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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL GUIDED DISCOVERY LEARNING BERBASIS 
PERFORMANCE ASSESSMENT TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS 

PESERTA DIDIK KELAS VII PADA MATERI
KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP

Oleh:
Desy Annisa

Pembelajaran IPA di kelas masih terpusat pada pendidik, pendidik pernah 
sesekali menempatkan peserta didik dalam kelompok diskusi, namun pembelajaran 
berkelompok tidak dijadikan pembiasaan dan lebih sering pendidik yang 
menyampaikan materi pelajaran secara lisan dan penilaiannya hanya sebatas 
mengerjakan soal-soal yang terdapat pada buku paket. Selain itu keterampilan proses 
sains di sekolah belum dikembangkan, sehingga perlu suatu usaha untuk 
mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model guided discovery 
learning berbasis performance assessment terhadap keterampilan proses sains peserta 
didik kelas VII pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMPN 19 Bandar Lampung
2015/2016. Model guided discovery learning ini bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan bantuan 
pendidik.

Metode penelitian ini menggunakan quasi eksperimen dengan populasi 
seluruh peserta didik kelas VII. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini acak 
kelas. Sampel tersebut berjumlah dua kelas yaitu kelas E sebagai kelas eksperimen 
dan kelas F sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
tes keterampilan proses sains dan lembar observasi. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Uji t independent. 

Pengolahan data dari hasil uji normalitas dan homogenitas dengan 
menggunakan dihitung dengan menggunakan program SPSS Versi 17, diperoleh 
bahwa data hasil tes dari kedua kelas sampel tersebut normal dan homogen sehingga 
untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji t independent. Menurut hasil penelitian 
dan pembahasan perhitungan uji t independent diperoleh sig (2-tailed) yaitu 0,000 <
0,025 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil persentase klasifikasi keterampilan 
proses sains diperoleh 73,33% pada kategori baik dan 26,67% pada kategori cukup 
baik. Sehingga model pembelaajaran guided discovery learning berbasis performance 
assessment berpengaruh terhadap keterampilan proses sains peserta didik.

Kata kunci: guided discovery learning, performance assessment, keterampilan proses 
sains
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MOTTO

اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي 

بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیلِِھ ۖ َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَمُ 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. “(QS. An-Nahl : 125)1

                                                          
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Cv Alwaah, 
Semarang, Hal. 421.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses aktif dalam melaksanakan suatu kegiatan yang 

berkelanjutan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Proses 

Pendidikan berupaya mengembangkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 ayat 1 disebutkan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagaaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara.”1

Merujuk Undang-Undang di atas pendidikan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki sikap-

sikap yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai tujuan 

yang diharapkan oleh semua lembaga melalui proses pembelajaran dimana 

pendidikan menjadi titik tolak dari keberhasilan suatu negara.

                                                          
1 Wahab Jufri. Belajar dan Pembelajaran Sains. Pustaka Reka Cipta. Bandung. 2013. Hal 39



Secara lebih luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan 

langkah-langkah tertentu sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman, 

pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran.

Sejalan dengan uraian tersebut, pendidikan juga mempunyai kedudukan yang 

penting dalam islam. Allah mengangkat derajat manusia yang berilmu hal ini 

sesuai dengan Firman Allah SWT dalam (Q.S Al –Mujadilah: 11).

    
Artinya :
Hai orang-orang beriman, Apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.2

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa Islam sangat menghargai orang-

orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan akan 

ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dan itu berarti bahwa setiap umat Islam 

diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk menguasai berbagai macam ilmu 

pengetahuan tertentu harus melalui proses pendidikan. Pendidikan akan 

                                                          
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Cv Alwaah, 
Semarang, Hal. 910.



senantiasa menjadi perhatian dan terus dikembangkan dalam rangka memajukan 

kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Undang-Undang

nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pasal 4, bahwa:

Pendidikan nasional mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan yang kukuh dan dapat berdiri sendiri serta 
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.3

Sesuai undang-undang diatas dijelaskan bahwa pendidikan nasional indonesia 

mempunyai tujuan yang ditujukan kepada anak bangsa untuk dapat 

menyempurnakan akal budi, ketajaman dalam berfikir dan tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan di dalam semua bidang, contohnya seperti 

dalam bidang religius atau keagamaan, sikap, teknologi dan interaksi di dalam 

masyarakat. 

Semua lembaga (institusi) pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan 

jenjang pendidikan yang diembannya, masing-masing memiliki tujuan 

pendidikan yang seluruhnya mengacu dan mendukung ketercapaian tujuan 

pendidikan nasional tersebut. Memiliki tujuan antara lain, mata pelajaran IPA di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan  ke jenjang selanjutnya. Dari uraian tersebut bahwa penyelenggaraan 

mata pelajaran IPA di SMP dimaksudkan sebagai wahana atau sarana untuk 

melatih peserta didik agar dapat menguasai ilmu pengetahuan yang terus 
                                                          

3 Nuryani Y Rustaman, et.al, Strategi Belajar Mengajar Biologi, UPI, Bandung, 2003, h. 33



berkembang, konsep dan prinsip IPA serta memiliki keterampilan proses sains. 

setelah tujuan tersebut dipenuhi atau didapatkan hal tersebut akan berguna untuk 

pendidikan peserta didik di jenjang selanjutnya. 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut ditekankan bahwa, keterampilan 

proses sains peserta didik perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA. 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki dan 

digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti suatu fenomena alam.

Keterampilan proses sains menekankan proses pembelajaran dapat memberikan 

pengalaman belajar kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki berbagai 

macam aspek keterampilan.

Keterampilan proses sains penting dikembangkan untuk memberikan 

pengalaman langsung, sebagai pengalaaman dalam proses pembelajaran, dan 

didasari kegiatannya sedang berlangsung. Dengan pengalaman langsung 

seseorang akan lebih menghayati proses yang sedang berlangsung. Keterampilan 

proses sains menekankan bagaimana peserta didik belajar, bagaimana mengelola 

perolehannya, sehingga mudah dipahami dan digunakan dalam kehidupan di 

masyarakat. 

Keterampilan proses sains peserta didik dapat dicapai dengan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi antara  

pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Proses 

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran 



merupakan perubahan yang relatif permanen dalam prilaku manusia sebagai hasil 

dari latihan dan penguatan. Tujuan dari kegiatan pengalaman langsung yaitu 

untuk menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.

Keterampilan proses sains merupakan perpaduan dari berbagai keterampilan 

intelektual yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Kemampuan

berpikir peserta didik akan berkembang dan dikomunikasikan secara jelas dan 

teliti dapat melalui tabel, grafik, gambar, diagram atau bahasan isyarat. Menurut 

teori belajar ausubel, peserta didik belajar dengan perolehan informasi melalui 

penemuan, maka belajar ini menjadi belajar yang bermakna. Hal ini termasuk 

apabila informasi yang diperolehnya dapat berkaitan dengan konsep atau 

informasi yang sudah ada padanya. 

Ditinjau dari dari beberapa teori diatas bahwa adanya kemampuan dan tahap 

intelektual serta pandangan belajar terhadap perkembangan pengetahuan peserta 

didik, maka cara belajar peserta didik dengan mengembangkan berbagai aspek 

discovery akan memberikan hasil yang bermakna. Hal tersebut dapat terjadi jika 

dikembangkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

keterampilan proses sains.4 Pada setiap proses pembelajaran akan melibatkan 

aspek strategi, media dan evaluasi. Salah satunya yaitu penggunaan model 

pembelajaran.

                                                          
4 Muh Tawil & Lilia Sari, Keterampilan-Keterampilan Sains Dan Implementasinya Dalam 

Pembelajaran IPA, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2014, h. 9



Model pembelajaran adalah suatu konsep atau suatu struktur yang digunakan 

sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran. Model-

model pembelajaran disusun berdasarkan berbagai pokok dasar berpikir atau 

teori pengetahuan. Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai struktur pilihan,

artinya para pendidik diperbolehkan untuk menentukan model pembelajaran 

yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Para ahli menyusun 

model pembelajaran didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam 

pembelajaran, seperti teori sosiologis, psikologis, analisis sistem atau teori lain 

yang mendukung.

Berkaitan dengan penilaian dalam pembelajaran biologi terdapat suatu 

penilaian hasil dan penilaian proses pembelajaran. Penialaian hasil belajar 

sering dikenal dengan penilaian sumatif, sementara berkaitan dengan penilaian 

formatif yang lebih sering disebut dengan assessment suatu penilaian yang 

melibatkan proses. Assessemnt melibatkan pengukuran dan sekaligus melihat 

potensi ke depan seorang peserta didik. Assessement proses pembelajaran 

menekankan pada penilaian pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

pendidik meliputi kefektifan model pembelajaran yang dilaksankan, keefektifan 

media pembelajaran, cara mengajar yang dikembangkan, minat, dan sikap serta 

cara belajar peserta didik.

Pada hakikatnya IPA disusun atas dasar produk, proses, dan sikap ilmiah.

Produk yaitu hasil dari sebuah proses seperti karya tulis yang disajikan dalam 



bentuk presentasi yang peserta didik susun dan ciptakan sendiri. Produk hasil 

belajar IPA yg terdiri dari fakta, konsep, prosedur,prinsip, hukum dan teori yang 

mencapai suatu ilmu. Sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk 

melengkapi pengetahuan maupun untuk menemukan pengetahuan yang baru.

Selama berperoses untuk menemukan produk IPA, proses untuk dapat membuat  

mengetahui tentang fakta dan konsep tersebut melalui kegiatan ilmiah. Yang 

lebih dikenal dengan metode ilmiah. Tetapi, pada saat melakukan kegiatan 

metode ilmiah tersebut harus diiringi dengan suatu sikap yaitu sikap ilmiah. 

Sikap ilmiah yang dimaksud adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang 

peneliti untuk dapat melalui proses penelitian yang benar dan hasil yang baik. 

Assessment dalam pembelajaran IPA selama ini sering dilakukan pada setiap 

akhir proses pembelajaran. Bisa dikatakan, assessment pada saat proses 

pembelajaran belum dilakukan oleh pendidik sehingga peserta didik hanya dinilai 

melalui segi produk bukan proses. Assessment seperti ini membuat peserta didik 

kurang antusias mengembangkan keterampilan proses yang dimilikinya sehingga 

peserta didik kurang dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Assessment

dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik untuk lebih giat 

belajar untuk memahami konsep pembelajaran, mengembangkan kreativitas 

peserta didik sehingga menumbuhkan minat belajar, dan menghasilkan prestasi 

belajar yang optimal.



Berkaitan dengan kondisi lemahnya pembelajaran keterampilan proses sains

peserta didik di indonesia, sejalan dengan pra penelitian di SMPN 19 Bandar 

Lampung diketahui pendidik belum mengembangkan keterampilan proses sains 

di kelas. Hal ini karena pendidik belum memahami definisi, indikator, dan 

instrumen yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses sains. 

Kondisi ini diindikasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus 

pendidik yang belum memunculkan aspek-aspek keterampilan proses sains, 

karena pembelajaran yang dikembangkan oleh pendidik hanya bersifat satu arah. 

pendidik mendominasi pembelajaran dan peserta didik hanya menerima apa yang 

telah disampaikan oleh pendidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik bidang studi IPA yang 

menyatakan bahwa materi pembelajaran disampaikan secara lisan dan 

mengerjakan soal-soal yang terdapat pada buku paket, pendidik pernah sesekali 

menempatkan peserta didik dalam kelompok diskusi, namun pembelajaran 

berkelompok tidak dijadikan pembiasaan dan lebih sering pendidik yang 

menyampaikan materi. Berlandaskan dari hasil belajar peserta didik diperoleh 

data sebagai berikut: 



Tabel 1.2
Data Perkembangan Hasil Belajar Peserta Didik Dari Tahun 2014/2015 Nilai 

Rata-Rata Kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung

No Mapel

Mid 
Semester

Semester
Mid 

Semester Semester Rerata

GL.14/15 GL.14/15 GP.14/15 GP.14/15 14/15

1 IPA 53 63 51 61 57

Sumber: Data perkembangan hasil belajar peserta didik dari tahun 2014/2015 Nilai rata-rata Kelas VII 
SMPN 19 Bandar Lampung.

Tabel 1.3
Hasil Ujian Akhir Semester Ganjil tahun pelajaran 2015/2016 

Peserta Didik Kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung

No Kelas Kategori IPA

1 Kelas 7

Nilai rata-rata 3,55

Nilai tertinggi 6,75

Nilai terendah 1,25

Standar deviasi 0,87
Sumber : Hasil ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 Peserta Didik Kelas VII SMP N 
19 Bandar Lampung.

Berdasarkan Tabel 1.2 dan 1.3 diketahui profil hasil belajar peserta didik kelas 

VII SMPN 19 Bandar Lampung ini menunjukkan pola hasil belajarnya rendah. Poin 

penting yang perlu digaris bawahi dari data diatas bahwa aspek-aspek yang diukur 

selama ini masih pada kegiatan memperoleh pengetahuan, hal ini membuktikan 

bahwa keterampilan proses sains belum diukur. Melihat kondisi tersebut, maka perlu 

solusi agar keterampilan proses sains dapat di kembangkan dalam proses 

pembelajaran di kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung, berdasarkan persoalan 

tersebut penulis mendesain salah satu pembelajaran yang diduga dapat 



mengembangkan keterampilan proses sains adalah model pembelajaran guided 

discovery learning berbasis performance assessment. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery 

learning dilakukan oleh peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menemukan informasi dengan bantuan pendidik. Hal inilah yang melatar 

belakangi peneliti menggunakan model ini, Model guided discovery learnig

menempatkan peserta didik lebih banyak belajar sendiri untuk mengembangkan 

kreatifitasnya dalam memecahkan suatu masalah peserta didik. Peranan pendidik

dalam model ini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Peserta didik digiring 

atau didorong untuk melakukan kegiatan eksperimental, sedemikian sehingga pada 

akhirnya peserta didik dapat menemukan sesuatu yang diharapkan.

Pengetahuan yang didapatkan dengan model pembelajaran guided discovery 

learning menghasilkan beberapa hal positif. Pertama, pengetahuan nya bertahan lebih 

lama didalam ingatan dan lebih mudah diingat oleh peserta didik  dibandingkan 

dengan menggunakan model pembelajaran yang lain. Kedua, hasil belajar guided 

discovery learning mempunyai efek hubungan yang baik dibandingkan hasil belajar 

lainya. Ketiga, secara keseluruhan model pembelajaran guided discovery learning

dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dan kemampuan untuk berfikir secara   

umum, secara khusus model pembelajaran ini dapat melatih keterampilan peserta 

didik untuk menemukan dan memecahkan masalah secara mandiri. 

Keterlibatan peserta didik secara aktif untuk menemukan sendiri konsep-konsep 

yang dipelajari diharapakan dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta 



didik. Pembelajaran dengan model guided discovery learning suatu komponen 

penting dalam pendekatan konstruktivis yang telah memiliki sejarah penting dalam 

dunia pendidikan. Pada proses pembelajaran guided discovery learning, pendidik 

mempunyai tugas untuk mendorong dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidik mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membentuk proses 

perkembangan peserta didik. Penggunaan model pembelajaran  guided discovery 

learning pula  perlu didampingi dengan teknik assessment yang diduga relevan. 

Penggunaan performance assessment dilakukan pendidik untuk mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Performance assessment ini 

sesuai  digunakan  untuk  menilai  ketercapaian  kompetensi  yang  menuntut peserta 

didik melakukan  tugas  tertentu  dalam  meningkatkan  aspek keterampilan proses

sains yaitu mengobservasi mengelompokkan, memprediksikan, dan 

mengkomunikasikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan mata 

pelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan  ke jenjang selanjutnya. Hal ini Menjadikan penilaian 

keterampilan proses sains sebagai penilaian yang mampu menilai tujuan mata 

pelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP). IPA sebagai mata pelajaran 

yang menuntut kegiatan ilmiah, sangat memerlukan penilaian keterampilan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik melakukan sesuatu sebagai penjabaran dari

kemapuan kognitif yang telah diterima peserta didik di kelas. Assessment aspek 



keterampilan proses sains yang disarankan yaitu performance assessment. 

Performance assessment sebagai salah satu cara menilai keterampilan peserta didik, 

sangat baik diterapkan dalam pembelajaran biologi dengan tujuan dapat melihat 

sejauh mana kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan ilmiah seperti 

merumuskan masalah, melakukan percobaan dan penarikan kesimpulan dapat 

berjalan secara sistematis dan terarah.

Performance assessment merupakan salah satu alternatif assessment yang 

difokuskan pada dua aktivitas pokok peserta didik, yaitu  observasi, proses saat

berlangsungnya unjuk keterampilan dan assessment hasil cipta atau sebuah produk. 

Assessment bentuk ini dilakukan dengan mengamati saat peserta didik melakukan 

aktivitas di kelas atau menciptakan sebuah hasil karya sesuai dengan tujuan 

pembelajarannya. Kemampuan yang ditampilakan oleh peserta didik adalah variabel 

yang dinilai. Penilaian terhadap kemampuan peserta didik didasarkan pada 

perbandingan antara performance peserta didik dengan target yang telah ditetapkan.

Keunggulan performance assessment adalah penilaian ini dapat mengukur

performance peserta didik dalam melakukan berbagai aspek keterampilan dan dapat

mengungkapkan kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep, pemecahan

masalah, penalaran, dan komunikasi. 

Selain itu, cara penilaian ini dianggap lebih sesuai dibandingkan tes tertulis 

karena apa yang dinilai lebih menunjukkan kemampuan peserta didik yang 

sebenarnya. Sehingga, penelitian ini menggunakan performance assessment karena 

jenis penilaian ini sesuai digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang 



menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu dalam meningkatkan aspek

keterampilan proses sains seperti aspek mengobservasi, mengklasifikasi,

memprediksikan, dan mengkomunikasikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fatih Istiqomah, Sarengat dan Muncarno

tentang penerapan guided discovery learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar peserta didik. Menemukan bahwa model guided discovery learning dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran biologi. Hal ini yang 

menjadi dasar peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pengaruh model 

pembelajaran guided discovery learning berbasis performance assessment terhadap

keterampilan proses sains peserta didik kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung.  

Kaitannya dengan kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup 

berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki yaitu dengan dikembangkannya model 

pembelajaran guided discovery learning proses pembelajaran yang dilakukan peserta 

didik dengan cara mencari sendiri pemecahan masalah dan pengetahuan nya tentang 

ciri-ciri makhluk hidup, dan menghasilkan suatu pengetahuan yang bermakna dan 

mempermudah peserta didik memahami konsep dari tata nama pengklasifikasian 

dengan baik dan benar. Kemudian menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup 

dengan pemahaman dan bahasa peserta didik sendiri, dengan dilakukannya proses 

pembelajaran tersebut peserta didik memiliki kesempatan untuk menemukan sendiri 

fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah tentang materi klasifikasi makhluk hidup.



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka dapat diperoleh masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Keterampilan proses sains belum dibelajarkan di kelas VII SMPN 19 Bandar 

Lampung.

2. Assessment yang digunakan oleh pendidik mata pelajaran IPA yaitu 

assessment yang hanya mengukur aspek kognitif saja, belum menggunakan 

performance assessment.

3. Pembelajaran yang digunakan selama ini yaitu pembelajaran dengan metode 

ceramah dan diskusi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis menyusun suatu 

rumusan masalah penelitian, yaitu: “Apakah ada pengaruh model guided discovery 

learning berbasis performance assessment terhadap keterampilan proses sains 

peserta didik kelas VII pada materi klasifikasi makhluk hidup SMPN 19 Bandar 

Lampung”?



D. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah maka peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut :

1. Keterampilan  proses sains yang akan dikembangkan meliputi indikator  

observasi, klasifikasi, prediksi, dan komunikasi peserta didik kelas VII 

Semester genap di SMPN 19 Bandar Lampung. 

2. Performance assessment  yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

assessment terhadap kinerja proses peserta didik saat praktikum untuk 

mengases keterampilan proses sains peserta didik.

3. Guided discovery learning yaitu suatu model pembelajaran dimana proses 

mental peserta didik diwujudkan dari kemampuan dalam mengasimilasi 

kesuatu konsep atau prinsip. Langkah-langkahnya stimulation, problem 

statement, data collection, data processing, verification, dan generalization.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model guided 

discovery learning berbasis performance assessment terhadap keterampilan 

proses sains peserta didik kelas VII pada materi klasifikasi makhluk hidup 

SMPN 19 Bandar Lampung.



2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik, mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik 

pada pelajaran biologi kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung.

2. Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam penggunaan model yang tepat dan 

mampu mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik VII SMPN 19 

Bandar Lampung.

3. Bagi sekolah, memberi sumbangan pemikiran alternatif dalam upaya 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran terutama mata pelajaran IPA di 

sekolah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar menghindari meluasnya masalah sehingga pembahasan dapat fokus 

dan mencapai apa yang diharapkan maka penelitian ini dibatasi pada ruang 

lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan menguji pengaruh model guided discovery learning

berbasis  performance assessment terhadap keterampilan proses sains peserta 

didik. 

2. Penelitian ini akan dilaksanakan pada peserta didik kelas VII semester genap 

di SMPN 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 pada materi 

klasifikasi makhluk hidup. 

3. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei-juni 2016. 





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hakikat Pembelajaran IPA 

Pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

yang lebih baik.1 Selain pendapat tersebut, ada pula pendapat lain menyatakan 

bahwa, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subyek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subyek didik atau 

pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien.2

Biologi merupakan salah satu bagian dari bidang pelajaran IPA.

Biologi merupakan ilmu yang sudah cukup tua, karena sebagian besar berasal 

dari keingintahuan manusia tentang dirinya, tentang lingkungannya, dan 

tentang lingkungannya.3 Melalui biologi kita dapat memahami ciri-ciri 

makhluk hidup. Biologi masih dibagi lagi dalam dua golongan besar yaitu

                                                          
1 E.Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, 
   h. 255.
2  Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual konsep dan Aplikasi, PT Refika Aditama, 
   Bandung, 2010.  h .3
3 Nuryani Y Rustaman, et.al, Strategi Belajar Mengajar Biologi, UPI, Bandung, 2003, h. 12



botani (ilmu yang mempelajari tumbuhan) dan zoologi (ilmu yang 

mempelajari hewan).

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses 

ilmiah, dan sikap ilmiah.4 Oleh karena itu, pelajaran biologi dapat dibangun 

berdasarkan ketiga dasar tersebut. Biologi mempelajari tentang struktur fisik 

dan fungsi alat-alat tubuh manusia dengan segala keingintahuannya. Biologi 

mempelajari alat tersebut di sekitar atau lingkungannya.5

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan (sains) 

telah mengubah sejarah kehidupan manusia. Perkembangan itu semakin pesat 

setelah ditemukannya komputer yang dapat membantu manusia dalam 

merancang dan menganalisis hasil-hasil penelitian.6 Biologi merupakan 

bagian dari sains yang memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu sains 

lainnya.

Pendidikan biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Salah satunya dengan melakukan observasi secara langsung tentang 

materi yang dipelajari. Karenanya, peserta didik perlu dibantu untuk 

mengembangkan sejumlah  pendekatan agar mereka mampu mempelajari dan 

memahami alam sekitar. Pada hakikatnya, pembelajaran biologi berupaya 

untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan tentang cara 

                                                          
4 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Bum i Aksara, Jakarta, 2010, h. 137
5 Nuryani, et.al, Op.Cit, h. 14
6 McComas, W. F. 1998. The Principal Elements of The Nature of Science: Dispelling The Myths. 
Adapted from the chapter The Nature of Science in Science Education, 53-70. Kluwer Academic 
Publishers, 1998.



“mengetahui” dan cara “mengerjakan” yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami alam sekitar secara mendalam. 

Biologi dibagi atas cabang-cabang, yang antara lain adalah :

1) Botani, suatu cabang biologi yang mempelajari seluk-beluk tentang 
tumbuhan.

2) Zoology, suatu study tentang struktur yang mempelajarai tentang hewan.
3) Morfologi, suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luat makhluk 

hidup.
4) Anatomi, sutau studi tentang struktur dalam atau bentuk dalam makhluk 

hidup.
5) Fisiologi, suatu studi tentang fungsi atau faal tubuh makhluk hidup.
6) Sitology, suatu studi tentang sel secara mendalam meliputi struktur, 

molekuler dan lain-lainnya.
7) Histologi, suatu studi tentang jaringan tubuh atau organ makhluk hidup, 

yang merupakan serentetan sel yang sejenis.
8) Palaentologi, suatu studi tentang makhluk-makhluk masa lampau yang 

kebanyakan tinggal berupa fosil.7

2. Model Pembelajaran 

a. Pegertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka 

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. 

Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik 

(learning style) dan gaya mengajar pendidik (teaching style), yang keduanya 

disingkat menjadi SOLAT (style of learning and teaching).8 Model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk 

                                                          
7 Maskoeri Jasil, Ilmu Alamiah Dasar (Untuk Perguruan Tinggi Non Eksakta &Umum), PT 
Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2003. h . 37-38.
8 Nanang Hanafiah & Cucu Suhana , Konsep Strategi Pembelajaran, Refika Aditama, 
Bandung, 2012, h . 41



merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial 

dan dalam membentuk materil-materil pembelajaran.9

Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan pembelajaran, dengan demikian model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Model pembelajaran cenderung preskriptif, yang relatif sulit 

dibedakan dengan strategi pembelajaran.10

Selain memperhatikan rasional teoretik, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai, 

model pembelajaran memiliki lima unsur dasar yaitu :

1. Syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran
2. Social system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam 

pembelajaran
3. Principles of reaction, menggambar bagaimana seharusnya guru 

memandang, memperlakukan, dan merespon siswa
4. Support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang 

mendukung pembelajaran
5. Instructional dan nurturant effects, hasil belajar yang diperoleh langsung 

berdasarkan tujuan yang disasar (instructional effects) dan hasil belajar di 
luar yang disasar (nurturant effects).11

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan pembalajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam 

menggunakan model pembelajaran langkah-langkah dalam proses 
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11 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung, PT.Remaja
                  Rosda Karya, 1995. h .193



pembelajaran dapat dioperasionalkan melalui langkah-langkah yang telah ada 

dalam model pembelajaran yang kita gunakan.

b. Ciri-Ciri Model Pembelajaran

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Berdasarkan teori pendidikan dan toeri belajar dari para ahli tertentu. 

Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Thelen 
dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih 
partisipasi dalam kelompok demokratis.

2. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berfikir 
induktif dirancang untuk mengembangkan proses berfikir induktif.

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 
kelas, misalnya model Synectic dirancang untuk memperbaiki kreativitas 
dalam pelajaran mengarang.

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan : 
(1) Urutan langkah-langkah pembalajaran (syntax).
(2) Adanya prinsip-prinsip reaksi.
(3) Sistem sosial .
(4) System pendukung. 
Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila pendidik akan 
melaksanakan suatu model pembelajaran.

5. Memiliki dampak akibat terapan model pembelajaran, dampak tersebut 
meliputi: 
(1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur.
(2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang.

6. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman 
model pembelajaran yang dipilih.12

                                                          
12 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesinalisme Guru, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2012. h .136.



c. Manfaat Model Pembelajaran

Adapun  manfaat model pembelajaran ialah :

1) Bagi pendidik
a) Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebab telah 

jelas langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu 
yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap 
siswa, serta kesedian media yang ada.

b) Dapat dijadikan sebgai alat untuk memdorong aktifitas peserta 
didik dalam pembelajaran.

c) Memudahkan untuk melakukan analisa terhadap prilaku peserta 
didik secara personal ataupun kelompok dalam waktu relative
singkat.

d) Dapat membantu guru pengganti untuk melanjutkan pembelajarn 
peserta didik secara terarah dan memenuhi maksud dan tujuan 
yang sudah ditetapkan (tidak sekedar mengisi kekosongan).

e) Memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dalam 
merencanakan pembelajarn dalam rangka memperbaiki atau 
menyempurnakan kualitas pembelajaran.

2) Bagi peserta didik
a) Kesempatan yang lebih luas untuk berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran
b) Memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran
c) Mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti 

pembelajaran secara penuh
d) Dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi kelompoknya 

secara objektif.

d. Macam-Macam Model Pembelajaran

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru 

boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dengan efesien untuk 

mencapai tujuan pendidikannya.13 Ada beberapa macam model-model 

pembelajaran yakni :
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a) Model inkuiri 

b) Model perolehan

c) Mnemonics (memory assists)

d) Model berfikir edukatif

e) Model sinektik (synectics)

f) Model pembelajarankooperatif (cooperative learning)

g) Model pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching Learning)

h) Model pembelajaran pengatur awal (advance organizers).

3. Model Pembelajaran Discovery Learning

a. Pengertian Model Pembelajaran Discovery Learning

Teori belajar penemuan (discovery) dari bruner mengasumsikan bahwa 

belajar paling baik apabila peserta didik menemukan sendiri informasi dan 

konsep-konsep. Dalam belajar penemuan, peserta didik menggunakan 

penalaran induktif untuk mendapatkan prinsip-prinsip.14

Discovery merupakan salah satu rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis dan logis., sehingga 

mereka dapat menemukan  sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sebagai wujud adanya perubahan perilaku.15
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Konsep dibelakang pendekatan penemuan adalah bahwa motivasi 

peserta didik untuk belajar IPA akan meningkat apabila ia mempunyai 

pengalaman seperti yang dialami para peneliti ketika menemukan suatu 

temuan ilmiah. Agar peserta didik mengamati, klasifikasi, mengukur, 

meramalkan, dan menyimpulkan. 

