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ABSTRAK 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN HYPNOTEACHING TERHADAP 

SIKAP BELAJAR BIOLOGI PADA MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN 

PESERTA DIDIK KELAS VII DI SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Pendidikan Sains (termasuk Biologi dan cabang sains lainnya)  memiliki 

tanggungjawab yang tinggi terhadappembentukan kecerdasan, sikap, mental, 

perilaku, moral peserta didik untuk menjadi siswa yang unggul dalam IPTEK dan 

IMTAQ. Dunia pendidikan membutuhkan berbagai macam sugesti. Khususnya 

sugesti positif yang bisa mempengaruhi kelancaran dunia pendidikan, sugesti-sugesti 

itu, salah satunya adalah penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan guru pada 

peserta didik. Saat ini kita melihat banyak peserta didik yang belajar hanya sekedar 

memahami materi secara kontekstual. Peserta didik hanya mementingkan nilai 

kognitif yang baik tanpa memberikan dampak terhadap sikap belajar peserta didik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh 

metode hypnoteaching terhadap sikap belajar biologi pada materi sistem organisasi 

kehidupan peserta didik kelas VII SMP Negeri 24 Bandar Lampung”.  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh metode pembelajaran 

hypnoteaching terhadap sikap belajar IPA (biologi) pada materi sistem organisasi 

kehidupan pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 58 peserta didik, Kelas VIID sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VIIE sebagai kelas control diterapkan metode diskusi, observasi dan 

praktikum. Pada akhir proses pembelajaran dilakukan observasi pada kedua kelas 

sampel menggunakan metode yang sama yang telah divalidasi oleh ahli. 

Berdasarkan hasil uji normalitas  dan homogenitas, data dari kedua sampel 

tersebut normal dan homogen sehingga dalam pengujian  hipotesis dapatdilanjutkan 

dengan menggunakan uji-t. Hasil uji-t menunjukkan bahwa diperolehhasil 

3,25>1,672, sehingga H1 diterima artinya penggunaan metode hypnoteaching 

berpengaruh positif  terhadap sikap belajar peserta didik kelas VII SMP negeri 24 

Bandar Lampung.. Metode Pembelajaran hypnoteaching merupakan suatu metode 

yang dapat menciptakan kedekatan antara guru dengan peserta didik sehingga 

membantu proses belajar dan dapat meningkatkan prestasi dan membentuk sikap 

belajar yang baik.. 

 

Kata kunci:Hypnoteaching , sikap belajar, organisasi kehidupan 
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MOTTO 

 
ىاْ ِمْه َحْىلَِك  َه ّللّاِ لِىَت لَهُْم َولَْى ُكىَت فَظًّّا َغلِيظَ الْقَْلِب الَوفَضُّ فَبَِما َرْحَمٍة مِّ

ْل َعلَى ّللّاِ  فَاْعُف َعْىهُْم َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََىكَّ

لِيَه ﴿إِنَّ ّللّاَ يُِحبُّ  ﴾١٩٥اْلُمتََىكِّ  
 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”.(Departemen Agama, Al Quran danterjemahannya Surat Ali Imran ayat 159) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha untuk mencerdaskan kehidupan 

manusia atau proses memanusiakan manusia yang diselenggarakan melalui proses 

pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam suatu 

kehidupan berbangsa dan menjadi media strategis dalam memacu peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Melalui jalur pendidikan baik formal (pendidikan 

dasar, sekolah menengah sampai dengan pendidikan tinggi) maupun non formal.1
 

Pendidikan saat ini sudah menjadi kebutuhan yang penting yang nantinya akan 

membuat manusia menjadi lebih berkembang dan siap untuk menghadapi tantangan 

di masa yang akan datang. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

harus melalui pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu situasi yang tercipta dari interaksi  yang 

berlangsung antara berbagai faktor (multiple factor) ataupun komponen; guru, siswa 

(peserta didik), kurikulum, metode, sarana dan media serta komponen lainnya yang 

diperlukan.2 Dengan adanya proses pembelajaran  diharapkan adanya perubahan  ke 

arah yang lebih baik, yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada 

peserta didik setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. 

                                                             
1
 Nandang Kosasih dan  Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi 

Kecerdasan (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3. 
2
 Ibid, h. 22. 
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Peran guru dalam  keberhasilan suatu proses pembelajaran sangatlah besar. 

Guru mengemban tugas kerasulan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada 

Manusia dan mengemban tugas kemanusiaan untuk membimbing, melayani, 

mengarahkan, menolong, maemotivasi, dan memberdayakan peserta didik.3 

Seorang guru harus menguasai dua konsep dasar, yaitu pedagogik dan 

kepemimpinan. Guru harus mengerti dan dapat mempraktikkan konsep pedagogik 

yang efektif agar tujuan pendidikan tercapai. Peran guru dalam keberhasilan suatu 

proses pembelajaran sangatlah besar. Tiap-tiap guru mempunyai cara yang berbeda-

beda dalam menyampaikan pengajaran. Perbedaan cara pengajaran ini membuat 

perbedaan kondisi kelas dan tentu saja hasil yang berbeda. 4  Karena itulah guru 

dituntut untuk menguasai berbagai kompetensi di antaranya kompetensi pribadi, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. 

Pendidikan Sains (termasuk Biologi dan cabang sains lainnya) memiliki 

tanggung jawab yang tinggi terhadap pembentukan kecerdasan, sikap, mental, 

perilaku, moral peserta didik untuk menjadi siswa yang unggul dalam IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah 

SWT).  

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mempelajari tentang kehidupan 

sehari-hari. IPA merupakan salah satu ilmu yang memberikan cara untuk menjawab 

                                                             
3
 Marno dan Idris. Strategi,  Metode, dan Teknik Mengajar (Depok: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 

20. 
4 S. Ismuzarah, “Penerapan Hypnoteaching melalui Neuro-Linguistic Programming  Dalam 

Pembelajaran Kimia”. Jurnal Pendidikan IPA. Vol.2.No.2 (Oktober 2013), h. 1. 
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pertanyaan-pertanyaan tentang alam, mengetahui kejadian dan fenomena tentang 

alam serta memberikan pemahaman tentang cara yang dapat dilakukan agar dapat 

hidup dengan menyesuaikan diri dengan alam. Selain itu, pelajaran IPA merupakan 

bagian dari pendidikan sains dan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat. Agar seluruh potensi yang 

dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik, maka dibutuhkan pula proses 

pembelajaran yang berkualitas.5 Namun pada kenyataannya hasil belajar peserta didik 

banyak yang masih rendah dikarenakan proses pembelajaran yang kurang berkualitas. 

Hypnoteaching berasal dari kata hypnosis dan teaching 6  secara umum 

hypnoteacing dapat diartikan sebagai seni berkomunikasi delam memberikan sugesti 

positif kepada peserta didik agar lebih siswa lebih baik atau lebih cerdas. 

Hypnoteaching dilakukan dengan pemberian sugesti kepada peserta didik secara 

sadar dengan menggunakan teknik tertentu dan penggunaan kalimat-kalimat bernada 

positif yang dapat menyentuh pikiran bawah sadar peserta didik. 

Hypnoteaching  merupakan cara yang kreatif , unik, menarik, dan imajinatif. 

Hal ini disebabkan oleh guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar sebelum 

proses belajar dimulai dengan memperhatikan aspek emosional dan psikologi siswa. 

Hal ini dilakukan dengan memberikasn sugesti pada siswa menggunakan motivasi, 

                                                             
5
 Siti Nurjanah, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

(NHT) Terhadap hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VII SMP PGRI Bandar Lampung”. ( Skripsi 

Jurusan Biologi, Fakultas Tarbiyah & keguruan, IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2015), h. 3. 
6
 Ibnu Hajar,Hypnoteaching.Memaksimalkan hasil proses belajar-mengajar dengan 

hipnoterapi. (Yogyakarta:DivaPres,2012),h.79. 
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cerita dan kata-kata positif. Sehingga siswa belajar dalam kondisi fresh.7  Dengan 

menggunakan metode hypnoteaching diharapkan peserta didik dapat bekerjasama 

dengan peserta didik lain maupun menjadi pendengar yang baik dan dapat 

mengemukakan pendapat dalam permasalahan yang dialami dalam proses 

pembelajaran dengan lebih nyaman. Kondisi yang nyaman pada peserta didik saat 

proses pembelajaran  akan membantu mengoptimalkan kecerdasan peserta didik dan 

juga membentuk sikap positif pada peserta didik.  

Dunia pendidikan membutuhkan berbagai macam sugesti. Khususnya sugesti 

positif yang bisa mempengaruhi kelancaran dunia pendidikan khususnya pendidikan 

formal, diantara sugesti-sugesti itu, salah satunya adalah penggunaan metode 

pembelajaran yang dilakukan guru pada siswa. Hal ini berarti pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran yang sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan 

suatu proses pembelajaran.
8
 

Penggunaan sugesti dan kalimat-kalimat bernada positif ini diharapkan 

mampu membantu peserta didik dalam proses pembelajaran  dengan lebih baik dan 

lebih memahami isi materi pelajaran yang diberikan, hal tersebut sesuai dengan 

firman allah  SWT surat Al Isra’ ayat 53:  

                                                             
7 Natalia Tri Astuti,”Studi eksperimental model pembelajaran hypnoteaching terhadap hasil 

belajarkosakata belajar bahasa inggris peserta didik”.jurnal ilmiah kependidikan. Vol.1.No.1 (Maret 

2014), h.8. 
8
 Munir,”Penerapan metode pembelajaran quantum learning untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK)” ,jurnal penerapan 

pembelajaran.Vol.2. h. 4. 
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ْيَطاَن َكاَن  ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم إِنَّ الشَّ َوقُل لِِّعَباِدي َيقُولُوْا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ

ا  ا لإِِلْنَساِن َعُدّوًّ بِينًّ ﴾٣٥﴿مُّ  

Artinya : “dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh setan itu (selalu) menimbulkan 

perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi 

manusia”.9 

  

Belajar meliputi adanya perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang sebagai dampak dari kegiatan 

belajar.10 

Sikap timbul dari pengalaman, sehingga sikap dapat diperteguh atau diubah 

melalui proses belajar. Salah satu sikap yang ingin dikembangkan dalam proses 

pembelajaran yaitu sikap belajar. 

Sikap belajar adalah kecenderungan perilaku seseorang tatkala mempelajari 

hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak 

senang, perasaan setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka, terhadap 

guru, tujuan, materi dan tugas-tugas serta lainnya11
. Perubahan sikap dapat diamati 

dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi 

terhadap sesuatu.  

Sikap belajar meliputi beberapa aspek yaitu sikap menerima atau stimulasi 

yang diajarkan guru (receiving), sikap partisipasi aktif terhadap pelajaran 

                                                             
9
 Departemen Agama, Al Quran dan terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran,2010), h. 287. 

                10 Wahab Jufri, Belajar dan Pembelajaran Sains (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2013),h.55. 
11

 Sabri Alisuf, Psikologi Pendidikan, (Jakarta, CV pendoman ilmu jaya, 1996) 
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(responding), sikap mampu menilai obyek, tingkah laku (Valuing), memiliki 

kepribadian dan karakter tingkah laku yang baik (characterization by a value 

complex). Keempat aspek inilah yang akan diamati dan menjadi acuan dalam 

menentukan sikap belajar peserta didik. 

Saat ini kita melihat banyak peserta didik yang belajar hanya sekedar 

memahami materi secara  kontekstual. Peserta didik hanya mementingkan nilai 

kognitif yang baik tanpa memberikan dampak terhadap karakter peserta didik. 

Hal tersebut juga terjadi pada peserta didik yang berada di SMP Negeri 24 

bandar Lampung. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kelas VIIA 

sampai VIIG terlihat bahwa nilai afektif peserta didik masih rendah. Kegiatan 

pembelajaran juga lebih sering dilaksanakan di dalam kelas sehingga materi hanya 

dijelaskan secara teoritis tanpa di dukung kegiatan  praktikum atau kegiatan lain yang 

dapat mengasah sikap belajar peserta didik.  

Berdasarkan hasil pra survey penilaian sikap belajar biologi yang dilakukan 

oleh Guru Mata Pelajaran IPA pada semester pertama di SMP Negeri 24 Bandar 

Lampung diperoleh  kisaran nilai sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Nilai Sikap Belajar Peserta Didik Biologi Kelas VII SMP Negeri 24 Bandar 

Lampung 

No Nilai Kategori 
Kelas VII 

Jml Keterangan  
A  B C D E F  G 

1 40-59 Kurang 

Baik 

5 6 6 8 9 4 5 43 114  

Peserta Didik 

Tidak Tuntas 2 60-69 Cukup 

Baik 

13 13 8 13 6 7 11 71 

3 70-79 Baik 9 8 11 6 10 15 7 66 93  

Peserta Didik 

Tuntas 
4 80-

100 

Sangat  

Baik 

3 4 5 2 4 3 6 27 

Jumlah 30 31 30 29 29 29 29 207  

Sumber data: Daftar Nilai Afektif Siswa Mata Pelajaran IPA semester ganjil tahun 

ajaran 2016/2017 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah peserta didik yang 

memperoleh nilai afektif di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal adalah 157 peserta 

didik. Jika dihitung dalam bentuk persen adalah sekitar 42% peserta didik yang 

mencapai KKM. Sedangkan pada tabel 1.2 menunjukkan nilai lembar observasi yang 

dilakukan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. 

Tabel 1.2 

Nilai Lembar Observasi Sikap Belajar Peserts didik sebelum penelitian 

No Nilai Kategori 

Kelas 

VII Jumlah Keterangan  

D E 

1 40-59 Kurang Baik 2 3 5 35 

Peserta Didik Tidak 

Tuntas 
2 60-69 Cukup Baik 16 14 30 

3 70-79 Baik 10 12 22 23 

Peserta Didik Tuntas 4 80-100 Sangat  Baik 1 0 1 

Jumlah 29 29 58  



8 
 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sikap belajar peserta didik pada kelas 

D dan e masih banyak yang belum tuntas. Sikap blajar yang diamati adalah tentang 

sikap menerima atau stimulasi yang diajarkan guru (receiving), sikap partisipasi aktif 

terhadap pelajaran (responding), sikap mampu menilai obyek, tingkah laku (Valuing), 

memiliki kepribadian dan karakter tingkah laku yang baik (characterization by a 

value complex).  

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru mata pelajaran IPA 

yaitu ibu Lusia Herawaty beliau mengatakan bahwa peserta didik kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, peserta didik hanya mencatat apa yang diberikan guru dan yang 

ada pada buku teks saja tanpa ada yang bertanya tentang hal yang sedang dipelajari. 

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan peserta didik kelas VII, mereka 

mengatakan cara pembelajaran IPA di sekolah membosankan sehingga mereka 

kurang bersemangat dalam belajar, peserta didik mengatakan pelajaran IPA adalah 

pelajaran yang sulit,  peserta didik juga mengatakan takut untuk bertanya pada guru 

tentang hal yang mereka belum pahami dalam proses pembelajaran, sehingga hal ini 

berdampak pada hasil belajar peserta didik. 

Dengan masalah yang ada di atas yang dapat dilaksanakan guru adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan inofatif, salah satunya dengan 

menggunakan metode pembelajaran Hypnoteaching yang masih belum banyak 

dipakai. 
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Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan materi sistem organisasi 

kehidupan. Materi ini dipilih karena pada materi ini dirasa cocok dengan metode 

hypnoteaching yang menerapkan sugesti positif pada diri peserta didik. Pada materi 

ini membahas tentang sistem organisasi kehidupan, yang di mulai dari unit struktural 

terkecil pada makhluk hidup yaitu sel sampai membentuk suatu individu,   

diharapkan  dengan mempelajari tentang materi ini akan membentuk sikap belajar 

pada peserta didik tentang makhluk hidup. Sehingga peneliti memutuskan  

mengambil materi tentang sistem organisasi kehidupan pada kelas VII semester 

genap tahun ajaran 2016/2017 dengan judul “Pengaruh Metode Hypnoteaching 

Terhadap Sikap Belajar Biologi Pada Materi Sistem Oganisasi Kehidupan 

Peserta Didik  Kelas VII SMP Negeri 24 Bandar Lampung” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa permasalahan yang 

menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini di antaranya : 

1. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Kondisi pembelajaran IPA yang kurang efektif 

3. Pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran biologi hanya sebatas hafalan 

menitik beratkan pada nilai kognitif membuat tujuan pembelajaran biologi untuk 

membentuk sikap belajar kurang mencapai target. 

4. Tidak adanya kedekatan antara guru dengan peserta didik sehingga menyebabkan 

tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal 
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C. Batasan Masalah 

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang muncul dalam penelitian ini, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Pada penelitian ini masalah yang akan  

dikaji terbatas pada: 

1. Materi yang diajarkan yaitu tentang sistem organisasi kehidupan khususnya pada 

sub bab tentang sel, jaringan, dan organ. 

2. Penggunaan langkah-langkah hypnoteaching yaitu niat dan motivasi dalam diri 

pendidik, pacing, leading, menggunakan kata positif, memberikan pujian, dan 

modeling. 

3. Pengaruh metode hypnoteaching terhadap sikap belajar, yang  dibatasi pada 

receiving, responding, valuing, dan characterization by a value complex. 

4. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas VII di SMP Negeri 24 Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah penelitian ini maka permasalahan yang muncul dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah terdapat pengaruh metode  hypnoteaching terhadap sikap belajar IPA 

(biologi) pada materi sistem organisasi kehidupan peserta didik  kelas VII SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

Pengaruh metode pembelajaran hypnoteaching terhadap sikap belajar IPA 

(biologi) pada materi sistem organisasi kehidupan pada peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 24 Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan: 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan gambaran dan pengetahuan dalam penerapan metode 

hypnoteaching dapat mempengaruhi sikap belajar IPA (biologi) peserta 

didik pada mata pelajaran IPA khususnya materi IPA biologi. 

b. Bagi Guru IPA (Biologi)  

Memberikan kontribusi dalam inovasi pembelajaran untuk meningkatkan 

aktivitas dan sikap belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan 

penerapan dan metode pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 

d. Bagi Peserta Didik 
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Memberikan suasana belajar yang lebih variatif dan menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan aktifitas belajar peserta didik. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Peserta didik yang menjadi subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas 

VIII  yang terdiri dari kelas kontrol dan  kelas eksperimen.. 

