasi dengan makhluk hidup, gejala dan cara hidup serta bisa 

                                                             
11

 Laila Puspita, Haris Budiman, and Meivi Aldona Thessalonica, “Pengaruh Model 

Learning Cycle Tipe 7E Disertai Teknik Talking Stick Terhadap Sikap Ilmiah Siswa Pada 

Materi Protista,” Biosfer: Jurnal Tadris Biologi 9, no. 2 (2018): 205–216. 
12

 Indah Putri Dianti, Akbar Handoko, and Netriwati Netriwati, “Penerapan Model 

Conceptual Understanding Procedures Disertai Mind Mapping Terhadap Pemahaman Konsep 

Ditinjau Dari Kreativitas Belajar,” Quagga: Jurnal Pendidikan dan Biologi 12, no. 1 (2020): 

85. 
13

Iyam Maryati, P Embelajaran K Ontekstual, Vol. 6, 2017. 
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merencanakan dan melakukan persiapan-persiapan untuk menyampaikan pelajaran 

biologi secara baik.
14

 Dalam ilmu sains khususnya di pelajaran biologi,  dalam 

proses pengembangannya terdiri dari berbagai keterampilan seperti keterampilan 

mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara benar, 

menggolongkan, dan menafsirkan. Keterampilan-keterampilan tersebut mengarah 

pada keterampilan proses yang didalamnya secara tidak langsung melatih siswa 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memupuk sikap kerjasama. 

     Pada tujuan pendidikan nasional dipaparkan bahwa untuk membentuk manusia 

yang kreatif, dapat dilakukan untuk melatih keterampilan siswa dulu, dalam hal ini 

keterampilan berpikir kritisnya, oleh karena itu merencanakan pembelajaran biologi 

yang mengembangkan berpikir kritis merupakan suatu keharusan. Kenyataan di 

lapangan menunjukkan proses pembelajaran biologi masih berfokus pada 

penguasaan materi biologi setinggi-tingginya oleh peserta didik. Sedangkan 

penguasaan sikap dan keterampilan belum mendapat perhatian yang memadai. 

     Suratsih dalam fadilah memaprakan yaitu materi ajar biologi di sekolah masih 

menggunakan sebagian besar dengan metode ceramah, interaksi antara subyek 

belajar dengan obyek belajar masih minim, sehingga proses mental dan psikomotorik 

belum optimal. Dampak dari hal tersebut adalah kurangnya penguasaan keterampilan 

kerja ilmiah yang seharusnya dimiliki siswa dalam belajar biologi.
15

 

     Dalam meningkatkan kecakapan belajar yang efektif diharapkan mampu 

menyelarasakan pada tujuan intruksional yang ingin dicapai. Keseluruhan proses 

pendidikan di kampus, kegiatan belajar merupakan kegitan yang paling utama. 

Terwujudnya atau tidak suatu tujuan proses pendidikan sangat berpengaruh pada 

tahap pembelajarannya. Pencapaian dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

ditunjukan jika peserta didik dapat mewujudkan sikap perilaku layaknya peserta 

didik selaras pada tujuan pendidikan tersebut. point terpenting dalam proses 

pendidikan formal adalah proses dari pembelajarannya. Pada proses pembelajaran 

terdapat komunikasi dari kedua belah pihak yang bertujuanuntuk mengirim dan 

menerima pesan berupa teori ajar yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik 

agar mendapatkan ilmu baru dan menambah wawasan peserta didik.  

     Mengajar dengan merangsang, membimbing dan mengarahkan peserta didik 

mempelajari bahan pelajaran sesuai dengan tujuan. Ha ini sesuai dengan pendapat

                                                             
14

 Puspita, Supriadi, and Pangestika, “Pengaruh Model Pembelajaran Creative 

Problem Solving (Cps) Disertai Teknik Diagram Vee Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif 

Peserta Didik Materi Fungi Kelas X Man 2 Bandar Lampung.” 
15

Sri Istinafiatin Fadilah, Soeparman Kardi, And Z A Imam Supardi, Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Biologi Berbasis Inkuiri Materi Sistem Ekskresi Manusia Untuk 

Melatih Keterampilan Berpikir Kritis Dan Kerjasama Siswa SMA, JPPS (Jurnal Penelitian 

Pendidikan Sains), Vol. 5, 2017. 
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Trianto yang menyatakan “Mengajar pada dasarnya meliputi mengajari mahasiswa 

bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berfikir dan bagaimana 

memotivasi diri sendiri tampa ada paksaan tapi penuh kesadaran untuk mencapai 

tujuan”. Selama proses pembelajaran perkembangan hewan, peserta didik  

diharapkan berani untuk bertanya kepada guru, tentang konsep-konsep yang kurang 

dipahami. Dengan begitu dapat sangat membantu dalam peserta didik dalam 

pembelajaran.  

     Keterampilan bertanya menunjukkan pikiran yang selalu ingin tahu dan 

merupakan tanda pembelajar yang baik sehingga menstimulasi peserta didik untuk 

mencoba membuat pertanyaan secara tertulis sesuai dengan tingkatan taksonomi 

Bloom revisi. Upaya peserta didik dalam mencapai keberhasilan belajar meliputi 

mendengarkan pembelajaran dengan serius,  menjawab pertanyaan, berpatisipasi 

aktif dalam proses, mengajukan pertanyaan, mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan. 