Apabila dalam suatu proses pembelajaran digunakan pendekatan 

penemuan, berarti dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik diberi 

kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena 

ilmiah. Penemuan tidak terbatas pada menemukan sesuatu yang benar-

benar baru. Pada umumnya materi yang akan dipelajari sudah ditentukan 

oleh pendidik, demikian pula situasi yang menunjang proses pemahaman 

tersebut. Peserta didik akan melakukan kegiatan yang secara langsung 

berhubungan dengan hal yang akan ditemukan.16

Ada beberapa fungsi model discovery yaitu sebagai berikut :

1. Membangun komitmen (commitment building) di kalangan peserta 

didik untuk belajar, yang diwujudkan dengan keterlibatan, 

kesungguhan, dan loyalitas terhadap mencari dan menemukan sesuatu 

dalam proses pembelajaran.

2. Membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pengajaran.
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3. Membangun sikap percaya diri (self confidence) dan terbuka 

(openess)17

Pada kurikulum saat ini, disarankan untuk menggunakan model 

pembelajaran yang dapat menuntun siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

Model-model pembelajaran tersebut antara lain  project based learning, 

problem based learning dan discovery learning (pembelajaran penemuan), 

ada dua jenis pembelajaran penemuan yaitu pembelajaran penemuan 

murni (free discovery) dan pembelajaran penemuan terbimbing (guided 

discovery).18 Pada penemuan terpimpin pendidik mengemukakan masalah, 

memberi pengarahan mengenai pemecahan dan membimbing peserta didik

dalam hal mencatat data. Sedangkan penemuan murni atau bebas, dari 

mulai memunculkan masalah sampai pemecahannya semua dilakukan 

sendiri oleh peserta didik.19

Discovery learning adalah pengajaran yang dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivis. Di dalam discovery learning

siswa didorong untuk belajar sendiri secara mandiri. Peserta didik terlibat 

aktif dalam penemuan konsep-konsep dan prinsip-prinsip mealui 

pemecahan masalah atau hasil abstraksi sebagai objek budaya. Pendidik 

mendorong dan memotivasi peserta didik untuk mendapatkan pengalaman 
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Bandung, 2012, h. 78.
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dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka untuk 

menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains untuk mereka 

sendiri. Pembelajaran ini dapat membangkitkan rasa keingintahuan peserta 

didik.20

Guided discovery learning merupakan pembelajaran yang mengajak 

para peserta didik atau didorong untuk melakukan kegiatan sedemikian

rupa sehingga pada akhirnya peserta didik menemukan sesuatu yang 

diharapkan.21 Guided discovery learning yaitu model pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pendidik. peserta didik melakukan discovery sedangkan pendidik 

membimbing atau mengguided peserta didik kearah yang benar dan 

tepat.22

Discovery dari bruner mengasumsikan bahwa belajar paling baik 

apabila peserta didik menemukan sendiri informasi dan konsep-konsep.23

Salah  satu bentuk discovery yang disebut guided discovery (discovery

terbimbing), pendidik memberi beberapa petunjuk kepada peserta didik

                                                          
20 Rajagukguk, Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa Dengan Penerapan Teori Belajar Bruner Pada Pokok Bahasan Trigonometri Di 
Kelas X SMA  Negeri 1 Kualuh Hulu Aek Kanopan T.A 2009/2010.Jurnal Nasional 
ISSN 0853-0203.1-17,2009, h. 434.

21Prasetya Budi, Sukamana, Model Pembelajaran Guided Discovery Learning 
(Penemuan Terbimbing), http://prasetyabudikusuma.wordpress.com/2009/07/22/model-
pembelajaran-guided-discovery-penemuan-terbimbing/#more-3. Diakses 22 Februari 
2016. 19.48
22 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Bumi 
Akasara, Jakarta, 2005, H.188.
23 Nuryani Rustaman, et.al, Op.Cit, h. 1.5



untuk membantu siswa menghindari jalan buntu. pendidik memberi 

pertanyaan atau mengungkapkan dilema yang membutuhkan pemecahan-

pemecahan, menyediakan materi-materi yang sesuai dan menarik, serta 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengemukakan dan 

menguji hipotesis. Secara berturut-turut langkah guided discovery

learning sebagai berikut:

a. Adanya problema yang akan dipecahkan, yang dinyatakan dalam 

pertanyaan atau pernyataan. 

b. Jelas tingkat/kelasnya (misalnya SMP kelas III)

c. Konsep atau prinsip yang harus ditemukan peserta didik melalui 

kegiatan tersebut perlu ditulis dengan jelas.

d. Alat/bahan perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik

dalam melaksanakan kegiatan.

e. Diskusi sebagai pengarahan sebelum peserta didik melaksanakan 

kegiatan.

f. Kegiatan metode penemuan oleh peserta didik berupa 

penyelidikan/percobaan untuk menemukan konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

g. Proses berfikir kritis perlu dijelaskan untuk menunjukkan adanya 

mental operasional peserta didik, yang diharapkan dalam kegiatan.

h. Perlu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mengarah pada kegiatan yang dilakukan peserta didik.



i. Ada catatan pendidik yang meliputi penjelasan tentang hal-hal yang 

sulit dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil terutama kalau 

penyelidikan mengalami kegagalan atau tak berjalan sebagaimana 

mestinya.24

Pembelajaran guided discovery learning adalah model yang mana 

pendidik memberikan suatu masalah kepada peserta didik, dengan bantuan 

pendidik, peserta didik membuat hipotesis, kemudian pendidik 

memberikan LKS dan pengarahan kepada peserta didik sebagai acuan 

dalam  melaksanakan eksperimen, selanjutnya peserta didik mengolah 

data hasil eksperimen, menarik kesimpulan dan membuat laporan hasil 

kegiatan yang dibimbing oleh pendidik. 

a. Tahap Pembelajaran Guided Discovery Learning

Tabel 2.1
Tahap Pembelajaran Guided Discovery Learning

No Tahap Penjelasan

1
Stimulation
(stimulasi/pemb
erian 
rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan 
pada sesuatu yang menimbulkan 
kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk 
tidak memberi generalisasi, agar timbul 
keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping 
itu pendidik dapat memulai kegiatan PBM 
dengan mengajukan pertanyaan, anjuran 
membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya 
yang mengarah pada persiapan pemecahan 
masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi 
untuk menyediakan kondisi interaksi belajar 
yang dapat mengembangkan dan membantu 
peserta didik dalam mengeksplorasi bahan
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2 Problem 
statement
(pernyataan/ 
identifikasi 
masalah)

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya 
adalah pendidik memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 
mungkin agenda-agenda masalah yang relevan 
dengan bahan pelajaran, kemudian salah 
satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 
hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan 
masalah).

3 Data collection
(pengumpulan 
data)

Ketika eksplorasi berlangsung pendidik juga 
member kesempatan kepada para peserta didik
untuk mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya yang relevan untuk membuktikan 
benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini 
berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau 
membuktikan benar tidaknya  hipotesis, dengan 
demikian anak didik diberi kesempatan untuk 
mengumpulkan (collection) berbagai informasi 
yang relevan, membaca literatur, mengamati 
objek, wawancara dengan nara sumber, 
melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

4 Data 
processing
(pengolahan 
data)

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah 
data dan informasi yang telah diperoleh para 
siswa baik melalui wawancara, observasi, dan 
sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai 
hasil bacaan, wawancara, observasi, dan 
sebagainya, semuanya diolah, diacak, 
diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu 
dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan 
pada tingkat kepercayaan tertentu.

5 Verification
(pembuktian)

Pada tahap ini peserta didik melakukan 
pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan 
benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan 
tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan 
dengan hasil data processing. Verification
menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar 
akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru 
memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan 
atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia 
jumpai dalam kehidupannya.



6 Generalization
(menarik 
kesimpulan/ 
generalisasi)

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah 
proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat 
dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk 
semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 
memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan 
hasil verifikasi maka  dirumuskan prinsip-prinsip 
yang mendasari generalisasi.25

b. Penerapan di Kelas Discovery Learning

Tabel 2.2
Tahapan Pembelajaran Menurut Jerome Bruner 

Tahap Tingkah Laku Guru

Tahap 1
Memperoleh Informasi 

Baru

1. Pendidik menjelaskan tujuan 
pembelajaran

2. Pendidik mengajukan fenomena atau  
demonstrasi secara virtual, atau 
fenomena, untuk memunculkan 
masalah

3. Pendidik memotivasi peserta didik
untuk terlibat dalam informasi konsep 
yang baru

4. Pendidik memotivasi peserta didik
untuk terlibat dalam permasalahan 
masalah yang ada.

Tahap 2
Transformasi

1. Pendidik membantu atau sebagai 
fasilitator peserta didik untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai 
dengan pemahaman konsep yang telah 
dilakukan pada tahap 1.

2. Pendidik membimbing peserta didik
menstransformasikan pengetahuan 
baru dan lamanya kedalam bentuk 
matematis dan kefisikaan untuk 
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mendapat penyelesaian permasalahan.
Tahap 3
Evaluasi

1. Pendidik melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
dan proses-proses yang mereka 
gunakan.

2. Pendidik memberikan penguatan 
tentang pengetahuan baru yang 
didasari dengan pengetahuan baru yang 
didasari dengan pengetahuan lama 
yang dimiliki peserta didik.

Hampir semua orang dewasa melalui penggunaan ketiga sistem 

keterampilan tersebut untuk menyatakan kemampuan-kemampuannya secara 

sempurna. Ketiga sistem keterampilan itu ialah yang disebut tiga cara 

penyajian (models of presentation) oleh bruner. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Guided Discovery Learning

1) Kelebihan

Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah sebagai berikut :

a) Membantu peserta didik untuk mengembangkan, kesiapan serta 

penguasaan keterampilan dalam proses kognitif.

b) Peserta didik memperoleh pengetahuan secara induvidual sehingga 

dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya.

c) Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk 

belajar lebih giat lagi.

d) Memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan 

kemampuan dan minat masing-masing.



e) Memperkuat dan menambah kepercayaan diri sendiri dengan proses 

menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik 

dengan peran guru yang sangat terbatas.26

2) Kekurangan

Kekurangan dari model pembelajaran ini adalah sebagai berikut :

a) Peserta didik harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, peserta 

didik harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan 

sekitarnya dengan baik.

b) Keadaan kelas di kita kenyataannya gemuk jumlah peserta didik nya 

maka model ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan.

c) Pendidik dan peserta didik yang sudah sangat terbiasa dengan PBM 

gaya lama maka model discovery ini akan mengecewakan.

d) Ada kritik, bahwa proses dalam model discovery terlalu mementingkan 

proses pengertian saja, kurang memerhatikan perkembangan sikap dan 

keterampilan bagi peserta didik.27
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4. Performance assesment 

a. Pengertian performance assessment

Assessment merupakan istilah umum yang didefenisikan sebagai sebuah 

proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para peserta didik, 

kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode atau 

instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, organisasi atau 

institusi resmi menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu.28

Assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang 

peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan 

keputusan yang berhubungan dengan peserta didik tersebut. Tujuan utama dari 

suatu assessment adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi 

anak berkesulitan belajar. 

Assessment merupakan salah satu dari tiga aktivitas evaluasi pendidikan. 

Ketiga aktivitas tersebut adalah (1) assessment, (2) diagnostik, dan (3) 

preskriptif. Dengan demikian, assessment dilakukan untuk menegakkan 

diagnosis, dan berdasarkan diagnosis tersebut dibuat preskripsi. Preskripsi 

tersebut dalam bentuk aktualnya adalah berupa program pendidikan yang 

diinduvialkan (induvidualized educarion programs). Meskipun assessment 
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pertama kali dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, assessment 

sesungguhnya berlangsung sepanjang proses pembelajaran.29

performance assessment adalah suatu assesment alternatif berdasarkan 

tugas jawaban terbuka (open-ended task) atau kegiatan hands-on yang 

dirancang untuk mengukur kriteria peserta didik terhadap seperangkat kriteria 

tertentu, tugas performance assessment menuntut peserta didik menggunakan 

berbagai macam keterampilan, konsep, dan pengetahuan. performance

assessment tidak dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual. Tetapi untuk 

mengakses penerapan pengetahuan faktual dan konsep-konsep ilmiah pada 

suatu masalah atau tugas yang realistik. Assesment tersebut meminta peserta 

didik untuk menjelaskan “mengapa atau bagaimana” dari suatu konsep atau 

proses. Dalam performance assessment, siswa merestruktur informasi faktual 

tidak sekedar menyatakan ulang informasi tersebut.30

Tiga ciri utama performance assessment sebagai berikut:

1. Peserta didik mengonstruksi/menyusun sendiri lebih dari memilih atau 

merespon

2. Format assessment mengikuti pendidik, yang mengamati tingkah laku 

peserta didik tentang kemampuan merefleksikan penguasaanya dalam 

dunia ril/nyata

                                                          
29 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 
    2003, h. 46-47
30 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, & 
    Kontekstual, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 207



3. Skoring diarahkan pada pola berfikir dan belajar peserta didik yang 

tampak.

Oleh karena itu, performance assessment dapat digunakan dalam berbagai 

mata pelajaran, seperti: bahasa indonesia, olahraga, bahasa inggris, seni 

rupa,praktikum biologi, perkerjaan tangan dan drama. 31

Terdapat istilah lainya yang berkaitan dengan penilaian kinerja yaitu 

penilaian alternatif (alternative assessment) dan penilaian otentik (authentic 

assessment). Istilah  penilaian otentik kadang-kadang digunakan untuk 

menjelaskan performance assessment karena tugas-tugas assessment nya yang 

lebih dekat dengan kehidupan nyata. 32

Penilaian kinerja (performance assessment) secara sederhana dapat 

dinyatakan sebagai penilaian terhadap kemampuan dan sikap peserta didik

yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan. Penilaian kinerja merupakan 

penilaian terhadap perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan yang 

menunjukkan kemampuan peserta didik dalam proses maupun produk yang 

mengacu pada standar tertentu.33

Informasi yang diperoleh dari assessment harus komprehensif dan telah 

dilakukan pada saat yang tepat selama dan setelah peserta didik belajar. 

Artinya pengukuran harus dilakukan disepanjang proses belajar yang dijalani 
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peserta didik. Prinsip inilah yang disebut dengan performance assesment. 

Assessment proses pembelajaran menekankan pada assesment pengelolaan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajar meliputi kefektifan strategi 

pembelajaran yang dilaksankan, keefektifan media pembelajaran, cara 

mengajar yang dilaksanakan, dan minat, sikap serta cara belajar peserta

didik.34

Seperti kegunaan tes obyektif dan tes essai dalam proses pembelajaran, 

tes performance dimaksudkan untuk mengukur perbedaan induvidual dalam 

kecakapan, keahlian atau kepandaian mengenai performance assessment

tertentu. Pada umumnya kegunaan performance assessment ini:

1) Untuk meramalkan kesuksesan dalam melaksanakan keterampilan tertentu.

2) Untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan dalam penampilan.

3) Sebagai alat bantuan dalam pendidikan peserta didik

4) Menyediakan patokan/ kriteria untuk menilai kemajuan seseorang, dalam 

penelitian atau dalam promosi seseorang dalam latihan.

5) Untuk menilai keterampilkan dan sekaligus kualitas produk yang 

dihasilkannya.

Gambaran keterampilan/penampilan peserta didik, tentang suatu objek 

akan lebih baik, apabila pendidik melakukan assessment proses, assessment

produk atau assessement proses dan produk. Jenis atau metode performance 
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assessment (penilaian kinerja), Metode yang dapat digunakan dalam 

performance assessment peserta didik antara lain:

a) Observasi

b) Interview

c) Portofolio

d) Penilaian essay

e) Ujian praktek (practical examination)

f) Paper

g) Penilaian proyek

h) Kuesioner

i) Daftar cek (checklist)

j) Penilaian oleh teman (peer rating)

k) Penilaian diskusi

l) Penilaian jurnal kerja ilmiah35

Seperti tes objektif dan tes esai, performance assessment telah lama 

berkembang tetapi belum banyak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

menurut keadaan yang sebenarnya. Banyak tipe tes performance yang telah 

disusun para ahli, beberapa diantaranya, sebagai berikut: 
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1. Paper and Pencil Performance

Paper merupakan tes unjuk kerja yang menggunakan kertas dan pensil 

dalam konstruksi, kemudian peserta didik melakukan berdasarkan 

petunjuk tersebut.

2. Recognition test 

Tes tipe ini disusun dengan maksud untuk mengukur kemampuan 

seseorang mengenal hal-hal esensial dalam suatu performance/ 

penampilan atau dalam mengidentifikasi suatu objek. Tipe ini mudah 

dipersiapkan dan disesuaikan denagn situasi yang sering berubah. 

Walaupun tes tipe ini mengukur aspek yang penting dari performance, 

tetapi tidak mengukur secara langsung keterampilan penguasaan dan 

prosedur-prosedur sekaligus, karena orang yang diuji tidak akan 

melakukan performance yang sebenarnya.36

3. Simulated Test

Dalam tipe ini kondisi lingkungan yang digunakan adalah miniatur 

dari keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tes tipe ini dapat juga 

dikatakan sebagai “miniature test”

4. Work Sampel Test
Dalam tipe ini, peserta didik dihadapakan pada situasi yang 

sebenarnya. Peserta didik diberi sampel kerja yang harus dilakukannya 

dalam penampilan yang aktual. Apabila sampel kerja diambil secara tepat, 
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diadministrasikan dan diskor secara benar, maka keterampilan atau 

tingkah laku yang diketahui tidak akan jauh menyimpang. 37

Pada performance assessment yang menggunakan daftar cek, 

peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan 

tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik 

tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya 

mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati tidak 

dapat diamati. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah. Dibawah ini 

contoh daftar cek. 38

Tabel 2.3
Nama peserta didik :
Kelas :

No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak
1 Ide berhubungan erat dengan topik 

permasalahan
2 Pendapat benar/tepat (sesuai konsep 

biologi)
3 Ide disampaikan jelas dan sistematis
4 Argumentasi baik/mempertahankan 

pendapat dengan alasan yang logis dan 
ilmiah

5 Bersikap menghargai pendapat orang lain
6 Orisinil (pendapat yang disampaikan baru)

Skor yang dicapai
Skor maksimum
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Performance assessment yang menggunakan skala rentang memungkinkan 

penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu 

karena pemberian bilai secara kontinum, dimana pilihan kategori nilai lebih 

dari dua. Skala rentang tersebut, misalnya, sangat kompeten-kompeten-agak 

kompeten-tidak kompeten. Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari 

satu penilai agar faktor subjektivitas dapat diperkecil dan hasil penilaian 

lebih akurat. Berikut contoh skala rentang (rating scale). 39

Tabel 2.4
Nama peserta didik :
Kelas :

No Aspek Yang Dinilai 1 2 3 4

1 Ide berhubungan erat dengan topik 
permasalahan

2 Pendapat benar/tepat (sesuai konsep 
biologi)

3 Ide disampaikan jelas dan sistematis

4
Argumentasi baik/mempertahankan 
pendapat dengan alasan yang logis dan 
ilmiah

5 Bersikap menghargai pendapat orang lain
6 Orisinil (pendapat yang disampaikan baru)

Jumlah
Skor maksimum

Kriteria penskoran nomor 1 dan 2:
1 = Bila tidak pernah melakukan
2 = Bila jarang melakukan
3 = Bila kadang-kadang melakukan
4 = Bila selalu melakukan
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Kriteria penskoran nomor 3 sampai 7, semakin baik penampilan peserta didik 
semakin tinggi skor yang diperoleh.40

Contoh format penilaian unjuk kerja: bercerita

Tabel 2.5
Nama peserta didik :
Kelas :

No Aspek Yang Dinilai 1 2 3 4
1 Organisasi ide
2 Pengetahuan
3 Kefasihan
4 Artikulasi
5 Penampilan

Jumlah
Skor maksimum

Catatan:
Kolom nilai diisi dengan angka yang sesuai :
1 = Kurang 
2 = Sedang
3 = Baik
4 = Amat Baik

Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam 

membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Assessment produk dan 

kualitas produk tersebut. Assessment produk tidak hanya diperoleh dari hasil 

akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. assessment produk meliputi 

assessment terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk 

teknologi dan seni, seperti makanan pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, 

gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam.
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Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan dalam setiap tahapan 

perlu diadakan penilaian yaitu:

1. Tahap persiapan, meliputi menilai kemmapuan peserta didik 

merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain 

produk.

2. Tahap pembuatan (produk), meliputi menilai kemampuan peserta didik, 

menyeleksi, dan menggunakan bahan, alat dan teknik.

3. Tahap penilaian (appraisal), meliputi menilai kemampuan peserta didik 

membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan.

Assessment produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik.

1. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya 

dilakukan pada tahap appraisal.

2. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan 

terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses 

pengembangan.41
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Contoh format penilaian produk 
Tabel 2.6

Nama peserta didik :
Kelas :

No Aspek Yang Dinilai
Nilai 

1 2 3 4
1 Keaslian ide
2 Pengetahuan yang mendukung
3 Alat dan bahan yang digunakan
4 Cara pembuatan
5 Penampilan produk
6 Manfaat produk

Jumlah
Skor maksimum

Catatan :
1 = Kurang
2 = Sedang
3 = Baik
4 = Amat Baik42

Pada setiap assessment disertai dengan rubrik yaitu seperangkat 

kriteria penskoran yang digunakan untuk mengevaluasi kerja peserta didik 

dan mengakses performance peserta didik. Rubrik merupakan panduan 

yang membantu, khususnya dalam pengaksesan aspek multidimensional 

dari suatu performance assessment.43 Rubrik dapat membantu pendidik 

dalam membuat perbedaan hasil belajar yang lebih halus dari pada sekedar 

mengidentifikasi suatu jawaban benar dan tidak benar.  

                                                          
42 Ibid, h. 24
43 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op.Cit. h. 208



Penggunaan rubrik juga memungkinkan penskoran yang lebih reliabel, 

konsisten, dan tidak bias. Rubrik untuk tugas-tugas performance 

assessment merupakan rubrik analisis tugas spesifik yang dikemas untuk 

tiap tugas sub-bab, bab,  atau unit. Rubrik tersebut menetapkan sejumlah 

kategori tugas spesifik dengan kategori yang satu tidak bergantung dengan 

kategori yang lain. 44

Tabel 2.7
Lembar observasi :
Keterampilan pengamatan :
Nama :
Objek :

No Aspek Yang Diamati
Skor

Skor Peserta 
Didik

Pendidik 

1 Pengamatan dilakukan dengan 
aman dengan menggunakan 
semua indra yang sesuai

20

2 Pengamatan akurat secara 
kuantitatif dan menggunakan 
satuan yang sesuai

20

3 Pengamatan akurat secara 
kualitatif

20

4 Pengidentifikasi perubahan 
dalam objek yang diamati

15

5 Pengidentifikasian perubahan 
dalam objek yang diamati.

15

6 Tidak memasukkan pendapat 
pribadi, kesimpulan, atau 
interfensi. 

15
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Tabel 2.8
Rubrik

Skor Kriteria

AB

Daftar hasil pengamatan terorganisasikan dengan baik, yang 
menunjukkan bahwa kegiatan pengamatan yang dilakukan telah 
menghasilkan suatu studi yang paling perinci. Gambar-gambar 
yang sangat mengesankan dibuat untuk melengkapi data.

B

Peserta didik melakukan pengamatan perinci dengan 
menggunakan seluruh indra secara aman dan benar. Pengamatan 
kuantitatif menggunakan sistem metriks dan pengamatan kualitatif 
dilakukan secara akurat. Gambar dan diagram dilukis secara 
cermat menyertai data tersebut. Catatan pengamatan siswa bebas 
dari pendapat, kesimpulan, atau interfensi pribadi. Rekaman 
catatan diorganisasikan dan mudah dilihat.

CB
Pekerjaan peserta didik sepertinya dapat diberi nilai B, kecuali ada 
suatu unsur penting yang kurang baik mengerjakannya.

C
Pekerjaan peserta didik sepertinya dapat diberi  nilai J, kecuali ada 
suatu unsur penting yang dikerjakan dengan baik.

J

Peserta didik melakukan pengamatan yang tidak lengkap dan atau 
akurat. Sistem metriks tidak digunakan secara benar. Tidak ada 
gambar atau diagram, atau dibuat secara asal-asalan. Daftar 
pengamatan tidak diorganisasikan dengan baik, dan atau 
mengandung pendapat, kesimpulan atau interfensi pribadi. 

AJ Pekerjaan yang dilaksanakan sangat jelek

Keterangan :
AB = Amat Baik
B = Baik
CB = Cukup Baik
C = Cukup
J = Jelek
AJ = Amat Jelek45

Pemilihan model yang akan digunakan oleh pendidik disekolah, 

berkaitan erat dengan tujuan assessment dan kadar validitas serta reliabilitas 

performance assessment yang diharapkan, apakah tujuannya memahami 
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proses atau tindakan, atau menggunakan, mungkin juga memahami dan 

mampu menggunakannya. Oleh karena itu, perumusan tujuan pembelajaran 

sangat menentukan bentuk tes inventori yang akan digunakan.beberapa contoh 

tes yang dapat digunakan yaitu vigilance test yang dikembangkan oleh de 

silva dan channel dan miniatur punch press test 46

Penerapan performance assessment untuk meningkatkan keterampilan 

proses dasar sains peserta didik dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengamatan dan penilaian  langsung terhadap aktivitas seorang peserta didik

saat peserta didik melakukan percobaan-percobaan sederhana yang 

berhubungan dengan keterampilan proses sains dengan menggunakan lembar 

observasi atau sebuah format pengamatan performance assessment atau 

penampilan peserta didik yang telah ditunjukkan. Diharapkan proses 

pembelajaran peserta didik akan lebih menarik dan menyenangkan dengan 

melatih peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran keterampilan 

proses sains. Penilaian tersebut dapat memotivasi proses pembelajaran peserta 

didik, dan dapat jadi pembimbing untuk peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Hubungan yang diinginkan adalah bahwa performance 

assessment dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik.
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b. Karakteristik Performance Assessment 

Karakteristik performance assessment sebagai berikut :

a) Menyusun respons sendiri 

Pada performance assessment peserta didik bukan memilih dari 

jawaban yang telah disediakan, melainkan menyusun respon sendiri. 

Bentuk respon tersebut dapat berupa tindakan melakukan tugas-tugas 

yang telah diberikan.

b) Berfikir pada tingkat yang lebih tinggi

Assessment dengan pendekatan tradisional pendidik lebih sering 

menggunakan tes objektif, hal itu karena keterbatasan pendidik dalam 

menyusun butir instrumen untuk ranah kognitif tinggi dan karena 

tujuan pembelajarannya adalah “peserta didik mengetahui”, namun 

dalam performance assessment penekanannya pada kemampuan 

melakukan suatu tugas dalam kehidupan nyata.  

c) Keauntentikan tugas-tugas

Keauntentikan tugas-tugas merupakan ciri utama performance 

assessment ini. Jangan memberi tugas yang tidak terdapat dalam 

kehidupan nyata kepada peserta didik. Tugas-tugas tersebut 

hendaknya merupakan pematangan materi yang telah diberikan 

melalui proses pembelajaran dalam kelas.



d) Proses dan produk 

Dalam performance assessment proses pembuatan dan hasil kerja 

selalu menjadi tumpuan penilaian. Oleh karena itu, assessment harus 

dilakukan bagaimana hasil kerja dibuat, kemudian menilai hasil 

kerjanya. Dengan cara demikian, gambaran penugasan peserta didik 

tentang suatu materi, benar-benar menggambarkan penugasan siswa 

yang sebenarnya.

e) Mengutamakan kedalaman bukan keluasan

Fokus utama performance assessment adalah kedalaman penguasaan 

peserta didik tentang suatu materi atau keterampilan, bukan pada 

keluasannya. performance assessment dapat dilakukan dengan 

menggunakan tes dan dapat pula dengan non tes.47

c. Langkah-Langkah Penyusunan Performance Assessment

Bentuk tes yang sering digunakan berupa non verbal test, rating 

scale, checklist, paired comparison method atau method of equal 

appearings intervals langkah-langkah dalam menyusun Performance 

Assessment:

a) Susun secara hati-hati keterampilan dan kemampuan khusus yang 

terlibat dalam kegiatan tertentu yang akan diukur.
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b) Pilih keterampilan yang akan diuji diantara keterampilan yang telah 

ditetapkan. Keterampilan yang ditetapka harus mewakili yang 

sesungguhnya 

c) Menetapkan karakteristik aspek yang diukur; apakah proses, produk 

atau keduanya, kemudian kembangkan atau pilih bentuk tes yang 

tepat.

d) Selidiki keterbatasan yang mungkin ada:

1) Apakah jumlah waktu cukup.

2) Apakah equipment lengkap dan sesuai dengan jumlah peserta didik.

3) Apakah tenaga atau personal cukup.

e) Formulasikan dan kembangkan rencana pelaksanaan yang bersifat 

sensitif.

f) Uji coba dan revisi tes.

g) Persiapkan petunjuk pengadministrasian.

Dalam hal ini mencakup persiapan pengadministrasian, pelaksanaan, 

tes dan cara menskor tes.48
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d. Kelebihan dan Kekurangan 

Adapun Kelebihan performance assessment diantaranya :

a) Peserta didik dapat mendemonstrasikan suatu proses.

b) Proses yang didemonstrasikan dapat diobservasi langsung.

c) Menyediakan assessment lebih lengkap dan alamiah untuk beberapa 

macam penalaran, kemampuan lisan, dan keterampilan-keterampilan 

fisik.

d) Adanya kesepakatan antara pendidik dan peserta didik tentang kriteria 

penilaian dan tugas-tugas yang akan dikerjakan.

e) Menilai hasil pembelajaran dan keterampilan-keterampilan yang 

kompleks.

f) Memberi motivasi yang besar bagi peserta didik.

g) Mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan yang nyata.