2. Materi pokok yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah sistem 

organisasi kehidupan. 

3. Penelitian ini menggunakan metode pembelajaran hypnoteaching pada 

peseta didik kelas VIII. Metode hypnoteaching adalah metode pembelajaran 

yang membantu peserta didik agar lebih fokus pada proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Langkah-langkah hypnoteaching terdiri dari niat 

dalam diri pendidik, pacing, leading, dan penggunaan kata positif, 

pemberian pujian, dan modeling.  

4. Pada penelitian ini yang akan diteliti tentang penguasaan konsep 

pembelajaran IPA (Biologi) dan sikap belajar peserta didik kelas VII. 

 

 

 



13 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Pembelajaran Hypnoteaching 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

 Metode  adalah  suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, sedangkan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.1Penentuan 

metode pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses dan hasil pembelajaran yang 

akan diperoleh. Metode pembelajaran yang digunakan harus menyesuaikan dengan 

kondisi kelas, karakteristik peserta didik, dan karakteristik materi yang akan 

diajarkan. 

 Dalam kegiatan belajar mengajar pendidik tidak harus terpaku dengan 

menggunakan satu metode saja, tetapi sebaiknya menggunakan metode yang 

bervariasi agar jalan nya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian 

peserta didiknya. Namun, penggunaan metode yang bervariasi tidak akan 

menguntungkan kegiatan belajar jika penggunaannya tidak tepat dan sesuai dengan 

situasi yang mendukung dan kondisi psikologi peserta didik. 

 

 

                                                             
 1 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno,  Strategi Belajar dan Mengajar; Melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam (Bandung:Refika Aditama, 2010), h. 15. 



14 
 

2. Hipnosis 

 Hipnosis oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang negatif.  Hal tersebut 

merupakan sesuatu yang keliru sebab hipnosis merupakan sesuatu yang dapat 

dibuktikan secara ilmiah dan logis. 

 Menurut Ali Akbar Navis, Hipnotis adalah  kemampuan untuk membawa 

seseorang ke dalam  hypnosis stage (Hypnos), pada kondisi ini seseorang sangat 

mudah untuk menerima berbagai sugesti dan saran.2 

 Menurut Andri Hakim, Hipnotis merupakan kondisi ketika seseorang mudah 

menerima saran, informasi dan sugesti tertentu yang mampu mengubah seseorang 

dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik.3 

 Sedangkan menurut Ibnu Hajar, Hipnosis adalah suatu kondisi menyerupai 

tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, dimana orang yang 

dihipnosis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dan menerima sugesti tanpa 

perlawanan.4 

Hipnotis dianggap sebagai seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang, 

sehinggga mengubah tingkat kesadaran yang dicapai dengan cara menurunkan 

gelombang otak dari beta menjadi alpha dan theta. Di samping itu, hipnotis 

juga merupakan seni eksplorasi alam bawah sadar, sehingga kondisi kesadaran 

meningkat, walaupun alam bawah sadar  yang mengambil alih . Justru dengan 

tingkat kepekaan antara kesadaran dan alam bawah sadar yang terbuka 

bersamaan, maka bisa dicapai kondisi trance.5 

                                                             
2
Ali Akbar Navis, Hypnoteaching: Revolusi Gaya Mengajar Untuk Melejitkan Prestasi Siswa 

(Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013),h. 128-129. 

 
3 Andri Hakim,  Hypnosis in Teaching: Cara dahsyat mendidik dan Mengajar. (Jakarta: 

Visimedia,  2010 ),  h. 12. 

 
4
 Ibnu Hajar, Hypnoteaching:  Memaksimalkan Hasil Proses Belajar  Mengajar  dengan 

Hipnoterapi (Jogjakarta:DIVA Press, 2012), h. 36. 

 
5
 Ibid, h. 37. 
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 Dari beberapa pendapat di atas, Hipnotis dapat disimpulkan sebagai suatu 

proses pemberian sugesti atau saran yang diberikan pada sesorang dengan 

menempatkan seseorang yang diberikan sugesti tersebut kedalam kondisi tertentu 

sehingga orang tersebut dapat menerima sugesti tertentu dengan maksimal. 

 Dalam proses hipnosis kita dapat memprogram ulang diri kita dengan 

berbagai cara di antaranya dengan  melakukan afirmasi dan fokus.6
 Afirmasi adalah 

sekumpulan kalimat yang memiliki makna, maksud tujuan, dan pengharapan yang 

sesungguhnya dari seseorang. Kalimat afirmasi dapat di kreasikan namun ada 

beberapa kaidah yang harus diperhatikan diantara nya kalimat afirmasi menggunakan 

kalimat positif, bentang waktu sekarang, jelas dan detail, sederhana dan emosional, 

dan terus diulang.7 

 Untuk membimbing siswa kedalam kondisi hipnosis kita harus membimbing 

siswa untuk berkonsentrasi kita bisa membawa siswa kedalam kondisi hipnosis 

sederhana untuk membantu siswa menjadi lebih fokus dan emosi terkontrol.8 Setelah 

kita menentukan tujuan yang akan kita capai maka kita harus fokus pada tujuan 

tersebut. Fokus tersebut harus dirasakan secara emosional sehingga kita dapat 

menghayati makna dan hikmah dari hal yang kita kerjakan, selain itu kita juga harus 

mengimajinasikannya.9 

                                                             
6
 Andri Hakim, Op.Cit. h.32-33. 

7 Ibid,h.  64-65. 
8
 Ali Akbar Navis, Op.Cit. h.133. 

9 Andri Hakim, Op.Cit. h. 34. 
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 Cara-cara tersebut akan mampu memudahkan kita untuk memasukan sugesti 

ke pikiran bawah sadar, sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan 

mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. 

3. Pengertian Hypnoteaching 

 Menurut N. Yustisia, dari asal kata hypnoteaching adalah perpaduan dari kata 

hypnosis dan teaching. Hypnosis berarti mensugesti dan teaching berarti mengajar. 

Jadi dapat diartikan bahwa hypnoteaching adalah usaha untuk mensugesti peserta 

didik agar menjadi lebih baik dan hasil meningkat. 

 Menurut Heriyanto Nurcahyo, secara harfiah hypnoteaching berasal dari dua 

kata yaitu hypnosis dan teaching. Dari sini, kemudian bisa diartikan bahwa 

hypnoteaching adalah seni berkomunikasi dengan jalan memberikan sugesti agar para 

siswa menjadi lebih cerdas. 

  Menurut Yustisia yang dikutip oleh Dian Putri Tari ada beberapa manfaat 

yang bisa dicapai melalui penerapan Hypnoteaching dalam pembelajaran di kelas 

sebagai berikut. (1) Pembelajaran menjadi menyenangkan dan lebih mengasyikkan 

bagi siswa, maupun bagi guru. (2) Pembelajaran dapat menarik perhatian siswa 

melalui berbagai kreasi permainan yang diterapkan oleh guru. (3) Guru menjadi lebih 

mampu dalam mengelola emosinya. (4) Pembelajaran dapat menumbuhkan hubungan 

yang harmonis antara guru dan siswa. (5) Guru dapat mengatasi siswa yang 

mempunyai kesulitan belajar melalui pendekatan personal. (6) Guru dapat 

menumbuhkan semangat siswa dalam belajar melalui permainan hypnoteaching.  
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(7) Guru ikut membantu siswa dalam menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk 

yang mereka miliki.10 

 Menurut Natalia tri astuti Hypnoteaching  merupakan cara yang kreatif , unik, 

menarik, dan imajinatif. Hal ini disebabkan oleh guru mengkondisikan siswa untuk 

siap belajar sebelum proses belajar dimulai dengan memperhatikan aspek emosional 

dan psikologi siswa. Hal ini dilakukan dengan memberikasn sugesti pada siswa 

menggunakan motivasi, cerita dan kata-kata positif. Sehingga siswa belajar dalam 

kondisi fresh.11 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka metode hypnoteaching dapat 

diartikan sebagai suatu cara komunikasi mengajar guru pada peserta didik dengan 

memberikan sugesti-sugesti positif agar siswa menjadi lebih cerdas dan dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

4. Karakteristik Metode Hypnoteaching 

 Metode hypnoteaching merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tidak membosankan dan 

terkesan monoton. 

 Secara teoritis kita mempunyai dua macam pikiran yang sangat 

mempengaruhi kehidupan seseorang. Termasuk anda ataupun siswa anda 

Pikiran ini sangat erat kaitan nya dengan tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang. Kedua pola pikiran ini adalah pikiran sadar dan pikiran bawah 
                                                             

10
 Putu Dian Tari, dkk. “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis 

Hypnoteaching Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD”. Jurnal Mimbar PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha.  Vol. 2 No.1 (Tahun 2014), h. 4. 
11 Natalia Tri Astuti,”Studi eksperimental model pembelajaran hypnoteaching terhadap hasil 

belajarkosakata belajar bahasa inggris peserta didik”.jurnal ilmiah kependidikan. Vol.1.No.1 (Maret 

2014), h.8. 
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sadar. Pikiran sadar ini sering disebut dengan conscious mind, sedangakan 

pikiran bawah sadar popular dengan sebutan subconscious mind.12 

 

 Peran dan pengaruh pikiran sadar terhadap diri kita adalah sebesar 12%, 

sedangakan pikiran bawah sadar mencapai 88%. Pikiran sadar dan bawah sadar 

sebenarnya saling mempengaruhi dan bekerja sama dengan kecepatan yang tinggi.
13

 

Aktivitas pikiran bawah sadar terjadi ketika kita berada dalam gelombang otak alpha 

atau theta.
14

 Gelombang Alpha berada pada posisi khusyuk, rileks, mediatif, nyaman, 

dan ikhlas. Gelombang otak ini menyebabkan kita merasa nyaman, tenang, dan 

bahagia pada kondisi gelombang otak ini seluruh proses hipnotis dan sugesti 

dilakukan sedangkan gelombang theta terjadi ketika kita telah berada dalam kondisi 

hipnotis, hampir tertidur, atau tidur disertai mimpi. 

 Metode hypnoteaching  menempatkan peserta didik dalam kondisi yang 

nyaman dalam belajar, dengan menggunakan sugesti-sugesti positif  yang  diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar dan membentuk sikap belajar pada peserta didik. 

 

 

 

 

 

                                                             
 
12

Ali Akbar  Navis, Op.Cit. h.147. 
 
13

Adi W. Gunawan,Hypnotherapy The Art of  Subconscious Restructuruing. (Jakarta:PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 17. 

 
14

Ibnu Hajar, Op. Cit. h. 54. 
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5. Langkah-Langkah Metode Hypnoteaching 

 Menurut Ibnu Hajar proses pembelajaran pada peserta didik dengan 

menggunakan metode pembelajaran hypnoteaching membutuhkan langkah-langkah 

khusus sebagai berikut: 15
 

1. Niat dan motivasi dalam diri pendidik 

 Kesuksesan seseorang tergantung pada niat dalam dirinya untuk bersusah 

payah dan bekerja keras dalam mencapai kesuksesan tersebut. Sebab, niat yang besar 

akan memunculkan motivasi yang tinggi dan komitmen untuk concern dan survive 

pada bidang yang ditekuni. 

2. Pacing 

Pacing berarti menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa, serta gelombang otak 

dengan orang lain atau siswa. Sebab, pada prinsipnya manusia cenderung atau lebih 

suka berinteraksi dengan teman yang memiliki kesamaan, sehingga ia akan merasa 

nyaman. Dengan kenyamanan yang berasal dari kesamaan gelombang otak ini, maka 

setiap persen yang disampaikan dari satu orang ke orang lain bisa diterima dan 

dipahami dengan baik. 

3. Leading 

Leading memiliki pengertian memimpin atau mengarahkan sesuatu. Hal ini 

dilakukan setelah proses pacing dilakukan. Hal tersebut disebabkan para siswa akan 

merasa nyaman dengan guru, maka pada saat itulah apa pun yang diucapkan atau 

                                                             
 15

Ibid, h. 21-23. 



20 
 

tugaskan kepada mereka, akan dilakukan dengan sukarela dan bahagia. Sehingga 

sesulit apapun materinya, pikiran bawah sadar mereka akan menangkap materi 

pelajaran dengan mudah. 

4. Gunakan Kata Positif 

Penggunaan kata positif ini sesuai dengan cara kerja pikiran bawah sadar yang 

tidak mau menerima kata negatif. 

5. Berikan Pujian 

Pujian merupakan reward peningkatan harga diri seseorang. Pujian merupakan 

salah satu cara untuk membentuk konsep diri seseorang. Maka dari itu, berikanlah 

pujian kepada para siswa dengan tulus, sehinga mereka akan terdorong untuk 

melakukan yang lebih dari sebelumnya. 

6. Modeling 

Modeling adalah proses memberi teladan melalui ucapan dan perilaku yang 

konsisten dan menjadi salah satu kunci hypnoteaching. Setelah siswa menjadi 

nyaman dengan pendidik, maka ia perlu menetapkan perilakunya agar  konsisten 

dengan ucapan dan ajarannya, sehingga ia selalu menjadi figur yang dipercaya. 
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B. Sikap Belajar 

1. Pengertian sikap 

 Ada beberapa definisi tentang sikap, diantaranya yaitu: Saifuddin Azwar 

membagi pengertian sikap dalam tiga pemikiran,16
 pemikiran pertama memandang 

sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap 

suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Pemikiran kedua berpendapat 

sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan 

cara-cara tertentu. Sedangkan pemikiran ketiga berorientasi pada skema triadik 

sehingga sikap dipandang sebagai konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, 

dan konatif yang saling berintaraksi dalam memahami, merasakan, dan berpeilaku 

terhadap suatu objek. 

 Trow dalam buku psikologi pendidikan karya djaali mendefinisikan sikap 

sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada 

situasi yang tepat. Disini trow lebih menekankan pada kesiapan mental atau 

emosional seseorang terhadap suatu objek.17 

Definisi yang dikemukakan oleh Allport menunjukkan bahwa sikap itu tidak 

muncul seketika atau dibawa lahir, tetapi disusun dan dibentuk melalui pengalaman 

                                                             
16

Saifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2013), h. 4-5. 
17

 Djaali, Psikologi Pedidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 114. 
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serta memberikan pengaruh langsung kepada respons seseorang. Harlen18
 

mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seeorang 

untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu. 

Makna sikap yang terpenting adalah apabila diikuti oleh objeknya. Jadi sikap 

adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Sikap bukan 

tindakan nyata (over behavior) melainkan masih bersifat tertutup (covert behavior). 

Selanjutnya Cardno mendefinisikan sikap sebagai berikut:  

attitude entails an existing predisposition to response to social object which in 

interaction with situational and other dispositional variable, guides and 

directs the overt behavior of the individual. 

Dalam istilah kecenderungan (predisposition), terkandung pengertian arah 

tindakan yang akan dilakukan seseorang berkenaan dengan suatu objek. Arah tersebut 

dapat besifat mendekati atau menjauhi suatu objek (orang, benda, ide, lingkungan, 

dan lain-lain), dilandasi oleh perasaan penilaian individu yang bersangkutan terhadap 

objek tersebut. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut,maka sikap 

dapat diartikan sebagai suatu respon atau pola perilaku yang muncul akibat penolakan 

atau penerimaan seseorang terhadap suatu objek yang ada di lingkungan sekitarnya. 
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Wyne Harlen, Teaching and Learning Primary Science, (London: Row Publisher, 1985), h. 

44-45. 
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2. Pengertian Belajar 

  Belajar adalah suatu proses yang aktif yang perlu di rangsang atau distimulir 

dan dibimbing kearah hasil-hasil yang diinginkan. Perangsang-perangsang (stimuli) 

dari luar yang menimbulkan belajar terutama sekali meliputi pengaruh guru melalui 

penugasan-penugasan yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, bantuan 

visual yang digunakan dan semua proses lain yang dimanfaatkan untuk 

membangkitkan minat dan kegiatan belajar. Walaupun demikian, tanggapan-

tanggapan dari diri siswa itu sendiri yang menjadi dasar bagi terjadinya wujud dan 

jenis belajar. Karena belajar merupakan insiatif diri sendiri, maka justru si pelajarlah 

yang benar-benar harus dibangkitkan atau digerakkan sehingga ia akan tetap 

melakukan kegiatan belajar.19 

  Belajar adalah hal memperoleh kebiasaan, pengetahuan dan sikap. Ia 

melahirkan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu dan ia mengusahakan individu 

mengatasi rintangan atau menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ia menunjukkan 

perubahan tingkah laku yang progresif sewaktu individu itu meraksi terhadap satu 

situasi atau berbagai situasi dalam usaha untuk menyesuaikan tingkahlakunya secara 

efektif dengan tuntutan yang disampaikan atau ditujukan kepadanya. Belajar bisa 

bersifat vertical dan horizontal, bersifat vertikal dalam arti bertambahnya ketelitian 

dalam perbuatan atau bertambahnya informasi terhadap apa yang telah dipelajari, 

sedangkan bersifat horizontal dalam arti apa yang dipelajarinya dintegrasikan dan 

                                                             
19

Lestar D. Crow dan Alice Crow. Psycologi Pendidikan, terj. Abd. Rachman Abror 

(Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), h. 275. 
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diorganisir sebagai suatu bagian unit yang berfungsi sebagai suatu bagian unit yang 

berfungsi memperluas dan memperkaya pengalaman. 