     Menurut Gintings, peserta didik yang memiliki semangat belajar yang tinggi akan 

memberikan masukan dalam bentuk gagasan atau pertanyaan kepada dosen atau 

kepada kelas tentang kegiatan atau tugas tambahan untuk memperluas dan 

memperdalam lingkup materi perkuliahan, dengan demikian akan mengasah 

kemampuan bertanya. Bila mempunyai kesadaran tinggi akan belajar mahasiswa 

haus akan berbagai aspek yang terkait dengan topik dan mata kuliah yang 

dipelajarinya. Menetapkan targetnya sendiri melebihi target yang ditetapkan oleh 

dosen dan Kurikulum. Memcari sendiri materi perkuliahan yang ingin dikuasainya 

melalui berbagai sumber dan cara menurut inisiatifnya sendiri. 
16

 

                                                             
16

Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Journal of Chemical Information 

and Modeling, vol. 53, 2019. 
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B. Model Contextual Teaching And Learning 

1. Pengertian model Contextual Teaching And Learning(CTL) 

     Menurut Blanchard menyatakan bahwa CTL merupakan suatu konsepsi yang 

membantu pendidik untuk menghubungkan konten materi ajar dengan situasi-

situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik untuk membuat hubungan antara 

pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka serta menekankan 

pada keaktifan peserta didik dalam mempelajari materi secara aktif, kreatif, 

produktif, melalui kerjasama, pengalaman langsung peserta didik, konsep aplikasi 

dan dalam situasi yang menyenangkan.
17

Selain itu, pembelajaran contextual 

teaching and learning (CTL) membantu mereka mengaitkan pelajaran akademik 

dengan konteks. Dengan mengaitkan keduanya peserta didik melihat makna di 

dalam tugas sekolah ketika peserta didik menyusun proyek atau menemukan 

permasalahan yang menarik ketika mereka membuat pilihan, menerima tanggung 

jawab, mencari informasi dan menarik kesimpulan .
18

 

2. Sintaks model Contextual Teaching And Learning (CTL) 

     Contextual Teaching Learning (CTL) merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang menitik beratkan pada tahap keikutsertaan peserta didik secara 

menyeluruh agar dapat mengolah materi pembelajaran yang diberikan dan 

mampu mengaitkan dengan keadaan alam dan lingkungan sekitar di kehidupan 

nyata sehingga membangkitkan peserta didik dalam mempraktikan nya secara 

langsung di kehidupan nyata. Model Contextual Teaching Learning memiliki 7 

asas yaitu:  

a. Konstruktivisme, adalah proses pembangunan baru dalam struktur kognitif 

siswa berdasarkan pengalaman 

b. Menemukan (Inquiry), adalah proses pembelajaran didasarkan pada 

pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis.  

c. Bertanya (Queationing), bertanya dapat dipandang sebagai refleksi 

keinginan setiap individu 

d. Masyarakat belajar (Learning community), konsep masyarakat belajar 

dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui 

kerjasama dengan orang lain 

e. Permodelan (modelling), merupakan proses pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 

f. Refleksi (Reflection), merupakan proses pengendapan pengalaman yang 

telah dipelajari atau kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah dialami 

                                                             
17

 Tutut Rahmawati, “Penerapan Model Pembelajaran Ctl Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Sekolah Dasar Pada Mata Pelajaran Ipa,” urnal Ilmiah Pendidikan dan 

Pembelajaran 2, no. April (2009): 12–20. 
18

 N. Nurhidayah, A. Yani, and N. Nurlina, “Penerapan Model Contextual Teaching 

Learning (CTL) Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Siswa Kelas XI SMA Handayani 

Sungguminasa Kabupaten Gowa,” Jurnal Pendidikan Fisika Unismuh 4, no. 2 (2016): 122194. 



17 
 

 
 

g. Penilaian nyata (Authentic assessment), adalah proses yang dilakukan guru 

untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang 

dilakukan siswa.
19

 

      Konsep dasar model Contextual Teaching And Learning Pembelajaran 

kontekstual menitik beratkan agar peserta didik mampu berpikir secara mendalam 

dan kritis dalam menyikapi suatu kasus atau masalah yang terjadi di lingkungan 

sekitar dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana berdasarkan teori yang 

ada secara ilmiah. Berpikir kreatif adalah berpikir yang memberikan perspektif 

baru atau menangkap peluang baru sehingga memunculkan ide- ide baru yang 

belum pernah ada. Kreatif tidak hanya demikian, tetapi kreatif juga sebuah 

kombinasi baru yaitu kumpulan gagasan yang sudah ada.  

     Proses berpikir imajinatif yang juga disebut kemampuan berpikir kreatif 

(creative thinking), di mana yang bersangkutan mempunyaikemampuan 

memperkirakan dan membuat kesimpulan yang bersifat baru, asli, cerdik, dan 

mengagumkan. Orang yang demikian mampu mengeksplorasi terhadap areal 

baru, terutam intelegensi. (menurut Purnamaningrum dalam nuraini, Desi Nurani) 

Indikator aspek kemampuan berpikir kreatif siswa diantaranya yaitu kemampuan 

berpikir lancar (fluency), kemampuan berpikir luwes (flexibility), kemampuan 

berpikir keaslian (originality), kemampuan memperinci (elaboration), dan  

kemampuan mengevaluasi (evaluation). 
20

 

3. Kelebihan Model Contextual Teaching Learning (CTL) 

     Kelebihan yang diperoleh dalam pelaksanaan materi ajar pada proses 

pembelajaran  menurut Santayasa yaitu seperti berikut ini : 

a. memotivasi peserta didik 

b. dilaksanakan latihan awal untuk menguji peserta didik 

c. peserta didiik mampu memperoleh nilai yang sewajar dengan 

kemampuannya 

d. pembagian materi ajar yang seimbang persemester nya 

e. pemebelajaran akan lebih bermanfaat sebab materi ajar dibuat menurut 

tingkatan akademiknya.
21

 

 