Adapun kekurangan performance assessment di antaranya:

a) Sangat menuntut waktu dan usaha 

b) Pertimbangan (judgement) dan penskoran sifatnya lebih subyektif.

c) Lebih membebani guru

d) Mempunyai reabilitas yang cenderung rendah.49
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5. Keterampilan Proses Sains

a. Pengertian Keterampilan Proses

Pengertian keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan 

ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotorik) yang dapat 

digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan/klasifikasi.50

Keterampilan proses sains  adalah asimilasi dari berbagai keterampilan 

intelektual yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Kemampuan  

berfikir anak akan berkembang bila dikomunikasikan secara jelas dan 

cermat yang dapat disajikan berupa grafik, diagram, tabel, gambar atau 

bahasan isyarat lainya.51 Seperti SAPA (Science A Process-Approach) 

pendekatan keterampilan proses sains (KPS) merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA.52

Penerapan keterampilan proses sains dalam kegiatan pembelajaran 

didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi 
2. Percepatan perubahan IPTEK ini, tidak memungkinkan bagi guru 

bertindak sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta 
dan teori-teori. Untuk mengatasi hal-hal ini perlu pengembangan 
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keterampilan memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, dan 
prinsip pada diri peserta didik.

3. Pengalaman intelektual emosional, dan fisik dibutuhkan agar 
didapatkan hasil belajar yang optimal. Ini berarti kegiatan 
pembelajaran yang mampu memberi kesempatan kepada peserta didik
memperlihatkan unjuk kerja melalui sejumlah keterampilan 
memproses semua fakta, konsep, dan prinsip sangat dibutuhkan.

4. Penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian abadi 
kebenaran ilmu.

5. Hal ini menuntut adanya pengenalan terhadap tata cara pemprosesan 
dan pemerolehan kebenaran ilmu yang bersifat sementara. Hal ini akan 
mengarahkan peserta didik pada kesadaran keterbatasan manusiawi 
dan keunggulan manusiawi, apabila dibandingkan keterbatasan dan 
keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. 53

Merancang pengalaman belajar biologi atau IPA terkait erat dengan 

pengembangan keterampilan proses sains karena rancangan belajar IPA 

harus sesuai dengan hakikat belajar IPA dan terutama sekali sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dalam GBPP.54 Dengan 

demikian, keterampilan proses sains adalah keterampilan ilmiah yang 

harus dikembangkan karena sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA.

Keterampilan diperoleh setelah melalui pendidikan dan latihan dan 

diiringi dengan kesabaran, keuletan dan ketekunan. Adapun peranan

pendidik dalam mengembangkan keterampilan proses adalah sebagai 

berikut :

1. Peranan Umum
a) Memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses 

dalam melakukan eksplorasi meteri dan fenomena.
b) Memberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok 

kecil dan juga diskusi kelas.
                                                          

53 Muh Tawil & Liliasari, Op. Cit, h. 10
54 Nuryani Y. Rustaman,et. al, Op. Cit, h. 101



c) Mendengarkan pembicaraan peserta didik dan mempelajari produk 
mereka untuk menemukan proses yang diperlukan untuk 
membentuk gagasan mereka.

d) Mendorong peserta didik untuk mengulas (review) secara kritis 
tentang bagaimana kegiatan mereka telah lakukan.

e) Memberikan teknik atau strategi untuk meningkatkan 
keterampilan, khususnya ketepatan dalam observasi dan 
pengukuran misalnya, atau teknik-teknik yang perlu rinci 
dikembangkan dalam berkomunikasi.

2. Peranan Khusus
a) Membantu mengembangkan keterampilan observasi.
b) Membantu keterampilan klasifikasi.
c) Membantu mengembangkan keterampilan nerkomunikasi.
d) Membantu mengembangkan keterampilan interpretasi.
e) Membantu mengambangkan keterampilan prediksi.
f) Membantu mengembangkan keterampilan berhipotesis.
g) Membantu mengembangkan keterampilan menyelidiki.55

Dalam pengajaran dengan KPS penemuan anak akan menggunakan 

pikirannya untuk melakukan berbagai konsep atau prinsip. Dalam proses 

penemuan (discovery) anak melakukan operasi mental berupa pengukuran, 

prediksi, pengamatan, inferensi, dan pengelompokkan. Seseorang 

induvidu belajar dan mengembangkan pikirannya, maka sebenarnya ia 

telah menggunakan potensi intelektual untuk berfikir dan ia setuju bahwa 

melalui sarana keterampilan-keterampilan proses sains akan akan dapat 

didorong secara intelektual secara benar. 56

Keterampilan proses sains perlu dikembangkan melalui pengalaman 

langsung, sebagai pengalaman belajar, dan disadari kegiatannya sedang 

                                                          
55 Nuryani Y. Rustaman,et.al .Op.Cit. h. 97.
56 Muh Tawil & Liliasari, Op.Cit. h. 9.



berlangsung. Dengan pengalaman langsung seseorang akan lebih 

menghayati proses yang sedang berlangsung. Keterampilan proses sains 

menekankan bagaimana peserta didik belajar, bagaimana mengelola 

perolehannya, sehingga mudah dipahami dan digunakan dalam kehidupan 

di masyarakat. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan 

proses sains perolehan peserta didik akan mampu menemukan dan 

mengembangkan fakta dan konsep serta menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Dengan demikian, 

keterampilan-keterampilan itu menjadi roda penggerak penemuan dan 

pengembangan fakta dan konsep, serta penumbuhan dan pengembangan 

sikap dan nilai.

Hal-hal yang berpengaruh terhadap keterampilan proses sains, 

diantaranya yaitu perbedaan kemampuan peserta didik secara generik, 

kualitas pendidik serta perbedaan strategi pendidk dalam mengajar. 

Penilaian dalam keterampilan proses agak sulit dilakukan melalui tes 

tertulis dibandingkan dengan teknik observasi. Selain itu, hasil-hasil 

pekerjaan tugas peserta didik atau produk hasil belajar peserta didik juga 

dapat diamati untuk menilai keterampilan proses peserta didik secara 

integrative. 

Peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan 

abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkrit merupakan salah satu 

alasan yang melandasi perlunya diterapkan keterampilan proses sains.



Hasil belajar bukan hanya berupa penguasaan pengetahuan, tetapi juga 

kecakapan dan keterampilan dalam melihat, menganalisis, dan 

memecahkan masalah, membuat rencana dan mengadakan pembagian 

kerja dengan demikian aktivitas dan produk yang dihasilkan dari ativitas

belajar ini mendapatkan penilaian.57

Peneliti lain mengemukakan bahwa dalam pengajaran dengan 

keterampilan proses sains penemuan peserta didik akan menggunakan 

pikirannya untuk melakukan berbagai konsep atau prinsip. Dalam proses 

penemuan (discovery) peserta didik melakukan operasi mental berupa 

pengukuran, prediksi, pengamatan, infrensi, dan pengelompokkan. 

Operasi mental yang menyangkut keterampilan intelektual tersebut dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membentuk 

pengetahuan, peserta didik akan mengetahui lingkungan dengan bekal 

konsep atau pengetahuan (prior knowledge) yang telah ada. Jika objek 

yang diamati dengan konsep prior tadi, maka pengetahuan peserta didik

akan berubah. Pada hakekatnya hasil kegiatan pengamatan itu 

menyebabkan meningkatnya pengetahuan peserta didik. Oleh sebab itu 

proses mental diatas digunakan sebagai dasar bagi pengembangan 

keterampilan proses sains untuk menemukan konsep dan prinsip.58
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Wiwin Ambarsari.Slamet Santosa.Maridi, Penerapan Pembelajaran Inkuiri 
     Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Dasar Pada Pelajaran Biologi 
      Siswa Kelas Viii Smp Negeri 7 Surakarta, Volume 5, Nomor 1, 2013, h. 82
58 Muh Tawil & Liliasari, Op. Cit, h. 9



b. Jenis-jenis Keterampilan Proses Sains dan Karakteristiknya

Keterampilan proses terdiri atas sejumlah indikator yaitu : melakukan 

pengamatan (observasi), menafsirkan pengamatan (interpretasi), 

mengelompokkan (klasifikasi), meramalkan (prediksi), berkomunikasi, 

berhipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, mengajukan

pertanyaan.

a) Melakukan pengamatan (observasi)
Menggunakan indera penglihat, pembau, pendengar, pengecap, dan 
peraba dan menggunakan fakta yang relevan dan memadai. Beberapa 
indikator keterampilan mengobservasi :
1. Menggunakan sebanyak mungkin indra.
2. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan

b) Menafsirkan pengamatan (intrepetasi)
Mencatat setiap hasil pengamatan, beberapa indikator keterampilan
intrepetasi :
1. Menghubung-hubungkan hasil pengamatan 
2. Menemukan pola atau keteraturan dari satu seri pengamatan

c) Berkomunikasi
Membaca grafik, menggambar data empiris dengan grafik, atau 
diagram, menjelaskan hasil percobaan, dan menyusun laporan secara 
sistematis dan jelas. Beberapa indikator keterampilan berkomunikasi :
1. Menggambar data empiris hasil percobaan
2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis
3. Menjelaskan hasil penelitian atau percobaan

d) Meramalkan (prediksi)
Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan 
suatu kecendrungan atau pola yang sudah ada. Beberapa indikator 
keterampilan memprediksi :
1. Menggunakan pola pola pengamatan
2. Mengemukan apa yang terjadi pada keadaan yang belum diamati

e) Mengelompokkan (klasifikasi)
Mencari perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, 
membandingkan, dan mencari dasar mengklasifikasi. Beberapa 
indikator keterampilan mengklasifikasi :
1. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah
2. Mencari dasar pengelompokkan
3. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan



f) Berhipotesis 
Dengan berhipotesis diungkapkan cara melakukan pemecahan 
masalah, karena dalam rumusan hipotesis terkandung cara untuk 
mengujinya. Beberapa indikator keterampilan berhipotesis :
1. Menyatakan hubungan antara dua variabel.
2. Mengajukan perkiraan penyebab sesuatu terjadi.

g) Merencanakan percobaan atau penyelidikan 
Beberapa kegiatan menggunakan pikiran termasuk kedalam 
keterampilan proses merencanakan penyelidikan. Beberapa indikator 
keterampilan Merencanakan percobaan atau penyelidikan :
1. Menentukan alat dan bahan. 
2. Menentukan variabel atau peubah yang terlibat dalam suatu 

percobaan.
3. Menentukkan variabel kontrol dan variabel bebas
4. Menentukan apa yang diamati, diukur atau ditulis
5. Menentukan cara dan langkah kerja
6. Menentukan cara mengolah data.

h) Menerapkan konsep atau prinsip
Beberapa indikator keterampilan menerapkan konsep atau prinsip
1. Menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru.

i) Beberapa indikator keterampilan mengajukan pertanyaan
1. Meminta penjelasan tentang apa, bagaimana, dan mengapa.
2. Menanyakan latar belakang hipotesis. 59

Keterampilan proses sains dapat di peroleh dari jenis keterampilan 

yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin 

banyak jenis keterampilan yang ditekuni semakin tinggi kecerdasan 

peserta didik, hal ini telah di jelaskan oleh Allah SWT bahwa segala 

perbuatan manusia berbeda-beda sifat dan bentuknya. Di antaranya ada 

yang baik dan ada yang buruk, serta ada yang bermanfaat dan ada 

membahayakan. 

                                                          
59 Nuryani y rustaman, et.al. Op.Cit. h. 94-96.



Keterampilan proses perlu dilatihkan/dikembangkan dalam pengajaran 

IPA karena keterampilan proses mempunyai pesan-pesan sebagai berikut :

1. Membantu peserta didik belajar mengembangkan pikiran
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

penemuan.
3. Menemukan daya ingat
4. Memberikan kesempatan interinsik bila peserta didik telah berhasil 

melakukan sesuatu.
5. Membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep sains.60

Dalam pendekatan keterampilan proses, beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam merencanakan suatu pengajaran. Menurutnya dalam 

merencankan suatu pembelajran harus dipikirkan beberapa hal sebagai 

berikut:

1. Peserta didik sebagai orang yang terlibat dalam situasi belajar 

mengajar.

2. Waktu yang akan digunakan dalam pengajaran.

3. Urutkan bagaimana materi akan dibahas.

4. Rangkaian perkembangan bagaimana proses berfikir dan jenis 

keterampilan yang akan ditumbuhkan pada peserta didik. 

5. Alat peraga yang akan digunakan, dan

6. Penilaian pelajaran yang diberikan. 61
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan  

Penelitian-penelitian relevan yang terkait dengan penggunaan model 

pembelajaran guided discovery learning dan performance assessment antara 

lain penelitian:

Abrari Nur Aan Ilmi, Meti Indrowati dan Riezky Maya Probosari (2012),  

menemukan hasil bahwa ada pengaruh secara signifikan penerapan metode 

Guided Discovery terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 

1 Teras Boyolali.

Selanjutnya penelitian Fatih Istiqomah, Sarengat dan Muncarno (2014), 

menemukan hasil bahwa peserta didik yang diberikan model pembelajaran

guided discovery learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Kemudian penelitian Sevi Karviyani, Ila Rosilawati dan Tasviri Efkar (2015), 

menemukan hasil bahwa instrumen penilaian kinerja praktikum titrasi asam basa 

yang dikembangkan memiliki kriteria sangat baik.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antara dua variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.62 Proses 

pembelajaran tidak lepas dari model pembelajaran, karena model pembelajaran 

merupakan cara dengan langkah-langkah yang baik untuk mencapai hasil yang 

                                                          
62 M. Iqbal Hasan, Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 48



optimal dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif untuk 

mempengaruhi hasil keterampilan proses sains peserta didik yaitu model 

pembelajaran guided discovery learning adalah model pembelajaran yang 

sengaja dirancang dengan menggunakan pendekatan penemuan. Model ini 

menempatkan peserta didik lebih banyak belajar sendiri untuk mengembangkan 

krestifitasnya dalam memecahkan suatu masalah peserta didik. Keterlibatan 

peserta didik secara aktif untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari 

diharapkan mampu mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik.

Penerapan model pembelajaran yang efektif dan menarik diharapkan akan 

membantu peserta didik dalam mengambangakan keterampilan poses sains 

dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran pula harus diimbangi dengan

cara penilaiannya yaitu performance assessment, penilaian bentuk ini dilakukan 

dengan mengamati saat peserta didik melakukan aktivitas di kelas atau 

menciptakan suatu hasil karya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. 

Pada kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung akan menggunakan model 

pembelajaran guided discovery learning berbasis performance assessment

terhadap keterampilan proses sians pada materi klasifikasi makhluk hidup. 

Pembelajaran biologi dengan menggunakan  model pembelajaran guided 

discovery learning berbasis performance asessment diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap keterampilan proses sians peserta didik. 



Ada 2 variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel X1

dan X2 dan variabel Y. hubungan antara hasil variabel tersebut digambarkan 

dalam diagram di bawah ini :

Gambar 2.1

Gambar hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Keterangan :

X1 : Model pembelajaran guided discovery learning

X1' : Performance assessment

Y : Keterampilan proses sains 

Berdasarkan diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa X1 adalah 

penggunaan model pembelajaran guided discovery learning, X1' adalah 

performance assessment sebagai variabel bebas dan Y adalah keterampilan 

proses sains siswa sebagai variabel terikat.

YX1

X1'
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah “penggunaan model 

pembelajaran guided discovery learning berbasis performance assessment dapat 

mempengaruhi keterampilan proses sains peserta didik pada mata pelajaran IPA 

materi klasifikasi makhluk hidup kelas VII semester genap SMPN 19 Bandar 

Lampung 2015/2016”.

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 : = (tidak ada pengaruh penerapan pembelajaran guided discovery 

learning berbasis performance assessment terhadap keterampilan proses sains 

peserta didik).

H1 : ≠ (ada pengaruh penerapan pembelajaran guided discovery learning

berbasis performance assessment terhadap keterampilan proses sains peserta 

didik).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan mei sampai juni 

Tahun Ajaran 2015/2016 yang mengacu pada kalender akademik sekolah untuk 

mata pelajaran IPA, penelitian ini dilaksanakan di SMPN 19 Bandar Lampung.

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

experimental design dengan desain the matching-only posttest control group

design.1 Penelitian ini menggunakan kelompok kontrol tetapi tidak berperan

sepenuhnya untuk mengendalikan variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

dalam pelaksanaan eksperimen. Penelitian yang akan peneliti lakukan 

responden dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah 

kelompok eksperimen yaitu peserta didik yang mendapat perlakukan model 

                                                          
1 Jack R Frankel, dan Norman E Wallen. How To Design And Evaluate Reseach In Education. 

Edition 7. h. 271



guided discovery learning berbasis performance assessment. Kelompok kedua 

adalah kelompok kontrol yang mendapat perlakuan model pembelajaran guided 

discovery learning tanpa performance assessment . Penelitian ini dilakukan 

pada bulan mei 2016 di SMPN 19 Bandar Lampung. Uraian desain tersebut di 

tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
The Matching-Only Posttest-Only Control Group Design

Sumber: Jack R Frankel, dan Norman E Wallen. How To Design And Evaluate Reseach In 
               Education. Edition 7.

Keterangan : 

M  = Sampel yang dipilih dan dipasangkan dalam setiap kelas 
O = Tes akhir (postes) setelah  perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol 

diberikan dengan dengan soal yang equivalen (sama).
X = Pembelajaran dengan menggunkan model guided discovery learning berbasis

performance assessment

C   =  Pembelajaran guided discovery learning dan tanpa performance assessment

2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (independent variabel) dan 

variabel terikat (dependent variabel) berikut ini:

1. Variabel bebas

Variabel independen dinyatakan dengan X (vairabel bebas) yaitu variabel 

yang cenderung mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Kelompok Sampel Perlakuan Tes Akhir

Eksperimen M X O

Kontrol M C O



.

model pembelajaran. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah penggunaan 

model pembelajaran guided discovery learning berbasis performance assessment.

2. Variabel terikat

Variabel dependen dinyatakan dengan Y (variabel terikat) yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan proses sains peserta 

didik.

3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik  kelas VII tahun pelajaran 2015/2016 SMPN 19 

Bandar Lampung. dengan jumlah 357 siswa yang terdiri dari kelas VII A sampai 

VII L.



.

Tabel 3.2
Data Siswa Kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung

Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-Laki Perempuan

VII A 17 15 32
VII B 12 18 30
VII C 9 22 31
VII D 10 17 27
VII E 19 11 30
VII F 18 13 30
VII G 10 20 30
VII H 16 15 31
VII I 13 17 30
VII J 12 18 30
VII K 16 12 28
VII L 11 16 27

Jumlah siswa 163 194 357
                 Sumber: Data jumlah siswa kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung TA. 2015/2016

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang akan diteliti dua kelas sebagai kelas eksperimen yang akan mendapat 

perlakuan model pembelajaran guided discovery learning berbasis 

performance assessment dan satu kelas sebagai kelas kontrol yang akan 

mendapat perlakuan guided discovery learning tanpa performance assessment. 

Sampel diperoleh sebanyak 2 kelas yaitu kelas VII E sebagai kelas 

eksperimen dengan jumlah peserta didik 30 dan VII F  sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah peserta didik 30. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan random 

sampling. Dalam teknik ini semua individu dalam populasi menjadi anggota 

sampel. Adapun cara yang digunakan dalam sampel adalah dengan memakai 



.

semua kelas. Semua kelas populasi diberi nomor, selanjutnya dirandom kelas-

kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol.

4. Teknik Pengambilan Data

1. Observasi 

Lembar observasi ini berisi semua aspek keterampilan proses sains 

yang akan dinilai seperti mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, 

mengkomunikasikan dan menerapkan konsep yang dimunculkan selama 

proses pembelajaran. Data keterampilan proses sains peserta didik diperoleh 

melalui lembar observasi berbasis performance assessment dengan cara 

memberi skor pada lembar observasi sesuai dengan indikator yang telah 

ditentukan.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

ketercapaian kompetensi.2 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu berbentuk lembar observasi performance assessment dan tes yang 

diberikan berupa butir soal pilihan ganda untuk mengukur keterampilan 

proses sains peserta didik. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting, yaitu valid, daya beda, tingkat kesukaran dan reliabel.

                                                          
2 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual, 

Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 218.



.

Tabel 3.3
Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen

No
Jenis 

Instrumen
Tujuan Instrumen

Sumber 
Data

Waktu

1 Lembar 
observasi 
keterampilan
proses sains 

Mendeskripsikan
keterlaksanakan proses 
praktikum Mengetahui 
keterampilan proses sains 
peserta didik pada saat 
pelaksanaan kegiatan 
praktikum pada materi 
klasifikasi makhluk hidup 
dengan menggunakan 
lembar observasi
keterampilan proses sains 

Peserta 
didik

Selama 
pembelajaran 
berlangsung
(pertemuan 
ke-I dan II)

2 Tes 
(postes)

Mendeskripsikan dan 
menganalisis kemampuan 
keterampilan proses sains 
peserta didik setelah 
penerapan model guided 
discovery learning.

Peserta 
didik

Selama 
pembelajaran 
berlangsung
(Pertemuan 
ke-II)

Adapun kisi-kisi yang digunakan berbentuk pernyataan-pernyantaan 

mengenai keterampilan proses sains peserta didik dengan menuju pada 

indikator keterampilan proses sains yang telah dikaji oleh para peneliti 

sebelumnya maka kisi-kisi instrumen pada penelitian ini dibuat berdasarkan 

indikator sebagai berikut3: 

                                                          
3 Nuryani Y rustaman,et.al. Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: Universitas 
Pendidikan Indonesia ), h. 102
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Tabel 3.4
Keterampilan Proses Sains Peserta Didik

No Jenis KPS Indikator
1 Observasi Menggunakan sebanyak mungkin indra
2 Klasifikasi Mencari dasar pengelompokkan dan penggolongan
3 Prediksi Menggunakan pola-pola hasil pengamatan
4 Komunikasi Menjelaskan hasil percobaan

Keterampilan proses sains yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi keterampilan proses sains sebagai berikut:

Tabel 3.5
      Klasifikasi Keterampilan Proses Sains4

Interval Kategori
≥ 75,6 Baik
≤ 75,6 Cukup baik
≤ 59,4 Kurang

6. Uji Instrumen 

Instrumen diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran mengumpulkan agar kegiatan pembelajaran tersebut, 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.5 Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk tes. Tes yang diberikan berupa butir soal pilihan ganda 

untuk mengukur keterampilan proses sains peserta didik. Instrumen yang baik 

dan dapat dipercaya harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu validitas 

(mengukur ketepatan) dan reabilitas (mengukur kesenjagan) yang tinggi.

Sebelum instrumen ini digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba pada peserta 

didik yang telah mendapat materi yang akan diujikan. Uji coba tersebut bertujuan 

                                                          
          4 Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan,Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h.

5 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op. Cit. h. 218.
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untuk mengukur validitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan reabilitas suatu 

instrumen evaluasi.

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.6 Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas 

yang tinggi, yang bila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur.7 Validitas instrumen dalam penelitian ini  

menggunakan product moment korelasi sebagai berikut:

  
       

 





2222 YYNXXN

YXXYn
rxy

   

            

Keterangan:

xyr = koefisien validitas

n = jumlah peserta tes
X = skor masing-masing butir soal
Y = skor total 8

2. Uji Daya Beda Instrumen Penelitian

Selain mengukur tingkat kesukaran suatu data peneliti juga perlu 

mengukur daya beda butir soal, daya beda adalah tingkat kemampuan 

instrumen untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan 

                                                          
6 Meltzer,  The relationship between mathematics preparation and conceptual learning gains in 

physics: a possible .hidden variable. in diagnostic pretest scores, Department of Physics and 
Astronomy, Iowa State University, Ames, Iowa 50011, 2002. Jurnal penelitian, h. 211.

7 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta,, 2011, h.162.
8 Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, rajawali pers, jakarta, 2010,  h. 219.
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tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Seberapa 

jauh kemampuan peserta didik dapat dilihat dari butir soal tersebut untuk 

membedakan antara peserta didik yang menjawab dengan benar dengan

peserta didik yang tidak dapat menjawab dengan benar. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung daya pembeda setiap butir soal dalam 

penelitian ini adalah berikut:

=
Keterangan:

= Daya beda suatu butir soal.
= Jumlah skor kelompok atas pada butir soal.
= Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal.
= Jumlah skor ideal kelompok atas butir soal yang dipilih.

Daya pembeda yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi daya pembeda sebagai berikut:

Tabel 3.6
Klasifikasi Daya Pembeda9

DP Klasifikasi
0,00 Sangat jelek0,00 < ≤ 0,20 Jelek0,20 < ≤ 0,40 Cukup0,40 < ≤ 0,70 Baik> 0,70 Sangat baik

3. Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Penelitian

Tingkat suatu butir soal menunjukkan apakah butir soal tersebut 

tergolong butir soal yang sukar, sedang, atau mudah. Reabilitas butir-butir 

soal hasil belajar diketahui dari derajat kesukaran yang dimiliki oleh masing-

                                                          
9 Suherman dan Kusuma, Petunjuk Praktis Untuk Melaksanakan Evaluasi Pendidikan 
Matematika. Bandung, Wijayakusumah, 1990, h. 120.
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masing butir soal tersebut. Angka indeks kesukaran item besarnya berkisar 

antara 0,00 sampai dengan 1,00.10 Menghitung tingkat kesukaran butir soal 

digunakan rumus berikut:

NS

x
P

m



Keterangan: 
P : Tingkat kesukaran

x : Banyaknya peserta tes yang menjawab benar

Sm : Skor maksimum
N : jumlah peserta tes11

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria sebagai 

berikut:

Tabel 3.7
Klasifikasi Indeks Kesukaran Butir Soal12

Indeks Kesukaran Kategori

< 0,30 Terlalu sukar

0,30 s.d 0,70 Cukup Sedang

> 0,70 Terlalu mudah

Butir soal tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir item 

yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula 

terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang atau 

                                                          
10  Anas sudijono, Op. Cit. h. 371.
11 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas,dan Interpretasi Hasil Tes, Bandung, Remaja 

Rosdakarya,, 2004, h. 12.
12 Anas Sudijono, Op. Cit. h. 372.
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cukup.13 Peneliti hanya ingin mengetahui tingkat kesukaran butir soal, 

digunakan atau tidaknya suatu butir soal hanya akan berpedoman pada 

kevalidan butir soal tersebut.

4. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Sejauh mana hasil pengukuran dari suatu instrument mewakili karakteristik 

yang di ukur. Sedangkan Untuk menentukan tingkat reabilitas tes digunakan 

dengan pengujian internal consistency, yakni dilakukan dengan metode satu kali 

tes, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan tekhnik tertentu. Reliabilitas 

adalah ketetapan suatu hasil tes, suatu hasil tes dapat dikatakan memiliki taraf

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Untuk menentukan tingkat reabilitas tes digunakan metode satu kali tes dengan 

teknik alpha cronbach. Perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan teknik 

alpha cronbach yaitu:

    r11 = )1)(
1

(
2

2

St

Si

n

n 


Keterangan : 

n :Banyaknya butir item yang diujikan saat tes 
1 :Bilangan konstan

2 Si :Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item.

:Varian total
r11 :Koofesien reabilitas tes14

                                                          
13Ibid, h. 374.
14Ibid, Hal 208-210.
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Rumus untuk menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap butir 

soal:

∑ = + + + ⋯+
= ∑ ∑

keterangan:

N = Banyaknya Responden
n = Urutan Item
Σ Xin = Jumlah skor per item yang dicapai seluruh responden
Σ Xi

2n= Jumlah skor kuadrat item dari seluruh responden.

Dalam pemberian interprestasi terhadap koefisien reliabilitas tes pada 

umumnya digunakan patokan sebagai berikut:

1. Apabila sama dengan atau lebih besar dari pada 0,7 berarti tes hasil 

belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki 

reliabilitas yang tinggi (reliabel).

2. Apabila lebih kecil dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar yang sedang 

diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-

reliabel).15

                                                          
15Op.Cit
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7. Teknik Analisis Data

Data yang diperolah dari proses dan hasil pembelajaran di analisis 

secara deskriptif, yaitu hasilnya diperoleh dari hasil sebenarnya dari penelitian 

dalam bentuk persentase, dengan analisis sebagai berikut :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji keabsahan sampel. Dalam 

menguji hipotesis, rumus statistik yang digunakan hanya akan berlaku jika 

data yang diperoleh berasal dari populasi dengan distribusi normal. Untuk 

menguji normalitas suatu data dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

1) Hipotesis

Ho = Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1   = Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2) Taraf Signifikasi 
(α) = 0,05

3) Statistik Uji

L = max )()( ii zSzF  16

 
s

XX
z i

i




Dengan keterangan :

F(zi) = P(Z zi); Z ~N(0,1)

S(zi) = proporsi cacah  z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi

Xi    = skor responden

                                                          
16 Budiyono, Statistik Untuk Penelitian,Sebelas Maret Press, (Surakarta: UNS Press), 2004, h.170.
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4) Daerah Kritik (DK) ={ L L hitung > L n; } ; L hitung DK 

Dimana n adalah ukuran sampel.

5) Keputusan Uji

Hipotesis Ho diterima jika Lhitung tidak terletak di daerah kritik.

6) Kesimpulan

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0

diterima.

b) Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika 

H0 ditolak. 17

Uji normalitas dihitung dengan menggunakan program SPSS Versi 17.

2. Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas peneliti akan menggunakan metode 

barlett dengan statistik uji bartlett dengan prosedur sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 : σ 2
1 = σ 2

2 = σ 2
3 =…= σ 2

k

H1 :Tidak semua variansi sama 

2) Taraf Signifikan (α) = 0.05

                                                          
17 Ibid.h.171.
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3) Statistik Uji 

= . log − ∑ log ~ ~ ( − 1)
C = 1 + ( ) ∑ −

RKG    = ∑
∑

4) Daerah Kritik (DK) = 2 2 > 2 ; ; 2 = hitung 

5) Keputusan uji 

H0 diterima jikaχ2
hitung tidak terletak di daerah kritik.

6) Kesimpulan 

1) Variansi-variansi dari tiga populasi tersebut sama (homogen) jika H0

diterima.

2) Variansi-variansi dari tiga populasi tersebut tidak sama (homogen) jika 

H0 ditolak18

3. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah uji-t independent dengan persamaan rumus:19

= X − X ) − d )
21 +

22
~ (0,1)

                                                          
18 Ibid, h.177-178.
19 Ibid, h.151.
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Keterangan : 
X 1 = Nilai rata-rata sampel
X 2 = Banyaknya subjek 

  = Varians populasi 1

  = Varians populasi 2

  n1= Jumlah sampel 1

             n2= Jumlah sampel 2

  d0=Dugaan rata-rata perbedaan populasi

Adapun kriteria pengujiannya adalah:

H0 = ditolak, jika t hitung  > t tabel

H1 = diterima, jika t hitung ˂ t tabel, dengan  = 0,05 (5%).

Adapun tingkat kesalahan dinyatakan dengan = 0,05 (5%). Nilai tafsiran 

( ) mempunyai arti makin besar interval tafsiran yang diajukan peneliti maka 

akan semakin kecil kesalahannya. Sehingga peneliti memilih menggunakan

5% dibandingkan  1% untuk menghindari kesalahan yang lebih besar. 



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 dengan menerapkan model guided discovery 

learning berbasis performance assessment terhadap keterampilan proses sains, 

maka didapatkan hasil penelitian yang terdiri atas 1. Gambaran Umum Daerah

Penelitian, 2. Hasil Uji Keabsahan Instrumen, 3. Data Hasil Penelitian Peserta 

Didik. Data tersebut kemudian dianalisis, direkap dan disajikan selanjutnya 

diuraikan untuk menjawab rumusan masalah.  

1. Hasil Uji Kualitas Instrumen

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini alat evaluasi yang digunakan adalah perangkap tes 

materi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup yang sebelumnya telah diuji 

cobakan dan mendapat pertimbangan. Untuk menganalisis kevalidan 

(kesahihan) suatu instrumen, maka dilakukan uji coba instrumen kepada 

responden di luar sampel yang telah ditentukan, yakni penulis melakukan uji 

coba pada kelas VIII yang berjumlah 28 orang responden dengan memberikan 

30 butir soal dengan 4 alternatif jawaban. Berdasarkan hasil perhitungan dari 

30 butir soal yang telah diuji cobakan, ternyata 4 diantaranya memiliki validitas 

yang rendah yaitu butir soal nomor 16 dengan nilai validitas 0,058, butir soal 



nomor 17 dengan nilai validitas 0,320, butir soal nomor 29 dengan nilai 

validitas 0,243, dan butir soal nomor 30 dengan nilai validitas 0,273 (data 

terlampir), untuk soal yang berkriteria rendah termasuk tidak valid dan tidak 

dapat digunakan untuk tes selanjutnya.1

b. Daya Beda

Uji daya pembeda dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 

terdapat butir soal dengan daya pembeda dikategorikan jelek dengan daya 

pembeda kurang dari 0,30 yaitu butir soal nomor  16, 17, 29  dan 30, maka butir 

soal nomor 16, 17, 29  dan 30 harus dibuang karena tidak memiliki daya beda 

lebih dari 0,30 yaitu berkisar dari 0,40 s.d 0,70. Berdasarkan kriteria butir tes 

yang akan digunakan untuk mengambil data maka butir tes uji coba harus 

memenuhi kriteria sebagai butir yang layak untuk digunakan untuk mengambil 

data. Selebihnya memiliki daya beda lebih dari 0,30 yaitu berkisar dari 0,30 s.d 

0,70. Berdasarkan hasil perhitungan uji tingkat kesukaran dan daya beda, dari 

30 soal yang diujikan terdapat 4 soal yang tidak valid, yaitu soal yang tidak 

memenuhi syarat validitas yakni soal nomor 16, 17, 29 dan 30 (data terlampir). 

Hal ini menunjukkan bahwa soal-soal yang valid seluruhnya berjumlah 26 

soal.2

                                                          
1 Lampiran 20,Tabel Analisis Validitas.
2 Lampiran 21,Tabel Analisis Daya Beda.



c. Tingkat Sukar 

Instrument tes keterampilan proses sains yang telah dinyatakan valid, 

dianalisis kembali tingkat kesukarannya. Berdasarkan hasil analis tingkat 

kesukaran uji coba instrumen tes pada diperoleh satu butir soal dengan derajat 

kesukaran kurang dari 0,30 yaitu butir nomor 20 dan untuk butir soal lainya 

memiliki derajat kesukaran antara 0,30 dan 0,70, sehingga berdasarkan 

interpretasi menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth hagen dalam anas 

sudijono yang digunakan penulis, maka butir soal dikategorikan sedang3.

d. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas soal tes, digunakan rumus Alpha. Dan nilai r11

yang diperoleh ialah 0,97, maka soal tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi 

(reliabel). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa item-itemnya dapat 

digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai sebagai alat ukur.4

                                                          
3 Lampiran 23,Tabel Analisis Tingkat Sukar.
4 Lampiran 22, Tabel Analisis Reliabilitas.



2. Uji Prasyarat

a. Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Keterampilan Proses Sains 

Rekapitulasi hasil analisis uji coba instrumen tes dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal

Sumber: Pengolahan Data (Perhitungan di Lampiran )

No Validitas
Tingkat 

kesukaran
Daya 

pembeda
Reabilitas

1 Valid Sedang 62,50

R
el

ia
b

el

2 Valid Sedang 62,50
3 Valid Sedang 62,50
4 Valid Sedang 37,50
5 Valid Sedang 50,00  
6 Valid Sedang 50,00  
7 Valid Sedang 50,00  
8 Valid Sedang 62,50
9 Valid Sedang 50,00  
10 Valid Sedang 50,00  
11 Valid Sedang 50,00  
12 Valid Sedang 75,00
13 Valid Sedang 75,00
14 Valid Sedang 62,50
15 Valid Sedang 50,00
16 Tidak Valid Sedang 25,00
17 Tidak Valid Sedang 25,00
18 Valid Sedang 37,50
19 Valid Sedang 62,50
20 Valid Sukar 62,50
21 Valid Sedang 75,00
22 Valid Sedang 75,00
23 Valid Sedang 50,00
24 Valid Sedang 37,50
25 Valid Sedang 75,00
26 Valid Sedang 75,00
27 Valid Sedang 75,00
28 Valid Sedang 75,00
29 Tidak Valid Sedang 25,00
30 Tidak Valid Sedang 25,00



Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis data uji coba, butir soal yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian adalah butir soal yang dinyatakan 

valid, memiliki tingkat kesukaran sedang, daya pembeda yang sedang, baik 

atau sangat baik, serta dinyatakan reliabel. Butir soal yang tidak memuat 

kategori tersebut adalah nomor 16, 17, 20, 29 dan 30. Setelah melalui 

pertimbangan maka kelima butir soal tersebut  tidak dapat digunakan 

sedangkan sisa butir soal lainya yaitu 25 soal telah memuat indikator 

keterampilan proses sains, sehingga 25 butir soal tersebut layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

b. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas untuk postes dapat dilihat pada tabel dibawah ini5:

Tabel 4.3
Uji Normalitas Postes

Taraf signifikansi uji a = 0,05, Jika signifikansi yang diperoleh > a , maka 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika signifikansi yang 

diperoleh < a , maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi

normal. Tabel  4.3 menunjukan bahwa nilai postes baik kelas eksperimen dan 

kontrol pada uji normalitas yang menunjukkan bahwa sampel berasal dari 

                                                          
5 Lampiran 29, Perhitungan Normalitas..



populasi yang berdistribusi normal, ini terlihat pada hasil perhitungan, di kelas 

eksperimen dengan taraf sig. kolmogorov-smirnov Z yang diperoleh  > a 

(0,05) yaitu yaitu untuk taraf signifikan nilai postes didapat 0,200 > 0,05. Pada 

kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai postes sebesar 0,062, jadi taraf 

signifikanya > dari 0,05,Maka dalam penelitian ini kedua data berasal dari 

data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji 

homogenitas.

c. Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki karakteristik yang sama atau tidak.6

Tabel 4.4
Uji Homogenitas Postes

Taraf signifikansi uji, a = 0.05, Jika signifikansi yang diperoleh > a , maka 

variansi setiap sampel sama (homogen). Jika signifikansi yang diperoleh < a , 

maka variansi setiap sampel tidak sama (tidak homogen). Berdasarkan hasil 

homogenitas pada tebel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa ternyata pengujian 

dengan statistik diperoleh signifikansi 0,170 pada nilai postes, hasil uji 

tersebut jauh melebihi 0,05. Dengan demikian data penelitian di atas 

homogen.

                                                          
6 Lampiran 30, Perhitungan Homogenitas.



d. Uji t 

Uji t independent merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk 

hipotesis dapat diterima atau tidak.

Tabel 4.5
Uji T Independent

T

a

b

e

l

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima.7

Adanya pengaruh signifikan model guided discovery learning berbasis 

performance assessment terhadap keterampilan proses sains peserta didik.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk uji t independent di atas hasil  sig 

(2-tailed) < 0,025, yaitu 0,000 < 0,025 ini menunjukkan bahwa H1 diterima, 

artinya kedua perlakuan jelas berbeda (tidak sama) yaitu model guided 

discovery learning berbasis performance assessment berpengaruh terhadap 

                                                          
7 Lampiran 31, Perhitungan Uji T Independent. 

Independent Samples Test

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Differen
ce

Std. 
Error 
Differen
ce

Lower Upper

NILAI
Equal 
variances 
assumed

1.928 .170 6.718 58 .000 14.9333
3

2.22284 10.4838
5

19.3828
2

Equal 
variances 
not 
assumed

6.71
8

54.5
98

.000 14.9333
3

2.22284 10.4779
3

19.3887
3



keterampilan proses sains peserta didik materi klasifikasi makhluk hidup pada 

peserta didik kelas VII semester genap di SMP Negeri 19 Bandar Lampung.

2. Data Hasil Penelitian

a. Hasil Lembar Observasi 

Hasil nilai observasi pada peserta didik  kelas eksperimen dan kontrol pada 

materi klasifikasi makhluk hidup disajikan dalam bentuk tabel  berikut8 :

Tabel 4.6
Hasil Awal Lembar Observasi pada Peserta Didik Kelas Eksperimen 

dan Kontrol Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup

                    Sumber: Pengolahan Data (Perhitungan di Lampiran )

Keterampilan proses sains antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol terlihat berbeda dari hasil persentasenya dalam setiap aspek yang 

diamati pada saat awal kegiatan belajar berlangsung. Hasil lembar 

observasi peserta didik yang dilakukan pada awal pembelajaran di kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery 

learning berbasis performance assessment dan pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran guided discovery learning tanpa 

performance assessment pada materi klasifikasi makhluk hidup dapat 

                                                          
8 Lampiran 18 & 19,  Perhitungan Lembar Observasi.

Aspek yang di Amati
Kategori0bservasi Klasifikasi Prediksi Komunikasi

E F E F E F E F
Baik

60 61 63 65 62 63 Cukup Baik
52 48 Kurang



dilihat pada tabel 4.6. Hasil awal pada kelas eksperimen yaitu hasil 

perhitungan dari aspek observasi, klasifikasi dan komunikasi masuk ke 

dalam kategori cukup baik, sedangkan untuk aspek prediksi masuk 

kedalam kategori sangat kurang. Pada kelas kontrol hasil perhitungan dari 

aspek observasi, klasifikasi dan komunikasi masuk kedalam kategori cukup 

baik, sedangkan untuk prediksi kurang.

Tabel 4.7
Hasil Akhir Lembar Observasi pada Peserta Didik Kelas Eksperimen 

dan Kontrol Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup

Aspek yang di Amati
Kategori0bservasi Klasifikasi Prediksi Komunikasi

E F E F E F E F
81 80 78 Baik 

68 69 75 70 Cukup baik 
56 Kurang 

      Sumber: Pengolahan Data (Perhitungan di Lampiran )

Hasil observasi peserta didik yang dilakukan pada akhir di kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery 

learning berbasis performance assessment dan pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran guided discovery learning tanpa 

performance assessment pada materi klasifikasi makhluk hidup dapat 

dilihat pada tabel 4.7. Hasil akhir pada kelas eksperimen yaitu hasil 

perhitungan dari aspek observasi, klasifikasi dan komunikasi masuk ke 

dalam kategori baik, sedangkan untuk aspek prediksi masuk kedalam 

kategori cukup baik. Pada kelas kontrol hasil perhitungan dari aspek 



observasi, klasifikasi dan komunikasi masuk kedalam kategori cukup baik, 

sedangkan untuk prediksi kurang.9

b. Hasil Lembar Kerja Peserta Didik

Hasil nilai LKS pada peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

materi klasifikasi makhluk hidup disajikan dalam bentuk tabel  berikut.10

Tabel 4.8
Rekapitulasi Hasil Lembar Kerja Peserta Didik Kelas Eksperimen

dan Kontrol Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup

Sumber: Pengolahan Data (Perhitungan di Lampiran )

Tabel 4.8 Menunjukkan adanya perbedaan nilai yang diperoleh peserta

didik kelas eksperimen dan kontrol pada lembar kerja peserta didik 1 ataupun 2. 

Pada kelas eksperimen terlihat perbedaan dari lembar kerja 1 dan 2 setelah diberi 

perlakuan, begitu pula pada kelas kontrol. Perbedaan hasil lembar kerja peserta 

didik pada antara awal pembelajaran dan akhir pembelajaran dan hasilnya tinggi, 

                                                          
9 Lampiran 18 & 19,  Perhitungan Lembar Observasi.
10 Lampiran 16, Perhitungan Hasil Lembar Kerja Peserta Didik.

Interval
Kate
gori

Frekuensi Persentase
E F E F

1 2 1 2 1 2 1 2

80 - 100
Baik 

Sekali
6 25 2 4 20% 83,33% 6,67% 13,33%

66  - 79 Baik 8 2 9 10 26,67% 6,67% 30% 33,33%
56  - 65 Cukup 14 2 12 11 46,67% 6,67% 40% 36,67%
40 - 55 Kurang 2 1 7 5 6,67% 3,33% 23,33% 16,67%

0 - 39
Kurang
Sekali

0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Jumlah 30 100%



hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari perlakuan yang diberikan 

oleh peneliti yaitu model guided discovery learning berbasis performance 

assessment pada kelas eksperimen. pada kelas kontrol pun terjadi perbedaan hasil 

lembar kerja peserta didik pada antara awal pembelajaran dan akhir pembelajaran 

tetapi hasilnya kurang tinggi, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pengaruh 

dari perlakuan sama pada kelas eksperimen dan kontrol yang diberikan oleh 

peneliti yaitu model guided discovery learning. 

Dengan melihat rekapitulasi hasil lembar kerja peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol pada materi klasifikasi makhluk hidup, keterampilan 

proses sains peserta didik pada kelas kontrol mendapatkan  skor lebih rendah 

dibandingkan kelas eksperimen dalam keterampilan observasi, mengklasifikasi, 

menafsirkan dan mengkomunikasikan.

c. Hasil Nilai Postes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SMPN 19 Bandar 

Lampung

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian yaitu berupa data 

keterampilan proses sains peserta didik yang diperoleh dengan menggunakan 

instrumen lembar observasi dan tes butir soal yang diberikan sebagai tes 

kemampuan akhir (postes). Berikut deskripsi nilai postes peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.



Tabel 4.9
Klasifikasi Keterampilan Proses Sains

Kategori Interval
Jumlah %

E F E F
Baik ≥ 75,6 22 4 73,33% 13,33%
Cukup baik ≤ 75,6 8 17 26,67% 56,67%
Kurang ≤ 59,4 - 9 0% 30%

Sumber: Pengolahan Data (Perhitungan di Lampiran 17 )

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah postes yang diperoleh 

kelas eksperimen dan kontrol memiliki perbedaan. Dalam proses pembelajaran di 

kelas eksperimen yang menggunakan model guided discovery learning berbasis 

performance assessment dan di kelas kontrol menggunakan model guided 

discovery learning tanpa performance assessment memiliki nilai posttest yang 

berbeda.

B. Pembahasan

Pembelajaran Biologi materi klasifikasi makhluk hidup pada peserta didik 

kelas VII di SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016

dilaksanakan satu kali pertemuan dalam satu pekan. Pada kelas penelitian, yaitu 

kelas VII E, penggunaan model guided discovery learning berbasis performance 

assessment melalui dua kali pertemuan. Berlandaskan pada hasil data penelitian 

maka dapat dibahas sebagai berikut. Model guided discovey learning membuat 

keterampilan proses sains peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya, 

model guide discovery learning menggunakan cara yang beragam dan interaktif, 

sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan aktif dalam proses 



pembelajaran. dalam pelaksanaan proses pembelajaran kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan menerapkan model guided discovery learning. 

Pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran didesain dengan 

pengamatan tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu tumbuhan di sekitar 

lingkungan sekolah dengan kelompok yang telah dibagi sebelumnya oleh 

pendidik. Peserta didik dikelompokkan dalam beberapa kelompok kecil, 

pembagian kelompok dilakukan secara heterogen. Pembentukan kelompok 

secara heterogen bertujuan agar memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah dalam 

kelompoknya sehingga dapat saling bertukar pendapat. Dalam melaksanakan 

kegiatan peserta didik bekerja secara kelompok sehingga lebih mudah karena ada 

kerjasama di antara mereka. mengatakan bahwa bekerja dalam kelompok dapat 

memberikan keuntungan pada peserta didik yang bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas. Namun demikian, masih banyak peserta didik yang merasa 

belum mampu menemukan sendiri konsep dengan kegiatan yang dilakukan

dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena peserta didik kurang fokus dalam 

melakukan pengamatan, percobaan maupun diskusi. Di samping itu, peserta 

didik belum terbiasa dengan pola belajar seperti ini. Selama ini peserta didik

selalu menjadi penerima informasi dari pendidik, jadi untuk berubah menjadi 

pencari informasi memang butuh waktu dan pembiasaan.



Pembelajaran yang bersifat kerja sama mendorong anak didik untuk 

dapat menerima perbedaan kemampuan teman-teman yang lain. Bersama

dengan kelompok yang telah dibentuk, Pada tahap awal pendidik 

mengemukakan tujuan serta gambaran mengenai materi klasifikasi makhluk 

hidup, kemudian pendidik memberikan LKS kepada peserta didik. LKS ini 

disusun secara sistematik agar dapat membantu peserta didik untuk 

mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri. dan melatih kemampuan 

keterampilan proses sains terhadap materi klasifikasi makhluk hidup. pada 

tahap selanjutnya peserta didik melaksanakan praktikum dan mendiskusikan 

hasil praktikum serta mengerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam LKS, 

kemudian peserta didik dapat mengemukakan prinsip atau konsep baru yang 

telah ditemukkan. 

Peserta didik melakukan pengamatan tentang ciri-ciri yang terdapat 

kingdom palantae yang meliputi ganggang, lumut dan paku. 

mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan pigmen yang dimiliki, 

mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan morfologi yang dimilik,  

mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan morfologi yang dimiliki dan  

mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan ganggang, lumut dan paku. Tujuan kegiatan ini 

agar peserta didik dapat mengetahui struktur kingdom plantae dengan 

melakukan pengamatan langsung untuk menggali konsep awal peserta didik 



serta melatih peserta didik agar mampu mengkomunikasikan pendapat 

secara sistematis. 

Pengamatan langsung terhadap objek belajar dapat memotivasi peserta 

didik menjadi tertarik pada bahasan yang sedang dipelajari karena dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari, dengan demikian peserta didik tidak merasa 

bosan selama pembelajaran. Pengamatan secara langsung dan interaksi antar 

peserta didik untuk memecahkan kajian materi dalam lembar kerja 

praktikum dapat membantu peserta didik untuk mengeksplorasi dan 

menemukan konsep sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bodner 

dalam jurnal penelitian oleh I made ardana bahwa pengetahuan yang 

dibangun dalam pikiran peserta didik didasari oleh pengetahuan yang telah 

dimiliki, sehingga setiap peserta didik dapat membangun sendiri informasi 

yang diperoleh dari lingkungannya seperti tumbuh-tumbuhan.11

Pembelajaran Biologi yang dilakukan dengan pengamatan/observasi 

ini membuat pembelajaran semakin bermakna karena peserta didik 

melakukan aktivitas pengamatan dengan mengalami dan membuktikan 

sendiri suatu yang dipelajari. Kelebihan dari observasi ini antara lain 

melahirkan kreativitas dan inovasi baru dengan penemuan hasil pengamatan, 

dan melatih Peserta didik untuk mudah memahami konsep-konsep yang 

rumit dan abstrak. dua hal ini dapat terlihat dari hasil observasi penelitian 

                                                          
11 I Made Ardana, Model Pembelajaran Matematika Berwawasan Konstruktivis Yang 

   Berorientasi Pada Gaya Kognitif Dan Budaya, Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Undiksha, 
    No.3.Th. XXXXX1 Juli 2008.



yang menunjukkan bahwa peserta didik yang masuk ke dalam kategori baik 

lebih banyak dibandingkan yang masuk kedalam kategori kurang, peserta 

didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran baik secara individu maupun

kelompok. (Tabel 4.7, hal 76).

Pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan kedua dengan indikator 

menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berbiji, mengelompokkan tumbuhan berbiji 

berdasarkan keping biji yang dimiliki dan mengkomunikasikan hasil 

pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan persamaan dari tumbuhan 

berbiji. Dimulai dengan peserta didik melakukan kegiatan diskusi membahas 

masalah dan pertanyaan tentang tumbuhan berbiji yang ada dalam lembar 

kerja peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

pembentukan konsep yang telah dimiliki peserta didik pada pertemuan 

pertama tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Dengan dilakukannya 

pembelajaran dengan metode diskusi seperti ini diharapkan peserta didik 

dapat mencari jalan keluar untuk menemukan masalah yang dihadapi.

Pada pertemuan ini dilakukan tes akhir siklus (posttest) untuk 

mengetahui peningkatan nilai hasil belajar peserta didik tentang materi 

klasifikasi makhluk hidup dari indikator pertemuan 1 dan 2, yaitu 

mengamati, mengelompokkan serta mengkomunikasikan tumbuhan 

ganggang, lumut dan paku, kedua mengamati, mengelompokkan serta 

mengkomunikasikan tumbuhan berbiji berdasarkan hasil pengamatan suatu 

makhluk hidup.



Setelah dilakukan pembelajaran pada pertemuan 1 dan 2 diketahui 

bahwa keterampilan proses sains peserta didik yang telah mencapai KKM, 

yaitu ada 28 peserta didik atau sebesar 93,3%, sedangkan 2 peserta didik 

atau sebesar 6,67% belum mencapai KKM mata pelajaran Biologi yang 

ditetapkan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains peserta didik pada 

pembelajaran I dan 2 dengan kentuntasan 93,3% dapat mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 75% berdasarkan indikator 

keberhasilan dalam KTSP. Hal ini disebabkan ditemui beberapa kelebihan 

dari model guided discovery learning berbasis performance assessment

dalam pembelajaran antara lain :

Peserta didik lebih aktif dalam diskusi dan teliti melakukan observasi 

atau praktikum dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik 

mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan 

mereka untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains untuk 

mereka sendiri. Adanya peningkatan kegiatan tersebut peserta didik dalam 

mengemukakan pendapat maupun bertanya karena peserta didik merasa 

lebih senang dan antusias dalam belajar sebab mendapat suasana baru dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik yang biasanya duduk dan kurang aktif di 

dalam kelas dalam proses pembelajaran dengan model guided discovery 

learning berbasis performance assessment ini menjadi lebih aktif belajar 

karena proses pembelajaran yang dilakukan bervariasi di dalam kelas, dan 



keterampilan peserta didik yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki 

dalam proses maupun produk yang mengacu pada standar tertentu. serta 

pengelolaan waktu yang lebih baik dari sebelumnya sehingga pelaksanaann 

pembelajaran berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Model guided discovey learning memiliki tahapan yaitu: Pertama, 

stimulation pada tahapan ini pendidik memberikan suatu benda berupa 

tumbuhan yaitu jambu (daun,buah dan batang), labu siam, pisang (buah dan 

daun), mangga (daun,buah dan batang), gambas, lengkuas, tumbuhan paku, 

karsen, takokak, dan melinjo serta video yang menunjang materi tumbuhan 

ganggang, lumut dan paku. Dalam kondisi interaksi belajar yang dapat 

membantu peserta didik untuk mengeksplor bahan tersebut, kemudian 

tahapan yang kedua peserta didik diminta untuk melakukan problem 

statement pada tahapan ini pendidik memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengetahui tentang masalah yang sesuai dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis, kedua tahapan tersebut melatih peserta didik melakukan 

keterampilan proses sains observasi. 

Setelah melakukan observasi kemudian tahapan ketiga yaitu data

collection pada tahapan ini pendidik memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk  dibimbing melakukan observasi terhadap video dipandu dengan 

literatur, kemudian peserta didik melakukan tahapan keempat yaitu data 

processing, pada tahapan ini peserta didik melaksanakan mencatat data pada 



tabel diminta untuk mepresentasikan untuk hasil nya didepan kelas 

kemudian terjadi proses tanya jawab sehingga melatih peserta didik 

melakukan keterampilan proses sains klasifikasi. 

Setelah melakukan klasifikasi kemudian peserta didik melakukan 

tahapan kelima yaitu verification, pada tahap ini peserta didik melaksanakan 

kegiatan pemeriksaan hasil pengamatannya secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya 

dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing.

kegiatan ini bertujuan untuk proses belajar akan berjalan dengan baik jika 

pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 

suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh 

tumbuhan yang peserta didik jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian 

peserta didik melaksanakan tahapan keenam yaitu generalization pada 

tahapan ini peserta didik menarik kesimpulan dari hasil pengamatan 

tumbuhan dengan memperhatikan hasil dari verification (pembuktian), 

sehingga melatih peserta didik melakukan keterampilan proses sains 

komunikasi. 



Tahapan-tahapan tersebutlah yang mempengaruhi model guided 

discovery learning dapat memberikan keterampilan proses sains yang lebih 

baik dari sebelumnya. Model guided discovery learning menurut teori 

belajar jeromme bruner merupakan metode esensisal untuk mengkonstruksi 

peserta didik dalam hasil belajar. Model guided discovery learning

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam 

membangun konsep atau prinsip mereka secara mandiri dengan 

menggunakan berbagai metode yang variatif dan interaktif dan sesuai 

dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, sehingga keterampilan proses 

sians peserta didik menjadi  baik. pembelajaran aktif adalah kegiatan 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berinteraksi dengan mata pelajaran yang dipelajarinya sehingga penguasaan 

konsep peserta didik akan meningkat. 

Setelah melakukan penelitian di SMPN 19 Bandar Lampung dengan 

menggunakan model guided discovery learning yang bertujuan mengetahui 

adanya keterampilan proses sains pada materi klasifikasi makhluk hidup 

diperoleh nilai rata-rata kelas kontrol postes sedangkan nilai rata-rata kelas 

eksperimen postest. Hal ini menjelaskan bahwa model guided discovery 

learning berhasil digunakan pada kelas VII SMPN Bandar Lampung. 



Guided discovery learning mengkombinasikan dari dua cara 

pengajaran yaitu teacher-centered dan student-centered menempatkan 

pendidik sebagai fasilitator dan aktif dalam membimbing peserta didik. 

pendidik memberikan instruktur berupa suatu pernyataan atau permasalahan 

kemudian mengarahkan peserta didik berfikir tahap demi tahap sehingga 

dapat memecahkan suatu permasalahan tersebut12.

Dalam Discovery Learning pendidik harus memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menjadi seorang yang memecahkan masalah, 

seorang scientis, historin, atau ahli matematika. Bahan ajar tidak disajikan 

dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan 

menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, 

mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-

kesimpulan. 

J. Richard berpendapat bahwa discovery learning ialah suatu cara 

mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar 

pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan mencoba sendiri, 

agar anak dapat belajar sendiri.13 Discovery Learning dapat meningkatkan 

cara belajar peserta didik aktif yang ditandai dengan adanya keaktifan 

peserta didik dalam memperoleh keterampilan intelektual, sikap, dan 

keterampilan psikomotorik yang berorientasi pada proses menemukan 

                                                          
12 Arthur A. Carin Dan Robert B. Sund, Teaching Modern Science, (Colombus: Charles 

  E.Publishing, 1985), Edisi Keempat. h. 102.
13 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta, Rienika Cipta, 2008, h.20



sendiri. belajar merupakan suatu proses dimana seorang pembelajar 

mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. model 

pembelajaran guided discovery learning berakar dari makna yang didapat 

dari pembelajaran. Teori tersebut menyatakan bahwa peserta didik harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya.14 Pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengkontruksi 

pengetahuannya sendiri dalam proses pembelajaran akan melatih kepekaan 

mereka dalam proses berfikir.

Pada kegiatan pertemuan 1 dan 2 pendidik melakukan pengamatan 

terhadap kegiatan peserta didik menggunakan lembar obeservasi berbasis 

performance assessment, performance assessment sangat sesuai untuk jenis 

penilaian keterampilan. performance assessment merupakan penilaian yang 

dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu 

kegiatan, performance assessment digunakan untuk mengetahui ketercapaian 

suatu kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan praktikum. 