  Jika belajar itu terjadi maka diperkirakan akan ada bahan permanen yang 

nampak pada perilaku siswa. Perubahan itu dapat berupa bertambahnya keterampilan 

yang relatif sederhana dalam hal informasi atau sikap khususnya  sampai pengusaaan 

perbuatan mekanis yang rumit, pengertian dan penerapan dan bahan bacaan yang 

abstrak, ataupun berubah sama sekali sikap dan pendapatnya yang pernah 

diperlihatkan sebelumnya. Banyak belajar dialami dan diikuti secara sadar oleh 

pelajar dan hasilnya dianggap berharga baginya. 

  Belajar dapat memberikan dampak yang kuat terhadap  tingkah lakunya dan 

terhadap hubungannya dengan orang lain. Menguti dari McGraw di dalam buku 

psikologi pendidikan karangan L. Crow dan A. Crow bahwa belajar dapat diartikan 

sebagai berikut: 

“perubahan dalam respon atau tingkah laku (seperti inovasi, eliminasi, atau 

modifikasi respon, yang mengandung setaraf dengan ketepatan), yang sebagian 

atau seluruhnya disebabkan oleh pengalaman, “pengalaman” yang serupa itu 

terutama yang sadar, namun kadang-kadang mengandung juga komponen 

penting yang tak sadar, seperti yang biasa terdapat dalam belajar gerak ataupun 

dalam reaksinya terdapat perangsang-perangsang yang tak teratur ataupun yang 

amat halus; termasuk juga perubahan-perubahan tingkah laku dalam suasana 

emosional, namun yang lebih lazim ialah perubahan yang berhubungan dengan 

bertambahnya pengetahuan simbolik atau keterampilan gerak; tidak termasuk 

adanya perubahan-perubahan fisiologis seperti keletihan  atau halangan atau 

tidak berfungsinya indera untuk sementara setelah berlangsungnya perangsang-

perangsang yang terus menerus.” 
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Ada beberapa tipe belajar abstrak20
, yaitu  

1. Menghafal bahan pelajaran dengan sedikit atau tanpa memehami artinya. 

Misal: rumus matematika; 

2. Memperoleh pengertian-pengertian yang sederhana, seperti kenyataan bahwa 

empat ditambah lima (benda) kesemuanya berjumlah sembilan (benda);  

3. Memahami hubungan yang menghendaki respon - respon yang benar -benar 

logis dan psychologis. 

Belajar dapat tercapai jika; 

1. Isi pelajarannya dapat diulang-ulang secara harfiah (verbatim); 

2. Gagasan-gagasan baru bisa diperoleh dari bahan yang telah diperoleh 

sebelumnya dan dapat diekspresikan dengan kata-kata si pelajar itu sendiri. 

Metode pertama yaitu belajar hafalan (rote learning) berarti bahwa sebagai 

hasil dari studinya si pelajar dapat mengulangi bahannya dengan benar dan tepat. 

Semakin ia sering ia mengulangi maka semakin memungkinkan baginya akan bisa 

mengingat diluar kepala. Pengulangan atau studi tambahan yang serupa disebut 

dengan overlearning. Metode kedua untuk mencapai belajar menyangkut analisa dan 

komparasi atau perbandingan gagasan-gagasan yang nantinya bahan baru yang 

dihadapi akan menjadi semakin bermakna bagi si pelajar. Kalau gagasan-gagasannya 

dipahami, maka akan dapat diintegrasikan menjadi suatu pola yang dapat dikerjakan. 
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Ibid, h. 276. 
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Mempelajari dalam arti memahami fakta-fakta sama sekali berlainan dengan 

menghafalkan fakta-fakta. Suatu program pengajaran seharusnya memungkinkan 

terciptanya suatu lingkungan yang memberi peluang untuk memungkinkan 

terciptanya suatu lingkungan yang memberi peluang untuk berlangsungnya proses 

belajar yang efektif. Oleh karen itu menurut Staton seharusnya keberhasilan suatu 

program pengajaran diukur berdasarkan tingkatan perbedaan car berfikir, merasa dan 

berbuat para pelajar sebelum dan sesudah memperoleh pengalaman-pengalaman 

belajar dalam menghadapi situasi yang serupa. 

Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar individu 

menggunakan kemapuan pada ranah-ranah. (1) kognitif yaitu kemampuan yang 

berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran terdiri dari kategori 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analysis, sintesis dan evaluasi; (2) afektif yaitu 

kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda 

dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, 

penilaian/penentuan sikap, organisasi dan pembentukan pola hidup. (3)  psikomotorik 

yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani terdiri dari persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola 

gerakan dan kreatifitas.21 

Kematangan dan belajar. Tingkat kematangan dalam proses belajar penting 

bagi si pelajar. Kecepatan kematangan pada setiap individu berbeda-beda, hal 
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Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar dan Mengajar, (cet. 6, Bandung: Alfabeta, 2008), h. 12. 
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tersebut disebabkan karena usaha dalam pendidikan yang berbeda. Maka dibutuhkan 

sebuah perangsang belajar yang cenderung memberikan kecenderungan memberikan 

kesempatan kepada para pelajar dari usia kronologis tertentu untuk bersama-sama 

mengambil bagian dalam belajar denagn bahan yang sama. Jadi belajar anak 

tergantung pada bantuan lingkungan sekitar dan juga bergantung kepada kapasitas 

dan minatnya sendiri.22 

Hasil-hasil belajar. Belajar yang efektif akan melahirkan keterampilan-

keterampilan dasar, kompetensi sosial atau penguasaan gagasan-gagasan yang abstrak 

ataupun sekaligus menghasilkan ketiga-tiganya. Jika individu memperlihatkan bakat 

dan kecakapan dalam suatu keterampilan maka dia diaggap  berjiawa mekanis 

(mechanical minded); jika ia mengembangkan kecakapn untuk menghadapi orang 

lain dengan baik dan berhasil berarti dia dianggap berjiwa sosial (social minded); jika 

dia dapat belajar mengahadapi abstraksi-abstraksi dengan mudah dan akurat, berarti 

dia atau dikatakan berjiwa akademik (academic minded).  

Belajar menyangkut perubahan dalam suatu organisme, berarti belajar juga 

membutuhkan waktu dan tempat. Belajar disimpulkan terjadi, bila tampak tanda-

tanda bahwa perilaku manusia berubah sebagai akibat terjadinya proses 

pembelajaran. Perhatian utama dalam belajar adalah perilaku verbal dari manusia, 
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Lestar D. Crow dan Alice Crow, Op.Cit. h.  277. 
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yaitu kemampuan manusia untuk menangkap informasi mengenai ilmu pengetahuan 

yang diterimanya dalam belajar.23 

3. Pengertian Sikap Belajar 

  Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kata sikap maka 

selanjutnya akan di jelaskan tentang pengertian dari belajar. 

 Adapun belajar menunjuk kepada suatu cabang belajar yaitu belajar dalam arti 

sempit, khusus untuk mendapatkan pengetahuan akademik. Belajar menurut Morgan 

dkk, merupakan setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai 

hasil latihan atau pengalaman.24 

Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-perubahan pada diri orang yang 

belajar, apakah itu mengarah kepada yang lebih baik ataupun yang kurang baik, 

direncanakan atau tidak. Hal lain yang juga selalu terkait dalam belajar adalah 

pengalaman, pengalaman yang berbentuk interaksi dengan orang lain atau 

lingkungannya.25 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan melalui proses latihan dan interaksi dengan 
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Syaiful Sagala, Op.Cit. h.14. 
24

Tuti Soekamto & Udin Sarpudin Winataputra, Teori Belajar, Teori Belajar dan Model 

Pembelajaran, (Jakarta: PAU PPAI UT, 1994), h.8. 
25 Nana S, Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), h.15. 
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lingkungannya dalam upaya melakukan perubahan dalam dirinya secara menyeluruh 

baik berupa pengalaman sikap dan prilaku.
26

 

Borwn dan Holtzman mengembangkan konsep sikap belajar melalui dua 

komponen yaitu Teacher Approval (TA) dan Education Acceptance (EA). TA 

berhubungan dengan pandangan siswa terhadap guru-guru, tingkah laku mereka di 

kelas dan cara mengajar. Adapun EA terdiri atas penerimaan dan penolakan siswa 

terhadap tujuan yang akan dicapai, dan materi yang disajikan, praktik, tugas dan 

persyaratan yang ditetapkan di sekolah. 

Sikap belajar penting karena didasarkan atas peranan guru sebagai leader 

dalam proses belajar mengajar. Gaya mengajar yang diterapkan guru dalam kelas 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Dalam hubunganya, Nasution 

menyatakan bahwa hubungan tidak baik dengan guru dapat menghalangi prestasi 

belajar yang tinggi.27
 Sikap belajar bukan saja sikap yang ditujuakan kepada guru  

melainkan juga kepada tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran, tugas dan lain-

lain. 

Sikap belajar akan terwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang, 

setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut. Sikap seperti 

itu akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar yang dicapainya. Sesuatu yang 

menimbulkan rasa senang, cenderung untuk diulang, demikian menurut hukum 
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 Nandang  kosasih & Dede Sumarna, pembelajaran quantum dan Optimalisasi Kecerdasan, 

(Alfabeta, Bandung, 2013), h.10. 
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 S. Nasution, Azas-azas kurikulum,(Bandung: Terate, 1978), h.58. 
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belajar (law of effect) yang dikemukakan oleh Thorndike.Pengulangan ini (law of 

exercise) penting untuk mengukuhkan hal-hal yang akan dipelajari.28 

Sikap belajar adalah kecenderungan perilaku seseorang tatkala mempelajari 

hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak 

senang, perasaan setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka terhadap 

guru, tujuan, tugas, serta lainnya. Sikap belajar juga dapat diartikan sebagai 

kecenderungan perilaku ketika ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. 

Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, 

keteguhan dan konsistensi terhadap sesuatu.29 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap belajar 

merupakan dorongan dalam diri seseorang dalam kegiatan yang berhubungan dengan 

akademik, dimana perilaku ini didapatkan dari pengalaman-pengalaman dalam 

hidupnya yang akan mengarah kepada perilaku yang baik maupun yang tidak baik 

dan senang maupun tidak senang. Sikap peserta didik terhadap mata pelajaran harus 

lebih positif dibandingkan sebelum mengikuti pembelajaran. Perubahn ini merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pendidik dalm melaksanakan proses pembelajaran . 

untuk itu pendidik harus membuat rencana pembelajaran termasuk pengalaman 

belajar peserta didik terhadap mata pelajaran menjadi lebih positif. 
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Thomas F. Staton, Cara Mengajar dengan Hasil yang Baik, Terj. Tahalele (Bandung: 

Diponegoro, 1978),  h .27. 
29 Sabri Alisuf, Psikologi Pendidikan, (Jakarta,: CV Ilmu Pedoman Jaya, 1996) 
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sikap belajar adalah menentukan individu dengan reaksi terhadap kehidupan 

sekitar untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik ke 

arah positif ataupun negatif.  

Adapun indikator sikap belajar menurut shodri adalah  sebagai berikut:  

1. Sikap menerima atau stimulasi yang diajarkan guru (receiving) 

a. Memperhatikan pelajaran yang diajarkan guru 

b. Kemauan untuk bisa 

2. Sikap partisipasi aktif terhadap pelajaran (responding)  

a. Berusaha untuk selalu berminat terhadap pelajaran 

b. Berperan aktif dalam pelajaran. 

3. Sikap mampu menilai obyek, tingkah laku (valuing) 

a. Mampu membedakan perbuatan baik dan yang buruk 

b. Menghargai pendapat orang lain 

4. Memiliki kepribadian dan karakter tingkah laku yang baik (characterization 

by a value complex). 

a. Mampu mengontrol tingkah lakunya. 

b. Taat terhadap tata tertib sekolah.30
   

a. Konsep Sikap Belajar 

Konsep belajar menurut Brown dan Holzman dibagi menjadi dua  komponen: 

                                                             
30

 Shodri sa’id, “Studi Komparasi Sikap Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Antara Siswa Yang Berasal Dari SD Bernuansa Islam Dengan SD Umum di SMP Negeri 06 Salatiga  

Tahun Ajaran 2013/2014”. (Skripsi, Jurusan tarbiyah STAIN Salatiga, Salatiga, 2014), h. 15-16. 
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1. Teacher Aproval (TA): berhubungan dengan pandangan siswa terhadap 

guru , tingkah laku mereka d kelas, dan cara mengajar. 

2. Education Acceptance (AE) : terdiri atas penerimaan dan penolakan siswa 

terhadap tujuan yang akan dicapai, materi yang disajikan, praktik, tugas, 

dan persyaratan yang di tetapkan sekolah . 

Sikap belajar sangat bergantung pada guru sebagai  pemimpin dalam proses 

belajar mengajar. Sikap belajar bukan sekedar sikap yang ditunjukan guru, tetapi juga 

kepada tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran, tugas dan lain-lain.31 

b. Peranan Sikap Belajar 

Sikap belajar menentukan intensitas kegiatan belajar.sikap belajar yang 

positif akan menimbulkan intensitas kegiatan yang lebih tinggi disbanding 

dengan sikap belajar yang negative. Peranan sikap bukan saja ikut menentukan 

apa yang dilihat seseorang, melainkan juga bagaimana ia melihatnya.32 

Segi afektif dalam sikap merupakan sumber motif.33 Sikap belajar yang 

positif dapat disamakan dengan minat34, sedangkan minat akan memperlancar 

jalannnya pelajaran siswa yang malas, tidak mau belajar dan gagal dalam belajar 

disebabkan oleh tidak adanya minat.35
 

                                                             
31

 Singer, Kurt, membina hasrat Belajardi Sekolah (terjemahan), (Bandung, CV Remadja 

Karya) , h. 21. 
32

Djaali, Psikologi Pedidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),  h. 116. 
33

Sri Mulyani Martaniah, Motif  Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), 

h. 5. 
34

Ibid, h. 34-3. 
35

Nasution S. Diktatik Azas-azas Mengajar, (Bandung: Jemmares, 1982), h. 85. 
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Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya sikap 

belajar ikut berperan dalam menentukan aktivitas belajar siswa. Sikap belajar yang 

positif berkaitan dengan minat dan motivasi. Oleh karena itu, apabila faktor lainnya 

sama, siswa yang sikap belajarnya positif akan belajar lebih aktif dan dengan 

demikian akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan siswa yang sikap 

belajarnya negatif. 

Cara mengembangkan sikap belajar yang positif36: 

a) Bangkitkan kebutuhan untuk menghargai keindahan untuk mendapatkan 

penghargaan dan sebagainya; 

b) Hubungkan dengan pengalaman yang lampau; 

c) Beri kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik; 

d) Gunakan sebagai metode mengajar seperti diskusi, kerja kelompok, membaca, 

demonstrasi dan sebagainya. 

C. Kajian Materi 

 Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari materi  organisasi 

kehidupan yang merupakan materi pada kelas VII semester genap, adapun tinjauan 

kurikulumnya adalah sebagai berikut:  

a. Kompetensi inti 

Kompetensi inti yang akan di capai dalam pembelajaran ini merupakan 

kompetensi inti yang telah ditetapkan pada kurikulum 2013 diantara nya : 

                                                             
36

Ibid. h. 85-88. 
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KI 1   : 

KI 2  :  

 

 

 

 

KI 3 :  

  

 

 

 

 

KI 4 :  

 

 

 

 

b. Kompetensi Dasar 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek 

fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia 

dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran 

agama yang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pengamatan, 

percobaan, dan berdiskusi 

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan 

hasil percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih 

penggunaan alat dan bahan untuk menjaga kesehatan diri dan 

lingkungan 

2.4 Menunjukkan penghargaan kepada orang lain dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi perilaku menjaga kebersihan dan 

kelestarian lingkungan 

3.4   Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai 

dari tingkat sel sampai organisme, serta komposisi  utama penyusun sel 

4.4.1 Melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur 

tumbuhan dan hewan 

4.4.2 Membuat dan menyajikan poster tentang sel dan bagian-bagiannya 
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D. Penelitian Relevan 

 Metode hypnoteaching merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

masih dikembangkan dan diamati, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji 

mengenai metode pembelajaran hypnoteaching diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Pazar Rakasiwi dalam penelitian nya metode hypnoteaching efektif 

dalam meningkatkan kemampuan bekerja sama maupun menjadi pendengar yang 

baik pada siswa.37 

Sedangkan berdasarkan penelitian yan dilakukan oleh S. Ismuzaroh 

mengenai metode hypnoteaching melalui Neuro Linguistic Programming dalam 

pembelajaran kimia diketahui bahwa hypnoteaching membuat siswa lebih terbuka, 

berani mengemukakan pendapat terhadap permasalahan kimia yang dipelajari, siswa 

menjadi lebih fresh, dan nyaman.38 

Metode hypnoteaching juga telah teruji dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada materi ekosistem, hal tersebut berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh Kholifatul Husna.39 

 Berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut membuktikan bahwa 

metode pembelajaran hypnoteaching dapat memberikan pengaruh yang positif dalam 

berbagai ranah hasil belajar. 

                                                             
           37

 Pazar Rakasiwi ,” Efektifitas Metode Pembelajaran Hypnoteaching Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Bekerjasama dan Menjadi Pendengar yang Baik Pada Materi Kelarutan dan Hasil 

Kelarutan” (Skripsi Jurusan Kimia,  Universitas Lampung:2012), h. 4-7. 

          38
 S. Ismuzarroh, “Penerapan Hipnoteaching melalui Neuro Linguistik Programming dalam 

Pembelajaran Kimia”.  Jurnal Pendidikan IPA. Vol.2.No.2 (Oktober 2013), h. 718. 

           39
 Kholifatl  Husna, Pengaruh Metode Hypnoteaching Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada Materi Ekosistem (Skripsi IAIN Lampung,2012)h. 65-66.  
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E. Kerangka Pikir 

Pemilihan metode pembelajaran akan sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran dan hasil belajar. Hasil belajar yang harus dikuasai meliputi tiga aspek 

penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada penelitian ini fokus penelitian 

adalah ranah afektif yang lebih dikhususkan lagi pada penilaian sikap belajar.  

Pada kelas eksperimen diterapakan metode pembelajaran hypnoteaching. 