                                                             
19

 jhonson elaine B, CTL- Contextual Teaching and Learning Menjadikan Kegiatan 

Belajar Mengajar Mengasyikan Dan Bermakna (Bandung: Kaifa, 2016). 
20

Desi Nurani, Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran Biologi Kelas X 
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Vol. 5, 2017. 
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Zuliyanti And Pujiastuti, “Model Contextual Teaching Learning (CTL) Untuk 
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4. Kelemahan model  Contextual Teaching Learning (CTL) 

     Kelemahan yang dihasilkan dalam proses pembelajaran menurut roswan, 

syarifah adalah :  

a. peran guru tidak lagi menjadi sumber informasi 

b. sangat membutuhkan arahan atau pusat perhatian dari peserta didik 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
22

 

C.  Pembelajaran Giving Question And Getting Answer 

1. Pembelajaran Giving Question And Getting Answer 

     Model Giving Question And Getting Answer ditemukan oleh Spancer Kagan, 

orang berkebangsaan Swiss pada tahun 1963. Model pembelajaran ini merupakan 

model pembelajaran yang sumber utama nya adalah peserta didik (student 

centered) yang dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik dan melatih 

peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran.
23

 Sedangkan menurut Suprijono, 

mengatakan bahwa model ini merupakan modifikasi dari metode tanya jawab dan 

metode ceramah yang bermanfaat untuk melatih peserta didik dalam keterampilan 

bertanya dan menjawab pertanyaan.
24

 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Giving Question And Getting Answer 

     Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran Giving Question And 

Getting Answer yaitu sebagai berikut : 

a. Membuat dua potongan kertas sebanyak 2 kali jumlah peserta didik di 

dalam kelas.  

b. Bagilah kelompok menjadi 4-5 kelompok di setiap kelas.  

c. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan 

dan penjelasan yang dituliskan di masing-masing kertas. 

d. Pada setiap kelompok diberikan kesempatan mengambil potongan kertas 

tersebut yang terdiri dari pertanyaan dan penjelasan materi secara acak 

(random). 

e. Setiap kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut dan 

menyampaikan penjelasan materi yang terdapat pada kertas kedua. 

f. Lanjutkan proses ini sesuai dengan ketentuan waktu yang ada. 

g. Akhiri pembelajaran dengan memberikan kesimpulan atau rangkuman 

terhadap materi yang dipelajari.
25
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3. Kelebihan pembelajaran Giving Question And Getting Answer 

     Kelebihan penerapan menurut Suprijono dari model pembelajaran Giving 

Question And Getting Answer ialah sebagai berikut : 

a. Dapat membangun keaktifan dalam kelas. 

b. Diberikan peluang untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami bagi 

setiap peserta didik. 

c. Dalam hal menyampaikan pendapat peserta didik didorong lebih berani. 

d. Pada saat peserta didik meyampaikan pendapat di kelas dapat mempermudah 

guru mengetahui penguasaan materi dari setiap anak. 

4. Kelemahan pembelajaran Giving Question And Getting Answer 

      Kelemahan penerapan menurut Suprijono dari model pembelajaran Giving 

Question And Getting Answer ialah sebagai berikut : 

a. pertanyaan hakekatnya sifatnya hanyalah sebuah hafalan 
26

 

D. Keterampilan bertanya 

1.Pengertian bertanya 

     Keterampilan bertanya merupakan unsur penting yang perlu dikuasai peserta 

didik, mengingat bahwa peserta didik perlu mendalami materi yang dibahas 

dalam proses belajar mengajar, bertanya untuk mengetahui sesuatu yang belum 

jelas atau belum dipahami maka dari itu pertanyaan yang hendak ditanyakan 

adalah sesuatu yang belum dimengerti.
27

 

     Menurut Harsanto, Untuk mengembangkan pola pikir peserta didik, kegiatan 

bertanya merupakan suatu usaha dalam mengembangkan pemikiran tersebut 

untuk menjadi suatu usaha peserta didik dalam memperlihatkan kecakapan, 

tingkah laku dan keterampilan pada susatu materi ajar yang berikan dalm proses 

pembelajaran, meningktakan sikap saling berinteraksi yang baik yaitu dengan 

memberi dan menerima suatu pendapat atau informasi, rasa tanggung jawab 

peserta didik dapat ditingkatkan pada pertanyaan yang diberikan maupun jawaban 

yang diberikan kepada penanya sehingga terjaga kebenarannya berdasarkan teori 

yang ada. 
28
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Tabel 2.1
29

 

Tabel Indikator Keterampilan Bertanya 

Aspek yang diamati indikator 

Keterampilan bertanya 

tingkat dasar 

Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat  

Pemberian acuan  

Pemusatan  

Pemindahan giliran  

Penyebaran pertanyaan  

Pemberian waktu berpikir  

Pemberian tuntutan  

Keterampilan bertanya 

tingkat lanjut 

Pengubahan tingkat kognitif dalam menjawab  

Pengaturan urutan pertanyaan  

Penggunaan pertanyaan pelacak  

Mendorong terjadinya peningkatan interaksi 

 

2. Faktor-faktor rendahnya keterampilan bertanya 

     Faktor-faktor penyebab peserta didik enggan bertanya diantaranya disebabkan 

peserta didik acuh terhadap materi, menganggap materi tidak mutakhir, takut 

dianggap bodoh, gurunya tidak suka bertanya, dan anggapan bahwa pembelajaran 

itu tugasnya guru, bukan tugasnya siswa sehingga berpikir siswa tidak perlu 

capek-capek menyusun pertanyaan dalam pembelajaran. Padahal kemampuan 

untuk mengajukan pertanyaan yang baik menjadi sangat penting dalam beberapa 

tahun terakhir karena ledakan informasi dan kebutuhan bagi individu untuk 

secara efektif mengelola interaksi mereka dengan suatu informasi, baik secara 

pribadi maupun profesional. Orang-orang di semua profesi harus memperbarui 

pengetahuan dan keterampilan mereka terus-menerus melalui mengajukan 

pertanyaan dan mencari jawaban.  