Kegiatan ini dilakukan oleh pendidik dengan pada saat proses pembelajaran 

sedang berlangsung dengan cara merekan seluruh kegiatan dari berbagai 

sudut. 

                                                          
14 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik,  (Jakarta: 
    Prestasi Pustaka Publisher, 2007), Cet. Pertama, h. 13



Peserta didik pada kelas eksperimen diberikan perlakuan performance 

assessment yaitu berupa feedback yang diberikan kepada peserta didik, 

perlakuan feedback yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Pada lembar 

observasi aspek mengamati, peserta didik kurang tepat dalam melaksanakan 

kegiatan nomor 1 yaitu mampu mengamati ciri-ciri tumbuhan ganggang, 

peserta didik hanya mencirikan bentuk buahnya saja, seharusnya peserta 

didik mencirikan seluruh bagian tumbuhan tersebut, minimal seperti daun, 

batang dan buahnya. kemudian peserta didik diberi pengarahan bagaimana 

cara melakukan kegiatan tersebut dengan tepat dan benar. Sehingga pada 

lembar observasi yang kedua hasilnya sangat berbeda jika dibandingkan 

lembar observasi pertama. Selanjutnya pada aspek klasifikasi, peserta didik 

tidak berurutan dalam melaksanakan kegiatan nomor 4 yaitu 

mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan pigmen, kemudian 

peserta didik diberi pengarahan oleh pendidik untuk melaksanakan kegiatan 

nomor 4 secara berurutan. 

Selanjutnya pada aspek prediksi, pada kegiatan nomor 7 peserta didik 

kurang  mengetahui ciri khusus dari suatu tumbuhan, kemudian peserta didik 

diberi perlakuan oleh pendidik untuk lebih teliti pada ciri-ciri tumbuhan 

yang telah dilakukan sebelumnya, tujuannya untuk mengetahui ciri khusus 

dari suatu tumbuhan. selanjutnya pada kegiatan nomor 8 peserta didik 

kurang dalam menyebutkan contoh dari tumbuhan ganggang, lumut dan 

paku. kemudian pendidik memberi pengarahan kepada peserta didik untuk 



lebih banyak membaca bahan ajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta 

didik. selanjutnya peserta didik tidak mampu memahami dan menuliskan 

perbedaan dan persamaan tumbuhan ganggang, lumut dan paku pada 

kegiatan nomor 9, kemudian peserta didik diberi penjelasan oleh pendidik 

tentang hubungan kekerabatan antar tumbuhan untuk mengetahui perbedaan 

dan persamaan tumbuhan. Selanjutnya pada aspek komunikasi, peserta didik 

kurang lengkap menuliskan ciri-ciri tumbuhan dalam bentuk tabel-tabel pada 

kegiatan nomor 10, selanjutnya peserta didik diberi pengarahan oleh 

pendidik untuk dapat lebih banyak membaca dan mengeksplor ciri-ciri 

tumbuhan kedalam bentuk tabel untuk melaksanakan kegiatan nomor 11 

secara tepat. 

Selanjutnya  kegiatan nomor 11 dan 12 yaitu peserta didik tidak 

maksimal dalam menyusun hasil pengamatan dan menyimpulkan dan 

mempresentasikan laporan hasil pengamatan secara sistematis, kemudian 

pendidik memberi pengarahan untuk melakukan kegiatan tersebut 

seharusnya peserta didik lebih mengasah kemampuannya dalam mengolah 

kata-kata baik secara tertulis maupun lisan. Seluruh perlakuan inilah yang 

membuat perbedaan hasil pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, 

naiknya nilai hasil lembar observasi dari pembelajaran awal ke pembelajaran 

akhir ini menunjukkan bahwa performance assessment memberikan 

pengaruh pada kelas eksperimen.



Penilaian keterampilan dapat berupa performance assessment, 

penilaian produk penilaian fortofolio dan penilaian proyek. Observasi 

perilaku di sekolah dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. 

kegiatan observasi disekolah dapat dilakukan dengan menggunkan buku 

catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik 

selama di sekolah. Performance assessment merupakan penilaian yang 

dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang 

menuntut peserta didik untuk melakukan tugas praktik di laboratorium. 

Performance assessment adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk 

melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 

Hasil akhir lembar observasi pada kelas eksperimen aspek mengamati, 

klasifikasi dan komunikasi masuk kedalam kategori baik, sedangkan aspek 

prediksi masuk kedalam kategori cukup. Pada kelas kontrol aspek 

mengamati, klasifikasi dan komunikasi masuk kedalam kategori cukup, 

sedangkan aspek prediksi masuk kedalam kategori kurang. Hasil awal dan 

akhir lembar kerja peserta didik terlihat berbeda, pada kelas eksperimen 

lebih banyak peserta didik yang mencapai nilai tinggi dibandingkan kelas 

kontrol. Hasil akhir tes atau postes pada kelas eksperimen diperoleh hasil 

nilai tertinggi yaitu sebesar 94 , sedangkan nilai terendah 64 , dengan rata-



rata nilai 79,2. Pada  kelas kontrol diperoleh hasil nilai tertinggi yaitu 

sebesar 80, sedangkan nilai terendah 48 , dengan rata-rata nilai 64,27.

Dalam proses pembelajaran, salah satu upaya peningkatan penguasaan 

konsep siswa adalah dengan pemberdayaan keterampilan proses sains 

peserta didik. Keterampilan proses sains (KPS) adalah bagian dari life skills 

(kecakapan hidup) yang telah diintegrasikan ke dalam kurikulum 

pendidikan. Materi klasifikasi tumbuhan dipilih dalam penelitian ini, karena 

penyampaiannya selama ini kurang melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran, dan keterampilan proses sains peserta didik dapat 

dikembangkan dengan kajian yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari, sehingga dapat memberdayakan keterampilan proses sains. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka diperlukan pembelajaran yang 

menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas 

sendiri. Salah satunya adalah penggunaan tumbuhan melaui diskusi dalam 

kegiatan pembelajaran. Benda yang masih dalam keadaan utuh, dapat 

dioperasikan, mungkin hidup (tumbuhan atau hewan), dalam ukuran yang 

sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Keterampilan 

proses sains (KPS) sangat penting dimiliki oleh peserta didik karena dengan 

keterampilan tersebut peserta didik terlatih untuk terampil dalam 

memperoleh dan memproses informasi dalam pikirannya sesuai dengan 

langkah-langkah metode ilmiah sehingga intelektual dan emosional peserta 

didik dapat berkembang. 



Aktivitas peserta didik selama proses belajar mengajar menggunakan 

model guided discovery learning berbasis performance assessment

merupakan salah satu indikator adanya keinginan peserta didik untuk belajar. 

Aktivitas peserta didik merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Peserta didik dikatakan memiliki keaktifan apabila 

ditemukan ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya kepada pendidik atau 

peserta didik lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik, 

mampu menjawab pertanyaan, dan senang diberi tugas belajar. Peserta didik

yang memiliki aktivitas dalam kategori aktif dan sangat aktif pada kelas 

eksperimen lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas eksperimen memiliki motivasi lebih 

besar bila dibandingkan dengan kelas kontrol.

Keterampilan proses sains sangat penting dalam menunjang proses 

perkembangan peserta didik secara utuh karena dapat melibatkan segenap 

aspek psikologis peserta didik yang meliputi kognitif, afektif dan 

psikomotor. Peserta didik yang belajar dengan keterampilan proses sains

tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga memperoleh kemampuan 

untuk menggali sendiri pengetahuan itu dari alam bebas. Selain itu 

keterampilan proses sains juga dapat mengembangkan sikap ilmiah. peserta 

didik perlu mengembangkan keterampilan proses sains yang dimilikinya. 

pendidik memegang peranan penting dalam pengembangan keterampilan 



proses sains peserta didik. Pengembangan keterampilan proses sains peserta 

didik dapat dilatih dengan suatu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu objek dan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

peserta didik dalam mengembangkan keterampilan proses sains yang 

dimilikinya, salah satunya dengan menggunakan objek tumbuhan dan saling 

bertukar pikiran.

Dalam kegiatan mengamati, pendidik membuka secara luas dan 

bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui 

kegiatan: melihat, menyimak, membaca dan mendengar. pendidik menjadi 

fasilitator pada peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka 

untuk memperhatikan. Kemudian selanjutnya mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui cara klasifikasi. maka dari itu peserta didik harus 

memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti dan dapat membaca 

buku yang lebih banyak.  dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi untuk selanjutnya diklasifikasikan. Kegiatan selanjutnya  

mengkomunikasikan yaitu menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukkan dalam kegiatan mencari informasi, menemukan pola dan 

mengasosiasikan. hasil tersebut disampaikan di dalam ruang kelas dan 

dinilai oleh pendidik sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok 

peserta didik tersebut. 



Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran, 

dalam proses tersebut diperlukan suatu penerapan model pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk belajar melalui belajar mengalami, belajar berbuat, 

mendorong berfikir tingkat tinggi, keterampilan memecahkan masalah dan 

menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Peserta didik 

mengetahui kebenaran suatu konsep melalui pengalaman yang konkrit sesuai 

objek yang telah dilihatnya dalam pengamatan maupun percobaan. 

Pengalaman tersebut memberikan wawasan, pemahaman dan teknik-teknik 

yang sulit dipaparkan melalui pembelajaran dengan metode ceramah. 

Sedangkan melalui kegiatan diskusi, Peserta didik dapat membahas hasil 

pengamatan maupun percobaan bersama teman satu kelompok dan 

menjawab pertanyaan dalam lembar kerja siswa. Kegiatan diskusi dan 

presentasi akan menciptakan suasana yang kondusif, karena belajar dengan 

teman akan memudahkan untuk saling bertukar pendapat sesuai dengan 

pengalaman yang didapat dalam pengamatan maupun percobaan. Di 

samping itu, diskusi dan presentasi juga akan melatih peserta didik untuk 

bersosialisasi, saling menghargai dan belajar mengemukakan pendapat 

dengan baik dan benar.

Materi klasifikasi makhluk hidup memiliki dasar dari pembelajaran 

semua studi yang berhubungan dengan makhluk hidup sebagai subjek 

dan/atau objek studi, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik 



mampu menerangkan beragam tumbuhan, berikut dengan klasifikasi dan 

urutan taksonomi. 

Tidak adanya keterampilan proses sains peserta didik dari sebelum 

tindakan dan adanya keterampilan proses sains setelah tindakan

membuktikan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model 

guided discovery learning berbasis performance assessment membuat 

peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung, dan belajar 

menemukkan masalah, dalam kehidupan sehari-hari. hasilnya peserta didik 

memiliki keterampilan proses sains yang baik, hasil ini sesuai dengan 

karakteristik keterampilan proses sains itu sendiri yakni mengaitkan antara 

bidang yang dikaji dengan masalah aktual dalam kehidupan sehari-hari 

dalam lingkungannya, agar pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan peserta didik.

Hasil pengolahan data dari keseluruhan instrumen sangat menunjukkan 

perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, karena pada model 

guided discovery learning ini peserta didik dibiasakan untuk menguji teori 

pada proses pembelajaran dengan melakukan observasi. Selain itu pada 

proses pembelajaran peserta didik dibisakan untuk memprediksi, dan 

menyimpulkan karena dalam tahap model ini peserta didik harus 

menginvestigasi permasalahan, menentukan masalah, identifikasi dan 

menyimpulkan hasilnya agar peserta didik dapat memecahkan masalah dan 

menemukan hal baru dan mengekspresikannya dengan baik. Sehingga H1



diterima, yaitu ada pengaruh model guided discovery learning berbasis 

performance assessment terhadap keterampilan proses sains peserta didik

sedangkan H0 ditolak, yaitu tidak ada pengaruh model guided discovery 

learning berbasis performance assessment terhadap keterampilan proses 

sains peserta didik.

Berdasarkan hasil total dari kegiatan penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa model guided discovery learning berbasis performance assessment

dapat berpengaruh terhadap keterampilan proses sains pada materi 

klasifikasi makhluk hidup kelas VII di SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015/2016. Model guided discovery learning berbasis 

performance assessment dapat dapat memberikan alternatif bagi pendidik 

dan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bervariasi 

dan tidak membosankan. Pendekatan ini dapat digunakan dalam materi ilmu 

pengetahuan, akan tetapi dalam penerapannya disesuaikan dengan materi 

pelajaran yang akan disampaikan agar peserta didik memahami penggunaan 

model guided discovery learning berbasis performance assessment dalam 

pembelajaran.



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016, hasil analisis data dan pembahasan dapat

diambil kesimpulan bahwa hipotesis eksperimen diterima. Artinya “model guided

discovery learning berbasis performance assessment berpengaruh terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup 

kelas VII semester genap” hal ini ditunjukkan dari hasil yang diperoleh dari uji t 

independent dengan hasil signifikasi < 0,025 yaitu 0,000 . 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, serta berdasarkan pada kenyataan proses 

pembelajaran, penulis selanjutnya mengajukan saran yakni:

1. Bagi Peserta Didik 

Hasil belajar yang sudah baik harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan dan 

sedangkan untuk peserta didik yang belum baik hasil belajarnya untuk lebih 

giat belajar dan lebih ditingkatkan keterampilan proses sains dan 

mengembangkan pola pikir karena hal itu dapat berpengaruh positif terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik tersebut.



2. Bagi Pendidik 

Pendidik disarankan untuk dapat menggunakan model guided discovery 

learning berbasis performance assessment pada mata pelajaran IPA, agar

proses pembelajaran lebih variatif dan interaktif. 

3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah agar dapat memberikan sosialisasi kepada pendidik tentang 

model-model pembelajaran, salah satunya seperti model guided discovery 

learning berbasis performance assessment untuk dipergunakan dalam proses 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penulis menyadari kemampuan yang dimiliki sangat terbatas, penelitian ini 

masih sangat sederhana dan hasil penelitian ini bukan akhir, maka perlu

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai model pembelajaran guided 

discovery learning berbasis performance assessment yang lebih luas.
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SILABUS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMPN 19 Bandar Lampung
Kelas : VII (Tujuh)
Semester : 2 (dua)
Mata Pelajaran          : Ilmu Pengetahuan Alam
Standar Kompetensi : 6. Memahami keanekaragaman makhluk hidup

Kompetens
i Dasar

Materi 
Pembelajaran

Sintaks
Pembelajaran

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
BelajarTeknik Bentuk Instrumen

6.2Mengkla
-sifikasikan 
makhluk 
hidup 
berda-
sarkan ciri-
ciri yang 
dimiliki.

Keanekaragaman 
Makhluk Hidup 
 Taksonomi
 Kingdom 

Plantae
 Kunci 

determinasi

 Stimulation
(stimulasi/pemb
erian 
rangsangan)

 Problem 
statement
(pernyataan/ 
identifikasi 
masalah)

 Data collection
(pengumpulan 
data)

 Data processing
(pengolahan 
data)

 Verification
(pembuktian)

 Menyebutkan ciri-
ciri tumbuhan 
ganggang, lumut 
dan paku.

 Mengelompokkan 
tumbuhan 
ganggang 
berdasarkan 
pigmen yang 
dimiliki

 Mengelompokkan 
tumbuhan lumut 
berdasarkan 
morfologi yang 
dimiliki.

Mengelompokkan 
tumbuhan paku 

 Performance
Assessment

Tes

 Lembar observasi 
keterampilan proses 
sains

 Soal Pilihan Ganda

4 X 40  BSE Bab 
Keanekara
-gaman 
Makhluk 
Hidup
 Handout 

teks yang 
relevan



Kompetens
i Dasar

Materi 
Pembelajaran

Sintaks
Pembelajaran

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
BelajarTeknik Bentuk Instrumen

 Generalization
(menarik 
kesimpulan/ 
generalisasi)

berdasarkan 
morfologi yang 
dimiliki.

Mengkomunikasik
an hasil 
pengamatan dalam 
bentuk tabel 
perbedaan dan 
persamaan dari 
tumbuhan 
ganggang, lumut 
dan paku.

Menyebutkan ciri-
ciri tumbuhan 
berbiji

Mengelompokkan 
tumbuhan berbiji 
berdasarkan keping 
biji yang dimiliki. 

 Mengkomunikasik
an hasil 
pengamatan dalam 
bentuk tabel 
perbedaan dan 
persamaan dari 
tumbuhan berbiji. 



Bandar Lampung,                 2016

Mengetahui, 
Guru Kelas                                           Menyetujui

                                                                                   Kepala SMPN 19 Bandar Lampung Mahasiswa Peneliti

Tuti Yunani, S.Pd HJ. Sri Chairattini E.A, S.Pd        Desy Annisa



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen)

Satuan Pendidikan : SMPN 19 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : IPA

Kelas/Semester : VII/II

Pokok Bahasan : Klasifikasi Makhluk Hidup

Waktu : 2 × 40 menit 

Pertemuan 1

A. Standar Kompetensi

6.    Memahami keanekaragaman makhluk hidup.

B. Kompetensi Dasar

6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki.

C. Indikator 

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan ganggang, lumut dan paku.
2. Mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan pigmen yang dimiliki.
3. Mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan morfologi yang dimiliki.
4. Mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan morfologi yang dimiliki.
5. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan ganggang, lumut dan paku.

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup, peserta didik 
dapat :

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan ganggang, lumut dan paku.
2. Mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan pigmen yang dimiliki.
3. Mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan morfologi yang dimiliki.
4. Mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan morfologi yang dimiliki.
5. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan ganggang, lumut dan paku.



b. Sumber dan Alat Pembelajaran

1. Sumber pembelajaran yang digunakan adalah: Buku IPA kelas VII SMP, 

klasifikasi makhluk hidup.

2. Alat pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, spidol, penghapus,  

lembar kerja siswa, gambar.

c. Uraian Pembelajaran

Model pembelajaran : guided discovery learning

Teknik penilaian : performance assessment

Pendekatan : Keterampilan proses sains

d. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Sintaks Langkah-Langkah
Alokasi 

Waktu

Pendahuluan 1. Pendidik mengucapkan salam
2. Pendidik bersama peserta didik 

membaca doa
3. Pendidik mengabsen peserta didik
4. Pendidik menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai 
oleh peserta didik dan materi apa 
yang akan dipelajari.

5. Pendidik mengingatkan kembali 
pengetahuan dari materi klasifikasi 
makhluk hidup yang peserta 
didiketahui. 

6. Pendidik memberikan LKS 
kepada peserta didik

7. Pendidik mempersiapkan 
perangkat umtuk mengobservasi 
kegiatan peserta didik.

5 menit

Inti Stimulation
(stimulasi/pember
ian rangsangan)

8. Peserta didik dihadapkan pada video 
yang menunjang materi tumbuhan 
ganggang, lumut dan paku. 65 menit



Problem 
statement
(pernyataan/ 
identifikasi 
masalah)

9. Peserta didik dibimbing untuk 
mengidentifikasi masalah atau 
merumuskan pertanyaan pada 
video yang diamati.

Data collection
(pengumpulan 
data)

10. Peserta didik dibimbing untuk 
melakukan observasi terhadap 
video dipandu dengan literatur.

Data processing
(pengolahan 
data)

11. Peserta didik mencatat data pada 
tabel.

Verification
(pembuktian)

12. Peserta didik diminta untuk 
mepresentasikan untuk hasilnya di
depan kelas kemudian terjadi 
proses tanya jawab 

Generalization
(menarik 
kesimpulan/ 
generalisasi)

13. Pendidik bersama peserta didik 
memberikan review-review dan 
evaluasi untuk membenarkan atau 
menyimpulkan konsep. 

Penutup 14. Peserta didik ditugaskan untuk 
mempersiapkan alat dan bahan 
untuk praktikum pada pertemuan 
selanjutnya.

15. Pendidik bersama peserta didik 
membaca doa

16. Pendidik mengucapkan salam

10 menit

e. Penilaian

Penilaian untuk kegiatan pembelajaran ini didasarkan pada:

1. Lembar observasi keterampilan proses sains berbasis performance assessment

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

2. Partisipasi peserta didik baik secara individu maupun kelompok dalam 

kegiatan pembelajaran.

3. Jawaban lembar kerja kelompok maupun induvidu.



Bandar Lampung,          2016

Mengetahui, 
Guru Kelas Mahasiswa Peneliti 

Tuti Yunani, S.Pd       Desy Annisa

Menyetujui, 
Kepala SMPN 19 Bandar Lampung

HJ. Sri Chairattini E.A, S.Pd



Bandar Lampung,             2016

Mengetahui, 
Guru Kelas Mahasiswa Peneliti 

Tuti Yunani, S.Pd       Desy Annisa

Menyetujui, 
Kepala SMPN 19 Bandar Lampung

HJ. Sri Chairattini E.A, S.Pd



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen)

Satuan Pendidikan : SMPN 19 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : IPA

Kelas/Semester : VII/II

Pokok Bahasan : Klasifikasi Makhluk Hidup

Waktu : 2 × 40 menit 

Pertemuan 2

A. Standar Kompetensi

6.    Memahami keanekaragaman makhluk hidup.

B. Kompetensi Dasar

6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki.

C. Indikator 

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berbiji
2. Mengelompokkan tumbuhan berbiji berdasarkan keping biji yang dimiliki. 
3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan berbiji. 

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup, peserta didik 

dapat :

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berbiji
2. Mengelompokkan tumbuhan berbiji berdasarkan keping biji yang dimiliki. 
3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan berbiji. 

b. Sumber dan Alat Pembelajaran

1. Sumber pembelajaran yang digunakan adalah: Buku IPA kelas VII SMP, 

klasifikasi makhluk hidup.



2. Alat pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, spidol, penghapus,  

lembar kerja siswa, gambar.

c. Uraian Pembelajaran

Model pembelajaran : Guided discovery learning

Teknik penilaian : Performance assessment

Pendekatan : Keterampilan proses sains

d. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Sintaks Langkah-Langkah
Alokasi 

Waktu

Pendahuluan 1. Pendidik mengucapkan salam
2. Pendidik bersama peserta didik 

membaca doa
3. Pendidik mengabsen peserta 

didik
4. Pendidik menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai 
oleh peserta didik dan materi apa 
yang akan dipelajari.

5. Pendidik bersama peserta didik 
membahas tentang ciri-ciri, 
tumbuhan ganggang, lumut dan 
paku yang telah dibahas 
sebelumnya.

6. Pendidik memberikan LKS 
kepada peserta didik

7. Pendidik mempersiapkan 
perangkat umtuk 
mengobservasi kegiatan 
peserta didik.

5 menit 

Inti Stimulation
(stimulasi/pemberia
n rangsangan)

8. Peserta didik dihadapkan pada 
objek tumbuh-tumbuhan yaitu  
jambu (daun,buah dan batang), 
labu siam, pisang (buah dan 

70 

menit



daun), mangga (daun,buah dan 
batang), gambas, lengkuas, 
tumbuhan paku, karsen, takokak, 
dan melinjo.

Problem statement
(pernyataan/ 
identifikasi 
masalah)

9. Peserta didik dibimbing untuk 
mengidentifikasi masalah atau 
merumuskan pertanyaan pada 
objek-objek yang diamati. 

Data collection
(pengumpulan data)

10. Peserta didik dibimbing untuk 
melakukan observasi terhadap 
objek dipandu dengan literatur.

Data processing
(pengolahan data)

11. Peserta didik mencatat data pada 
tabel.

Verification
(pembuktian)

12. Peserta didik diminta untuk 
mepresentasikan untuk hasil nya 
di depan kelas kemudian terjadi 
proses tanya jawab

Generalization
(menarik 
kesimpulan/ 
generalisasi)

13. Pendidik bersama peserta didik 
memberikan review-review dan 
evaluasi untuk membenarkan atau 
menyimpulkan konsep. 

Penutup 14. Pendidik bersama peserta didik 
membaca doa

15. Pendidik mengucapkan salam

5 menit 

e. Penilaian

Penilaian untuk kegiatan pembelajaran ini didasarkan pada:

1. Lembar observasi keterampilan proses sains berbasis performance assessment 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

2. Partisipasi peserta didik baik secara individu maupun kelompok dalam 

kegiatan pembelajaran.

3. Jawaban lembar kerja kelompok maupun induvidu.



Bandar Lampung,          2016

Mengetahui, 
Guru Kelas Mahasiswa Peneliti 

Tuti Yunani, S.Pd       Desy Annisa

Menyetujui, 
Kepala SMPN 19 Bandar Lampung

HJ. Sri Chairattini E.A, S.Pd



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol)

Satuan Pendidikan : SMPN 19 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : IPA

Kelas/Semester : VII/II

Pokok Bahasan : Klasifikasi Makhluk Hidup

Waktu : 2 × 40 menit 

Pertemuan 1

A. Standar Kompetensi

6.    Memahami keanekaragaman makhluk hidup.

B. Kompetensi Dasar

6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki.

C. Indikator 

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan ganggang, lumut dan paku.
2. Mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan pigmen yang dimiliki.
3. Mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan morfologi yang dimiliki.
4. Mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan morfologi yang dimiliki.
5. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan ganggang, lumut dan paku.

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran klasifikasi makhluk hidup, peserta didik dapat :
1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan ganggang, lumut dan paku.
2. Mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan pigmen yang dimiliki.
3. Mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan morfologi yang dimiliki.
4. Mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan morfologi yang dimiliki.
5. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan ganggang, lumut dan paku.



b. Sumber dan Alat Pembelajaran

1. Sumber pembelajaran yang digunakan adalah: Buku IPA kelas VII SMP, 

klasifikasi makhluk hidup.

2. Alat pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, spidol, penghapus,  

lembar kerja siswa, gambar.

c. Uraian Pembelajaran

Model pembelajaran : Model pembelajaran guided discovery learning

Pendekatan : Keterampilan proses sains

d. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Sintaks Langkah-Langkah
Alokasi 

Waktu

Pendahuluan 1. Pendidik mengucapkan salam
2. Pendidik bersama peserta didik 

membaca doa
3. Pendidik mengabsen peserta didik
4. Pendidik menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai 
oleh peserta didik dan materi apa 
yang akan dipelajari.

5. Pendidik mengingatkan kembali 
pengetahuan dari materi klasifikasi 
makhluk hidup yang peserta 
didiketahui. 

6. Pendidik memberikan LKS kepada 
peserta didik

7. Pendidik mempersiapkan perangkat 
umtuk mengobservasi kegiatan 
peserta didik.

5 menit

Inti Stimulation
(stimulasi/pemberian 
rangsangan)

8. Peserta didik dihadapkan pada 
video yang menunjang materi 
tumbuhan ganggang, lumut dan 
paku. 

65 

menit



Problem statement
(pernyataan/ 
identifikasi masalah)

9. Peserta didik dibimbing untuk 
mengidentifikasi masalah atau 
merumuskan pertanyaan pada video 
yang diamati. 

Data collection
(pengumpulan data)

10. Peserta didik dibimbing untuk 
melakukan observasi terhadap 
video dipandu dengan literatur.

Data processing
(pengolahan data)

11. Peserta didik mencatat data pada 
tabel.

Verification
(pembuktian)

12. Peserta didik diminta untuk 
mepresentasikan untuk hasilnya di 
depan kelas kemudian terjadi 
proses tanya jawab 

Generalization
(menarik 
kesimpulan/ 
generalisasi)

13. Pendidik bersama peserta didik  
menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Penutup 14. Peserta didik ditugaskan untuk 
mempersiapkan alat dan bahan 
untuk praktikum pada pertemuan 
selanjutnya.

15. Pendidik bersama peserta didik 
membaca doa

16. Pendidik mengucapkan salam

10 

menit

e. Penilaian

Penilaian untuk kegiatan pembelajaran ini didasarkan pada:

1. Lembar observasi keterampilan proses sains peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran.

2. Partisipasi peserta didik baik secara individu maupun kelompok dalam 

kegiatan pembelajaran.

3. Jawaban lembar kerja kelompok maupun induvidu.



Bandar Lampung,         2016

Mengetahui, 
Guru Kelas Mahasiswa Peneliti 

Tuti Yunani, S.Pd       Desy Annisa

Menyetujui, 
Kepala SMPN 19 Bandar Lampung

HJ. Sri Chairattini E.A, S.Pd



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol)

Satuan Pendidikan : SMPN 19 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : IPA

Kelas/Semester : VII/II

Pokok Bahasan : Klasifikasi Makhluk Hidup

Waktu : 2 × 40 menit 

Pertemuan 2

A. Standar Kompetensi

6.    Memahami keanekaragaman makhluk hidup.

B. Kompetensi Dasar

6.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki.

C. Indikator 

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berbiji
2. Mengelompokkan tumbuhan berbiji berdasarkan keping biji yang dimiliki. 
3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan berbiji. 

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup, peserta didik 

dapat :

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berbiji
2. Mengelompokkan tumbuhan berbiji berdasarkan keping biji yang dimiliki. 
3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel perbedaan dan 

persamaan dari tumbuhan berbiji. 



a. Sumber dan Alat Pembelajaran

1. Sumber pembelajaran yang digunakan adalah: Buku IPA kelas VII SMP, 

klasifikasi makhluk hidup.

2. Alat pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, spidol, penghapus,  

lembar kerja siswa, gambar.

b. Uraian Pembelajaran

Model pembelajaran : Guided discovery learning

Pendekatan : Keterampilan proses sains

c. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Sintaks Langkah-Langkah
Alokasi 

Waktu

Pendahuluan 1. Pendidik mengucapkan salam
2. Pendidik bersama peserta didik 

membaca doa
3. Pendidik mengabsen peserta 

didik
4. Pendidik menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai 
oleh peserta didik dan materi apa 
yang akan dipelajari.