Hipnotis sederhana dapat diaplikasikan untuk meningkatkan daya ingat, kreatifitas, 

fokus, menembus batasan mental, dan sebagainya dari diri peserta didik.40 

Dalam pembelajaran dengan metode hypnoteaching terlebih dahulu peneliti 

merencanakan pembelajaran dengan metode hypnoteaching disertai pelaksanaan 

praktikum untuk mendukung pembentukan sikap belajar menggunakan berbagai 

media pembelajaran. Selanjutnya peneliti mengajar menggunakan langkah-langkah 

metode hypnoteaching. Selama penerapan metode hypnoteaching peserta didik 

diamati perkembangan sikap belajar pada awal dan akhir proses penelitian oleh 

observer dengan menggunakan lembar observasi penilaian sikap belajar.  

 Pada kelas kontrol diberikan metode ceramah. Terlebih dahulu peneliti 

merencanakan pembelajaran dengan media konvensional untuk mengetahui 

pelaksanaan praktikum untuk mendukung pembentukan  sikap belajar menggunakan 

berbagai media pembelajaran. Selanjutnya peneliti mengajar menggunakan langkah-

langkah metode ceramah dan di dukung pula oleh metode praktikum dan observasi. 

                                                             
           40 Ibnu Hajar, Op.cit.h. 111. 
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Perkembangan sikap belajar peserta didik akan diamati pula pada awal dan akhir 

proses penelitian oleh observer dengan menggunakan lembar observasi penilaian 

sikap belajar.  

 Proses pembelajaran yang menggunakan metode hypnoteaching akan 

mempengaruhi sikap belajar peserta didik, karena proses pembelajaran lebih banyak 

melibatkan peran pikiran bawah sadar peserta didik. Selain itu metode hypnoteaching 

akan memudahkan peserta didik untuk menyerap materi sebab pembelajaran 

dilaksanakan dalam kondisi senang hati dan nyaman. 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan  variabel 

terikat (Y). Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Variabel  X dan Y 

 

Keterangan : 

X  = Penerapan Metode Hypnoteaching 

Y2
 
 = Sikap Belajar Peserta didik 

 

 

X Y 
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Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut : 

 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                                                     

 

 

 

Menggunakan Metode Pembelajaran 

Hypnoteaching 

PERENCANAAN PROSES 

PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Menerapkan Metode hypnoteaching  (Niat 

dan motivasi dalam diri pendidik, pacing, 

leading,gunakan kata positif, memberikan 

pujian, dan modeling. 

Kelas Kontrol 

 

 

Menerapkan Metode Diskusi, dan 

Observasi 

Observasi Sikap Belajar Observasi Sikap Belajar 

Observasi Sikap Belajar Observasi Sikap Belajar 

Ada atau tidak adanya pengaruh penerapan metede hypnoteaching 

terhada sikap belajar biologi pada peserta didik 

 

Hasil belajar peserta didik banyak yang 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 

Peserta didik dapat belajar dengan 

nyaman dan dapat tertarik dengan 

mata pelajaran biologi.  

Kurang bervariasinya metode 

pembelajaran yang digunakan oleh 

guru 
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F. Hipotesis 

1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif penerapan 

metode hypnoteaching terhadap sikap belajar peserta didik kelas VII semester 

ganjil di SMP Negeri 24 Bandar Lampung 

2. Hipotesis Statistik 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang diuji menggunakan 

metode statistik. Sehingga dalam menentukan keberhasilan penelitian 

digunakan juga hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini 

adalah : 

H1   : Terdapat pengaruh variable x yaitu metode hypnoteaching terhadap 

variabel Y sikap belajar peserta didik. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh variable x yaitu metode hypnoteaching 

terhadap   variabel Y sikap belajar peserta didik. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan januari  2017 di SMP Negeri 24 

Bandar Lampung kelas VII semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi 

Eksperimen  (Eksperimen semu). Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

metode hypnoteaching terhadap sikap belajar IPA (Biologi) pada peserta didik kelas 

VII di SMP Negeri 24 Bandar Lampung.  Adapun desain yang dikembangkan adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Desain ini hampir sama dengan pretest-

posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol tidak dipilih secara random.
1
 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

 Nonequivalent Control Group Design 

 

                                                             
            

1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D (Bandung:Alfabeta,2009) h. 

79. 

O1 

O4 O3 

X O2 
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Keterangan : 

O1 : sikap belajar peserta didik sebelum ada apenerapan metode hypnoteaching 

O2 : sikap belajar peserta didik setelah ada penerapan metode hypnoteaching (kelas 

eksperimen) 

O3 : sikap belajar peserta didik sebelum ada apenerapan metode hypnoteaching 

O4 : sikap belajar peserta didik setelah ada penerapan metode hypnoteaching ( kelas 

kontrol) 

X  : Penerapan metode hypnoteaching pada peserta didik 

  Responden dalam penelitian ini akan dikelompokan menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen, yaitu peserta didik yang 

mmendapat perlakuan pembelajaran IPA (Biologi) dengan penerapan  metode 

hypnoteaching. Kelompok kedua adalah kelompok kontrol, yaitu peserta didik yang 

mendapat perlakuan pembelajaran IPA (Biologi) dengan metode ceramah. 

C. Subyek Penelitian 

Kelompok penelitian dan kelompok kontrol pada penelitian dipilih secara 

tidak random. Hal ini sesuai dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group 

Design  yang memilih sampel  tidak secara random melainkan dengan tujuan tertentu 

yaitu melihat kesetaraan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 24 Bandar Lampung kelas VII 

sebanyak 207 peserta didik dari 7 kelas (kelas VIIA sampai klas VIIG). Sampel pada 

penelitian ini ada dua kelas yaitu kelas VIID sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIE 
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sebagai kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2016/2017. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang diteliti oleh peneliti, baik itu manusia, 

benda, sistem maupun yang lainnya. Variabel sering kali diartikan sebagai sesuatu 

yang mempunyai variasi nilai. Hal penting, jika sesuatu itu tidak mempunyai variasi 

nilai, maka sesuatu itu tidak bisa dianalisis (terutama secara statistik).
2
 Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu : 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan Variabel 

X. Variabel bebas (X) adalah metode pembelajaran hypnoteaching 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dengan adanya peralakuan dari 

variabel bebas atau disebut variabel Y yaitu sikap belajar 

E. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu 

ruang lingkup, populasi berhubungan dengan data bukan manusianya. 

Populasi terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulan.3 

                                                             
2
Prastya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Negara, 1999), h.41-42. 
3
 Sugiyono, Op.Cit.,  h.117. 
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Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII 

semester genap SMP Negeri 24 Bandar Lampung sebanyak 7 kelas. 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Peserta Didik SMP Negeri 24 Bandar Lampung 2016/2017 

 

No  Kelas  Jenis kelamin Jumlah  

Laki-laki Perempuan  

1 VII A 10 20 30 

2 VII B 11 20 31 

3 VII C 12 18 30 

4 VII D 13 16 29 

5 VII E 15 14 29 

6 VII F 14 15 29 

7 VII G 12 17 29 

Total siswa  207  peserta 

didik 
Sumber : Buku Absen SMP Negeri 24  Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

 

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak kelas, dikarenakan 

siswa dianggap memiliki karakteristik yang sama (homogen). Pengambilan 

sampel secara acak dapat dilakukan dengan menggunakan bilangan random, 

komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dengan undian, maka 

setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai dengan jumlah 
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anggota populasi. Setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk 

menjadi anggota sampel.4 

Memberikan Populasi  yang berjumlah 7 kelas  nomor undian pada 

setiap kelas untuk selanjutnya dipilih 2 kelas, dari 7 kelas didapatkan dua 

nomor undian untuk dua kelas sebagai sampel. Kemudian sampel 2 kelas 

tersebut akan dikategorikan dengan kelas eksperimen (VIID) dan kelas 

kontrol (VIIE). 

F. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 

a) Mengadakan observasi prasurvey ke sekolah tempat diadakannya 

penelitian, untuk mendapatkan informasi tentang keadaan sekolah kelas 

yang akan diteliti. 

b) Menetapkan sampel penelitian untuk kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen  

c) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas kontrol 

dan eksperimen. 

d) Membuat lembar observasi pengamatan yang akan dilakukan didalam 

proses pembelajaran. 

e) Menyusun proposal penelitian. 

f) Melakukan seminar proposal penelitian. 

                                                             
5 
Ibid, h. 91. 
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g) Memperbaiki proposal penelitian berdasarkan masukan dari seminar 

proposal penelitian. 

h) Mengurus surat penelitian. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Tahapan pelaksanaan penelitian ini, meliputi : 

a. Latihan dan Pembiasaan 

Melakukan sosialisasi berupa penyampaian maksud, tujuan, dan cara kerja 

penelitian kepada peserta didik  menggunakan metode hypnoteaching. 

b. Pengambilan Data 

1. Pada awal pertemuan pertama mengisi lembar observasi sikap belajar 

peserta didik  

2. Menjelaskan materi yang akan diajarkan secara garis besar. 

3. Menerapkan metode hypnoteaching  dalam proses pembelajaran. 

4. Membagi kelompok belajar menjadi lima, masing-masing terdiri 

dari 5-6 peserta didik. Kelompok dibuat heterogen dengan tingkat 

kepandaiannya dengan mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok. 

5. Memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. 

6. Memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. 
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7. Mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendapatkan penjelasan 

Pertanyaan yang diberikan guru kemudian merencanakan dan 

menyiapkan laporan hasil diskusi.  

8. Setiap perwakilan kelompok diminta untuk mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok mereka. 

9. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi 

yang masih sulit dan belum dimengerti oleh peserta didik dengan 

bertanya kepada temannya yang sedang presentasi dan kepada 

gurunya. 

10. Memberikan penilaian terhadap hasil diskusi. 

11. Melaksanakan praktikum tentang jaringan  

12. Melaksanakan postest hasil belajar kognitif siswa pada materi 

Organisasi kehidupan . 

13. Mengumpulkan data dengan mengisi lembar obserasi sikap belajar di 

akhir proses pembelajaran. 

14. Memberikan soal postest materi organisasi kehidupan pada peserta 

didik di akhir pembelajaran. 

3. Tahap Pasca Pelaksanaan 

a. Mengolah data yang didapat selama proses pembelajaran pada tahapan 

pelaksanaan penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh. 
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c. Menyimpulkan hasil analisis data. 

d. Menyusun laporan hasil penelitian (Skripsi).  

G. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.  Observasi, metode ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian nya.
5
 Peneliti 

melakukan observasi langsung dengan menggunakan   observasi terstruktur, 

yakni observasi yang menggunakan instrumen yang telah baku. 

2. Dokumetasi, berasal dari kata “dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. 

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat,  catatan harian dan sebagainya.6
 Metode ini penulis 

menggunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kegiatan 

peserta didik selama proses belajar, serta prasarana yang menunjang proses 

belajar mengajar 

H. Instrumen Penelitian 

Meneliti pada prinsipnya adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat 

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasa disebut dengan istilah instrumen. 

                                                             
 

5
 Husein Umar, Petunjuk Lengkap Membuat Skripsi dan Tesis, (Jakarta: Raja Grafindo,1996), 

h.49. 

 
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:Rineka 

Cipta,2010).h.201. 
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Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati.7  

1. Jenis-Jenis Instrumen Penelitian 

 Terdapat beberapa instrumen penelitian yang biasa dipakai dalam penelitian, 

pada penelitian ini jenis instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut :  

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi bertujuan untuk mengamati perubahan sikap belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sikap belajar yang akan 

diamati pada penelitian ini terdiri dari empat aspek yaitu receiving, responding, 

valuing, dan characterization by a value complex. Dari keempat aspek tersebut 

maka butir observasi akan di turunkan menjadi 20 point observasi. 

b. Dokumentasi 

 Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk melihat pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Dokumentasi ini berupa catatan kegiatan dan foto-foto 

kegiatan. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung data agar data 

tersebut lebih kredibel dan dapat dipercaya. 

2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

       Adapun kisi-kisi yang digunakan berbentuk pernyataan-pernyataan 

mengenai sikap belajar peserta didik dengan mengacu pada indikator sikap 

belajar yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya maka kisi-kisi 

                                                             
 

7
 Sugiyono,Op.Cit. h. 102. 
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instrument pada penelitian ini dibuat berdasarkan indikator sikap belajar 

sebagai berikut8 : 

 

Tabel 3.2 

Indikator Penilaian Sikap belajar 

 

No Aspek Indikator 

1 Receiving 1. Memperhatikan pelajaran 

2. Kemauan untuk bisa 

3. Antusias dalam pelajaran  

4. Menerima perintah guru 

2 Responding  1. Menerapkan hasil dari proses 

pembelajaran 

2. Berperan aktif dalam pembelajaran 

3. Mengemukakan pendapat 

4. Bersikap kritis pada diskusi 

3. Valuing  1. Mampu membedakan perbuatan baik 

dan buruk 

2. Menghargai pendapat orang lain 

3. Menerima saran dari orang lain 

4. Partisipasi aktif dalam kelompok  

4.  Characterization 

a value by 

complex 

1. Mampu mengontrol tingkah lakunya 

2. Taat terhadap tata tertib sekolah 

3. Peduli terhadap lingkungan sekitar 

 

 

 

                                                             
                   8 Shodri sa’id, “Studi Komparasi Sikap Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam Antara Siswa Yang Berasal Dari SD Bernuansa Islam Dengan SD Umum di SMP Negeri 06 

Salatiga  Tahun Ajaran 2013/2014”. (Skripsi, Jurusan tarbiyah STAIN Salatiga, Salatiga, 2014), h. 15-

16. 
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I. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Instrumen 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.9
 Pada penelitian ini validitas 

yang akan diuji adalah validitas isi dan validitas konstruksi. 

 Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus 

tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan sedangkan 

validitas konstruksi adalah kemempuan sebuah tes untuk mengukur setiap aspek 

berpikir yang aka diteliti.10 

  Validitas isi dan validitas konstruksi pada penelitian ini akan dilakukan oleh 

dosen ahli yang memiliki keahlian dalam bidangnya. 

2. Lembar Observasi 

 Lembar observasi bertujuan untuk mengamati perubahan sikap belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Sikap belajar yang akan diamati pada 

penelitian ini terdiri dari empat aspek yaitu receiving, responding, valuing, dan 

characterization by a value complex. Dari keempat aspek tersebut maka butir 

observasi akan di turunkan menjadi 20 point observasi. 

 

                                                             
          

9
 Ibid, h.121. 

          10 Op.Cit.Suharsimi Arikunto.h.82-83 
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J. Teknik Analisis Data 

1. Uji  Prasyarat 

a. Uji  Normalitas Data 

Uji normalitas ini dilakukan  untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji 

lilliefors.11 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Hipotesis 

Ho :sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b) Taraf Signifikan (α) – 0,05       

c) Statistik Uji 

F (Zi – s( (Zi) atau L0 = Maks ׀F(Zi)- S(Zi)׀  

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut : 

1) Mengurutkan data populasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. 

2) Menentukan nilai z dari tiap-tiap data, atau x1,x2,…..,xn  dijadikan bilangan 

baku z1,z2…..,zi dengan menggunakan rumus 

 zi =  

 

                                                             
            

11
 Budiyono, Statistika untuk Penelitian (Surakarta:UNS,2004), h.171-172. 
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Keterangan : 

Zi = bilangan baku 

Xi               = data dari hasil pengamatan 

X                = rata-rata sampel 

S                = standar deviasi 

Dengan rumus standar deviasi : S =  

3) Menentukan besar peluang F(zi), yaitu peluang zi atau F(zi)= P(zi≤zi) 

4) Menghitung proporsi : 

S(Zi) =  

1) Menentukan nilai L0 dengan mengambil nilai mutlak terbesar dari selisih F 

(zi) – S (zi) atau L0 = max  

a)  Kriteria Uji 

 H0 diterima, jika Lhitung < Ltabel. 

b)  Kesimpulan 

1) Jika H0 ditolak maka sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal.  

2) Jika H1 diterima maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.
 
 

b. Uji Homogenitas Data 

  Setelah uji normalitas selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji ini 

untuk mengetahui apakah kedua sampel memiliki varians yang homogen atau 



54 

 

tidak, uji homogenitas yang digunakan adalah varians terbesar dibandingkan 

dengan varians terkecil, yaitu
12

 : 

a) Hipotesis 

H0 : sampel tidak mempunyai variansi yang sama atau tidak homogen. 

H1  : sampel mempunyai variansi yang sama atau homogen. 

b) Statistik uji 

Mencari Fhitung sebagai berikut : 

Fhitung = atau   F=  

keterangan :  

: varians besar 

: varians kecil 

c) Taraf signifikasi (  = 0,05 

d) Kriteria uji 

 H0 diterima jika Fhitung < Ftabel. 

e) Kesimpulan  

1) Jika H0 ditolak maka sampel tidak mempunyai variansi yang sama atau 

tidak homogen. 