     Menurut Urip mengemukakan ada delapan alasan mengapa siswa enggan 

bertanya. Diantaranya yaitu : 

a. Peserta didik tidak paham sedikitpun tentang yang ia pelajari sehingga 

tidak tahu apa yang ditanyakan. 

b. Peserta didik tidak memahami apa yang menjadi kesulitan dirinya selama 

belajar atau selama mengikuti pelajaran di kelas. 

c. Peserta didik menerima apa adanya tentang semua yang ia dengar dari 

guru sehingga tidak terbiasa berpikir kritis. 

d. Peserta didik tidak pernah belajar di rumah, sehingga tak pernah 

menemukan masalah dari keterangan yang disampaikan guru. 

                                                             
29
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e. Peserta didik sudah mengerti tentang apa yang dijelaskan guru, sehingga 

tidak perlu bertanya. 

f. Peserta didik takut pertanyaan yang akan diajukan malah akan 

membuatnya malu, karena dianggap bodoh. 

g. faktor guru yang menyebabkan siswa enggan bertanya, karena ada 

beberapa guru yang sering mengkritik pertanyaan siswa dan tidak 

membantu memperbaiki pertanyaan siswa. 

h. Kadang dalam suatu kelas ada saja siswa yang dominan dibanding yang 

lain, akhirnya siswa lainnya menjadi minder untuk mengajukan 

pertanyaan. 
30

 

     Menurut Matra Pendidikan yang mengungkap ada 3 penyebab utama siswa 

enggan bertanya di kelas:  

a. Cara guru bertanya 

     Tidak jarang guru bertanya sekenanya ketika sedang mengajar, 

mengakibatkan siswa bingung mau menjawab apa. Pertanyaan guru 

datangnya tiba-tiba, membuat siswa terkejut sejenak dan bingung tak tentu 

arah.Seringkali kalimat yang digunakan guru tidak dapat dimengerti oleh 

siswa.Suara dan intonasi guru tidak tepat ketika mengajukan 

pertanyaan.Tatapan mata guru tidak fokus pada siswa 

b. Sikap guru saat mengajar 

     Sikap guru yang kaku dan otoriter dalam mengajar sering berdampak 

secara psikologis terhadap siswa.Siswa akhirnya berpikir lebih baik baik 

diam daripada cari perkara.Mereka jadi takut salah menjawab pertanyaan 

guru 

c. Budaya mengejek di kelas 

     Ini adalah budaya jelek siswa yang harus dikikis habis.Jika ada salah 

seorang siswa bertanya maka teman lainya sering mentertawakan atau 

mengejek.
31

 

     Menurut Chin & Osborne Purnamaningrum kegiatan bertanya mempunyai 

fungsi khusus disebabkan karena sebagai sumber daya potensial untuk proses dan 

belajar. Selain itu, menurut Cuccio-Schirripa & Steiner bertanya juga adalah 

bagian dari kecakapan dalam melatih berpikir secara sistematis atau tersusun, 

pemikiran kritis, berpikir kreatif, dan penyelesaian masalah .
32
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E. Literasi sains 

1. Pengertian Literasi Sains 

     Literasi sains menjadi sangat penting untuk dimiliki peserta didik sebagai 

bekal untuk menghadapi tantangan perkembangan abad 21. Hal tersebut sejalan 

dengan kutipan: 

“Scientific literacy is directly correlated with building a new generation of 

stronger scientific minds that can effectively communicate research science to 

the general public”.  

     Perihal dari kalimat yang dikutip di atas, literasi sains dengan nyata 

berhubungan pada menciptakan generasi selanjutnya dengan harapan mempunyai 

daya pikir dan sikap ilmiah yang kokoh sehingga mampu menyampaikan teori 

dan hasil uji ilmiah kepada masyarakat. Seseorang yang memiliki literasi sains 

adalah orang yang menggunakan konsep sains, mempunyai keterampilan proses 

sains untuk membuat keputusan sehari-hari saat berhubungan dengan orang lain 

dan menilai, termasuk perkembangan sosial dan ekonomi. 
33

 

     Salah satu indikator dari literasi sains adalah proses sains. Keterampilan 

proses sains merupakan salah satu indikator yang sering digunakan oleh para 

ilmuan untuk melakukan sebuah penelitian. Keterampilan proses sains merupakan 

sebuah tindakan dalam melakukan proses pembelajaran untuk mendapatkan 

konsep materi, prinsip, fakta maupun bukti. 
34

 

     Hasil temuan PISA (Programme for International student Assesment) yang 

dilakukan sejak tahun 2000 pun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan 

karena skor rerata peserta didik masih jauh dibawah rata-rata internasional yang 

mencapai skor 500. Nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik Indonesia adalah 