5. Pendidik bersama peserta didik 
membahas tentang ciri-ciri, 
tumbuhan ganggang, lumut dan 
paku yang telah dibahas 
sebelumnya.

6. Pendidik memberikan LKS 
kepada peserta didik

7. Pendidik mempersiapkan 
perangkat umtuk mengobservasi 
kegiatan peserta didik.

5 menit

Inti Stimulation
(stimulasi/pemberia

8. Peserta didik dihadapkan pada 
objek tumbuh-tumbuhan yaitu  
jambu (daun,buah dan batang), 

70 

menit



n rangsangan) labu siam, pisang (buah dan 
daun), mangga (daun,buah dan 
batang), gambas, lengkuas, 
tumbuhan paku, karsen, takokak, 
dan melinjo.

Problem statement
(pernyataan/ 
identifikasi 
masalah)

9. Peserta didik dibimbing untuk 
mengidentifikasi masalah atau 
merumuskan pertanyaan pada 
objek-objek yang diamati. 

Data collection
(pengumpulan data)

10. Peserta didik dibimbing untuk 
melakukan observasi terhadap 
objek dipandu dengan literatur.

Data processing
(pengolahan data)

11. Peserta didik mencatat data pada 
tabel.

Verification
(pembuktian)

12. Peserta didik diminta untuk 
mepresentasikan untuk hasil nya 
di depan kelas kemudian terjadi 
proses tanya jawab

Generalization
(menarik 
kesimpulan/ 
generalisasi)

13. Pendidik bersama peserta didik  
menyimpulkan hasil 
pembelajaran.

Penutup 14. Pendidik bersama peserta didik 
membaca doa

15. Pendidik mengucapkan salam

5 menit 

d. Penilaian

Penilaian untuk kegiatan pembelajaran ini didasarkan pada:

1. Lembar observasi keterampilan proses sains peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran.

2. Partisipasi peserta didik baik secara individu maupun kelompok dalam 

kegiatan pembelajaran.

3. Jawaban lembar kerja kelompok maupun induvidu.



Bandar Lampung,          2016

Mengetahui, 
Guru Kelas Mahasiswa Peneliti 

Tuti Yunani, S.Pd       Desy Annisa

Menyetujui, 
Kepala SMPN 19 Bandar Lampung

HJ. Sri Chairattini E.A, S.Pd



Plantae

Ciri-ciri
Anggota

Gangang Lumut Paku
Tumbuhan

Berbiji
- Eukariotik 
- Terdiri atas 

banyak sel 
(multiselule
r) 

- Memiliki 
dinding sel 
tersusun 
dari 
selulosa 

- Memiliki 
klorofil (zat 
hijau daun) 
dan 
menyimpan 
cadangan 
makanan 
dalam 
bentuk 
amilum 
(pati)

- Mengalami 
pergiliran 
keturunan 
dalam 
siklus 
hidupnya

- Memiliki 
alat 

Berdasarkan zat warna 
alga yaitu :
 Chlorophyceae (alga 

hijau)
 Ciri-ciri 
- Memiliki pigemen 

hijau dan kuning/ 
karoten

- Multiselular
- Berbentung 

benag/lembaran 
 Contoh 
o Spirogyra
o Chlorella
o Chlorococcum

 Rhodophyceae (alga 
merah)

 Ciri-ciri
- Memiliki pigmen 

fikoeritin/merah
- Hidup dilaut agak 

dalam 

 Ciri-ciri 
- Memiki akar, 

batang dan daun 
tetapi tidak sejati

- Akar (rhizoid) 
belum memiliki 
berkas pembuluh

- Berkembangbiak 
dengan kawin dan 
tak kawin 
(pergiliran 
keturunan)
o Spora
o Protonema
o Lumut
o Anteridium 

menhasilkan 
spermatozoid

o Arkegonium 
menhasilkan 
sel telur 

 Ciri-ciri
- memiliki akar, 

batang dan daun 
yang jelas

- pada daun terdapat 
bulatan berwarna 
kuning/cokelat 
(sorus)

- tempat hidup 
menempel pada 
pohon bersifat 
epifit

- generatif dan 
vegetatif 
(pergiliran 
keturunaan 
o spora 
o protalium 
o Anteridium 

menhasilkan 
spermatozoid

Berdasarkan letak bakal biji dibagi 
menjadi dua macam :

 Gymnospermae (tumbuhan 
biji terbuka)

 Ciri-ciri
- Pohon berakar tunggang
- Daunnnya berbentuk seperti 

jarum,kecil. Tebal dan tipis 
lebar.

- Alat kelamin jantan dan alat 
kelamin betina disebut 
srobilus yang mengandung 
sporangia

Macam-macam tumbuhan biji 
terbuka 
 Cycadinae
 Ciri-ciri
- Menyerupai pohon palem
- Sedikit cabang
- Daun menyirip



reproduksi 
multiseluler

- Dapat 
bereproduk
si secara 
seksual dan 
aseksual

- Tumbuhan 
bersifat 
stasioner 
atau tidak 
bisa 
berpindah 
atas 
kehendak 
sendiri, 
kecuali 
beberapa 
alga hijau 
bersifat 
motil 
(mampu 
berpindah) 
karena 
memiliki 
flagellum.

o Euchema spinosium 
(bahan agar-agar)

 Phaeophyceae (Alga 
pirang)

Ciri-ciri
- Berwarna coklat kehijau 

hijauan 
- Mengandung asam 

alginat (untuk industri 
tekstil dan obat-obatan)

 Contoh 
o Sargassum 
o Turninaria

 Chrysophyceae (alga 
kersik)

Ciri-ciri
- Hidup di laut
- Bangkai alga ini di 

dasar laut akan 
membentuk lapisan 
tanah (diatomae)

yang berguna untuk bahan 
isolasi, alat gosok logam 
dan bahan isolator 
dinamit.

o Zigot 
o sporogonium
o spora

tumbuhan lumut dibagi 
menjadi dua kelas:
 hepaticeae (lumut 

hati)

 ciri-ciri
- tidak memiliki 

batang dan daun
- tubuhnya berbentuk 

lembaran
- memiliki rhizoid 

(alat untuk 
meletakkan tubuhnya 
didalam tanah)

 contoh 
o marchantia

 Musci (lumut daun)

 ciri-ciri

o Arkegonium 
menhasilkan 
sel telur 

o Zigot 
o Paku muda
o Paku dewasa

Klasifikasi tumbuhan 
paku 
 Psiloptinae (paku 

lumut)
 Ciri-ciri 
- Menyerupai 

tumbuhan lumut 
daun

- Sebagian besar 
epifit

 Contoh 
o Psilotum nudun

 Equisetinae (paku 
ekor kuda)

 Ciri-ciri 
- Batang terdapat 

dalam tanah
- Cabang beruas-

ruas
- Daun fertil 

menghasilkan 
spora

 Contoh 
o Equisetum 

sylvaticum

 Contoh
o Cycas rumphii (pakis 

haji)

 Gnetinae
 Ciri-ciri
- Batang berkayu 
- Bercabang
- Daun tunggal
 Contoh 

o Gnetum gnemon 
(melinjo)

 Coniferinae 
 Ciri-ciri
- Tumbuhan semak
- Pohon tajuk berbentuk 

kerucut
- Daun berbentuk jarum
 Contoh 

o Pinus merkusii 
(pinus/tusan)

Angiospermae (tumbuhan berbiji 
tertutup)
 Ciri-ciri
- Alat perkembangbiakan 

berupa bunga
- Aka, batang dan daun dapat 

dibedakan
- Susunan daun menyirip, 

menjari, sejaajr. Dan 



- memiliki batang, 
daun dan akar 
rhizoid

 contoh 
o polytrichum 

 Lycopodiinae 
(paku kawat)

 Ciri-ciri
- Tubuhnya seperti 

rambut/kawat
- Habitat di daerah 

pegunungan

 Filicinae (paku 
benar)

 Ciri-ciri 
- Kosmopolit
- Sorus berkumpul 

pada ujung, tepi 
dan tersebar 
dipermukaan daun 

 Contoh 
o Suplir
o Semanggi

Manfaat tumbuhan 
paku bagi manusia 

- Sebagai tanaman 
hias

- Bahan obat-
obatan

- Pupuk
- sayuran

beranekaragam
- Bakal biji tersimpan dalam 

daun buah
- Adanya pembuahan ganda

Tumbuhan biji tertutup dibagi 
menjadi dua kelas:

1. Dicotyledoneae

 Ciri-ciri 
- Tumbuhan biji berkeping dua
- Akar tunggang
- Daun berhadapan
- Batang bercabang
- Tulang daun 

menyirip/menjari
- Daun berjumlah kelipatan 2, 

4, atau 5
- Biji memiliki 2 daun 

lembaga.

        Suku tumbuhan dicotyledoneae

 Euphorbiaceae
 Ciri-ciri 
- Apabila dilukai bagian 

tubuhnya akan mengeluarkan 



getah berwarna putih 
 Contoh 

o Manihot utilisima (ketela 
pohon)

o Hevea brasiliensis (karet)

 Papilonaceae (kacang-
kacangan)

 Ciri-ciri
- Mahkota bunga berbentuk 

kupu-kupu]
- Buahnya polong
- Memiliki bintil-bintil akar
 Contoh 
o Vigna sinensis (kacang 

panjang)

 Solanaceae (terung-terungan)
 Ciri-ciri
- Bunga berbentuk bintang, 

terompet, buah buni/buah 
kotak

- Lapisan dalam 
berair/berdaging 

 Contoh
o Solanum lycopersicum 

(tomat)
o Capsicum annum (lombok)

2. Monocotyledoneae



 Ciri-ciri
- Tumbuhan biji berkeping satu
- Akar serabut
- Daun berseling 
- Tulang daun sejajar
- Bagian bunga berbilangan 3
- Biji memiliki satu daun lembaga

Suku tumbuhan monocotyledoneae
 Gramineae (rumput-

rumputan)
 Contoh 
o Padi gandum
o Jagung 
o Tebu

 Palmae (pinang-pingan)
 Contoh
o Kelapa
o Kelapa sawit
o Palem

 Liliaceae (bawang-
bawangan)

 Contoh 
o Bawang merah
o Bakung

 Musaceae (pisang-pisangan)



 Contoh 
o Pisang manita
o Pisang hawaii



Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Rumusan masalah 

Teori 

Alat dan bahan               

Langkah kerja

1. Peserta didik terlebih dahulu membaca l
2. Peserta didik dalam kelompok berdiskusi ketika

dalam lembar kerja 
3. Peserta didik dalam kelompok mengamati

terdapat pada video 
4. Peserta didik mengelompokkan objek tumbuhan 

pigmen yang dimiliki.

:   6.    Memahami keanekaragaman makhluk hidup.

:   6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri
ciri yang dimiliki.

:

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan ganggang, lumut 
paku.

2. Mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan 
pigmen yang dimiliki.

3. Mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan 
morfologi yang dimiliki.

4. Mengelompokkan tumbuhan paku berdasarkan 
morfologi yang dimiliki.

5. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam 
tabel perbedaan dan persamaan dari tumbuhan 
ganggang, lumut dan paku.

:

: Klasifikasi makhluk hidup

               : Tumbuhan paku dan video yang mencakup materi 

tumbuhan ganggang, lumut dan paku.

:

terlebih dahulu membaca lembar kerja siswa. 
dalam kelompok berdiskusi ketika melakukan langkah

erja siswa. 
dalam kelompok mengamati ciri-ciri suatu objek tumbuhan 

terdapat pada video saat kegiatan mengobservasi. 
Peserta didik mengelompokkan objek tumbuhan ganggang 
pigmen yang dimiliki.

Lembar Kerja Siswa 

Memahami keanekaragaman makhluk hidup.

6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri tumbuhan ganggang, lumut dan 

Mengelompokkan tumbuhan ganggang berdasarkan 

lumut berdasarkan 

paku berdasarkan 

Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk 
tabel perbedaan dan persamaan dari tumbuhan 

an paku dan video yang mencakup materi 

melakukan langkah-langkah 

tumbuhan yang 

ganggang berdasarkan 



5. Peserta didik mengelompokkan objek tumbuhan lumut berdasarkan morfologi 
yang dimiliki.

6. Peserta didik mengelompokkan objek tumbuhan paku berdasarkan morfologi 
yang dimiliki.

7. Peserta didik menuliskan perbedaan atau persamaan yang dimiliki tumbuhan 
ganggang, lumut dan paku yang telah diamati.

8. Peserta didik mencatat hasilnya kedalam tabel-tabel yang ada dalam lembar 
kerja siswa.

9. Peserta didik membuat kesimpulan hasil kegiatan praktikum.
10. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas.

Anggota : 

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

Hasil pengamatan :

Kingdom Plantae
Nama tumbuhan Ciri-ciri

Tumbuhan 
ganggang

Tumbuhan 
lumut

Kelas :...............................

Kelompok :...............................



Tumbuhan 
paku

No Nama tumbuhan Klasifikasi
1

2

3

4

5

No Nama tumbuhan Perbedaan Persamaan

1

2

3

4

5



Kesimpulan :



Standar Kompetensi :   6.    Memahami keanekaragaman makhluk hidup.

Kompetensi Dasar :   6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-
ciri yang dimiliki.

Indikator :

1. Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berbiji
2. Mengelompokkan tumbuhan berbiji berdasarkan 

keping biji yang dimiliki. 
3. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam bentuk 

tabel perbedaan dan persamaan dari tumbuhan 
berbiji. 

Rumusan masalah :

Teori : Klasifikasi makhluk hidup

Alat dan bahan : Tumbuh-tumbuhan yaitu  jambu (daun,buah dan batang), 

labu siam, pisang (buah dan daun), mangga (daun,buah 

dan batang), gambas, lengkuas, karsen, takokak, dan 

melinjo.

Langkah kerja :

1. Peserta didik terlebih dahulu membaca lembar kerja siswa. 
2. Peserta didik dalam kelompok berdiskusi ketika melakukan langkah-langkah 

dalam lembar kerja siswa. 
3. Peserta didik dalam kelompok mengamati ciri-ciri salah satu objek tumbuhan 

pada saat kegiatan mengobservasi. 
4. Peserta didik mengelompokkan objek tumbuhan berdasarkan bakal biji.
5. Peserta didik menuliskan perbedaan atau persamaan yang dimiliki suatu objek 

tumbuhan yang telah diamati.
6. Peserta didik menuliskan kunci determinasi dari suatu objek yang telah 

diamati.

Lembar Kerja Siswa 



7. Peserta didik mencatat hasilnya kedalam tabel-tabel yang ada dalam lembar 
kerja siswa.

8. Peserta didik membuat kesimpulan hasil kegiatan praktikum.
9. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas.

Anggota : 

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

Hasil pengamatan :

No Nama 
Tumbuhan

Ciri-ciri Klasifikasi

1

2

3

4

5

Kelas :...............................

Kelompok :...............................



No Nama tumbuhan Perbedaan Persamaan

1

2

3

4

5

No Nama Tumbuhan Kunci Determinasi
1

2

3

4

5



Kunci Determinasi Tumbuhan

1a Tanaman bergetah ke nomor 27
1b Tanaman tidak bergetah ke nomor 2
2a Daun berbentuk ginjal atau jantung, bertulang daun 

menjari. Tepi daun beringgit atau berlekuk merayap, 
rumput-rumputan yang mudah berakar

Umbeliferae

2b Daun tidak berbentuk ginjal atau jantung ke nomor 3
3 Mempunyai seludang daun yang memeluk batang, 

kadang-kadang mempunyai selaput bumbung yang 
memeluk batang

ke nomor 4

3b Tidak ada seludang daun yang jelas ke nomor 8
4a Tulang lateral banyak sekali, lurus dan sejajar, dan 

tegak lurus atau bersudut besar dengan ibu tulang daun
ke nomor 30

4b Tulang lateral tidak demikian … ke nomor 5
5a Batang yang berdaun tegak, berputar serupa tangan ... Zingiberaceae
5b Batang tidak demikian ... ke nomor 6
6a Batang dengan banyak buku yang berselaput bumbung 

pipih di dalam ketiak daun ...
Polygonaceae

6b Tidak ada selaput bumbung di ketiak daun, seludang 
terbentuk sendiri oleh tangkai daun ...

ke nomor 7

7a Bakal buah menumpang (di atas). Bunga sedikit atau banyak 
tersendiri di dalam daun pelindung yang terlipat ...

Commelinaceae

7b Bakal buah tidak terlindung di antara pelindung ... Cannaceae
8a Daun berbentuk kupu-kupu membelah dua ... Caesalpiniaceae
8b Daun tidak berbentuk kupu-kupu ... ke nomor 9
9a Daun memanjang dengan tulang daun sejajar ... ke nomor 10
9b Susunan tulang daun menjari atau menyirip ... ke nomor 11
10a Tepi daun berduri tempel ... ke nomor 31
10b Tanaman yang tidak berduri, tidak berduri tempel ... Liliaceae

dan seterusnya



Kesimpulan :



Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik (1)

Berilah tanda (√) pada setiap indikator yang terlaksana!

No
Ragam

KPS
Indikator  

KPS 
Aspek Yang Dinilai Ya Tidak

1 Observasi Menggunakan 
berbagai 
indera

1. Mengamati ciri-ciri tumbuhan 
ganggang.

2. Mengamati ciri-ciri tumbuhan lumut.
3. Mengamati ciri-ciri tumbuhan paku.

2 Klasifikasi Mencari dasar 
pengelompok
kan atau 
penggolongan 

4. Mengelompokkan tumbuhan 
ganggang berdasarkan pigmen.

5. Mengelompokkan tumbuhan lumut 
berdasarkan morfologi.

6. Mengelompokkan tumbuhan paku 
berdasarkan morfologi.

3 Prediksi Menggunakan 
pola-pola atau 
keteraturan 
hasil 
pengamatan

7. Mampu mengetahui ciri khusus dari 
suatu tumbuhan 

8. Mampu menyebutkan contoh dari 
tumbuhan ganggang, lumut dan 
paku.

9. Mampu memahami dan menuliskan 
perbedaan dan persamaan tumbuhan 
ganggang, lumut dan paku.

4 Komunikasi Menjelaskan 
hasil 
percobaan/pe
nyelidikan

10. Menuliskan ciri-ciri tumbuahan 
dalam bentuk tabel-tabel.

11. Menyusun hasil pengamatan dan 
menyimpulkan

12. Mempresentasikan laporan hasil 
pengamatan secara sistematis

Skor yang dicapai

Skor maksimum



Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik (2)

Berilah tanda (√) pada setiap indikator yang terlaksana!

No
Ragam

KPS
Indikator  

KPS 
Aspek Yang Dinilai Ya Tidak

1 Observasi Menggunakan 
berbagai 
indera

1. Mengamati ciri-ciri tumbuhan berbiji.
2. Mengamati ciri-ciri tumbuhan 

gymnospermae.
3. Mengamati ciri-ciri tumbuhan 

angiospermae.
2 Klasifikasi Mencari dasar 

pengelompok
kan atau 
penggolongan 

1. Mengelompokkan tumbuhan berbiji
berdasarkan bakal biji.

2. Mengelompokkan tumbuhan 
gymnospermae.

3. Mengelompokkan tumbuhan  
angiospermae.

3 Prediksi Menggunakan 
pola-pola atau 
keteraturan 
hasil 
pengamatan

1. Mampu mengetahui ciri khusus dari 
suatu tumbuhan berbiji.

2. Mampu menyebutkan contoh dari 
tumbuhan gymnospermae dan 
angiospermae.

3. Mampu memahami serta menuliskan 
perbedaan dan persamaan 
gymnospermae dan angiospermae.

4 Komunikasi Menjelaskan 
hasil 
percobaan/pe
nyelidikan

1. Menuliskan ciri-ciri tumbuahan 
dalam bentuk tabel-tabel.

2. Menyusun hasil pengamatan dan 
menyimpulkan.

3. Mempresentasikan laporan hasil 
pengamatan secara sistematis.

Skor yang dicapai

Skor maksimum



Nama :
Kelas :

1. Perhatikan gambar di bawah ini !

Tumbuhan pisang mempunyai 
batang, daun dan buah. Bagian 
tubuh tumbuhan pisang yang 
tumbuh tegak dan bercabang 
dimiliki oleh bagian...
a. Daun
b. Batang
c. Buah
d. Jantung pisang

2. Perhatikan gambar di bawah ini !

Kersen merupakan salah satu jenis 
pohon pinggir jalan yang umum 
sekali dijumpai, berdasarkan 
gambar diatas bagian daun dari 
tumbuhan karsen yang bernomor 1 
menunjukkan ciri...
a. Tulang daun tidak berseling
b. Bentuk daun bergerigi
c. Batang pohon lurus
d. Tulang daun berseling

3. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan 
berikut!
1. Tanaman ini tumbuh merambat
2. Bentuk batangnya membualat, 

berongga dan banyak 
mengandung air

3. Buahnya berbentuk bulat 
panjang

4. Daging buahnya putih, rongga 
didalamnya berisi jaringan 
spon tempatnya biji

5. Batangnya berbuku-buku 
6. Bentuk bijinya pipih, halus, 

dan berwarna putih kecoklatan.

Ditunjukkan pada nomor berapa ciri 
yang benar dari tanaman
Sechium edule (Labu Siam) ...

a. 1,2,3,4
b. 1,3,5,6
c. 1,3,4,6
d. 2,4,5,6

4. Perhatikan gambar di bawah ini !

Takokak atau terung pipit 
(Solanum torvum Sw.) adalah 
tumbuhan dari suku terung-
terungan (Solanaceae) yang buah
dan bijinya dipakai sebagai sayuran
atau bumbu. Berdasarkan gambar 
diatas, bagaimanakah bentuk 
batang dari tumbuhan tersebut...



a. batang tunggal
b. batang licin dan halus
c. batang sejajar
d. batang bercabang, berbulu dan 

berduri

5. Perhatikan gambar di bawah ini !

Lumut Hati atau hepaticopsida 
berasal dari kata hepatica yang 
artinya hati. Berdasarkan gambar 
diatas,Tumbuhan lumut ini hidup 
ditanah...
a. Tanah basah (lembab)
b. Tanah kering 
c. Tanah liat
d. Tanah pasir

6. Perhatikan gambar di bawah ini !

Ciri-ciri tumbuhan dikotil yang 
benar adalah...
1. Tumbuhan biji berkeping satu
2. Tumbuhan biji berkeping dua
3. Akar serabut
4. Daun tersebar berhadapan
5. Akar tunggang
6. Daun berseling
Ciri-ciri tumbuhan dikotil yang 
benar adalah...

a. 2-4-5
b. 3-4-5
c. 3-5-2
d. 1-2-3

7. Perhatikan gambar di bawah ini !

Kingdom plantae beranggota 
ganggang, lumut, paku dan 
tumbuhan berbiji. Setelah anda 
mengamati gambar diatas, dari 
mulai tempat hidup dan bentuk 
yang terlihat tumbuhan apakah 
yang terdapat pada gambar 
tersebut...
a. Ganggang
b. Lumut
c. Paku
d. Tumbuhan berbiji

8. Pada suatu habitat terdapat 
tumbuhan yang memiliki ciri-ciri 
1. Pohon berakar tunggang
2. Daunnnya berbentuk seperti 

       jarum,kecil. Tebal dan tipis lebar
3. Tulang daun tidak beraneka 

       ragam
4. Tidak memiliki bunga sejati

     Berdasarkan ciri-ciri tersebut       
     tumbuhan tersebut 
     dikelompokkan ke dalam 
     kingdom plantae dari sub 
     divisi...

a. Gymnospermae (tumbuhan biji 
terbuka)

b. Angiospermae (tumbuhan 
berbiji tertutup)



c. Dicotyledonae
d. Monocotyledonae

9. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan 
berikut!
1. Akarnya berumbi dengan bintil-

bintil akar yang besar
2. Daunya berlobi tiga (trifoliate)
3. Bunganya berwarna biru atau 

putih tumbuh berkelompok pada 
ujung cabang

4. Tubuh tumbuhan ini merambat 
dan membelit berbentuk semak

5. Batangnya beruas-ruas 
berbentuk silindris

Berdarkan ciri daun dari tumbuhan 
tersebut, tumbuhan apakah yang 
dimaksud...
a. Psophocarpus tetragonolobus
    (Kecipir)
b. Durio (durian)
c. Garcinia mangostana (manggis)
d. Zea mays (jagung)

10. Pada suatu pemukiman terdapat 
tumbuhan yang memiliki ciri-ciri 
1. Akar, batang dan daun dapat 

dibedakan
2. Susunan daun menyirip, menjari, 

sejajar. dan beranekaragam
3. Adanya pembuahan ganda
4. Memiliki bunga sejati
Berdasarkan ciri-ciri tersebut 
tumbuhan tersebut dikelompokkan 
ke dalam kingdom plantae dari sub 
divisi...
a. Angiospermae
b. Gymnospermae
c. Dicotyledonae
d. Monocotyledonae

11. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan 
berikut!
1. Memiliki garis pada setiap daun 

dengan tepi yang rata.

2. Tanaman sayuran yang bersifat 
merambat dan menjalar

3. Biji buah berbentuk bulat 
4. Batang tanaman ini panjang, 

mengandung air dan lunak
5. Permukaannya kasar
6. Tumbuhan monokotil
7. Bijinya berbentuk pipih dan 

berjumlah banyak
Ditunjukkan pada nomor berapa ciri 
yang benar dari tanaman Luffa 
acutangula (gambas) ...
a. 1,2,3,4,5
b. 1,3,5,6,7
c. 2,4,5,6,7
d. 2,3,4,6,7

12. Tumbuhan dikotyledonae memiliki 
beberapa suku salah satunya suku 
kacang-kacangan (papilinaceae) 
seperti dibawah ini 

1. Arachis hypogea (Kacang 
Tanah)

2. Manihot esculenta (singkong)
3. Vigna sinensis (Kacang panjang)
4. Hevea brasiliensis (karet)

Manakah  contoh tumbuhan yang 
tepat dari papilonaceae...

a. 1 dan 2
b. 1 dan 4
c. 1 dan 3
d. 2 dan 3

13. Pada suatu kegiatan praktikum 
meneliti suatu tumbuhan biji 
tertutup, dan setelah dilakukan 
kegiatan tersebut terdapat ciri-ciri 
sebagai berikut:
1. Tumbuhan biji berkeping satu
2. Akar serabut
3. Daun berseling 
4. Tulang daun sejajar
5. Bagian bunga berbilangan 3
6. Biji memiliki satu daun lembaga

Tumbuhan biji tertutup jenis apakah 
yang memiliki ciri tersebut...



a. Monocotyledoneae 
b. Dicotyledoneae
c. Papilonaceae
d. Vigna sinensis

14. Tumbuhan monocotyledoneae 
memiliki beberapa suku salah 
satunya suku Gramineae (rumput-
rumputan)
seperti dibawah ini :
1. Padi gandum 
2. Kelapa
3. Bawang merah
4. Jagung 
5. Tebu

Manakah  contoh tumbuhan yang 
tepat dari Gramineae...

a. 1, 2 dan 3
b. 1, 2 dan 4 
c. 1, 3 dan 4
d. 1, 4 dan 5

15. Pada suatu bidang lahan terdapat 
tanaman, yang mempunyai ciri-ciri 
:
1. Apabila dilukai bagian tubuhnya 

akan mengeluarkan getah 
berwarna putih

2. akar tunggang
3. Daun berselang-seling
4. Tumbuhan biji berkeping dua
5. Tangkai daunnya panjang dan 

terdiri dari 3 anak daun yang 
licin berkilat

6. biji tanaman terlontar sampai 
jauh

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat 
diprediksi tumbuhan apakah yang 
dimaksud...
a. tumbuhan jambu air
b. tumbuhan mangga 
c. tumbuhan karet 
d. tumbuhan labu  

16. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan 
berikut!

Di suatu ekosistem ditemukan 
tumbuhan yang ciri-cirinya 
memiliki akar, batang, daun 
terdapat bulatan berwarna 
kuning/kecoklatan dan hidupnya 
menempelpada pohon. Berdasarkan 
dari ciri-cirinya dapat diprediksi 
termasuk dari tumbuhan...
a. Paku
b. Lumut
c. Tumbuhan berbiji 
d. Ganggang

17. Pada saat adik berkunjung ke 
tempat museum tumbuhan, ia 
melihat tumbuhan yang  ciri-cirinya 
tidak memiliki batang dan daun, 
tubuhnya  berbentuk lembaran dan 
tubuhnya terletak didalam tanah. 
Berdasarkan cirinya dapat 
diprediksi tumbuhan tersebut 
adalah...
a. Lumut batang
b. Lumut daun
c. Lumut hati
d. Lumut hijau

18. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan dari 
berikut!

1. Memiliki akar tunggang
2. Batang berbentuk bulat dengan 

permukaan rata
3. Daun tunggal berbentuk oval
4. Tulang daun menyirip



5. Diselimuti oleh selaput luar yang 
keras

6. Selaput dalam diselubungi oleh 
tenda bunga yang berdaging

7. Biji berwarna merah jika telah 
matang

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat 
diprediksi  tumbuhan  apakah 
yang dimaksud...

a. Gnetum gnemon (melinjo)
b. Cycas rumphii (pakis haji)
c. Solanum torvum (rimbang)
d. Solanum lycopersicum L (tomat)

19. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan dari 
berikut!

1. Akar serabut
2. Batang tidak bercabang
3. Daun tunggal dan duduk daun 

berhadapan
4. Biji bentuk buah bulat 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut 
tumbuhan  apakah yang dimaksud...
a. Cocos nucifera L (kelapa)
b. Cycas rumphii (pakis haji)
c. Dypsis lutescens (palem)
d. Casuarinaceae (cemara kipas)

20. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan 
berikut!
1. Memiliki 5 helai daun 
2. Daun berbentuk lonjong
3. Memiliki garis pada setiap daun 

dengan tepi yang rata.