2) Jika H1 diterima maka sampel mempunyai variansi yang sama atau 

homogen.
 13 

                                                             
12

 Husaini Usman dan Purnomo Setadi Akbar, Pengantar Statistik,(Jakarta:Bumi Aksara, 2000), 

h.133. 
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c. Uji Hipotesis Penelitian 

a. Uji t (t-Test) 

Pengujian hipotesis menggunakan uji-t dengan persamaan  : 

t        =   

 

Keterangan : 

m : Nilai rata-rata hasil perkelompok 

N : Banyaknya subjek 

X : Deviasi setiap nilai X2 dan X1 

Y : Deviasi setiap nilai Y2 dari mean Y1 

Adapun kriteria pengujiannya adalah
14

 : 

H0 ditolak, jika thitung > ttabel, dalam hal ini H1 diterima 

H0 diterima, jika thitung < ttabel, dengan α = 0,05 (5%)  

 

 

                                                                                                                                                                              
13

  Ibid , h.160-161 

              
14

 Suharsimi Arikunto,Op.cit.h.309. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Gambaran Singkat Tempat Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 24 Bandar lampung yang terletak di jalan 

Letkol. Hi. Endro Suratmin Golf Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung 

Propinsi Lampung 

2. Sarana dan Prasarana 

Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Bandar Lampung memiliki 35 

lokal, yang terdiri dari : 

Tabel 4.1 

Jumlah Lokal SMP Negeri 24 Bandar Lampung 

No Jenis Jumlah 

1. Ruang Belajar 20 

2 Perpustakaan 1 

3 Lab IPA 1 

4 Ruang Kepala Sekolah 1 

5 Ruang Tata Usaha 1 

6 Ruang Multimedia 1 

7 Mushola 1 

8. Gudang 1 

9 UKS 1 

10 BK 1 

11 Lab Bahasa 1 

12 Lab Komputer 1 

13 Toilet Karyawan 2 

14 Toilet Siswa 2 

Jumlah 35 
Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 24 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 
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3. Data Pendidik 

     Jumlah Pendidik di SMP Negeri 24 Bandar Lampung pada tahun ajaran 

2016/2017 adalah 38 Guru mata pelajaran yang berstatus PNS dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Guru SMP Negeri 24 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 24 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 

 

4. Data Peserta Didik 

 Jumlah Peserta didik SMP Negeri 24 Bandar Lampung pada tiga tahun 

terakhir khusunya pada tahun ajaran 2016/2017 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

NO. GURU MATA PELAJARAN PNS 

1 Pendidikan Agama  3 

2 PKn 2 

3 Bahasa Indonesia 2 

4 Bahasa Inggris 5 

5 Matematika 5 

6 Ilmu Pengetahuan Alam 4 

7 Ilmu Pengetahuan Sosial 5 

8 Seni Budaya 2 

9 Penjaskes 3 

10 Muatan Lokal 4 

11 TIK 1 

12 BK 2 
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Tabel 4.3 

Data Peserta Didik 3 Tahun Terakhir di SMP Negeri 24 Bandar 

Lampung  

TAHUN 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX JML Total 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

2014/2015 423 12 235 6 301 9 959 27 

2015/2016 312 9 421 12 235 6 968 27 

2016/2017 207 7 312 9 421 12 640 28 

Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 24 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 

 

B. Analisis Data Hasil Penelitian 

 1. Uji Normalitas  

  Hasil uji normalitas dari lembar observasi sikap belajar dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N 29 29 

   75,3 73,9 

S 5,3 4,0 

Lhitung 0,06 0,09 

Ltabel 0,16 0,16 

Kesimpulan Normal Normal 

 

 

  Dari tabel di atas diperoleh hasil uji normalitas untuk Pada kelas 

eksperimen diperoleh Lhitung = 0,06 dan pada kelas kontrol LHitung = 0,9 dengan 

LTabel =0,16. Hal ini menunjukan bahwa berdasarkan hasil penilaian lembar 

observasi sikap belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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berdistribusi normal karena 0,06 < 0,16 dan 0,09 < 0,16, sehingga bisa 

dilanjutkan uji prasyarat yang selanjutnya yaitu uji homogenitas 

 

1. Uji Homogenitas 

 Hasil uji Homogenitas dari nilai lembar observasi sikap belajar peserta 

didik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Statistik Lembar Observasi Lembar Observasi 
 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

S
2
 27,81 16,02 

Fhitung 1,73 

Ftabel 1,85 

Kesimpulan Homogen 

   

  Hasil uji homogenitas lembar observasi sikap belajar peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk FHitung  = 1,73 dengan Ftabel =1,85 

pada taraf nyata 95% (α =0,05), maka FHitung< Ftabel yaitu 1,73 < 1,85. Hal ini 

menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan berarti data tersebut 

homogen atau sama, sehingga dapat dilakukan sebagai objek penelitian 

selanjutnya. 

 

2. Uji Hipotesis 

 Hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan uji-t dari lembar 

observasi sikap belajar dapa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6 

Hasil uji hipotesis sikap belajar 

 

Karakteristik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol Hasil 

S
2
 27,81 16,02 

t-hitung > t-tabel 

Thitung 3,25 

Ttabel 1,67 

Db 52 

Taraf Signifikasi 95% (α = 0,05) 

 

  Setelah dilakukan uji normalitas didapatkan sampel berdistribusi 

normal dan uji homogenitas menunjukan sampel berasal dari varians homogen 

maka dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan menggunakan rumus uji-t, 

sebagaimana hasil perhitungannya terdapat pada lampiran . Dari perhitungan 

tersebut didapatkan hasil thitung = 3,25  sedangkan ttabel(0,05) = 1,672. Dengan 

demikian kriteria uji H0 ditolak apabila thitung > ttabel dalam hal ini H1 diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima pada taraf signifikan 95%, hal ini 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh metode hypnoteaching terhadap sikap 

belajar biologi peserta didik kelas VII pada materi organisasi kehidupan di 

SMP Negeri 24 Bandar Lampung.  

 

C. Hasil Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penilaian  

lembar observasi sikap belajar untuk melihat pengaruh penggunaan metode 

hypnoteaching terhadap sikap belajar pada peserta didik yang akan diteliti. 
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Data-data tersebut digunakan untuk mengetahui sikap belajar (ranah 

afektif) pada peserta didik kelas VII D (kelas eksperimen) dan VII E (kelas 

kontrol) semester genap pada materi organisasi kehidupan. Data tersebut 

diperoleh dari 58  peserta didik, kelas VII D  sebagai kelas eksperimen sebanyak 

29 peserta didik  dan kelas VII E sebagai kelas kontrol sebanyak 29 peserta 

didik. Pada kelas eksperimen proses pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan metode pembelajaran Hypnoteaching dan pada kelas kontrol 

proses pembelajaran tanpa menggunakan metode pembelajaran Hypnoteacing. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil nilai sikap belajar yang baik pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Data yang didapatkan tersebut 

kemudian diuji normalitas, homogenitas, dan uji-t.   

D.  Pembahasan 

Penelitian pengaruh metode hypnoteaching terhadap sikap belajar 

biologi peserta didik kelas VII di SMP Negeri 24 Bandar Lampung diawali 

dengan melakukan prasurvey untuk melihat kondisi dilapangan agar bisa 

menyiapkan pelaksanaan penelitian dengan baik. 

Peneliti melakukan prasurvey pada tanggal 25 juli 2016 di SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung di kelas VII, peneliti melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran IPA kelas VII yang ada di sekolah, dan juga 

wawancara kepada perwakilan peserta didik dari masing-masing kelas, dari 

mulai kelas VIIA sampai dengan VIIG, selain melakukan wawancara peneliti 
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juga melihat nilai afektif peserta didik di mid semester ganjil. Dari hasil 

prasurvey yang dilaksanakan ditemukan masalah yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian tentang penggunaan metode 

pembelajaran hypnoteaching. 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 24 Bandar Lampung dimulai dari 

tanggal 4 Januari Sampai dengan 20 Januari 2016. Pembelajaran IPA di SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam seminggu 

dan dilaksankan sebanyak 6 kali pertemuan pembelajaran di dalam kelas dan 

1 kali praktikum. Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu  kelas VII E 

sebagai kelas Kontrol dan kelas VII D sebagai kelas eksperimen. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara acak kelas yaitu dengan 

memberikan nomor undian pada setiap kelas, pengocokan pertama untuk 

menentukan kelas eksperimen dengan hasil kelas D sebagai kelas eksperimen 

dan pengocokan selanjutnya didapatkan hasil kelas E yang dijadikan sebagai 

kelas kontrol. 

Pada kelas eksperimen (VIID) digunakan metode pembelajaran 

hypnoteaching. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 6 kali, 5 kali 

pertemuan dikelas dan 1 kali pertemuan di Laboratorium IPA untuk 

melakukan praktikum tentang jaringan. Pada pertemuan pertama diawali 

dengan memberikan sugesti positif yang berisi kalimat-kalimat yang dapat 

memunculkan motivasi belajar dalam diri peserta didik dan dapat 
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meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Peserta didik dibagi menjadi 5 

kelompok belajar yang dipakai sampai dengan akhir proses pembelajaran 

tentang organisasi kehidupan, setiap peserta didik menggunakan nametag 

untuk memudahkan dalam penilaian lembar observasi sikap belajar. Setelah 

pembentukan kelompok, guru memberikan materi pembelajaran pada peserta 

didik, dan menanyakan materi yang belum dimengerti atau yang ingin 

ditanyakan  oleh peserta didik. Guru memberikan pujian terhadap peserta 

didik yang menyampaikan pendapat atau pertanyaan pada guru. Dari 

pertanyaan peserta didik tersebut guru menjelaskan kembali dan peserta didik 

menyimak penjelasan guru. Proses pembelajaran yang dilakukan pada setiap 

pembelajaran kelas eksperimen sama yang membedakan adalah materi dan 

penggunakan LDS atau LKS. Pada pertemuan keempat dilaksanakan 

praktikum tentang jaringan hewan dan tumbuhan untuk melihat kerjasama 

kelompok dan ketrampilan peserta didik dalam melakukan praktikum 

menggunakan mikroskop.  Pada akhir proses pembelajaran dilakukan 

penilaian lembar observasi sikap belajar peserta didik oleh tiga orang 

observer. Selain itu juga dilaksanakan posttest berupa pilihan ganda untuk 

melihat kemampuan penguasaan  materi tentang organisasi kehidupan pada 

peserta didik. 

Pada kelas kontrol, pertemuan dilaksanakan sebanyak 6 kali, 5 kali 

dilakukan pertemuan pembelajaran di kelas dan 1 kali pertemuan untuk 
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praktikum. Proses pembelajaran diawali dengan membentuk kelompok 

sebanyak 5 kelompok, kelompok ini digunakan dari awal sampai akhir proses 

pembelajaran. setiap peserta didik menggunakan nametag untuk memudahkan 

dalam penilaian lembar observasi sikap belajar. Setelah pembentukan 

kelompok, guru memberikan materi pembelajaran pada peserta didik, dan 

menanyakan materi yang belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan  oleh 

peserta didik. Dari pertanyaan peserta didik tersebut guru menjelaskan 

kembali dan peserta didik menyimak penjelasan guru. Proses pembelajaran 

yang dilakukan pada setiap pembelajaran kelas eksperimen sama yang 

membedakan adalah materi dan penggunakan LDS atau LKS. Pada pertemuan 

keempat dilaksanakan praktikum tentang jaringan hewan dan tumbuhan untuk 

melihat kerjasama kelompok dan ketrampilan peserta didik dalam melakukan 

praktikum menggunakan mikroskop. Pada akhir proses pembelajaran 

dilakukan penilaian lembar observasi sikap belajar peserta didik oleh tiga 

orang observer. Selain itu juga dilaksanakan posttest berupa pilihan ganda 

untuk melihat kemampuan penguasaan  materi tentang organisasi kehidupan 

pada peserta didik. 

Setelah penelitian selesai dan data terkumpul maka dapat diteruskan 

uji prasyarat untuk melihat pengaruh metode hypnoteaching terhadap sikap 

belajar peserta didik kelas VII di SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Uji 
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prasyarat yang dilakukan adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji 

hipotesis berupa uji-t. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penilaian 

lembar observasi sikap belajar pada kelas eksperimen (VIID) memiliki rata-

rata lebih tinggi dari pada kelas kontrol (VIIE)  yang telah divalidasi uji ahli 

yaitu oleh dua orang dosen dan 1 guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 24 

Bandar Lampung tempat dilaksanakannya penilitian. Uji yang dilakukan 

mencakup validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas isi digunakan untuk 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan aspek-aspek sikap 

belajar apakah sesuai dengan indikator-indikator sikap belajar yang ada dan 

apakah pernyataan pada lembar observasi sikap belajar sesuai dengan 

indikator tersebut sedangkan validitas konstruksi adalah kemampuan sebuah 

tes untuk mengukur aspek berpikir yang akan diteliti. Dari pernyataan pada 

lembar observasi sikap belajar apakah dapat digunakan untuk menilai sikap 

belajar peserta didik dan dapat mewakili sikap belajar yang akan diteliti. Dan 

dari hasil validasi tersebut dinyatakan bahwa lembar observasi sikap belajar 

siap digunakan untuk penelitian pada peserta didik. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada  tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

nilai lembar observasi sikap belajar baik kelas eksperimen dan kontrol 

menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, 

karena data tersebut berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga 
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dapat diteruskan dengan uji homogenitas sebagai syarat uji hipotesis. Uji 

homogenitas pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

homogenitas lembar observasi sikap belajar peserta didik baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol, didapatkan hasil bahwa nilai hasil lembar 

observasi sikap  belajar pada kelas eksperimen dan kontrol secara keseluruhan 

berasal dari sampel yang memiliki karakteristik sama atau homogen. Untuk 

itu dapat dilanjutkan untuk uji hipotesis. 

Berdasarkan analisis data penelitian pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 

diketahui bahwa sampel berasal dari distribusi normal dan memiliki varians 

yang homogen,  artinya kedua sampel memiliki kemampuan yang sama 

sehingga dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata nilai akhir peserta didik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol meningkat. 

Hasil uji hipotesis dari lembar observasi sikap belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil Thitung adalah 3,25 sedangkan t-tabel 

adalah 1,672. Menurut kriteria uji H0 ditolak apabila thitung > ttabel dalam hal ini 

H1 diterima Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima pada 

taraf signifikan  95% hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode 

hypnoteaching terhadap sikap belajar peserta didik kelas VII pada materi 

organisasi kehidupan di SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Lembar observasi 

sikap belajar  peserta didik kelas VII mendapat nilai yang cukup baik.  
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Sesuai dengan pendapat Andri Hakim yang mengatakan bahwa 

hypnosis merupakan kondisi ketika seseorang mudah menerima saran, 

informasi dan sugesti tertentu yang mampu mengubah seseorang dari hal yang 

kurang baik menjadi lebih baik.1 

Selain itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pazar 

Rakasiwi metode hypnoteaching dapat meningkatkan kemampuan bekerja 

sama peserta didik pada materi kelarutan dan hasil kelarutan.2 Penelitian 

menggunakan metode hypnoteahing ini lebih menekankan pikiran alam 

bawah sadar peserta didik. Hal ini mengacu pada teori Adi W. Gunawan 

dalam bukunya yang berjudul Hypnotherapy The Art of  Subconscious 

Restructuring yang menjelaskan bahwa manusia memiliki dua macam pikiran, 

yaitu pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Peran dan pengaruh pikiran sadar 

adalah sebesar 12%, sedangkan pikiran bawah sadar mencapai 88%.  

Sehingga pikiran bawah sadar memberikan dominasi lebih besar dalam 

mempengaruhi cara kerja otak.
3
  

Pada pelaksanaanya metode ini diawali dengan niat dan motivasi dari 

dalam diri seorang peneliti. Niat dan kesungguhan inilah yang akan sangat 

mempengaruhi respon dari peserta didik dan menghasilkan kesuksesan dari 

                                                             
1 Andri Hakim, Hypnosis in Teaching “Cara Dahsyat Mendidik dan Mengajar”.   

   (Jakarta.Visimedia,2010)hlm 12. 
2 Pazar Rakasiwi dkk, “Efektifitas Metode Pembelajaran Hypnoteaching Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Bekerjasama dan Menjadi Pendengar yang Baik Pada Materi Kelarutan dan Hasil 

Kelarutan (Jurnal Penelitian Universitas Lampung:2012).h.4-7 
3
 Adi W. Gunawan, Hypnotherapy The Art of Subconscious Restructuring. (Jakarta;PT Gramedia 

Pustaka,2010) h.12 
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penggunaan metode ini. Dilanjutkan dengan proses pacing yaitu penyamaan 

gelombang otak, hal ini dilakukan agar frekuensi gelombang otak peserta 

didik berada dalam kondisi alpha sehingga peserta didik merasa rileks dan 

nyaman serta mudah menerima sugesti dan masukan. Setelah proses pacing 

berhasil, peneliti melakukan leading, yaitu memberikan sugesti dan informasi. 

Pemberian sugesti dan informasi ini dilakukan secara berulang-ulang agar 

sugesti yang kita berikan dapat masuk ke dalam alam sadar peserta didik, pada 

proses leading inilah peneliti berupaya mensugesti peserta didik untuk 

senantiasa memiliki sikap belajar yang baik diantaranya sikap menerima atau 

stimulasi yang diajarkan guru (receiving): memperhatikan pelajaran, kemauan 

untuk untuk bisa, antusias dalam pelajaran, menerima perintah guru;  sikap 

partisipasi aktif terhadap pelajaran (responding): menerapkan hasil dari proses 

pembelajaran, mengemukakan pendapat, berperan aktif dalam pelajaran, 

bersikap kritis pada saat diskusi; sikap mampu menilai obyek, tingkah laku 

(valuing) : menghargai pendapat orang lain, mampu membedakan perbuatan 

baik dan buruk, menerima saran dari orang lain, berpartisipasi aktif dalam 

kelompok; memiliki kepribadian dan karakter tingkah laku yang baik 

(characterization by a value complex) : mampu mengontrol tingkah lakunya, 

taat terhadap tata tertib sekolah, peduli terhadap lingkungan sekitar. Selama 

proses pembelajaran berlangsung peneliti juga menggunakan kalimat-kalimat 

positif yang dapat meningkatkan motivasi dan konsentrasi peserta didik dalam 
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belajar. Peneliti juga memberikan pujian kepada peserta didik yang telah 

bersikap jujur, memiliki rasa ingin tahu, pandai bekerja sama, respek terhadap 

data, dan menjaga lingkungan dengan baik.  

Penggunaan kalimat sugesti positif  juga sesuai dengan kutipan pada 

jurnal munir bahwa: Dunia pendidikan membutuhkan berbagai macam 

sugesti. Khususnya sugesti positif yang bisa mempengaruhi kelancaran dunia 

pendidikan khususnya pendidikan formal, diantara sugesti-sugesti itu, salah 

satunya adalah penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan guru pada 

siswa. Hal ini berarti pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang 

sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan suatu proses pembelajaran.
4 

Metode pembelajaran tersebut diantaranya adalah metode pembelajaran 

hypnoteaching. 