371 pada tahun 2000, 382 pada 2003, dan 393 pada 2006, dengan rata-rata 

kemampuan membaca peserta didik Indonesia hanya mencapai skor 405. Hasil ini 

tentu saja memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan rata-rata 

internasional. Hasil capaian tersebut, rata-rata kemampuan sains peserta didik 

Indonesia baru sampai pada kemampuan mengenali sejumlah fakta dasar, tetapi 

mereka belum mampu untuk mengkomunikasikan dan mengaitkan kemampuan 

tersebut dengan berbagai topik sains, apalagi sampai dengan menerapkan konsep-

konsep.
35
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     Literasi sains (menurut Bybee dalam hemita,resty ) terdiri dari 5 level, yaitu 

terdiri dari sebagai berikut :  

a. Scientific Illiteracy, Yaitu berada di tahap kemampuan kognitif untuk 

mengidentifikasi pertanyaan tentang ilmu pengetahuan 

b. Nominal Scientific Literacy, Yaitu tahap dimana peserta didik mengalami 

miskonsepsi 

c. Functional Scientific Literacy, Yaitu tahapan peserta didik yang mengetahui 

konsep dan dapat menjelaskan konsep dengan benar namun terbatas  

d. Conceptual Scientific Literacy, Yaitu tahapan dimana peserta didik mampu 

mengembangkan pemahamannya terhadap suatu skema konseptual dari 

sebuah ilmu pengetahuan dan mampu menghubungkannya dengan 

pengetahuan yang dimiliki 

e. Multidimentional Scientific Literacy, Yaitu tingkatan dimana peserta didik 

bisa memahami hubungan berbagai konsep antara disiplin ilmu 

pengetahuan satu dengan lainnya dan menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari.
36 

     Menurut  Shwartz yang telah melakukan penelitian pada siswa sekolah 

menengah atas di Israel dan mendapatkan bahwa literasi sains pada level rendah, 

seperti nominal dan fungsional lebih mudah ditingkatkan dibanding literasi sains 

pada tingkat tinggi seperti konseptual dan multidimensional. Hal ini 

menimbulkan pemikiran perlunya mengakomodir literasi sains secara khusus baik 

dalam perencanaan pembelajaran maupun kurikulum agar pengetahuan sains 

siswa benar-benar menjadi bermakna dan applicable.37
 

     Literasi sains adalah sebagai kunci keberhasilan pada pendidikan sains di 

pembelajaran khususnya pelajaran biologi karena Hal itu melukiskan ketetapan 

pebelajaran sains yang sebenarnya. Pendidikan sains di sekolah maupun di 

lingkungan mempunyai peran penting dalam meraih literasi sains masyarakat 

indonesia, oleh sebab itu penting bagi tenaga ajar untuk meningkatkan mutu 

belajar peserta didik dalam proses pembelajaran sains. Pada proses pembelajarn 

sains di lakukan dengan cara meningkatkan keterampilan berpikir (expert 

thinking). Keterampilan inilah yang mampu menjadi patokan dalam mewujudkan 

peserta didik yang berkarakter, karena dengan meningktakan pemikiran yang 

kritis dapat mengurangi dan mencegah peserta didik mengambil kesimpulan dari 

berita yang tidak benar atau tidak konkrit secara ilmiah. 
38
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2. Indikator literasi sains 

Tabel 2.2 
39

 

Indikator literasi sains framework PISA 2019 

Domain literasi sains Indikator literasi sains 

Konteks sains  a. Konteks personal  

b. Konteks lokal  

c. Konteks global   

Pengetahuan/ kontens 

sains  
a. Memahami fenomena sains (memahami 

konsep dengan benar) 
Kompetensi/Proses 

sains  

a. Menjelaskan fenomena sains/ilmiah 

b. Mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah  

c. Menafsirkan data dan bukti secara ilmiah  

Sikap  a. Ketertarikan sains dan teknologi  

b. Menilaipendekatan ilmiah untuk penyelidikan   

c. Persepsi dan kesadaran akan isu lingkungan  

3. Faktor rendahnya literasi sains 

      Dalam laporan hasil PISA 2019 (OECD 2019) dituliskan bahwa rata-rata nilai 

sains siswa Indonesia adalah 382, dimana Indonesia menempati peringkat 62 dari 

70 negara peserta, atau dengan kata lain menempati peringkat kedelapan 

terbawah dari seluruh negara peserta PISA. Rendahnya kemampuan literasi sains 

siswa Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain : 

a. kurikulum dan sistem pendidikan 

b. pemilihan metode dan model pengajaran oleh guru, sarana dan fasilitas 

belajar, sumber belajar, bahan ajar, dan lain sebagainya.  

c. keberadaan sumber belajar siswa, dalam hal ini bahan ajar berbentuk buku, 

yang selama ini masih merupakan sumber utama pembelajaran siswa 

disekolah.
40

 

     Proses evaluasi saat pembelajaran banyak ditemukan permasalahan. 

Pembelajaran sains dibidang pendidikan memiliki tujuan menumbuh kembangkan 

keahlian berpikir logis, dedukasi memakai draf serta dasaer sains. Di indonesia 

juga dapat dikatakan memiliki kemampuan dengan mengenali ingatan rasional 

berlandaskan bukti yang sederhana misalnya pada nama, bukti, kata peristilahan 
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serta ringkasan yang lugas.  Namun, terkadang peserta didik tidak selalu 

menyerap informasi tersebut sepenuhnya. 
41

 

     Menurut Zulfiani Pemerintah telah mengimplementasikan hakekat sains dalam 

pembelajaran IPA yang disusun melalui suatu kurikulum. Menurut Majid, suatu 

kurikulum didukung oleh beberapa komponen kurikulum, diantaranya adalah 

Standar Kompetensi (Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013), Kompetensi Dasar 

dan bahan ajar. Salah satu komponen penting dari perangkat kurikulum 

pendidikan di sekolah adalah bahan ajar. Buku pelajaran sebagai bahan ajar 

merupakan buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap 

kurikulum dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu ketersediaan buku teks yang 

bermutu dan memadai merupakan instrumen untuk menghasilkan keluaran 

pendidikan yang bermutu. Sebagai perangkat pembelajaran, buku teks sangat 

bermakna dalam memacu, memajukan, dan mencerdaskan peserta didik.
42

 

F. Kajian Materi Pembelajaran Yang Diteliti 

1. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan43  

a. Organ tumbuhan  

1) Akar 

     Akar sebagai organ pada tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan 

yang berbeda. Fungsi utama organ akar pada tumbuhan, yaitu sebagai alat 

absorbsi air, nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah, 

dan pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya.. 