4. Ujung dari daun tersebut terlihat 
seperti sangat tajam

5. Tanaman yang umbinya dapat 
dikonsumsi

Berdarkan ciri daun dari suatu 
tumbuhan tersebut,dapat diprediksi 
tumbuhan apakah yang dimaksud...
a. Cycas rumphii (pakis haji)
b. Allium cepa L (bawang merah)
c. Manihot esculenta (singkong)
d. Solanum tuberosum (kentang)

21. Pada suatu populasi di laut terdapat 
satu jenis ganggang dengan ciri-ciri 
tubuh memiliki pigmen hijau dan 
kuning/ karoten, multiselular dan 
berbentuk benang/lembaran.
Berdasarkan ciri tersebut, 
ganggang jenis apa yang terdapat 
pada populasi tersebut...
a. Rhodophyceae (ganggang 

merah)
b. Spirogyra (ganggang hijau)
c. Psiloptinae (paku lumut)
d. Turninaria (Ganggang Cokelat)

22. Pada saat ani melakukan kegiatan 
diving, ia melihat suatu ganggang 
yang mempunyai ciri-ciri memiliki 
pigmen hijau dan kuning/ karoten 
dan berbentuk benang/lembaran. 
Berdasarkan cirinya tumbuhan apa 
yang ditemukan oleh ani didasar 
laut....
a. Chlorophyceae (alga hijau)
b. Phaeophyceae (Alga pirang)
c. Rhodophyceae (alga merah)
d. Chrysophyceae (alga kersik)



23. Perhatikan tumbuhan berikut!

Sekelompok siswa mengunjungi 
kebun raya bogor, setelah mereka 
mengelilingi kebun tersebut 
sekelompok siswa tersebut melihat 
buah yang memiliki ciri bentuk 
bulat, batangnya tegak lurus dan 
berkayu, daunnya tunggal letaknya 
berhadapan,  bentuk bunganya 
lonjong dan termasuk tanaman 
pohon bermusim tahunan.   
Berdasarkan cirinya tumbuhan apa 
yang diamati oleh sekelompok 
siswa tersebut...
a. Agathis borneensis Warb  
    (damar)
b. Manilkara zapota  (sawo)
c. Hibiscus tiliaceus (waru)
d. Orthosiphon aristatus (kumis 
     kucing)

24. Perhatikan gambar di bawah ini !

Tanaman melinjo dapat tumbuh 
mencapai 100 tahun lebih dan 
setiap panen raya mampu 
menghasilkan melinjo sebanyak 80 

sampai 100 Kg. Berdasarkan 
gambar diatas, biji melinjo 
menunjukan bahwa tumbuhan 
melinjo merupakan tumbuhan...
a. Angiospermae
b. Gymnospermae
c. Dikotil
d. Monokotil 

25. Kertas adalah media yang 
digunakan seseorang untuk 
menulis sesuatu, kertas terbuat dari 
batang melinjo dan pinus. Hal ini 
menunjukkan adanya manfaat dari 
tumbuhan, jenis tumbuhan apakah 
yang memiliki manfaat tersebut...
a. Gymnospermae (tumbuhan biji 

terbuka)
b. Angiospermae (tumbuhan biji 

tertutup)
c. Dikotyledonae (biji berkeping 

dua)
d. Monocotyledonae (biji 

berkeping satu)



DAFTAR NAMA PESERTA UJI COBA INSTRUMEN

NO NAMA JENIS KELAMIN
1 Dahlika Rahma C Perempuan
2 Chika Febryana Perempuan
3 Atiqah Syadza Perempuan
4 Shagita Novela Perempuan
5 Silvia Apriyanti Perempuan
6 Adhe Fadhlan Laki-laki
7 Siyo Astoro Laki-laki
8 Andri Setiawan Laki-laki
9 Rionaldo Laki-laki
10 Riko Aditia P Laki-laki
11 Rahmat Haryadi Laki-laki
12 Arianto Laki-laki
13 Putra Dwi P Laki-laki
14 Setiya Wati Perempuan
15 Tarisa Adelina Perempuan
16 Fayza Ayu Wulandari Perempuan
17 Regita Andini P Perempuan
18 Arinda Baini Perempuan
19 Devilia Ayu S Perempuan
20 Dhea Julia P Perempuan
21 Ditha Syahrani P Perempuan
22 Farid Hidayat Laki-laki
23 M. Billy Hartawan Laki-laki
24 M.Rizki Fs Laki-laki
25 Rafi Dinata Laki-laki
26 Annisa Inaya Muti Perempuan
27 Ayu Safitri Perempuan
28 Derli Nopanto Laki-laki



DAFTAR NAMA SAMPEL

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
No Nama L/P Nama L/P

1 Adam Pramana Putra L Adinda Vania Fadila Ahmad P
2 Aditia Kurniawan L Aditya Damara L
3 Adji Firmansyah L Aisyah Luna Mariana P
4 Ahmad Fauzan L Akhmad Farhan Darmawan L
5 Ahmad Reynaldi L Aldi L
6 Alfa Rizal L Alya Zelviana P
7 Basari L Angga Jourena Sinuraya L
8 Destalia Yunita Putri P Anisa Zahra P
9 Devan Andreas L Apriliani Amanda Putri P

10 Dicky Pradana L Ariel Ridho Butar Butar L
11 Fitri Handayani P Dafa Rafif Pratama L
12 Gita Sapitri P Daffa Regita Amalia Putri P
13 M Farhan Garuda Saputra L Dini Agustin Putri Pamungkas P
14 M Gilang Prasetya L Dzakwan Fadilah Syuja L
15 M Yuan L Fahri Syawal Ananda L
16 Mahesa Aditia Mustofa L Jernita Damayanti Silalahi P
17 Merza Zunaidi P Lola Sara Azera P
18 Muhammad Fajar L Lucky Arijano Agusta Putra L
19 Muhammad Ilham Harkat L M Briyan Raditya L
20 Oktavia Wahyu Dwi C P Muhammad Ferdiansyah L
21 Putri Wulandari P Muhammad Iqbal Aziz L
22 Rahma Hidayah P Muhammad Nugeraha Ramadhan L
23 Reza Pahlevi L Nurul Sofiya Rahmadani P
24 Riko Prayoga L Popi Amanda P
25 Seli Mardiyana P Rizki Habibi L
26 Sri Uliana Tarigan P Ruben Tawa Riksa L
27 Supriyanto L Safina Alifiani P
28 Wantini Haryanti P Salsabila Fanny Faiza P
29 Wildan Bagas Tullah L Silvi Zulya Anggraini P
30 Wulan Hidayah P Wibby Syahwal Tosa L



DAFTAR NAMA KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN PESERTA DIDIK 
KELAS VII E SMPN 19 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 

2015/2016

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2

1. RIKO PRAYOGA 1. WULAN HIDAYAH

2. AHMAD FAUZAN 2. MAHESA ADITIA MUSTOFA

3. DICKY PRADANA 3. SUPRIYANTO

4. ADAM PRAMANA PUTRA 4. SRI ULIANA TARIGAN

5. MUHAMMAD FAJAR 5. SELI MARDIYANA

KELOMPOK 3 KELOMPOK 4

1. ADITIA KURNIAWAN 1. GITA SAPITRI

2. AHMAD REYNALDI 2. FITRI HANDAYANI

3. MUHAMMAD ILHAM HARKAT 3. WANTINI HARYANTI

4. MERZA ZUNAIDI 4. RAHMA HIDAYAH

5. REZA PAHLEVI 5. PUTRI WULANDARI

KELOMPOK 5 KELOMPOKM 6
1. M GILANG PRASETYA 1. DESTALIA YUNITA PUTRI

2. WILDAN BAGAS TULLAH 2. BASARI

3. M YUAN 3. ALFA RIZAL 
4. M FARHAN GARUDA SAPUTRA 4. DEVAN ANDREAS
5. ADJI FIRMANSYAH 5. OKTAVIA WAHYU DWI C



DAFTAR NAMA KELOMPOK KELAS KONTROL PESERTA DIDIK 
KELAS VII F SMPN 19 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 

2015/2016

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2

1. AISYAH LUNA MARIANA 1.DAFFA REGITA AMALIA P
2. SILVI ZULYA ANGGRAINI 2.DINI AGUSTIN PUTRI P

3. POPI AMANDA 3.NURUL SOFIYA RAHMADANI

4. JERNITA DAMAYANTI SILALAHI 4.ADINDA VANIA FADILA A

5. LOLA SARA AZERA 5.APRILIANI AMANDA PUTRI

KELOMPOK 3 KELOMPOK 4

1. MUHAMMAD NUGERAHA RAMADHAN 1. ARIEL RIDHO BUTAR BUTAR

2. DAFA RAFIF PRATAMA 2. LUCKY ARIJANO AGUSTA P

3. ALDI 3. MUHAMMAD FERDIANSYAH

4. WIBBY SYAHWAL TOSA 4. ADITYA DAMARA

5. FAHRI SYAWAL ANANDA 5. M BRIYAN RADITYA

KELOMPOK 5 KELOMPOK 6
1. RUBEN TAWA RIKSA 1. ANISA ZAHRA

2. AKHMAD FARHAN DARMAWAN 2. ALYA ZELVIANI

3. RIZKI HABIBI 3. ANGGA JOURENA SINURAYA

4. DZAKWAN FADILAH SYUJA 4. SALFINA ALIFIANI

5. MUHAMMAD IQBAL AZIZ 5. SALSANILA FANNY FAIZA



Data Nilai Lembar Kerja Peserta Didik Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
SMP Negri 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016

No
Kelas Esperimen (VII  E) Kelas Kontrol (VII F)

Subyek
NILAI

Subyek
NILAI

1 2 1 2
1 Adam Pramana P 65 80 Adinda Vania Fadila A 66 72
2 Aditia Kurniawan 60 72 Aditya Damara 56 56
3 Adji Firmansyah 76 84 Aisyah Luna Mariana 67 76
4 Ahmad Fauzan 72 80 Akhmad Farhan D 66 72
5 Ahmad Reynaldi 62 96 Aldi 72 80
6 Alfa Rizal 76 80 Alya Zelviana 75 80
7 Basari 72 84 Angga Jourena Sinuraya 56 68
8 Destalia Yunita P 64 88 Anisa Zahra 59 60
9 Devan Andreas 65 76 Apriliani Amanda Putri 56 56
10 Dicky Pradana 72 80 Ariel Ridho Butar Butar 57 68
11 Fitri Handayani 74 86 Dafa Rafif Pratama 68 72
12 Gita Sapitri 72 80 Daffa Regita Amalia Putri 50 52
13 M Farhan Garuda S 65 84 Dini Agustin Putri P 56 60
14 M Gilang Prasetya 58 64 Dzakwan Fadilah Syuja 47 52
15 M Yuan 72 92 Fahri Syawal Ananda 80 84
16 Mahesa Aditia Mustofa 80 100 Jernita Damayanti Silalahi 57 60
17 Merza Zunaidi 63 80 Lola Sara Azera 57 60
18 Muhammad Fajar 65 88 Lucky Arijano Agusta Putra 82 100
19 Muhammad Ilham H 55 60 M Briyan Raditya 45 48
20 Oktavia Wahyu Dwi 80 100 Muhammad Ferdiansyah 63 64
21 Putri Wulandari 65 88 Muhammad Iqbal Aziz 70 72
22 Rahma Hidayah 56 56 Muhammad Nugeraha R 54 56
23 Reza Pahlevi 64 100 Nurul Sofiya Rahmadani 57 72
24 Riko Prayoga 64 80 Popi Amanda 60 64
25 Seli Mardiyana 80 80 Rizki Habibi 55 56
26 Sri Uliana Tarigan 82 84 Ruben Tawa Riksa 46 48
27 Supriyanto 80 76 Safina Alifiani 66 76
28 Wantini Haryanti 63 72 Salsabila Fanny Faiza 56 60
29 Wildan Bagas Tullah 45 52 Silvi Zulya Anggraini 70 76
30 Wulan Hidayah 80 92 Wibby Syahwal Tosa 47 48



Data Nilai Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
SMP Negri 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016

No
Kelas Esperimen (VII  E) Kelas Kontrol (VII F)

Subyek
Post
Test

Subyek
Post
Test

1 Adam Pramana Putra 76 Adinda Vania Fadila Ahmad 56
2 Aditia Kurniawan 84 Aditya Damara 72
3 Adji Firmansyah 80 Aisyah Luna Mariana 64
4 Ahmad Fauzan 76 Akhmad Farhan Darmawan 48
5 Ahmad Reynaldi 84 Aldi 52
6 Alfa Rizal 80 Alya Zelviana 64
7 Basari 84 Angga Jourena Sinuraya 64
8 Destalia Yunita Putri 76 Anisa Zahra 68
9 Devan Andreas 80 Apriliani Amanda Putri 72
10 Dicky Pradana 84 Ariel Ridho Butar Butar 68
11 Fitri Handayani 88 Dafa Rafif Pratama 64
12 Gita Sapitri 80 Daffa Regita Amalia Putri 72
13 M Farhan Garuda Saputra 92 Dini Agustin Putri Pamungkas 76
14 M Gilang Prasetya 96 Dzakwan Fadilah Syuja 80
15 M Yuan 72 Fahri Syawal Ananda 52
16 Mahesa Aditia Mustofa 72 Jernita Damayanti Silalahi 72
17 Merza Zunaidi 76 Lola Sara Azera 60
18 Muhammad Fajar 64 Lucky Arijano Agusta Putra 52
19 Muhammad Ilham Harkat 68 M Briyan Raditya 68
20 Oktavia Wahyu Dwi C 88 Muhammad Ferdiansyah 64
21 Putri Wulandari 88 Muhammad Iqbal Aziz 52
22 Rahma Hidayah 72 Muhammad Nugeraha Ramadhan 64
23 Reza Pahlevi 68 Nurul Sofiya Rahmadani 68
24 Riko Prayoga 72 Popi Amanda 48
25 Seli Mardiyana 80 Rizki Habibi 56
26 Sri Uliana Tarigan 84 Ruben Tawa Riksa 80
27 Supriyanto 76 Safina Alifiani 52
28 Wantini Haryanti 72 Salsabila Fanny Faiza 72
29 Wildan Bagas Tullah 80 Silvi Zulya Anggraini 68
30 Wulan Hidayah 84 Wibby Syahwal Tosa 80



Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Kelas Eksperimen (2)

Nama Peserta Didik

N
om

or
   

 P
re

se
n

si Ragam KPS

Jml
Skor

Nilai

(1
) 

O
b

se
rv

as
i

(2
) 

K
la

si
fi

k
as

i

(3
) 

P
re

d
ik

si

(4
) 

K
om

u
n

ik
as

i

Adam Pramana Putra 9457 3 3 1 3 10 83.3
Aditia Kurniawan 9458 3 3 1 2 9 75
Adji Firmansyah 9459 3 3 3 3 12 100
Ahmad Fauzan 9460 3 3 3 2 11 91.67
Ahmad Reynaldi 9461 1 3 3 1 8 66.67
Alfa Rizal 9462 2 3 3 2 10 83.3
Basari 9463 3 1 3 2 9 75
Destalia Yunita Putri 9464 3 3 3 2 11 91.67
Devan Andreas 9465 3 2 2 2 9 75
Dicky Pradana 9466 3 3 2 2 10 83.3
Fitri Handayani 9467 2 3 1 3 9 75
Gita Sapitri 9468 3 3 3 3 12 100
M Farhan Garuda Saputra 9469 3 2 2 2 9 75
M Gilang Prasetya 9470 3 3 3 3 12 100
M Yuan 9471 3 3 3 3 12 100
Mahesa Aditia Mustofa 9472 2 2 3 3 10 83.3
Merza Zunaidi 9473 3 2 2 3 10 83.3
Muhammad Fajar 9474 3 3 2 3 11 91.67
Muhammad Ilham Harkat 9475 1 3 1 3 8 66.67
Oktavia Wahyu Dwi C 9476 3 3 3 3 12 100
Putri Wulandari 9477 3 3 3 3 12 100
Rahma Hidayah 9478 2 3 3 3 11 91.67
Reza Pahlevi 9479 3 3 3 2 11 91.67
Riko Prayoga 9480 3 1 3 3 10 83.3
Seli Mardiyana 9481 3 2 3 3 11 91.67
Sri Uliana Tarigan 9482 2 3 3 3 11 91.67
Supriyanto 9483 3 3 3 2 11 91.67
Wantini Haryanti 9484 3 3 1 3 10 83.3
Wildan Bagas Tullah 9485 3 3 3 3 12 100
Wulan Hidayah 9486 3 2 3 3 11 91.67

Jumlah 81 80 75 78 314 2616.67
27% 26,6% 25% 26%



Lembar Observasi Keterampilan Prose Sains Kelas Eksperimen (1)

Nama Peserta Didik

N
om

or
   

 P
re

se
n

si Ragam KPS

Jml
Skor

Nilai

(1
) 

O
b

se
rv

as
i

(2
) 

K
la

si
fi

k
as

i

(3
) 

P
re

d
ik

si

(4
) 

K
om

u
n

ik
as

i

Adam Pramana Putra 9457 2 3 1 0 6 50
Aditia Kurniawan 9458 1 2 3 3 9 75
Adji Firmansyah 9459 3 1 3 1 8 66.67
Ahmad Fauzan 9460 2 1 1 3 7 58.3
Ahmad Reynaldi 9461 2 3 1 1 7 58.3
Alfa Rizal 9462 1 2 1 2 6 50
Basari 9463 2 1 2 3 8 66.67
Destalia Yunita Putri 9464 2 2 1 2 7 58.3
Devan Andreas 9465 2 0 2 3 7 58.3
Dicky Pradana 9466 2 1 2 2 7 58.3
Fitri Handayani 9467 2 3 1 2 8 66.67
Gita Sapitri 9468 1 3 1 2 7 58.3
M Farhan Garuda Saputra 9469 3 2 2 1 8 66.67
M Gilang Prasetya 9470 1 3 1 3 8 66.67
M Yuan 9471 1 3 3 3 10 83.3
Mahesa Aditia Mustofa 9472 2 1 0 1 4 33.3
Merza Zunaidi 9473 0 2 2 1 5 41.67
Muhammad Fajar 9474 3 3 3 3 12 100
Muhammad Ilham Harkat 9475 3 2 1 2 8 66.67
Oktavia Wahyu Dwi C 9476 1 3 3 3 10 83.3
Putri Wulandari 9477 3 1 2 3 9 75
Rahma Hidayah 9478 2 3 1 1 7 58.3
Reza Pahlevi 9479 1 2 0 3 6 50
Riko Prayoga 9480 3 2 3 2 10 83.3
Seli Mardiyana 9481 3 2 1 3 9 75
Sri Uliana Tarigan 9482 1 3 3 0 7 58.3
Supriyanto 9483 3 2 2 3 10 83.3
Wantini Haryanti 9484 3 1 1 3 8 66.67
Wildan Bagas Tullah 9485 3 3 2 2 10 83.3
Wulan Hidayah 9486 2 3 3 1 9 75

Jumlah 60 63 52 62 237 1975
20% 21% 17,3% 20,67%





Lembar Observasi Keterampilan Prose Sains Kelas Kontrol (2)

Nama Peserta Didik

N
om

or
   

 P
re

se
n

si Ragam KPS

Jml
Skor

Nilai

(1
) 

O
b

se
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as
i

(2
) 

K
la

si
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k
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i

(3
) 
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d
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si

(4
) 

K
om

u
n

ik
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i

Adinda Vania Fadila Ahmad 9487 3 1 2 2 8 66.67
Aditya Damara 9488 2 3 1 3 9 75
Aisyah Luna Mariana 9489 3 2 1 2 8 66.67
Akhmad Farhan Darmawan 9490 2 3 1 3 9 75
Aldi 9491 1 2 1 3 7 58.3
Alya Zelviana 9492 1 2 3 2 8 66.67
Angga Jourena Sinuraya 9493 2 3 1 3 9 75
Anisa Zahra 9494 2 3 2 2 9 75
Apriliani Amanda Putri 9495 3 3 2 2 10 83.3
Ariel Ridho Butar Butar 9496 3 3 1 1 8 66.67
Dafa Rafif Pratama 9497 2 2 2 2 8 66.67
Daffa Regita Amalia Putri 9498 3 1 2 2 8 66.67
Dini Agustin Putri Pamungkas 9499 1 3 2 2 8 66.67
Dzakwan Fadilah Syuja 9500 2 3 3 3 11 91.67
Fahri Syawal Ananda 9501 3 2 2 2 9 75
Jernita Damayanti Silalahi 9502 2 3 1 3 9 75
Lola Sara Azera 9503 2 3 3 3 11 91.67
Lucky Arijano Agusta Putra 9504 3 1 3 2 9 75
M Briyan Raditya 9505 3 3 2 2 10 83.3
Muhammad Ferdiansyah 9506 2 3 2 3 10 83.3
Muhammad Iqbal Aziz 9507 2 3 1 3 9 75
Muhammad Nugeraha Ramadhan 9508 2 1 1 3 7 58.3
Nurul Sofiya Rahmadani 9509 3 2 2 2 9 75
Popi Amanda 9510 2 2 2 1 7 58.3
Rizki Habibi 9511 2 3 1 2 8 66.67
Ruben Tawa Riksa 9512 3 2 3 3 11 91.67
Safina Alifiani 9513 3 2 1 2 8 66.67
Salsabila Fanny Faiza 9514 2 1 3 1 7 58.3
Silvi Zulya Anggraini 9515 2 1 3 3 9 75
Wibby Syahwal Tosa 9516 2 3 2 3 10 83.3

Jumlah 68 69 56 70 266 2191.4
    22,67% 23% 18,67% 23,3%



Lembar Observasi Keterampilan Prose Sains Kelas Kontrol (1)

Nama Peserta Didik

N
om

or
   

 P
re

se
n

si Ragam KPS

Jml
Skor

Nilai

(1
) 

O
b

se
rv
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i

(2
) 
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) 
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d
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(4
) 

K
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u
n
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i

Adinda Vania Fadila Ahmad 9487 0 1 2 2 5 41.67
Aditya Damara 9488 2 3 2 0 7 58.33
Aisyah Luna Mariana 9489 3 2 1 2 8 66.67
Akhmad Farhan Darmawan 9490 2 1 2 3 8 66.67
Aldi 9491 1 2 1 1 5 41.67
Alya Zelviana 9492 1 2 0 2 5 41.67
Angga Jourena Sinuraya 9493 2 3 1 3 9 75
Anisa Zahra 9494 2 3 1 2 8 66.67
Apriliani Amanda Putri 9495 1 1 1 2 5 41.67
Ariel Ridho Butar Butar 9496 3 3 0 1 7 58.33
Dafa Rafif Pratama 9497 2 2 2 2 8 66.67
Daffa Regita Amalia Putri 9498 1 1 3 2 7 58.33
Dini Agustin Putri Pamungkas 9499 1 3 2 2 8 66.67
Dzakwan Fadilah Syuja 9500 2 3 1 2 8 66.67
Fahri Syawal Ananda 9501 3 2 2 3 10 83.33
Jernita Damayanti Silalahi 9502 2 3 1 3 9 75
Lola Sara Azera 9503 2 3 3 3 11 91.67
Lucky Arijano Agusta Putra 9504 2 0 2 2 6 50
M Briyan Raditya 9505 3 3 3 1 10 83.33
Muhammad Ferdiansyah 9506 2 3 1 3 9 75
Muhammad Iqbal Aziz 9507 3 3 1 3 10 83.33
Muhammad Nugeraha Ramadhan 9508 2 2 1 3 8 66.67
Nurul Sofiya Rahmadani 9509 3 0 3 2 8 66.67
Popi Amanda 9510 2 2 1 0 5 41.67
Rizki Habibi 9511 2 2 0 2 6 50
Ruben Tawa Riksa 9512 3 3 2 3 11 91.67
Safina Alifiani 9513 2 2 3 2 9 75
Salsabila Fanny Faiza 9514 3 1 3 1 8 66.67
Silvi Zulya Anggraini 9515 2 3 1 3 9 75
Wibby Syahwal Tosa 9516 2 3 2 3 10 83.33

Jumlah 61 65 48 63 237 1975
20,3% 21,67% 16% 21%





REKAP ANALISIS BUTIR
=====================

Rata2= 13.04
Simpang Baku= 7.01
KorelasiXY= 0.94

Reliabilitas Tes= 0.97
Butir Soal= 30

Jumlah Subyek= 28
Nama berkas: D:\ANATES~1\26.ANA 

Btr Baru  Btr Asli  D.Pembeda(%)  T. Kesukaran  Korelasi  Sign. Korelasi       
        1         1         62.50  Sedang           0.546  Sangat 

Signifikan    
        2         2         62.50  Sedang           0.576  Sangat 

Signifikan    
        3         3         62.50  Sedang           0.576  Sangat 

Signifikan    
        4         4         37.50  Sedang           0.386  Signifikan           

        5         5         50.00  Sedang           0.495  Sangat 
Signifikan    

        6         6         50.00  Sedang           0.401  Signifikan           
        7         7         50.00  Sedang           0.387  Signifikan           
        8         8         62.50  Sedang           0.442  Signifikan           
        9         9         50.00  Sedang           0.432  Signifikan           

       10        10         50.00  Sedang           0.489  Sangat 
Signifikan    

       11        11         50.00  Sedang           0.474  Sangat 
Signifikan    

       12        12         75.00  Sedang           0.586  Sangat 
Signifikan    

       13        13         75.00  Sedang           0.608  Sangat 
Signifikan    

       14        14         62.50  Sedang           0.541  Sangat 
Signifikan    

       15        15         50.00  Sedang           0.447  Signifikan           
       16        16         25.00  Sedang           0.078  -                    
       17        17         25.00  Sedang           0.315  -                    

       18        18         37.50  Sedang           0.430  Signifikan           
       19        19         62.50  Sedang           0.574  Sangat 

Signifikan    
       20        20         62.50  Sukar            0.525  Sangat 

Signifikan    
       21        21         75.00  Sedang           0.570  Sangat 

Signifikan    
       22        22         75.00  Sedang           0.630  Sangat 

Signifikan    
       23        23         50.00  Sedang           0.430  Signifikan           
       24        24         37.50  Sedang           0.448  Signifikan           

       25        25         75.00  Sedang           0.573  Sangat 
Signifikan    

       26        26         75.00  Sedang           0.557  Sangat 
Signifikan    



       27        27         75.00  Sedang           0.562  Sangat 
Signifikan    

       28        28         75.00  Sedang           0.604  Sangat 
Signifikan    

       29        29         25.00  Sedang           0.242  -                    
       30        30         25.00  Sedang           0.277  -                    



DAYA PEMBEDA
============

Jumlah Subyek= 28
Klp atas/bawah(n)= 8

Butir Soal= 30

No Butir Baru  No Butir Asli   Kel. Atas  Kel. Bawah  Beda   Indeks DP 
(%) 

             1              1           7           2     5           
62.50 

             2              2           7           2     5           
62.50 

             3              3           7           2     5           
62.50 

             4              4           4           1     3           
37.50 

             5              5           5           1     4           
50.00 

             6              6           5           1     4           
50.00 

             7              7           7           3     4           
50.00 

             8              8           7           2     5           
62.50 

             9              9           5           1     4           
50.00 

            10             10           6           2     4           
50.00 

            11             11           6           2     4           
50.00 

            12             12           6           0     6           
75.00 

            13             13           6           0     6           
75.00 

            14             14           6           1     5           
62.50 

            15             15           6           2     4           
50.00 

            16             16           4           2     2           
25.00 

            17             17           4           2     2           
25.00 

            18             18           4           1     3           
37.50 

            19             19           5           0     5           
62.50 

            20             20           5           0     5           
62.50 

            21             21           6           0     6           
75.00 

            22             22           6           0     6           
75.00 



            23             23           5           1     4           
50.00 

            24             24           7           4     3           
37.50 

            25             25           7           1     6           
75.00 

            26             26           7           1     6           
75.00 

            27             27           7           1     6           
75.00 

            28             28           7           1     6           
75.00 

            29             29           6           4     2           
25.00 

            30             30           6           4     2           
25.00 



RELIABILITAS TES
================

Rata2= 13.04
Simpang Baku= 7.01
KorelasiXY= 0.94

Reliabilitas Tes= 0.97

No.Urut  No. Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor 
Total 

       1          11  Rahmat haryadi             15           15           
30 

       2           6  Adhe fadhlan               13           12           
25 

       3           3  Atiqah syadza              12           12           
24 

       4          18   Arinda baini              10           12          
22 

       5           7  Siyo astoro                11           10           
21 

       6          10  Riko aditia p              11            9           
20 

       7           4  Shagita novela              8            9           
17 

       8          15  Tarisa adelina              9            8           
17 

       9          17  Regita andini p             8            7           
15 

      10          13  Putra dwi p                 7            7           
14 

      11          16  Fayza ayu wul...            8            6           
14 

      12          22  Farid hidayat               6            7           
13 

      13           5  Silvia apriyanti            7            5           
12 

      14          12  Arianto                     6            6           
12 

      15          23  M. Billy hart...            5            7           
12 

      16          27  Ayu safitri                 6            6           
12 

      17          28  Derli nopanto               5            6           
11 

      18           1  Dahlika rahma c             5            5           
10 

      19           9  Rionaldo                    4            6           
10 

      20          24  M.Rizki fs                  5            5          
10 

      21           8  Andri setiawan              4            5            
9 



      22           2  Chika febryana              4            4            
8 

      23          25  Rafi dinata                 4            4            
8 

      24          20  Dhea julia p                4            2            
6 

      25          26  Annisa inaya ...            3            2            
5 

      26          19  Devilia ayu s               1            3            
4 

      27          21  Ditha syahrani p            2            1            
3 

      28          14  Setiya wati                 0            1            
1 



TINGKAT KESUKARAN
=================

Jumlah Subyek= 28
Butir Soal= 30

No Butir Baru  No Butir Asli  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)  Tafsiran     
             1              1         15              53.57  Sedang       
             2              2         14              50.00  Sedang       
             3              3         14              50.00  Sedang       
             4              4          9              32.14  Sedang       
             5              5         10              35.71  Sedang       
             6              6         13              46.43  Sedang       
             7              7         17              60.71  Sedang       
             8              8         15              53.57  Sedang       
             9              9         11              39.29  Sedang       
            10             10         12              42.86  Sedang       
            11             11         13              46.43  Sedang       
            12             12          9              32.14  Sedang       
            13             13          9              32.14  Sedang       
            14             14          9              32.14  Sedang       
            15             15         12              42.86 Sedang       
            16             16         15              53.57  Sedang       
            17             17         11              39.29  Sedang       
            18             18         10              35.71  Sedang       
            19             19          9              32.14  Sedang       
            20             20          8              28.57  Sukar        

            21             21         10              35.71  Sedang       
            22             22          9              32.14  Sedang       
            23             23         10              35.71  Sedang       
            24             24         18              64.29  Sedang       
            25             25         12              42.86  Sedang       
            26             26         13              46.43  Sedang       
            27             27         12              42.86  Sedang       
            28             28         12              42.86  Sedang       
            29             29         18              64.29  Sedang       
            30             30         16              57.14  Sedang       
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NORMALITAS

Descriptives

KELOMPOK Statistic Std. Error

NILAI 1 Mean 79.2000 1.36154

95% Confidence Interval for 
Mean

Lower Bound 76.4153

Upper Bound 81.9847

5% Trimmed Mean 79.1111

Median 80.0000

Variance 55.614

Std. Deviation 7.45747

Minimum 64.00

Maximum 96.00

Range 32.00

Interquartile Range 12.00

Skewness .107 .427

Kurtosis -.231 .833

2 Mean 64.2667 1.75704

95% Confidence Interval for 
Mean

Lower Bound 60.6731

Upper Bound 67.8602

5% Trimmed Mean 64.2963

Median 64.0000

Variance 92.616

Std. Deviation 9.62373

Minimum 48.00

Maximum 80.00

Range 32.00

Case Processing Summary

KELOMPOK

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

NILAI 1 30 100.0% 0 .0% 30 100.0%

2 30 100.0% 0 .0% 30 100.0%
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Interquartile Range 17.00

Skewness -.132 .427

Kurtosis -.941 .833

Tests of Normality

KELOMPOK

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statisti

c df Sig. Statistic df Sig.