  Peneliti juga tidak mengucapkan kalimat-kalimat negatif seperti tidak, 

jangan, dan salah ataupun menggunakan nada bicara yang terlalu keras. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk merangsang kerja pikiran bawah sadar peserta 

didik. Metode pembelajaran hypnoteaching ini di akhiri dengan proses 

modeling atau pemberian contoh yang dilakukan oleh peneliti kepada peserta 

didik, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan peserta 

                                                             
4
 Munir,”Penerapan metode pembelajaran quantum learning untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK)” ,jurnal penerapan 

pembelajaran.Vol.2. h. 4. 
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didik agar dengan senang hati dan ikhlas menerima masukan dari peneliti dan 

menerima pembelajaran dengan baik. 

  Pada penelitian proses hipnosis yang dilakukan oleh peneliti adalah 

hipnotis  dengan teknik afirmasi dan visualisasi. Teknik tersebut akan 

mempermudah masuknya sugesti ke alam bawah sadar peserta didik. 

Penelitian dilapangan menemukan beberapa kendala diantaranya  yaitu sulit 

membawa peserta didik dalam kondisi trance disebabkan karakter peserta 

didik yang sulit untuk tenang. selain itu keterbatasan jumlah observer menjadi 

salah satu faktor sulitnya melakukan penilaian sikap belajar peserta didik. 

Terdapat 3 orang observer yang menangani 5 kelompok. Keterbatasan jumlah 

observer ini menjadikan proses penilaian yang dilakukan kurang maksimal. 

Dalam sebuah observasi semakin banyak observer  yang digunakan akan 

semakin meningkatkan kualitas  yang diperoleh. 

  Dari hasil penilaian lembar observasi sikap belajar pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mendapat hasil yang sama-sama cukup baik. 

Setelah ditelusuri hal ini disebabkan peserta didik pada dasarnya memiliki 

kecenderungan untuk bersikap sesuai dengan pengetahuan yang mereka 

miliki. Pada penelitian ini materi yang disampaikan oleh peneliti adalah 

mengenai organisasi kehidupan. Setelah menyadari pentingnya mempelajari 

tentang organisasi kehidupan dari tingkat terkecil sampai terbentuk 

organisme/individu, peserta didik cenderung untuk mulai mengetahui 
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terbentuknya suatu organisme namun daya serap dan respon setiap individu 

dari peserta didik berbeda, sehingga pada hal ini hypnoteaching  membantu 

pendidik untuk memberikan informasi dan sugesti dengan memanfaatkan 

kerja pikiran sadar agar respon yang diberikan oleh peserta didik terhadap 

pengetahuan yang mereka terima lebih tinggi.  

 Nilai sikap belajar yang telah diperoleh berdasarkan hasil observasi 

dikonversikan dalam bentuk norma yang terdiri dari empat kategori 

berdasarkan pedoman kurikulum 2013 yaitu kurang baik, cukup baik, baik, 

dan sangat baik dengan rentang nilai sebagai berikut : 

Tabel 4.7      

Pedoman Konversi Nilai Sikap 

 

No Rentang Nilai Kategori 

1 40-59 Kurang Baik 

2 60-69 Cukup Baik 

3 70-79 Baik 

4 80-100 Sangat Baik 
Sumber : Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 2013 

  Penerapan metode hypnoteaching dilakukan dengan mengarahkan 

siswa berada pada posisi trance. Sehingga dalam melakasanakan proses 

pembelajaran peserta didik merasa nyaman dan mampu dengan mudah 

menerima informasi dan masukan yang diberikan oleh pendidik. Selain itu 

metode hypnoteaching dapat dipadukan dengan metode-metode pembelajaran 

yang lain untuk menunjang proses belajar-mengajar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh metode hypnoteaching 

terhadap sikap belajar peserta didik kelas VII di SMP Negeri 24 Bandar Lampung 

tahun ajaran 2016/2017 dapat disimpulkan bahwa : 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh hasil Fhitung 

sebesar 3,25 dan Ftabel 1,672, artinya H0 ditolak H1 diterima. Artinya  terdapat 

pengaruh Metode pembelajaran Hypnoteaching terhadap sikap belajar biologi 

peserta didik kelas VII di SMP Negeri 24 Bandar Lampung. 

B. Saran 

 Setelah memperhatikan data lapangan serta analisis dan kesimpulan maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

      Sebagai suatu lembaga umum, agar meningkatkan kualitas pendidikan 

baik dari segi proses kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana, 

kegiatan ekstrakulikuler maupun kegiatan lain nya yang bersifat menunjang 

2. Bagi Pendidik 

  Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, hendaknya 

pendidik bidang studi menerapkan meode-metode peembelajaran yang sesuai 
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dengan materi pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan metode 

hypnoteaching. 

 

3. Bagi Peserta Didik 

  Agar lebih aktif saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 

meningkatkan konsentrasi, berani berargumentasi dan meningkatkan 

semangat belajar agar mendapatkan hasil belajar yang baik. 

 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Mengingat penelitian ini bukanlah akhir, sehingga perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a.   Melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan penelitian 

b.  Berkoordinasi dengan guru mata pelajaran agar proses penelitian berjalan 

dengan baik 

c.   Penelitian menggunakan metode hypnteaching berkaitan erat dengan 

perasaan dan kenyamanan peserta didik, sehingga hendaknya peneliti 

membangun kedekatan emosional dengan peserta didik ketika melakukan 

proses pembelajaran. 

d.  Peneliti hendaknya memahami kondisi peserta didik sebelum mulai 

memberikan perlakuan. Hal tersebut agar peneliti dapat memberikan 

perasaan nyaman kepada peserta didik dan mampu menentukan perlakuan 

yang tepat dalam proses pembelajaran. 
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SILABUS MATA PELAJARAN 

IPA  

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 24 Bandar Lampung 

Kelas    : VII 

Semester   : Genap 

Kompetensi Inti 

KI 1   : 

KI 2  :  

 

KI 3 :  

  

KI 4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

belajar 

1.1 Mengagumi keteraturan 

dan kompleksitas 

ciptaan Tuhan tentang 

aspek fisik dan kimiawi, 

kehidupan dalam 

ekosistem, dan peranan 

manusia dalam 

lingkungan serta 

mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran 

agama yang dianutnya 

Organisasi 

Kehidupan 

1.Sel 

2.Jaringan 

3.Organ 

4.Sistem Organ 

5.Organisme 

 

Mengamati : 

 Mengamati berbagai jenis 

hewan dan tumbuhan yang 

ada di sekitar sekolah. 

 Mengamati carta organisasi 

kehidupan dari tingkat sel 

sampai tingkat organism 

 Mengamati jaringan pada 

hewan dan tumbuhan 

 

Menanya : 

 Tanya jawab tentang bagian-

bagian hewan dan tumbuhan.  

Tersusun dari apakah hewan 

dan tumbuhan ? 

Eksperimen/explore : 

 Melakukan praktikum 

mengamati jaringan yang ada 

pada tumbuhan dan hewan 

menggunakan mikroskop. 

 Eksplorasi bagian-bagian sel 

Tugas 

 Membuat laporan 

hasil pratikum 

 Mengerjakan 

LDS dan LKS 

Observasi 

Mengisi lembar 

observasi sikap 

belajar peserta didik 

 

Portofolio 

Laporan tertulis 

kelompok  

 

Tes 

Tes tertulis bentuk 

pilihan ganda 

 

 

 

2x 5 JP  Buku paket, 

 Lembar 

kerja 

Praktikum 

  Buku atau 

sumber 

belajar 

yang 

relevan. 

 Media 

elektronik 

 2.1 Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa 

ingin tahu; objektif; 

jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; 

terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli 

lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud 
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implementasi sikap 

dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, 

dan berdiskusi 

2.2 Menghargai kerja 

individu dan kelompok 

dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan percobaan 

dan melaporkan hasil 

percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku 

bijaksana dan 

bertanggungjawab 

dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud 

implementasi sikap 

dalam memilih 

penggunaan alat dan 

bahan untuk menjaga 

kesehatan diri dan 

lingkungan 

tumbuhan dan manusia, 

seperti keberadaan dinding 

sel, kloroplas, inti sel.  

Asosiasi : 

 Menggambar hasil praktikum 

struktur jaringan pada 

tumbuhan dan hewan. 

 Melengkapi gambar dengan 

menuliskan nama  bagian-

bagian jaringan yang 

ditemukan beserta fungsinya.  

Fungsi pada jaringan dapat 

diketahui melalui studi 

literatur dari berbagai sumber. 

Komunikasi: 

 Diskusi kelompok untuk 

membahas hasil percobaan.  

 Menyampaikan hasil 

percobaan dalam bentuk 

laporan praktek. 

 Menyampaikan informasi 

lebih jauh tentang sistem 

organisasi kehidupan dari 
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2.4 Menunjukkan 

penghargaan kepada 

orang lain dalam 

aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi perilaku 

menjaga kebersihan dan 

kelestarian lingkungan 

mulai tentang sel sampai 

tentang organisme 

 

3.1 Mendeskripsikan 

keragaman pada sistem 

organisasi kehidupan 

mulai dari tingkat sel 

sampai organisme, serta 

komposisi  utama 

penyusun sel 

4.4.1 Melakukan 

pengamatan dengan 

bantuan alat untuk 

menyelidiki struktur 

tumbuhan dan hewan 

4.4.2 Membuat dan 

menyajikan poster 

tentang sel dan bagian-

bagiannya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

A. KOMPETENSI INTI 

K1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

K2  :Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

K3 :Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K4 :Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah     abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan   mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik 

dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam 

lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

Satuan Pendidikan  :  SMP Negeri 24 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  :  IPA  

Kelas/Semester  :  VII / Genap 

Topik  :  Sistem Organisasi Kehidupan 

Alokasi Waktu  :  6 x Jam Pelajaran 
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implementasi sikap dalam melakukan pengamatan, percobaan, dan 

berdiskusi 

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih penggunaan 

alat dan bahan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan 

2.4 Menunjukkan penghargaan kepada orang lain dalam aktivitas sehari-hari 

3.4 Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari 

tingkat sel sampai organisme, serta komposisi  utama penyusun sel 

4.4   Melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur 

tumbuhan dan hewan 

C. INDIKATOR 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam sel dan komponen-

komponen penyusun sel 

2. Peserta didik dapat membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan 

3. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam jaringan pada hewan dan 

tumbuhan 

1. Menyebutkan macam-macam sel dan komponen-komponen penyusun sel 

2. Membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan 

3. Menyebutkan macam-macam jaringan pada hewan dan tumbuhan 

4. Menjelaskan fungsi berbagai macam jaringan yang menyusun suatu organ 

5. Mengaitkan hubungan antara fungsi organ-organ yang menyusun suatu 

sistem organ. 

6. Menjelaskan fungsi berbagai sistem organ  

7. Mengaitkan hubungan antara sel, jaringan, organ dan sistem organ penyusun 

tubuh 
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4. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi berbagai macam jaringan yang 

menyusun suatu organ 

5. Peserta didik dapat  mengaitkan hubungan antara fungsi organ-organ yang 

menyusun suatu sistem organ 

6. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi berbagai sistem organ 

7. Peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara sel, jaringan, organ dan 

sistem organ penyusun tubuh 

E. Materi 

1. Sel 

2. Jaringan 

3. Organ 

4. Sistem Organ 

F.  Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan pertama 2 x 40 menit 

1. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Alokasi 

waktu 

 Memberikan salam pembuka 

dan berdoa 

Menjawab salam dan 

berdoa 

3 Menit 

 Mengabsen peserta didik 

satu persatu 

Melakukan presensi 2 menit 

Pacing : 

penyamaan 

gelombang 

otak 

Melakukan pengkondisian 

kelas, permainan hipnotis 

sederhana, apersepsi, dan 

motivasi 

Menertibkan kelas 

mengikuti permainan, dan 

menanggapi apersepsi 

yang guru berikan 

 7 menit 

Leading: 

pengarahan  

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Menyimak apa yang 

disampaikan guru 

3 menit  
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2. Kegiatan Inti (60 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Alokasi 

Waktu 

Sugesti Positif 

persuasive  dan 

pemberian pujian 

 

1. Membentuk siswa 

berkelompok dalam 

proses pembelajaran 

 

 

2. Guru  menjelaskan 

tentang organisasi 

kehidupan mulai dari 

yang terkecil sampai yang 

terbesar, memberikan 

pujian kepada peserta 

didik merespon umpan 

balik dengan baik 

3. Guru menjelaskan tentang 

manfaat mempelajari 

konsep sistem organisasi 

kehidupan .  

1. Peserta didik 

membentuk kelompok 

dengan mengikuti 

arahan guru dengan 

disiplin dan kondusif 

2. Merespon umpan yang 

diberikan oleh guru 

 

 

 

 

 

 

3. Menyimak penjelasan 

guru 

5  menit 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

25 menit 

Modeling: 

pemberian contoh 

1. Guru melengkapi jawaban 

peserta didik 

 

 

2. Guru memberikan 

kesempatan bertanya pada 

peserta didik 

1. Peserta didik menyimak 

dan mencatat 

penjelasan yang 

diberikan oleh guru 

2. Peserta didik bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami 

10 menit 
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3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

 1. Guru mereview kembali 

materi yang dijelaskan 

secara singkat 

1. Peserta didik 

menyimak dan 

merespon penjelasan 

guru 

3 menit 

 

Memberikan 

pujian 

2. Guru memberikan 

apresiasi kepada peserta 

didik yang telah 

mengikuti pelajaran 

dengan baik 

2. Peserta didik 

menyimak dan 

merespon hal yang 

disampaikan oleh guru 

2 menit 

 

Pertemuan Kedua 2 x 40 menit 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Alokasi 

waktu 

 Memberikan salam pembuka 

dan berdoa 

Menjawab salam dan 

berdoa 

3 Menit 

 Mengabsen peserta didik 

satu persatu 

Melakukan presensi 2 menit 

Pacing : 

penyamaan 

gelombang 

otak 

Melakukan pengkondisian 

kelas, permainan hipnotis 

sederhana, apersepsi, dan 

motivasi 

Menertibkan kelas 

mengikuti permainan, dan 

menanggapi apersepsi 

yang guru berikan 

 7 menit 

Leading: 

pengarahan  

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Menyimak apa yang 

disampaikan guru 

3 menit  
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2. Kegiatan Inti (60 Menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Alokasi 

Waktu 

Sugesti Positif 

persuasive  dan 

pemberian pujian 

 

1. Membentuk siswa 

berkelompok dalam proses 

pembelajaran 

 

 

 

2. Guru  menjelaskan tentang 

pengertian sel dan 

komponen-komponen sel, 

memberikan pujian kepada 

peserta didik merespon 

umpan balik dengan baik 

3. Menanyakan pendapat 

peserta didik tentang 

perbedaan sel hewan dan sel 

tumbuan.  

1. Peserta didik 

membentuk 

kelompok dengan 

mengikuti arahan 

guru dengan disiplin 

dan kondusif 

2. Merespon umpan 

yang diberikan oleh 

guru 

 

 

 

3. Memberikan 

pendapat yang 

dimiliki 

5  

menit 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

 

 

25 

menit 

Modeling: 

pemberian contoh 

1. Guru melengkapi jawaban 

peserta didik 

 

 

 

2. Guru memberikan 

kesempatan bertanya pada 

peserta didik 

1. Peserta didik 

menyimak dan 

mencatat penjelasan 

yang diberikan oleh 

guru 

2. Peserta didik bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami 

10 

menit 
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3. Kegiatan penutup (5 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

 3. Guru mereview 

kembali materi yang 

dijelaskan secara 

singkat 

3. Peserta didik menyimak 

dan merespon 

penjelasan guru 

3 menit 

 

Memberikan 

pujian 

4. Guru memberikan 

apresiasi kepada peserta 

didik yang telah 

mengikuti pelajaran 

dengan baik 

4. Peserta didik menyimak 

dan merespon hal yang 

disampaikan oleh guru 

2 menit 

 

Pertemuan ketiga 1x40 menit 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Alokasi 

waktu 

 Memberikan salam 

pembuka dan berdoa 

Menjawab salam dan 

berdoa 

1 Menit 

 Mengabsen peserta didik 

satu persatu 

Melakukan presensi 2 menit 

Pacing : 

penyamaan 

gelombang 

otak 

Melakukan pengkondisian 

kelas, permainan hipnotis 

sederhana, apersepsi, dan 

motivasi 

Menertibkan kelas 

mengikuti permainan, dan 

menanggapi apersepsi 

yang guru berikan 

 5 menit 

Leading: 

pengarahan  

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Menyimak apa yang 

disampaikan guru 

2 menit  
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2. Kegiatan Inti ( 25 Menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

Sugesti positif 

persuasif dan 

pemberian pujian 

1. Menjelaskan tentang 

pengertian jaringan pada 

tumbuhan dan hewan  

2. Meminta peserta didik 

menuliskan macam-

macam jaringan yang 

terdapat pada hewan dan 

tumbuhan beserta 

fungsinya 

1. Menyimak 

penjelasan dari guru 

 

2. Peserta didik 

menuliskan macam-

macam jaringan 

yang terdapat pada 

hewan dan 

tumbuhan beserta 

fungsinya 

5  menit 

 

 

 

15 menit 

 

 

 Modeling: 

Pemberian 

Contoh 

1. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan  

2. Guru memberitahukan 

adanya praktikum pada 

pertemuan selanjutnya 

dan membagi kelompok 

untuk praktikum 

1. Peserta didik 

menanyakan materi 

yang belum 

dipahami 

2. Peserta didik 

mengikuti instruksi 

yang diberikan 

guru. 