     Kemampuan akar untuk menerobos lapisan tanah disebabkan karena 

akar memiliki lapisan pelindung yang disebut kaliptra  (tudung akar). 

Kaliptra dapat kita temukan pada akar-akar tumbuhan monokotil maupun 

dikotil. Bagian akar terbagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. 

Struktur luar akar terdiri atas tudung akar, batang akar, percabangan akar 

(hanya pada dikotil), dan  bulu-bulu akar. Sementara itu, struktur bagian 

dalam akar (anatomi akar) terbentuk oleh jaringan epidermis, korteks, 

endodermis, dan stele  (silinder pusat).Berikut akan diuraikan setiap bagian 

dari anatomi akar. 
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Gambar 2.1 

Anatomi Akar 

(sumber : Biologi kelas XI revisi. 2017) 

a) Epidermis 

      Jaringan epidermis akar merupakan lapisan yang hanya terdiri dari 

satu lapisan sel. Keadaan sel-sel yang menyusun epidermis akar sangat 

rapat, tetapi karena dinding sel epidermisnya tipis, akar mudah ditembus 

oleh air. Air dan garam-garam mineral yang terlarut di dalamnya masuk 

pertama kali melalui rambut-rambut akar, bagian di antara epidermis 

akar, atau melalui dinding sel epidermis akar itu sendiri. 

     Jaringan epidermis pada akar tumbuhan tidak mengandung kutikula. 

Pada tanaman anggrek terdapat akar yang disebut akar gantung (akar 

udara). Akar udara ini dapat berkembang menjadi velamen, yaitu jaringan 

yang hanya terdiri atas beberapa lapis sel. 

b) Korteks  

     Korteks adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh berbagai sel 

yang membentuk beberapa lapisan. Pada korteks ini terdapat jaringan 

parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks tersusun oleh sel-sel yang 

susunannya longgar, yang menghasilkan ruang di antara sel-selnya 

disebut rongga antarsel. Rongga antarsel bermanfaat untuk proses 

pertukaran gas.  

c) Endodermis  

     Endodermis merupakan bagian dari jaringan akar yang terdiri atas satu 

lapisan sel. Pada arah radial dan transversal lapisan dinding sel 

endodermis terdapat penebalan yang dihasilkan dari endapan zat yang 

disebut suberin. Zat suberin (gabus) memiliki sifat kedap air (tidak dapat 

ditembus).  

     Penebalan pada dinding sel jaringan endodermis tampak berupa titik-

titik yang disebut  titik caspary. Deretan titik caspary selanjutnya 

membentuk pita caspary. 
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d) Stele (Silinder Pusat)  

     Silinder pusat terbentuk oleh berkas-berkas pengangkut dan beberapa 

jaringan lain. Berkas pengangkut yang membentuk silinder pusat, yaitu 

xilem, floem, dan perisikel. 

     Letak xilem dan floem pada silinder pusat tumbuhan monokotil 

berselingan tersusun secara teratur sehingga membentuk jari-jari atau  

radial  (berbentuk lingkaran). Pada tumbuhan dikotil, xilemnya terletak di 

pusat akar dan floemnya mengelilingi xilem. Oleh karena itulah, lapisan 

ini disebut silinder pusat. Pada tumbuhan dikotil, di antara xilem dan 

floemnya terdapat lapisan kambium. 

     Fungsi lapisan kambium ke arah luar yaitu untuk membentuk bagian 

kulit, sedangkan ke arah dalam untuk membentuk bagian kayu. 

      Selain ke empat lapisan akar di atas, pada lapisan terluar dari akar, 

yaitu di lapisan terluar silinder pusat, juga terdapat perisikel atau 

perikambium. Perisikel ini merupakan jaringan khusus yang berfungsi 

untuk membentuk percabangan pada akar.
44

 

2) Batang  

     Fungsi utama batang pada tumbuhan adalah tempat lewatnya air yang 

telah diserap akar menuju daun, menopang cabang dan daun, menentukan 

tata letak daun, dan sebagai tempat cadangan makanan. Bagian-bagian 

batang tumbuhan dikotil memiliki persamaan dengan bagian-bagian yang 

terdapat pada akarnya. 

     Pada percabangan batang sering kali terdapat kuncup-kuncup yang 

terletak dibagian samping batang. Kuncup-kuncup ini nantinya merupakan 

unsur pembentuk cabang. Batang pada tumbuhan angiospermae terbagi 

menjadi tiga jenis. Ketiga jenis batang ini menjadi dasar untuk 

mengklasifikasikan tumbuhan tersebut. Ketiga jenis batang itu, yaitu 

kalmus (tipe batang pada tumbuhan rumput), herbaseus (tipe batang yang 

berair), dan tipe batang yang berkayu. 

     Secara anatomi, struktur akar dan batang tidak terlalu jauh berbeda. 