NILAI 1 .109 30 .200* .975 30 .692

2 .156 30 .062 .936 30 .073

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

NILAI Stem-and-Leaf Plot for
KELOMPOK= 1

Frequency    Stem &  Leaf

     1.00        6 .  4
     2.00        6 .  88
     5.00        7 .  22222
     5.00        7 .  66666
    12.00        8 .  000000444444
     3.00        8 .  888
     1.00        9 .  2
     1.00        9 .  6

Stem width:     10.00
Each leaf:       1 case(s)

NILAI Stem-and-Leaf Plot for
KELOMPOK= 2

Frequency    Stem &  Leaf

     2.00        4 .  88
     5.00        5 .  22222
     2.00        5 .  66
     7.00        6 .  0444444
     5.00        6 .  88888
     5.00        7 .  22222
     1.00        7 .  6
     3.00        8 .  000

Stem width:     10.00
Each leaf:       1 case(s)
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Lampiran 25 176

HOMOGENITAS

Test of Homogeneity of Variances

1

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.928 1 58 .170

ANOVA

1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 3345.067 1 3345.067 45.133 .000

Within Groups 4298.667 58 74.115

Total 7643.733 59



Lampiran 26 177

UJI T INDEPENDENT

Group Statistics

KELOM

POK N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

NILAI E 30 79.2000 7.45747 1.36154

F 30 64.2667 9.62373 1.75704

Independent Samples Test

Levene's Test 

for Equality of 

Variances

t-test for Equality of Means

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

F Sig. t df
Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differen

ce

Std. 

Error 

Differen

ce

Lower Upper

NILAI Equal 

variances 

assumed

1.928 .170 6.718 58 .000 14.9333

3

2.22284 10.4838

5

19.3828

2

Equal 

variances 

not 

assumed

6.718 54.59

8

.000 14.9333

3

2.22284 10.4779

3

19.3887

3



1. Tinjauan Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

Materi ini merupakan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam 

KTSP pada kelas VII SMP semester genap, termasuk dalam pokok bahasan 

klasifikasi makhluk hidup yang terkonsep berdasarkan SK yaitu memahami 

keanekaragaman makhluk hidup dan KD yaitu mengklasifikasikan makhluk

hidup. Kurikulum biologi KTSP materi klasifikasi makhluk hidup ini ditinjau dari 

kurikulumnya adalah sebagai berikut : 

Tebel 1
Kurikulum Biologi KTSP Materi Klasifikasi Makhluk Hidup

Standar 
Kompetensi

Kompetensi Dasar Materi

6   Memahami 
keanekaragaman 
makhluk hidup

6.2 Mengklasifikasi
makhluk hidup 
berda-sarkan 
ciri-ciri yang 
dimiliki.

Klasifikasi 
Makhluk Hidup

a. Klasifikasi Berjenjang 

Selain memberi nama spesies, linnaeus juga mengelompokkan mereka 

kedalam jenjang kategori yang semakin luas. Penggelompokkan pertama 

terbentuk dalam binomial: spesies yang tampak berkerabat dekat 

dikelompokkan kedalam genus yang sama. 

Diatas genus, para ahli taksonomi menerapkan secara progresif 

kategori-kategori klasifikasi yang makin komprehensif. Sistem taksonomi 

yang dinamai  berdasarkan linnaean, menempatkan sejumlah genus yang 

sekerabat dalam famili yang sama, famili kedalam ordo, ordo ke dalam kelas, 



kelas ke dalam filum (jamak, fila), filum ke dalam kingdom, dan, yang 

terbaru kingdom ke dalam domain.1

Gambar 1
Sumber : bioners.wordpress.com

b. Arti Penting

Berbagai bentuk kehidupan terjadi di bumi jumlah yang luar biasa. 

Setidak-tidaknya telah ditemukan 1,2 juta macam organism hidup, dan daftar 

ini setiap tahun menjadi kian panjang, selain itu, sisa-sisa fosil menunjukkan 

bermacam-macam organisme yang pernah menghuni bumi tetapi kini telah 

punah.2

                                                          
1 Campbell, N.A., Reece, J.B., Mitchell, L.G. Biologi. Alih bahasa lestari, R. et al. safitri, A, 

Simarmata, L., Hardani, H.W. (eds). Erlangga, 2002, hal 97
2 John W. Kimball, Biologi, Erlangga, Jakarta,1983, hal 822



b. Asas Klasifikasi 

Klasifikasi ialah menempatkan bersama-bersama dalam kategori hal-hal 

yang mirip satu sama lain. Sementara hal itu tampaknya sederhana, dalam 

prakteknya dapat amat sulit. Pertama-tama, harus kita tentukan macam-

macam persamaan apa saja yang terpenting untuk tujuan kita. Salah satu pola 

klasifikasi yang pertama-tama ialah menempatkan semua bentuk hewan yang 

hidup habitat yang sama dalam suatu kategori. Jika ikan, ikan paus dan 

burung penguin diklasifikasikan sebagai makhluk yang berenang. Macam 

klasifikasi ini sering di dasarkan pada prinsip bahwa makhluk memiliki organ 

analog  harus dikelompokan bersama. Organ analog ialah organ yang 

mempunyai fungsi yang sama. Sirip ikan dan sirip ikan paus serta sayap 

penguin adalah organ analog karena semuanya digunakan untuk berenang. 

Sayap pada burung, kelelawar, serta serangga merupakan organ analog yang 

memungkinkan hewan tersebut dapat terbang.3

c. Klasifikasi Makhluk Hidup

Sampai dengan abad ke-19 biologist (biologiwan) hanya 

mengelompokkan organisme menjadi dua kingdom, yaitu hewan dan 

tumbuhan. Setelah ditemukkan mikroskop, banyak organisme yang dapat 

dikelompokkan, baik dari kingdom tumbuhan atau hewan, misalnya euglena. 

Dengan adanya kemajuan ilmu mengusulkan klasifikasi makhluk hidup 

                                                          
3 Ibid, Hal 823



menjadi lima kerajaan (kingdom), yaitu monera, protista, fungi, plantae, dan 

animalia. 4

Keaneragaman organisme merupakan suatu konsep yang menunjuk 

kepada variasi sifat dan ciri gen, spesies, serta, ekosistem. Setiap induvidu 

organisme mempunyai ratusan bahkan ribuan gen dalam kombinasi yang unik 

dan khas. Kumpulan induvidu-induvidu yang berkerabat dekat menjadi suatu 

kelompok spesies, kemudian berbagai spesies membentuk suatu komunitas. 

Interaksi antara komunitas dengan faktor-faktor lingkungan fisik membentuk

sistem ekologi.

Klasifikasi pada hakekatnya adalah upaya untuk menyederhanakan 

keaneragaman organisme yang besar menjadi kelompok organisme lebih 

kecil agar dapat dikenal dan dipelajari dengan mudah. Klasifikasi bertitik 

tolak pada keseragaman organisme di dalam keaneragaman organisme yang 

dihadapi. Beberapa individu yang seragam dikelompokkan kedalam satu 

golongan. Beberapa golongan yang seragam dikelompokkan menjadi satu 

golongan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan demikian mudah dipahami 

bahwa sedikit-banyak keseragaman yang dimiliki oleh anggota yang 

digolongkan dapat digunakan untuk menentukan kedudukan takson pada 

berbagai tingkat golongan (kategori).

Golongan terkecil dari klasifikasi adalah species dan golongan yang 

terbesar adalah dunia (regnum). Spesies yang berkerabat dekat ditempatkan 
                                                          
4 Hartono Nugroho Dan Issirep Sumardi, Biologi Dasar, Penebar Swadaya , Jakarta, 2004,  hal 123



dalam satu genus. Beberapa genus dimasukkan ke dalam sutu familia. 

Beberapa familia digolongkan dalam satu ordo. Beberapa ordo digolongkan 

dalam satu kelas. Beberapa kelas digolongkan kedalam satu filum atau divisio 

dan beberapa divisio digolongkan dalam satu dunia.

Takson adalah golongan organisme tanpa memandang hirarki kategori, 

sedangkan kategori merupakan jenjang-jenjang (tingkat) takson. Takson pada 

jenjang lebih rendah mempunyai persamaan sifat dan ciri yang lebih besar. 

Sebaliknya, pada jenjang lebih tinggi mempunyai persamaan yang lebih 

kecil.5

Tabel 2
Pembagian Enam Kingdom Dengan Sifat-Sifat Karakteristiknya

Kingdom Karakteristik Keterangan

Eubacteria Prokariot, tidak 
mempunyai inti dan 
organel yang bermembran, 
uniselular, mikroskopik, 
dinding sel tersusun dari 
peptidoglikon.

Koloni-dekomposer, parasitik 
dan patogenik, beberapa bersifat 
kemosintetik autotrof, beberapa 
bersifat fotosintetik, penting 
untuk recycling nitrogen dan 
elemen lain, beberapa untuk 
proses industri. 

Archabacteria Prokariot, uniselular, 
mikroskopik, dinding sel 
bukan peptidoglikon, 
secara biokimia berbeda 
dengan eubacteria. 

Metanogen, anaerob, menempati 
tempat kotor, sistem pencemaran 
hewan, halofil ekstrem, 
menempati lingkungan beragam, 
termoplek terhadap tempat panas, 
terkadang di lingkungan asam. 

Protista Eukariot, uniseluler atau 
multiseluler sederhana, 
terdiri atas tiga kelompok 
(bukan taksa), yaitu 

                                                          
5 ibid



- Protozoa

- Algae 

- Jamur 
lendir/ja
mur air

protozoa, algae, serta, 
jamur lendir dan jamur air.

Mikroskopik, heterotropik, 
bergerak dengan flagella, 
silia, pseudopia. 

Fotosintetik, kadang keras 
berbeda dengan protozoa, 
mengandung pigemn 
cokelat atau merah, pada 
beberapa klorofil me 
mpunyai pergantian 
generasi.

Bersifat heterotropik, 
reproduksi dengan spora.

Merupakan bagian penting dari 
zooplankton, penting dalam 
jaring-jaring makanan, beberapa 
bersifat parasit dan patogenik.

Sangat penting sebagai produser 
terutama pada ekosistem laut dan 
air tawar, menghasilkan oksigen.

Akuatik atau teresterial, nuttisi 
dengan model bervariasi. 

Fungi Eukariot, heterotrof, 
menyerap nutrien, non –
fotosintetik, tubuh 
tersusun oleh hifa seperti 
benang, sebagai suatu 
massa yang kusut yang 
menginfiltasi makanan 
atau habitat, dinding sel 
tersusun oleh zat kitin.  

Dekomposer, beberapa bersifat 
parasit (patogenik), beberapa 
digunakan sebagai makanan, 
yeast digunakan untuk 
pembuatan roti, minuman 
beralkohol, beberapa digunakan 
dalam industri kimia atau 
digunakan sebagai antibiotik, 
merusak dan menyerang tanaman 
budi daya.

Plantae Eukariot multiseluler, 
fotosintestik, mempunyai 
alat reproduksi 
multiselular, ada 
pergantian generasi, 
dinding sel tersusun dari 
selulosa. 

Hidup di tanah, sebagai sumber 
utama oksigen bagi atmosfer 
bumi.



Animalia Eukariot multiseluler, 
heterotrof, mempunyai 
jaringan yang menyusun 
sistem organ kompleks, 
kebanyakan dapat 
bergerakdengan 
menggunakan otot 
kontraksi, mempunyai 
jaringan saraf khusus 
sebagai koordinasi respon 
terhadap rangsangan. 

Konsumer, beberapa herbivora, 
karnivora atau pemakan sisa 
organisme (detritus feeder).6

d. Tata Ilmiah 

Setiap bahasa mempunyai nama-nama sendiri untuk tumbuhan dan hewan. 

Nama ilmiah setiap spesies terdiridari dua bagian. Yang pertama ialah nama 

genus; yang kedua, disebut “specific epithet,” mengidentifikasikan spesies khusus 

khusus di dalam genus. Nama-nama latin digunakan oleh linnaeus, tetapi begitu 

banyak spesies ditemukan sejak itu sehingga itu sehingga kini para ahli taksonomi 

menciptakan kata-kata baru dan melontarkan nama genus dalam bentuk kata 

benda latin dan epifet spesifiknya sebagai kata latin.  Kedua nama itu dicetak 

miring, nama genus dengan huruf kapital, tetapi tidak demikian bagi epitet 

spesifiknya. Perhatikan pula bahwa huruf-huruf dalam abjad romawi selalu 

dipakai untuk tujuan ini bahkan oleh para ahli biologi di negara jepang, yang 

menggunakan huruf-huruf lain untuk keperluan biasa. 7

                                                          
6 Ibid, hal 125
7John W. Kimball, Op. Cit, hal 827



Gambar 2
Sumber: puffydevil.blogspot.com

e. Klasifikasi Hewan

Gambar 3
Sumber: klasifikasi makhluk hidup – cepatlambat.com

Klasifikasi atau penggolongan dunia hewan itu sudah setua perhatian kita 

terhadap hewan, tetapi cara penggolongan dahulu berdasar pada perbedaan-



perbedaan yang nampak dari luar, dan bertujuan untuk memudahkan saja.8

Klasifikasi hewan umunya disusun secara kasar sesuai dengan tahapan evolusi, yaitu 

hewan-hewan sederhana didahulukan lalu disusul hewan-hewan yang lebih 

kompleks. Kekomplekskan itu mencakup karakteristik utama.9 Filum dunia hewan 

itu tidak membentuk urutan-urutan sistematik. Oleh sebab itu susunan linear nama-

nama hewan itu bersifat tidak terikat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya anggota-

anggota dari filum yang sama tetapi berbeda karakteristiknya, sebab berbeda jalan 

evolusi yang ditempuhnya. Jadi, anggota-anggota filum filum-filum hewan itu 

mungkin bernenek moyang sama tetapi berbeda filogenetisnya atau jalan 

evolusinya.10

Gambar 4
Sumber: larezza125.wordpress.com

                                                          
8 Mukayat Djarubito Brotowidjoyo, Zoologi Dasar, Erlangga, Yogyakarta, 1989, hal 273 

10 Ibid hal 275



Gambar 5
Sumber: www.sridianti.com

f. Klasifikasi Tumbuhan 

Gambar 6
Sumber: klasifikasi makhluk hidup – cepatlambat.com

Makhluk hidup yang menjadi obyek studi taksonomi tumbuhan adalah 

tumbuhan adalah tumbuhan yang mencakup tumbuhan yang sekarang masih hidup 



maupun tumbuhan dari masa lampau yang sekarang tinggal ditemukan sisa-sisanya, 

yang biasanya telah menjadi fosil, atau “cap”nya pada batuan.11 Perbedaan dasar 

yang digunakan dalam mengadakan klasifikasi tumbuhan tentu saja memberikan 

hasil klasifikasi yang berbeda-beda pula, yang dari masa ke masa menyebabkan 

lahirnya sistem klasifikasi yang berlainan.12 Dalam garis besarnya, perkembangan 

sistem klasifikasi dari masa ke masa adalah periode tertua, periode habitus, periode 

sistem numerik, periode sistem klasifikasi yang didasarkan atas kesamaan bentuk 

atau sistem alam, periode sistem filogenetik dan sistem klasifikasi kontemporer.13

Gambar 7
Sumber: www.slideshare.net

                                                          
11 Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Umum Dasar-Dasar Taksonomi Tumbuhan, Yogyakarta, 
    Gajah Mada University Press, 2005, Hal 4 
12 Ibid, hal 8
13 Ibid, hal 10



Gambar 8
Sumber: hedisasrawan.blogspot.com



1. Profil Sekolah

a. Sejarah berdirinya SMP Negeri 19 Bandar Lampung

SMP Negeri 19 Bandar Lampung merupakan salah satu SMP milik

pemerintah yang beralamat di Jl. Turi Raya No. 1 Kecamatan Tanjung Senang 

Bandar Lampung. Saat ini sekolah tersebut memiliki nomor statistik sekolah 

(NSS) dengan tipe sekolah “A” . SMPN 19 Bandar Lampung adalah Sekolah 

Standar Nasional. SMP Negeri 19 Bandar Lampung Lahir pada tanggal 23 

Desember 1985 di Kecamatan Kedaton waktu itu dengan nama SMP Negeri 2 

Kedaton, kemudian diganti SLTP Negeri 19 Bandar Lampung Sekolah SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung pernah mendapat juara Lomba Wawasan wiyata 

mandala tingkat Nasional tahun 1991-1992.1

Tabel 1
Data Estafet Kepemimpinan Sekolah SMP Negeri 19 Bandar Lampung

No Nama Periode
1 Drs. Ibnu Fajar 1985-1989
2 Drs. Ciknanung 1989-1992
3 Drs. Wakidi 1992-1999
4 Muslim 1999-2002
5 Hi. Syarifuddin Rais, A.Md 2002-2007
6 Drs. Hi. Yuni Herwanto, M.Pd 2007-2010
7 Hj. Sri Chairattini,S.Pd 2010-Sekarang

      Sumber Data: Dokumentasi Profil Sekolah SMPN 19 Bandar Lampung

                                                          
1 Dokumentasi Profil Sekolah SMPN 19 Bandar Lampung



b. Visi dan Misi Sekolah 

Adapun misi dan visi SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yaitu : 

1) Visi SMP Negeri 19 Bandar Lampung “Berprestasi dan Bertaqwa Terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa”

2) Misi SMP Negeri 19 Bandar Lampung

Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan berdasarkan visi di atas.

”Disiplin  Kerja  Yang Tinggi Dalam  Mewujudkan Manajemen Berbasis 

Sekolah, Kerjasama Yang Harmonis , dan  Pelayanan Prima Di Segala Bidang”

jabaran misi di atas meliputi: 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap 

peserta didik  berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah.

3. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi 

dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.

4. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni.

5. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya 

bangsa sehingga terbangun peserta didik yang kompeten dan berkarakter. 

6. Mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi, dan 

bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.



c. Kondisi Sekolah

1) Guru/Staff

Kondisi guru di SMP Negeri 19 Bandar Lampung terdiri dari  guru sebanyak 

70 orang dan telah tersertifikasi  82 % dari dan   98% berijasah S1 dan S2, 

Tenaga administrasi 11 orang, Penjaga sekolah 3 orang, tukang kebun 2 orang.

2) Ruang Belajar

SMP Negeri 19 Bandar Lampung memiliki ruang kelas 25 unit, dan terdapat 

pula ruang Laboratorium Komputer/internet, Laboratorium Bahasa yang 

memadai, Laboratorum Ilmu Pengetahan Sosial, Ruang perpustakaan yang 

menyediakan buku-buku penunjang pembelajaran yang memadai serta tenaga 

pengelola yang cukup kompeten, lapangan olah raga, ruang laboratorium IPA 

yang memadai dan Lahan pertamanan dan apotik hidup.

3) Keadaan peserta didik

Jumlah peserta didik SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran

2015/2016 adalah 1144 siswa terbagi ke dalam 26 rombel, masing-masing kelas 

VII sebanyak 367 siswa terbagi 12 rombel, kelas VIII sebanyak 367 siswa 

terbagi 12 rombel, dan kelas IX sebanyak 410 siswa terbagi 12 rombel.2

                                                          



DOKUMENTASI

KELAS KONTROL (VII E)



DOKUMENTASI

KELAS EKSPERIMEN (VII F)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1n.09 /DT /T1.0 1 / 27 43 / 2076
Penting

Permohona n Mengadakan Penelifi an

Bandar Lampung, 14 April20l,G

Kepada

Y th Kepala SMPN lg Bandar l,ampung

di
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memperhatilan Judul Skripsi dan Out Line yang sudah disetujui oleh dosen

Pembimbing Akademik (PA), maka dengan ini Mahasiswa/i Fakultas Tarbryah danKegvruan
IAIN Raden lntan Lampung :

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lam

Nomor
Sifat
l,ampfuan
Perihal

Nama

NPM

Semester/T.A

Program Studi

Judul Skripsi

Tirubusan:
1. Wakil Dekan BidangAkademik;
2. Kajur,4(aprodi Pendidikan Biologi;
3. Kasubag Akademik;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

Desy annisa

7211060084

VIII (Delapan)/2016

Pendidikan Biologi

pengaruh model gurded discovery learning berbasis performance

assessment terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas vII
SMPN 79 Bandar Lampvng

akan mengadakan penelitian di SMPN 19 Bandar Lampung guna mengumpulkan data dan
bahan-bahan penulisan skripsi yang bersangkutan, maka waktu yang diberikan mulai
tanggal 74 April2016 sampaidengan 14 Mei ZOt6.

Demikian, atas perken an danbantvannya diucapkan terima kasih.

Wassalam u'alaikum Wr. W.

H. Charcul AnwarrM.Pd. ,,
1es6081 O tss7os 1 ool r





I

KEMENTERTAS A{;AMA RI
EHSTIT{"]T AGAS{A XSX,AKI \EG fi}*T RAI};::-E gFi"AI{ g,AMPilNG

S'AKU{,1 15'tr;qff }*EYAF{

,,i!*vt':t";i: ,ff. ,ll"r,r*s;l E;tdt'* ^t#rlrti;?i,, 'Y*i#tr*{i; :e i}*vtr{*r l"*;rrpung Teig:. {{i7} t';

SsH.;ffi Sst,gus*g* '{, K&a}SL

NAht.4
r\ I'il'!
fiA H LrI_'f 

"1 
$/ Jt.r ffi l: $A r\

Pr&4{rI&{lrmc x

Pl.&{BE}r}ii5G Eg

JUt){iL 5ik:"i6rsi

IIESY,L$SISA
t :1 { {i&i i'iil**:

T:rrhi.v;u{l ii;en }crgwr*ax/ tr}, $}ieri*gi
Ilr" trixr'ti".a*g $r i A6gg*r"ar, &[" I]{i
$xpri_tlncit, 1€.{'ei

;Peng*rr+ri: t,s*irl,rrJ Jlci'r:$i-,rr-*) L*r*iwg ller*:xsis
$e*;f?trw*nr*',4, {Esrnerr{ Yerknd*ir .fuefer::n:piiun
llr$s*s .$ai*: "iisws i'{*$alx V{I I'a*itr S'Iateri
Kltisiti$.'rsi,l{:rktr luk }litlarr

!.**,..[$ary,h#ig.S-,:l-,*33ss*r:-t*-t}.,I:i "s*siYBi:ti;E

i :arlri:ll" l,sr::plt*go I'i*vemrbc*- }{iI *
t'':gtehilafuillg il

:-;, l--*-'*- *---i\rr l r ranggei i ni;."sai*$i 1*rtg i€gg3{-tgryiryEItigg-jij\,r i Xringgee i jli;.t5ili5lt-, ;tt.g iJ${+l.r"q_ryryEflg$*j
i i *{qinsrllaasi r l-li;'or*rsr*lt**"ikm$ :-*_.T-*- 1"- H -l

i:_-f.o@:u:",3l_:lll"di!_1sE, B;,f* :--*"-- f_ - 
--_r 

:WI;:
I I *j+ i.on*,lli il; -*: ii,a:L,iri!;r i:-. i" l-r -- -: .ffi--t-: - r:r**, :!Li1- .pi:--l[l E;-.-j-i - ----" 

- 
-. ----.Frqf.--:

: ] ill F'-=l-,nuiri ltJifi ' Birnhi*hsp r&t:l{ i--.-***- i*----- i.-
, S iltul:rr*tltlib

,---.r-tjii,Yl grAli!: *--]3::,84": ill-"-,-. ;-.-,..fu,-, i-

I i 1 ; 1:h,iar*t 2c'r iii llii!r!'!ri1*iii I ;i:ifunli 1{ilah1r.i- , iI i u^h 6 L-.: .,.rii,.l. ,.. .....,,*"i r-.- ,i ---l*- -----** 4EL-l*:,- ..',lL1tg::i :-q:]'9=i1:!:}:j-- - *; ----:""-'*j

i t: '31+"i 2tllO Rinrbir:per {*rrr".und lSiiehus. I t"."2 
iI i i idi'lrl l,li! **rhr+r r:i ie|u::qi 'l**i , I I i

!-'*.mtrir*ili*g E

a: i i* i t).'t ril l jiiiat*rii;; i ililJ I P. I ii.!l ; ].ii?il ! :r!3 ; ll{t.<


	COVER 1.pdf (p.1)
	COVER.pdf (p.2)
	LAMPIRAN DEPAN.pdf (p.3-17)
	BAB I.pdf (p.18-34)
	BAB II.pdf (p.35-81)
	BAB III.pdf (p.82-97)
	BAB IV.pdf (p.98-128)
	BAB V.pdf (p.129-130)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.131-134)
	LAMPIRAN 1 SILABUS MATERI KMH.pdf (p.135-137)
	LAMPIRAN 2 RPP EKSPERIMEN 1.pdf (p.138-142)
	LAMPIRAN 3 RPP EKSPERIMEN 2.pdf (p.143-146)
	LAMPIRAN 4 RPP KONTROL 1.pdf (p.147-150)
	LAMPIRAN 5 RPP KONTROL 2.pdf (p.151-154)
	LAMPIRAN 6 BREAK DOWN MATERI.pdf (p.155-160)
	LAMPIRAN 7 LKS 1.pdf (p.161-164)
	LAMPIRAN 8 LKS 2.pdf (p.165-169)
	LAMPIRAN 9 & 10 LEMBAR OBSERVASI 1 & 2.pdf (p.170-171)
	LAMPIRAN 11 SOAL POSTES.pdf (p.172-177)
	LAMPIRAN 12 DAFTAR NAMA PESERTA UJI COBA INSTRUMEN.pdf (p.178)
	LAMPIRAN 13 DAFTAR NAMA SAMPEL.pdf (p.179)
	LAMPIRAN 14 & 15 DAFTAR NAMA KELOMPOK.pdf (p.180-181)
	LAMPIRAN 16 NILAI LKS EKSPERIMEN & KONTROL.pdf (p.182)
	LAMPIRAN 17 NILAI POSTES.pdf (p.183)
	LAMPIRAN 18 HASIL LO  EKS 1 & 2.pdf (p.184-186)
	LAMPIRAN 19 HASIL LO KONTROL 1 & 2.pdf (p.187-189)
	LAMPIRAN 20 VALIDITAS.pdf (p.190-191)
	LAMPIRAN 21 DAYA PEMBEDA.pdf (p.192-193)
	LAMPIRAN 22 RELIABELITAS.pdf (p.194-195)
	LAMPIRAN 23 TINGKAT SUKAR.pdf (p.196)
	LAMPIRAN 24 NORMALITAS HASIL.pdf (p.197-199)
	LAMPIRAN 25 HOMOGENITAS.pdf (p.200)
	LAMPIRAN 26 UJI T INDEPENDENT.pdf (p.201)
	LAMPIRAN 27 Materi Klasifikasi Makhluk Hidup BUKU UNIVERSITAS (1).pdf (p.202-213)
	LAMPIRAN 28 PROFIL SEKOLAH.pdf (p.214-216)
	LAMPIRAN 29 & 30 DOKUMENTASI.pdf (p.217-218)
	LAMPIRAN 31 SURAT PERMOHONAN PENELITIAN.pdf (p.219)
	LAMPIRAN 32 SURAT KETERANGAN PENELITIAN.pdf (p.220)
	LAMPIRAN 33 KARTU KONSULTASI SKRIPSI.pdf (p.221)