15 menit 

 

3. Kegiatan Penutup 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

 1. Guru mereview kembali 

materi yang dijelaskan 

secara singkat 

1. Peserta didik menyimak 

dan merespon penjelasan 

guru 

3 menit 
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Memberikan 

pujian 

2. Guru memberikan apresiasi 

kepada peserta didik yang 

telah mengikuti pelajaran 

dengan baik 

2. Peserta didik menyimak 

dan merespon hal yang 

disampaikan oleh guru 

2 menit 

Pertemuan Keempat 2x40 menit 

1. Kegiatan pendahuluan (15 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Alokasi 

waktu 

 Memberikan salam pembuka 

dan berdoa 

Menjawab salam dan 

berdoa 

3 Menit 

 Mengabsen peserta didik 

satu persatu 

Melakukan presensi 2 menit 

Pacing : 

penyamaan 

gelombang 

otak 

Melakukan pengkondisian 

kelas, permainan hipnotis 

sederhana, apersepsi, dan 

motivasi 

Menertibkan kelas 

mengikuti permainan, dan 

menanggapi apersepsi 

yang guru berikan 

 7 menit 

Leading: 

pengarahan  

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Menyimak apa yang 

disampaikan guru 

4 menit  

2. Kegiatan Inti (60 Menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Alokasi 

Waktu 

Sugesti Positif 

persuasive  dan 

pemberian pujian 

 

1. Guru menyampaikan tata 

tertib dalam lab 

2. Memberikan arahan dalam 

melaksanakan praktikum 

3. Meminta peserta didik 

bekerjasama dalam 

melaksanakan praktikum 

dan mengerjakan lembar 

1. Menyimak penjelasan 

dari guru 

2. Mengikuti arahan guru 

 

3. Peserta didik 

bekerjasama dalam 

melaksanakan 

praktikum dan 

5  

menit 

 

5 menit 

 

40 

menit 
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praktikum 

 

mengerjakan lembar 

praktikum 

 

 

 

Modeling: 

pemberian contoh 

1. Guru melengkapi jawaban 

peserta didik 

 

 

2. Guru memberikan 

kesempatan bertanya pada 

peserta didik 

1. Peserta didik menyimak 

dan mencatat 

penjelasan yang 

diberikan oleh guru 

2. Peserta didik bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami 

10  

meni

t 

 

3. Kegiatan penutup ( 5 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

 1. Guru menjelaskan kembali 

tujuan dari praktikum yang 

dilaksankan 

1. Peserta didik menyimak 

dan merespon 

penjelasan guru 

3 menit 

 

Memberikan 

pujian 

2. Guru memberikan apresiasi 

kepada peserta didik yang 

telah mengikuti praktikum 

dengan baik 

2. Peserta didik menyimak 

dan merespon hal yang 

disampaikan oleh guru 

2 menit 

 

Pertemuan kelima 2 x 40 menit 

1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Alokasi 

waktu 

 Memberikan salam 

pembuka dan berdoa 

Menjawab salam dan 

berdoa 

1 Menit 

 Mengabsen peserta didik Melakukan presensi 2 menit 
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satu persatu 

Pacing : 

penyamaan 

gelombang 

otak 

Melakukan pengkondisian 

kelas, permainan hipnotis 

sederhana, apersepsi, dan 

motivasi 

Menertibkan kelas 

mengikuti permainan, dan 

menanggapi apersepsi 

yang guru berikan 

 5 menit 

Leading: 

pengarahan  

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Menyimak apa yang 

disampaikan guru 

2  menit  

2. Kegiatan inti (65 menit) 

 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Alokasi 

Waktu 

Sugesti Positif 

persuasive  dan 

pemberian pujian 

 

1. Menjelaskan tentang 

pengertian organ 

2. mendiskusikan bersama 

peserta didik tentang 

macam-macam organ 

pada tumbuhan dan 

manusia. 

 

 

 

 

3. Guru menjelaskan 

tentang berbagai macam 

sistem organ 

1. Menyimak penjelasan 

dari guru 

2. Peserta didik Merespon 

umpan yang diberikan 

oleh guru dengan 

mendiskusikan dengan 

kelompoknya mengenai 

fungsi dari macam-

macam organ pada 

tumbuhan dan manusia  

3. Peserta didik menyimak 

penjelasan guru 

15  

menit 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

10 

menit 

Modeling: 

pemberian contoh 

1. Guru melengkapi 

jawaban peserta didik 

 

2. Guru memberikan 

kesempatan bertanya 

pada peserta didik 

1. Peserta didik menyimak 

dan mencatat penjelasan 

yang diberikan oleh guru 

2. Peserta didik bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami 

10 

menit 
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3.  Kegiatan Penutup ( 5 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

 3. Guru mereview kembali 

materi yang dijelaskan 

secara singkat 

4. Peserta didik 

menyimak dan 

merespon penjelasan 

guru 

3 menit 

 

Memberikan 

pujian 

5. Guru memberikan 

apresiasi kepada peserta 

didik yang telah mengikuti 

pelajaran dengan baik 

6. Peserta didik 

menyimak dan 

merespon hal yang 

disampaikan oleh guru 

2 menit 

 

Pertemuak keenam 1x 40 menit 

1. Kegiatan  pendahuluan (8 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Alokasi 

waktu 

 Memberikan salam 

pembuka dan berdoa 

Menjawab salam dan 

berdoa 

1 Menit 

 Mengabsen peserta didik 

yang tidak hadir 

Melakukan presensi 1 menit 

Pacing : 

penyamaan 

gelombang 

otak 

Melakukan pengkondisian 

kelas, permainan hipnotis 

sederhana, apersepsi, dan 

motivasi 

Menertibkan kelas 

mengikuti permainan, dan 

menanggapi apersepsi 

yang guru berikan 

 4 menit 

Leading: 

pengarahan  

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Menyimak apa yang 

disampaikan guru 

2 menit  
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2. Kegiatan inti (27 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

Sugesti positif 

persuasif dan 

pemberian pujian 

1. Mengulas kembali materi 

pelajaran yang telah 

diberikan pada pertemuan 

sebelumnya, memberikan 

pujian pada peserta didik 

yang memberikan respon 

2. Guru melanjutkan 

menjelaskan tentang 

pengertian sistem organ 

pada tumbuhan dan hewan  

1. Merespon umpan 

balik yang diberikan 

oleh guru dan 

Memberikan 

pendapat yang 

dimiliki 

2. Peserta didik 

menyimak penjelasn 

dari guru 

4  

menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 Modeling: 

Pemberian 

Contoh 

1. Guru mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik dengan 

memberikan soal plihan 

ganda 

1. Peserta didik 

mengerjakan soal 

yang diberikan guru  

 

18 

menit 

3. Kegiatan penutup (5 menit) 

Langkah 

Hypnoteaching 

Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

 3. Guru mereview kembali 

materi yang dijelaskan 

secara singkat 

3. Peserta didik 

menyimak dan 

merespon 

penjelasan guru 

3 menit 

 

Memberikan 

pujian 

4. Guru memberikan 

apresiasi kepada peserta 

didik yang telah 

mengikuti pelajaran 

dengan baik 

4. Peserta didik 

menyimak dan 

merespon hal yang 

disampaikan oleh 

guru 

2 menit 
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5. Metode Pembelajaran 

Metode : Hypnoteaching, diskusi dan observasi 

6. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber   : Buku IPA SMP untuk kelas VII, Erlangga 

: Buku IPA Terpadu untuk SMP/MTS kelas VII, CV. Usaha 

Makmur 

7. Penilaian  

a. Teknik penilaian 

a. Tes tertulis 

b. Observasi sikap 

c. Lembar penilaian diri 

b. Instrumen Penilaian 

1. soal 

2. lembar observasi sikap 

3. lembar penilaian diri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : VII / Genap 

 Topik : Organisasi Kehidupan 

Sub Topik : Konsep Organisasi Kehidupan 

Alokasi  Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

B. KOMPETENSI DASAR  

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1. Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang aspek fisik dan 

kimiawi, kehidupan dalam 

ekosistem, dan peranan 

1.1.1. Berdo’a sebelum belajar 

1.1.2. Menunjukkan rasa syukur dan tanggung 

jawab dengan melakukan merawat 

organ-organ tubuh dengan baik 

 

KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,  

gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan,Teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan  

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
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manusia dalam lingkungan 

serta mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya. 

 

 

2.  2.1 Menunjukkan  perilaku  ilmiah  

(memiliki  rasa  ingin  tahu;  

objektif;  jujur;  teliti;  cermat; 

tekun;  hati-hati;  bertanggung  

jawab;  terbuka;  kritis;  

kreatif;  inovatif  dan  peduli 

lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi melaksanakan 

percobaan     dan melaporkan 

hasil percobaan 

2.2 Menghargai  kerja  individu  

dan  kelompok  dalam  

aktivitas  sehari-hari  sebagai  

wujud implementasi 

melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan 

2.1.1. Menunjukkan ketekunan, tanggung 

jawab, saling menghargai  dalam 

kegiatan belajar dan bekerja baik secara 

individu maupun berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Aktif dalam kgiatan kelompok baik 

berupa penugasan, praktikum maupun 

dalam pembuatan proyek  

 

3.  3.4. Mendeskripsikan keragaman 

pada sistem organisasi 

kehidupan mulai dari tingkat 

sel sampai organisme, serta 

komposisi  utama penyusun 

sel 

3.4.1. Mendeskripsikan bagian-bagian 

penyusun mahluk hidup 

3.4.2. Menjelaskan urutan penyusun mahluk 

hidup dari yang terbesar ke yang 

terkecil 

3.4.3. Menganalisis hubungan dari 

komponen-komponen penyusun 

mahluk hidup  
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4.  4.4  Melakukan pengamatan dengan 

bantuan alat untuk menyelidiki 

struktur tumbuhan dan hewan 

4.4.1. Melakukan pengamatan dengan 

bantuan alat untuk menyelidiki struktur 

tumbuhan dan hewan  

4.4.2. Melakuan tanya jawab tentang 

pengamatan charta organisasi 

kehidupan 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mengetahui urutan susunan organisasi kehidupan dari sel, jaringan, organ, 

sistem organ, dan organisme. 

2. Melalui pengamatan carta peserta didik mampu memahami gambaran tentang organisasi 

kehidupan 

D. MATERI 

1.    Hierarki organisasi kehidupan dari terkecil 

a.    Atom – Molekul- organel- sel- jaringan-organ-sistem organ-organisme-populasi-

komunitas- ekosistem-biosfer 

2.    Pengertian 

a.    Sel ialah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup 

b.    Jaringan  ialah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama 

c.    Organ ialah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi  dan tugas yang sama 

E. PENDEKATAN/STRATEGI/METODE PEMBELAJARAN 

1.    Pendekatan    :   Saintific 

2.    Metode           :   Ceramah dan Diskusi 

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1.    Media 

 Charta organisasi kehidupan 

2.    Sumber Belajar  

1).   Buku IPA SMP Kelas VII.  

2).   LKS 

3).   Internet 
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G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama ( 2 x 40 menit) 

Kegiatan Langkah-

Langkah 

pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

waktu 

Pendahuluan Menciptakan 

Situasi 

(Stimulasi) 

    Pemusatan perhatian :  

 Guru memperlihatkan charta organisasi 

kehidupan 

 Guru  menyampaikan  tujuan  dan manfaat   

mempelajari konsep Sistem Organisasi 

kehidupan 

 

10 menit 

Kegiatan Inti Pembahasan 

Tugas  dan 

identifikasi 

Masalah 

 

 

Observasi 

 

Pengumpulan 

data 

Pengolahan  dat

a dan analisis 

Verifikasi 

 

Generalisasi  

 

 Menyampaikan  informasi  tentang kegiatan   

yang  akan dilakukan  dalam pembelajaran  

 Guru menjelaskan tentang organisasi 

kehidupan 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

berdiskusi. 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru dan 

mengamati jalanya diskusi 

 Guru mencatat semua aktifitas kelompok 

berdasarkan lembar observasi sikap 

 Mengolah  dan  menganalisis  data dari  disku

si 

 Presentasi hasil dari diskusi 

 

 Membuat  kesimpulan    tentang  konsep 

organisasi kehidupan 

60 menit 

 Penutup   Siswa dan guru mereview hasil kegiatan 

pembelajaran    

10 menit 
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  Guru  memberikan  penghargaan kepada 

kelompok yang berkinerja baik 

 Guru memberi tugas untuk belajar tentang 

materi yang akan dating yaitu sel. 

 

H. PENILAIAN 

 

1. Tes tertulis 

2. Observasi Sikap 

3. Tugas kelompok  

4. Penilaian diri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 24  BANDARLAMPUNG 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : VII / Genap 

 Topik : Organisasi Kehidupan 

Sub Topik : Sel 

Alokasi  Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A.  KOMPETENSI INTI 

 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 

merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan 

kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta 

mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 
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2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan 

2.3 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari  

2.4 Menunjukkan penghargaan kepada orang lain dalam aktivitas sehari-hari 

3.4 Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel 

sampai organisme, serta komposisi  utama penyusun sel 

4.4   Melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan dan 

hewan 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan 

2. Menjelaskan fungsi bagian-bagian sel 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menjelaskan  perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan 

2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sel tumbuhan dan hewan 

 

E. MATERI 

Sel merupakan satuan (unit) kehidupan terkecil dari makhluk hidup 

Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sel 

prokariotik dan sel eukariotik. Prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, 

contohnya sel bakteri dan alga biru. Eukariotik yaitu sel yang memiliki membran pelindung 

material inti 
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Gambar 1. Struktur Sel Hewan 

Sel dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu membran sel membran plasma, sitoplasma, 

dan nukleus atau inti.  

 

     Gambar.2 Sel Tumbuhan 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Diskusi dan ceramah 

G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN  

1.  MEDIA  

             Charta , Papan tulis 

2. SUMBER BELAJAR 

 

a) Buku IPA SMP/ Mts kelas VII, Kemendikbud RI 2013  

b) Charta Sel hewan dan sel tumbuhan 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Menciptakan Situasi 

(Stimulasi)  

Pemusatan perhatian:  

 Guru memperlihatkan charta sel 

tumbuhan dan sel hewan. 

 Peserta didik menyampaikan 

idenya     

  tentang apa yang dilihat. 

 Guru menyampaikan tujuan   

 pembelajaran 

 

10 

menit  

 

Kegiatan Inti  Pembahasan Tugas 

dan Identifikasi 

Masalah  

 

Observasi  

 

 

 

Pengumpulan data  

Pengolahan data 

dan analisis  

Verifikasi  

 

Generalisasi  

 Menyampaikan informasi tentang    

 kegiatan yang akan dilakukan 

 Membagi peserta didik menjadi 5 

kelompok    dan menugaskan 

kelompok  mengerjakan lembar 

diskusi siswa dan mengisi tabel 

perbedaan antara sel hewan dan 

tumbuhan 

 Kelompok mempresentasikan hasil   

diskusi kelompok kepada teman 

satu kelas. 

 Membuat kesimpulan tentang 

bagian-bagian dari tumbuhan dan 

hewan. 

60 

menit  
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Penutup   Peserta didik dan guru mereview    

hasil kegiatan pembelajaran  

 Guru memberikan penghargaan 

(misalnya pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja 

baik  

 

15 

menit 

 

I. PENILAIAN 

 

1. Tes tertulis 

2. Observasi Sikap 

3. Tugas kelompok  

4. Penilaian diri 
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LEMBAR HASIL PENGAMATAN 

Berilah tanda (√)  jika ada dan tanda (-) jika tidak ada  dan tuliskan fungsinya masing-

masing pada kolom yang tersedia ! 

NO BAGIAN SEL 

SEL 

HEWAN 

SEL 

TUMBUHAN 

 

FUNGSI  

1 Dinding sel 
   

2 Membran sel 
   

3 
Nukleus (inti 

sel) 

   

4 
Nukleolus 

(anak inti) 

   

5 Mitokondria 
   

6 Ribosom 
   

7 Badan golgi 
   

8 Sentrosom 
   

9 Vakuola 
   

10 
Retikulum 

endoplasma 

   

11 
Plastida 

(kloroplas) 

   

Anggota Kelompok : 

1.      5. 

2.      6. 

3. 

4. 



106 

 

 



107 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : VII / Genap 

 Topik : Organisasi Kehidupan  

Sub Topik : Jaringan 

Alokasi  Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, merangkai, 

memodifikasi,dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR :  

1.1  Mengagumi keteraturan dankompleksitas ciptaan Tuhan tentang spekfisik dan kimiawi, 

kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya 

dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya 

2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingintahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; 

hati-hati; bertanggungjawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan,percobaan, dan berdiskusi. 

3.4    Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel   

              sampai organisme, serta komposisi bahan kimia utama penyusun sel 

4.4   Melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan 

dan hewan 
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C. INDIKATOR  

1. Menyebutkan bagian-bagian dari jaringan pada hewan 

2. Menyebutkan bagian-bagian jaringan pada tumbuhan 

3. Menjelaskan berbagai macam fungsi jaringan yang menyusun suatu organ 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1) Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dari jaringan pada hewan 

2) Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dari jaringan pada tumbuhan 

3) Peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam fungsi jaringan yang menyusun suatu organ 

 

E.  MATERI 

      Jaringan hewan dan tumbuhan 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

     Metode    :  Diskusi kelompok dan Eksperimen 

 

G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media   

    Charta 

2. Alat dan bahan 

Mikroskop lengkap,kaca objek, kaca penutup, preparat awetan jaringan hewan dan tumbuhan, 

alat tulis dan lembar praktikum 

3. Sumber belajar  

Buku paket, internet, buku panduan guru. 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Langkah-

Langkah 

pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Menciptakan 

situasi 

(simulasi) 

 Memberikan pemahaman kepada 

peserta didik peran dari jaringan. 

 Peserta didk dapat dilatihkan 

menggunakan mikroskop sebagai alat 

10 menit 
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dasar dalam mempelajari kehidupan  

KegiatanInti Pembahasan 

Tugas dan 

Identifikasi 

Masalah 

 

 

Observasi  

 

 

 

Pengumpulan 

data 

 

 

Pengolahan data 

dan analisis 

 

 

 

 

Verifikasi 

 

 

 

 

 

Generalisasi 

 

 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan 

 Pembelajaran dan mensepakati tata 

tertib pelaksanaan pembelajaran. 
50 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membentuk kelompok belajar, satu 

kelompok 

 Terdiri dari 4 peserta didik dan 

mendistribusikan alat atau bahan 

pembelajaran.  