Perbedaan keduanya hanya dalam hal ada tidaknya endodermis. Pada akar 

terdapat lapisan endodermis, sedangkan pada batang tidak terdapat lapisan 

endodermis. Susunan lapisan batang dari luar ke dalam, yaitu epidermis, 

korteks, dan stele (silinder pusat). perhatikan gambar dibawah ini.
45
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Gambar 2.2 

Anatomi batang 

(sumber : Biologi kelas XI revisi. 2017) 

3)  Daun  

     Daun merupakan modifikasi dari batang. Daun merupakan bagian tubuh 

tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil sehingga kegiatan 

fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Daun memiliki bentuk dan 

ukuran tertentu sehingga dapat melakukan tugas penting, membuat 

makanan seefisien mungkin. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap dan 

teduh memiliki daun yang lebar agar dapat menangkap sinar matahari 

sebanyak mungkin. Di daerah yang banyak hujan, daun sering memiliki 

lapisan yang mengkilat dan tahan air. Beberapa daun memiliki duri untuk 

melindungi diri, sementara daun lainnya tebal dan kuat untuk bertahan di 

udara dingin. 

     Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat 

terjadinya transpirasi atau proses menguapnya air pada daun. Selain itu 

daun juga berfungsi sebagai organ pernapasan atau respirasi. Pada 

tumbuhan tertentu, daun juga bisa berfungsi sebagai alat reproduksi 

vegatatif, misalkan pada tanaman cocor bebek. 

 
Gambar 2.3 

Anatomi daun  

(sumber : Biologi kelas XI revisi. 2017) 
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     Secara morfologis dan anatomi, daun merupakan organ tumbuhan yang 

paling bervariasi. Daun dapat dibedakan, menjadi beberapa bagian, yaitu 

pangkal daun, tangkai daun, dan helaian daun. Bentuk, struktur, dan ukuran 

daun pada tumbuhan berbeda-beda. Hal ini, digunakan untuk klasifikasi 

tumbuhan. Daun tersusun atas tiga tipe sistem jaringan, yaitu epidermis, 

mesofil, dan jaringan pembuluh.
46

 

a) Jaringan Epidermis  

     Daun memiliki epidermis pada bagian permukaannya, baik permukaan 

atas, dinamakan permukaan adaksial, maupun pada permukaan bawah, 

yang dinamakan permukaan abaksial. 

     Sel epidermis umumnya tersusun rapat membentuk suatu lapisan yang 

kompak, tanpa ruang interseluler. Pada beberapa tumbuhan, sel-sel 

epidermis memanjang yang disebut sel panjang. Di sebelah atas tulang 

daun terdapat sel pendek yang terdiri atas dua tipe sel, yaitu sel silika dan 

sel gabus. 

     Pada epidermis terdapat hubungan yang putus-putus oleh suatu lubang 

yang sangat kecil. Bagian tersebut adalah ruang antarsel yang dibatasi 

oleh dua sel khusus yang disebut sel penjaga. Sel penjaga bersama-sama 

membentuk stroma. Jadi, stomata terdiri atas sel penutup yang 

berkloroplas, sel yang tidak berkloroplas, dan celah stomata. 

     Stomata berfungsi dalam pertukaran gas dan penguapan air. Pada 

tumbuhan darat, stomata umumnya terletak pada bagian bawah 

permukaan daun. Sedangkan, pada tumbuhan air, stomata terletak pada 

permukaan atas daun.
47

 

b) Jaringan Mesofil  

     Mesofil adalah jaringan yang bersifat parenkim, di sebelah dalam 

epidermis. Mesofil terdiri atas jaringan palisade dan jaringan bunga 

karang (jaringan spons). Kedua jaringan tersebut banyak mengandung 

kloroplas sehingga menjadi tempat terjadinya fotosintetis. Jaringan 

palisade terletak langsung di bawah epidermis, tetapi kadang-kadang ada 

hipodermis di antara epidermis dan jaringan palisade.
48

 

c) Jaringan Pembuluh  

     Jaringan pembuluh pada daun terdapat pada tulang daun. Selain itu, 

pada daun terdapat urat-urat halus yang berperan sebagai pembuluh nadi 

                                                             
46
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yang membawa makanan ke seluruh tubuh. Tulang daun berfungsi untuk 

menguatkan daun. Selain itu, urat-urat daun pada tumbuhan berperan 

sebagai kerangka daun.
49

 

b. Jaringan tumbuhan  

1) Jaringan Meristem (Jaringan Embrional) 

     Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu 

membelah atau bersifat embrional, dan belum mengalami diferensiasi atau 

spesialisasi. sel-sel jaringan meristem umumnya berdinding tipis, memiliki 

bentuk dan ukuran yang sama, kaya protoplasma yang tidak mengandung 

kristal dan cadangan makanan, inti selnya berukuran relatif besar, plastida 

nya belum matang, serta umumnya memiliki rongga sel yang amat kecil. 

     Berdasarkan letaknya jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu 

sebagai berikut: 

 Meristem apikal atau meristem ujung, letaknya di ujung batang atau 

ujung akar. 

 Meristem lateral atau meristem samping, terletak di samping batang 

atau akar, berupa kambium dan kambium gabus. 

 Meristem interkalar atau meristem antara, yaitu meristem yang 

letaknya diantara jaringan dewasa, misalnya di Pangkal ruas-ruas 

batang.
50

 

 

Gambar 2.4  

Jaringan meristem 

(Sumber : Journal BIOEDUSCIENCE 04, no. 01 (2020): 84) 
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     Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu sebagai berikut :  

 Promeristem, adalah jaringan meristem pada saat tumbuhan masih 

dalam tingkat embrio 

 Meristem primer adalah meristem hasil perkembangan langsung dari 

sel-sel embrional. Contoh dari meristem primer adalah meristem yang 

terdapat pada ujung akar dan ujung batang titik Aktivitas meristem ini 

akan mengakibatkan batang dan akar tumbuh memanjang.  

 Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah 

mengadakan diferensiasi, yaitu kambium dan kambium gabus yang 

terjadi dari parenkim dan kolenkim. Aktivitas meristem sekunder akan 

menghasilkan jaringan sekunder, yang mengakibatkan bertambah 

besarnya akar dan batang.
51

 

c. Jaringan Parenkim (Jaringan Dasar)  

     Ciri jaringan ini, yaitu sel-sel penyusunnya berukuran besar dan memiliki 

dinding sel yang tipis. Parenkim umumnya memiliki susunan sel yang 

renggang sehingga banyak terdapat ruang antarsel. Protoplasmanya memiliki 

vakuola yang besar . Jaringan ini berfungsi sebagai jaringan pengisi. Oleh 

karena itu, jaringan ini terdapat di seluruh bagian tubuh tumbuhan.
52

 

     Jaringan parenkim juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan 

makanan dan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dengan kata lain, 

jaringan parenkim merupakan tempat terjadinya proses metabolisme pada 

tumbuhan. Perhatikan gambar dibawah ini 

 
Gambar 2.5 

Jaringan parenkim 

(Sumber : Journal BIOEDUSCIENCE 04, no. 01 (2020): 86) 
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     Sel-sel parenkim yang terdapat di daun mengandung klorofil. Sel-sel 

parenkim ini disebut mesofil. Mesofil terdiri atas jaringan dasar dan jaringan 

bunga karang (spons) yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis 

pada daun. Sel-sel parenkim yang mengandung klorofil dan berada di luar 

daun disebut klorenkim. 

     Jaringan parenkim dapat bermodifikasi sesuai dengan fungsinya. 

Parenkim modifikasi tersebut adalah parenkim asimilasi (klorenkim), 

parenkim penimbun, parenkim air dan parenkim penyimpanan udara 

(aerenkim).
53

 

d. Jaringan Penguat (Sklerenkim dan Kolenkim)  

     Kolenkim terdapat di dasar epidermis batang dan berfungsi untuk 

menguatkan batang muda, tangkai daun, dan akar. Sklerenkim berfungsi 

menyokong dan menguatkan jaringan dewasa.
54

 Perhatikan Gambar dibawah 

ini : 

 
Gambar 2.6 

Jaringan penguat (kolenkim) 

 

Gambar 2.7 

Jaringan penguat (Sklerenkim) 

(Sumber : Journal BIOEDUSCIENCE 04, no. 01 (2020): 87) 
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     Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel yang bagian sudut dindingnya 

mengalami penebalan seluosa. Sel-sel jaringan kolenkim mempunyai 

protoplasma dan tidak mempunyai dinding sekunder, tetapi memiliki dinding 

primer yang lebih tebal dibandingkan yang terdapat pada parenkim. 

Biasanya kolenkim berkelompok membentuk untaian atau silinder. 

     Kolenkim tidak memiliki dinding sekunder dan bahan penguat (lignin), 

oleh karenanya kolenkim dapat menyokong batang tanpa menghambat 

pertumbuhan batang tersebut. Kolenkim akan mengalami pertumbuhan 

mengikuti daun dan akar yang disokongnya. 

     Berbeda dari kolenkim, sklerenkim tersusun atas sel-sel mati yang 

seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan sehingga lebih kuat 

strukturnya. Keadaan sklerenkim yang lebih kuat daripada kolenkim ini 

disebabkan karena dindingnya mengandung lignin. 

    Terdapat dua jenis sel sklerenkim, yaitu fiber dan sklereida. Bentuk fiber 

umumnya berupa serat, sedangkan sklereida lebih pendek daripada fiber. 

Fiber banyak ditemukan pada tumbuhan berserat, dan sklereida 

menyebabkan kulit kacang dan kulit biji menjadi keras.
55
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G. Kerangka Berpikir 

Gambar  2.7 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Eksperimen 

Menerapkan Model Pembelajaran 

Contextual Teaching And 

Learning Tipe Giving Question 

And Getting Answer  

 

Terdapat perbedaan hasil keterampilan bertanya dan literasi sains biologi pada materi 

struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dengan menggunakan model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning Tipe Giving Question And Getting Answer  

 

Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Tipe Giving Question 

And Getting Answer terhadap keterampilan bertanya dan literasi sains biologi 

 

Kelas Kontrol 

Menerapkan Model 

Pembelajaran Konvensional 

 

Tes keterampilan bertanya (lembar 

observasi)   

Tes literasi sains (soal essay) 

Tes keterampilan bertanya (lembar 

observasi)   

Tes literasi sains (soal essay) 

 

Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Tipe Giving Question And Getting Answer  
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H. Hipotesis 

     Hipotesis penelitian ialah suatu dugaan sementara untuk mengetahui 

kebenarannya pada suatu objek yang akan di uji berdasarkan fakta-fakta. Hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Hipotesis teoritis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning (CTL) Type Giving Question And Getting 

Anwer terhadap keterampilan bertanya dan literasi sains di SMA Negeri 1 

Kotaagung ) 

2. Hipotesis statistik  

   :       (Tidak terdapat pengaruh dari Model Pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL) Type Giving Question And Getting Anwer 

terhadap keterampilan bertanya di SMA Negeri 1 Kotaagung ) 

    :      (Terdapat pengaruh dari Model Pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning (CTL) Type Giving Question And Getting Anwer terhadap 

keterampilan bertanya di SMA Negeri 1 Kotaagung ) 

   :       (Tidak terdapat pengaruh dari Model Pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL) Type Giving Question And Getting Anwer 

terhadap literasi sains biologi di SMA Negeri 1 Kotaagung ) 

    :       (Terdapat pengaruh dari Model Pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning (CTL) Type Giving Question And Getting Anwer terhadap 

literasi sains biologi di SMA Negeri 1 Kotaagung ). 
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