 Peserta didik (kelompok) membaca 

dan mengamati lembar petunjuk 

praktikum dan buku paket 

 Membimbing peserta didik 

(kelompok) untuk merumuskan 

pertanyaan bagian-bagian jaringan 

pada hewan dan tumbuhan?. 

 Membimbing peserta didik 

(kelompok) untuk merumuskan 

pertanyaan fungsi bagian-bagian 

jaringan pada hewan dan tumbuhan 

 Membimbing peserta didik 

(kelompok) untuk menentukan sumber 

data yang diperlukan 

 Membimbing peserta didik 

(kelompok) untuk 

 Melakukan experimen tentang bagian-

bagian jaringan hewan dan tumbuhan 

dengan menggunakan mikroskop. 

 Membimbing peserta didik 
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(kelompok) untuk 

 Menggambar hasil praktikum 

pengamatan jaringan hewan dan 

jaringan tumbuhan menggunakan 

preparat awetan 

 Pesertadidik (kelompok) dapat 

menyimpulkan hasil analisa gambar 

jaringan pada hewan dan tumbuhan 

 Peserta didik (kelompok) dapat 

menyampaikan hasil praktikum 

Penutup   Peserta didik (kelompok) dapat 

menggambar jaringan pada hewan dan 

tumbuhan dan menjelaskan fungsi dari 

jaringan tersebut. 

20 menit 

 

G. PENILAIAN 

 

1. Tes tertulis 

2. Observasi Sikap 

3. Tugas kelompok  

4. Penilaian diri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : VII / Genap 

 Topik : Organisasi Kehidupan 

Sub Topik : Sistem Organ 

Alokasi  Waktu : 3x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik 

dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam 

lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya 
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2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari  

3.4    Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari 

tingkat sel sampai organisme, serta komposisi bahan kimia utama penyusun 

sel. 

4.4 Melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur 

tumbuhan dan hewan 

C. INDIKATOR 

 Menjelaskan konsep sistem organ dan organisme 

 Menyebutkan berbagai sistem organ yang menyusun organisme beserta 

fungsinya 

 Mengaitkan hubungan antara sel, jaringan, organ dan sistem organ penyusun 

tubuh 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem organ dan organisme  

 Peserta didik dapat menyebutkan berbagai sistem organ yang menyusun 

organisme beserta fungsinya   

 Peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara sel, jaringan, organ, dan 

sistem organ penyusun tubuh 

 

E. MATERI 

- Sistem organ adalah kumpulan dari organ -organ yang membentuk satu 

kesatuan untuk melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama. 

- Organisme tersusun atas sistem organ yang tersusun atas organ. 

- Sistem organ pada manusia terdiri dari : sistem pencernaan, sistem 

pernapasan, sistem gerak, sistem transportasi/peredaran darah, sistem 

ekskresi, dan sistem reproduksi. 
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- Masing-masing sistem organ tersusun atas macam-macam organ yang 

berbeda. 

- Berikut ini sistem organ pada manusia : 
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F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode :  Diskusi dan pengamatan 

G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

Charta/torso , Komputer, LCD  

2. Alat dan Bahan   

No. Jenis Jumlah 

1. Charta/torso sistem organ pada 

manusia 

 1 

 

3. Sumber Belajar 

a) Buku  IPA SMP kelas VII  

b) LKS 

H. Kegiatan  Pembelajaran 

Pertemuan Pertama ( 2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Langkah-

langkah 

pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Alokasi 

Waktu  

Pendahuluan Menciptakan 

Situasi 

(Stimulasi) 

Pemusatan perhatian :  

- Guru mengingatkan materi 

sebelumnya tentang organ dengan 

memberikan beberapa pertanyaan 

seperti: 

 Coba sebutkan organ-organ 

apa saja yang dapat kalian 

lihat dari tubuh ibu? 

15 m

menit 
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 Kalau kalian makan, organ-

organ apa saja yang berperan? 

Kegiatan Inti Pembahasan 

Tugas dan 

Identifikasi 

Masalah 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 

data 

 

Pengolahan dan 

analisis data 

 

 

Verifikasi 

Generalisasi 

- Menyampaikan informasi tentang 

kegiatan  yang akan dilakukan yaitu 

mengidentifikasi macam-macam 

organ yang menyusun berbagai 

sistem organ beserta fungsinya 

dengan menggunakan charta.          

- Membagi peserta didik menjadi 5  

kelompok  

- Diskusi kelompok untuk mengamati 

charta sistem organ  

- Mengidentifikasi macam-macam 

organ yang menyusun berbagai 

sistem organ pada manusia beserta 

fungsinya.    

- Peserta didik  mencatat data 

pengamatan  pada kolom yang 

tersedia pada Lembar Pengamatan 

- Mengolah dan menganalisis data 

dari setiap percobaan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pada LKS 

- Presentasi hasil pengamatan 

- Membuat kesimpulan   

60 menit 

Penutup  - Peserta didik  dan guru mereview 

hasil kegiatan pembelajaran 

- Guru memberikan penghargaan 

(misalnya pujian atau bentuk 

15 menit 
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penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja 

baik 

- Peserta didik menjawab kuis tentang 

sistem organ dan organisme 

- Guru memberitahukan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Pertemuan ke Dua (1x40 menit) 

Kegiatan 

Langkah-

langkah 

pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Alokasi 

Waktu  

Pendahuluan Menciptakan 

Situasi 

(Stimulasi) 

Pemusatan perhatian :  

- Guru mengingatkan materi 

sebelumnya tentang organ dan 

sistem organ 

6 menit 

Kegiatan Inti Pembahasan 

Tugas dan 

Identifikasi 

Masalah 

Observasi 

 

Pengumpulan 

data 

Pengolahan dan 

analisis data 

 

Verifikasi 

- Membagi peserta didik menjadi 5  

kelompok  

- Diskusi kelompok untuk menjawab 

pertanyaan pada lembar diskus 

- Peserta didik mengamati charta 

sistem organ pada manusia 

- Peserta didik menjawab pertanyaan 

yang ada pada LDS 

- Mengolah dan menganalisis data 

dari charta untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pada LDS 

- Presentasi hasil pengamatan 

30 menit 
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Generalisasi - Membuat kesimpulan   

Penutup  - Peserta didik  dan guru mereview 

hasil kegiatan pembelajaran 

- Guru memberikan penghargaan 

(misalnya pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja 

baik 

4 menit 

 

G. PENILAIAN 

 

1. Tes tertulis 

2. Observasi Sikap 

3. Tugas kelompok  

4. Penilaian diri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : VII / Genap 

 Topik : Organisasi Kehidupan 

Sub Topik : Organ 

Alokasi  Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik 

dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam 
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lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas. 

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan  

3.4 Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari 

tingkat sel sampai organisme, serta komposisi utama penyusun sel. 

4.4 Melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur 

tumbuhan dan hewan 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian organ 

2. Membedakan antara jaringan dan organ. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian organ 

2. Peserta didik dapat membedakan antara jaringan dengan organ 

E.  MATERI 

 

ORGAN 

 

Meskipun jaringan tersusun dari sekumpulan sel, tetapi masih belum mampu 

melaksanakan fungsi secara sendiri-sendiri, sehingga perlu bekerja sama dengan 

jaringan lain. Misalnya, jaringan otot rangka tidak dapat melaksanakan fungsinya 

untuk menggerakkan tulang bila tidak bersama-sama dengan jaringan saraf. 

Kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu disebut 

organ. 
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1. Organ pada Tubuh Hewan Vertebrata dan Manusia 

Organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi dan manusia antara lain mata, paru-

paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, dan kulit. 

2. Organ pada Tubuh Tumbuhan 

Organ-organ pokok yang terdapat pada tumbuhan adalah akar, batang, dan 

daun. Bunga dan buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan, 

keduanya merupakan cabang yang berubah bentuk dan tumbuh terbatas. 

 

E.   PENDEKATAN/STRATEGI/METODE PEMBELAJARAN  

1. Pendekatan : Scientific  

2. Metode : Diskusi dan Pengamatan 

F.    MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN  

1. Media  

1. Tumbuhan 

2. torso, 

3. Charta 

2. Sumber Belajar 

a) Buku IPA SMP/ Mts kelas VII  

b) Buku guru IPA SMP kelas VII 

G.   KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Kegiatan Langkah-

langkah 

pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Menciptakan 

Situasi 

(Stimulasi)  

Pemusatan perhatian:  

- Guru bertanya kepada siswa 

apakah tangan dan kaki termasuk 

organ? 

- Guru menyampaikan tujuan 

 

10 

menit  
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pembelajaran 

Kegiatan Inti  Pembahasan 

Tugas dan 

Identifikasi 

Masalah  

 

Observasi  

 

 

 

Pengumpulan 

data  

 

 

Pengolahan data 

dan  analisis  

 

Verifikasi  

 

 

Generalisasi  

- Menyampaikan informasi tentang 

kegiatan yang akan dilakukan 

- Membagi siswa menjadi 5 

kelompok yang beranggotakan 

5sampai 6 orang 

- Peserta didik mengamati gambar 

tumbuhan dan mendiskusikan 

organ-organ apa saja yang 

terdapat pada tumbuhan dan apa 

fungsinya  

- Peserta didik mengamati gambar 

hati, mata,  saraf, sel darah dan 

telur yang disediakan guru dan 

mengelompokan gambar-gambar 

tersebut ke dalam sel, jarinngan, 

dan organ 

- Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

pengamatan. 

- Membuat kesimpulan tentang 

organ dari tumbuhan, manusia 

atau hewan dan perbedaan antara 

jaringan dan organ 

 

50 

menit  
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Penutup  - Peserta didik dan guru mereview 

hasil kegiatan pembelajaran  

- Guru memberikan penghargaan 

(misalnya pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja 

baik  

- Pemberian tugas untuk 

mempelajari materi selanjutnya 

15 

menit 

 

H. PENILAIAN 

1. Tes tertulis 

2. Observasi Sikap 

3. Tugas kelompok  

4. Penilaian diri 
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MATERI 

 

ORGANISASI KEHIDUPAN 

Struktur organisasi kehidupan dimulai dari unit kehidupan kecil yang disebut 

sel. Sel-sel yang sama struktur dan fungsinya bergabung membentuk jaringan. 

Beberapa jenis jaringan membentuk struktur yang disebut organ. Beberapa organ 

yang saling berkaitan membentuk sistem organ, dan selanjutnya beberapa sistem 

organ itu menyusun terbentuknya organisme. 

A. Sel 

Coba perhatikan bangunan gedung atau rumah di sekitarmu! Kalau kamu 

cermati, bangunan gedung atau rumah biasanya terbuat dari susunan batu bata yang 

jumlahnya sangat banyak. Dapat dikatakan bahwa batu bata merupakan salah satu 

bagian penyusun dari sebuah bangunan. Bagaimana dengan tubuh makhluk hidup? 

Sekarang perhatikan tubuhmu. Seperti halnya bangunan atau rumah, tubuh 

juga tersusun oleh bagian atau unit-unit kecil yang amat banyak dan tidak dapat 

diamati tanpa menggunakan alat bantu. Bagian tersebut dinamakan sel. 

Sel merupakan satuan (unit) kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Satuan 

terkecil itu meliputi satuan struktural dan fungsional. Makhluk hidup yang tersusun 

oleh satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Yang termasuk makhluk hidup bersel 

satu antara lain bakteri, Amoeba, Paramecium, Euglena, dan ganggang hijau-biru. 

 

 

Paramecium sp 

https://3.bp.blogspot.com/-mvOHYZDzm5Q/Vy96yHaFU5I/AAAAAAAABtU/IfEO5Sj8Po007MseD0kig5IPoLEHCc-CACLcB/s1600/Paramecium.jpg
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Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dikelompokkan menjadi dua 

macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Prokariotik yaitu sel yang tidak 

memiliki membran inti, contohnya sel bakteri dan alga biru. Eukariotik yaitu sel yang 

memiliki membran pelindung material inti. 

Makhluk hidup yang tersusun oleh sejumlah sel yang menggabung bersama 

disebut makhluk hidup multiseluler di mana segala fungsi kegiatannya dilakukan oleh 

sel-sel khusus. 

Umumnya sel berukuran sangat kecil, untuk melihatnya perlu bantuan 

mikroskop. Namun ada beberapa sel yang dapat dilihat dengan mata telanjang 

misalnya sel telur burung. 

Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 (abad 19). 

Hooke menyebut ”sel” untuk menggambarkan struktur seperti kotak sarang lebah 

atau sel-sel sebuah penjara dari pengamatan pada gabus. Gambar tersebut berasal dari 

pengamatan dengan mikroskop dua lensa. 

Pada abad XIX, Theodor Schwann dan Mathias Jacob Schleiden (ahli 

fisiologi Jerman) menyatakan bahwa makhluk hidup dari yang paling sederhana 

sampai yang paling kompleks hampir sepenuhnya tersusun dari sel. Sel tersebut 

berperan penting dalam semua kegiatan hidup. Coba kamu amati gambar sel hewan di 

bawah ini dan perhatikan bagian-bagiannya! 

 

Struktur Lengkap Sel Hewan [image via Biology, The Unity and Diversity of Life 

(1984: 65)] 

https://4.bp.blogspot.com/-xlhCOF0ERGQ/Vy94Mvi8b3I/AAAAAAAABtA/sz0xo9kOaLIZo3rQFFVvK4iSpDukuWqtgCLcB/s1600/struktur-lengkap-sel-hewan.jpg
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Sel dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu membran sel/ membran 

plasma, sitoplasma, dan nukleus atau inti. Plasma yang terdapat di luar inti sel disebut 

sitoplasma, sedangkan plasma yang terdapat di dalam inti sel disebut nukleoplasma. 

Nukleoplasma dan sitoplasma disebut protoplasma. Protoplasma merupakan cairan 

kental yang tersusun oleh air, karbohidrat, protein, lemak, garam-garam mineral, dan 

vitamin. 

1.Membran Sel atau Selaput Sel 

Membran sel merupakan bagian yang membungkus sel sebelah luar, yang 

berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel dan melindungi 

seluruh isi sel (protoplasma). Membran sel bersifat semipermeabel, artinya hanya 

dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu, misalnya cairan, gas, atau zat padat terlarut 

secara osmosis dan difusi. 

2.Sitoplasma 

Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. 

Di dalam sitoplasma terdapat struktur-struktur (benda-benda) khusus yang disebut 

organel dan vakuola (rongga sel). Organel yang terdapat dalam sitoplasma antara lain 

ribosom, retikulum endoplasma, badan golgi, dan mitokondria. Tahukah kamu 

bagaimana struktur dan fungsi organel tersebut? 

Ribosom adalah partikel berbentuk bulat, berfungsi sebagai tempat 

pembentukan protein. Retikulum endoplasma menghubungkan inti sel dengan 

sitoplasma, berfungsi melakukan sekresi protein dan lemak. Badan golgi berfungsi 

sebagai alat pengeluaran. Mitokondria bertugas melakukan respirasi sel dan 

melepaskan energi yang diperlukan oleh sel-sel untuk menjalankan fungsinya. 

Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi, misalnya sel hati, 

otot, dan saraf. 

Vakuola merupakan rongga sel yang berisi cairan. Pada sel hewan 

multiseluler, vakuola jarang ditemukan. Hewan uniseluler, misalnya Paramecium, 
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memiliki vakuola kecil yang disebut vakuola berdenyut dan vakuola makanan. 

Vakuola berdenyut berfungsi sebagai alat pengeluaran, sedangkan vakuola makanan 

berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan. 

3.Inti Sel (Nukleus) 

Inti sel atau nukleus adalah bagian sel yang berukuran besar. Inti sel 

berbentuk bulat, bulat telur, atau tak teratur, dikelilingi oleh sitoplasma, dan terletak 

agak di tengah sel. Umumnya hanya ada satu nukleus di dalam sebuah sel. Inti sel 

merupakan bagian terpenting dari sel, karena berfungsi mengatur seluruh 

kegiatan/aktivitas sel terutama saat terjadi perkembangbiakan. Di dalam inti sel 

terdapat kromosom yang di dalamnya mengandung gen. Gen berperan sebagai 

pembawa sifat keturunan. Di dalam inti terdapat anak inti yang disebut nukleolus. 

 

Struktur Lengkap Sel Tumbuhan [image via Biology, The 

Unity and Diversity of Life (1984: 65)] 

Membran sel tumbuhan diselaputi oleh dinding sel yang tersusun oleh 

selulosa sehingga tebal dan kuat. Sementara itu, membran sel pada sel hewan tidak 

diselaputi oleh dinding sel. Organel sel yang hanya terdapat dalam sel tumbuhan 

adalah plastida. Plastida yang berwarna hijau dan mengandung klorofil disebut 

kloroplas. Klorofil berperan dalam fotosintesis. Sel hewan dan sel tumbuhan 

memiliki vakuola, namun vakuola pada sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-GPnT7PHK35o/Vy97qLtLMzI/AAAAAAAABtg/ECcd7qdf2esNyC-2-Q2F8PweDvZACGcTgCLcB/s1600/struktur-lengkap-sel-tumbuhan.jpg
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Jaringan 

Beberapa Sel Epitel Bergabung Membentuk Jaringan Epitel dan Beberapa Sel 

Otot Bergabung Membentuk Jaringan Otot. 

 

Gambar diatas menunjukkan sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya. Apabila 

bergabung menjadi satu maka akan membentuk sebuah jaringan, untuk melakukan 

fungsi tertentu. Sel-sel epitel yang bergabung menjadi satu membentuk jaringan 

epitel, sel-sel otot bergabung membentuk jaringan otot, demikian seterusnya pada sel-

sel yang lain. Jadi, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan 

memiliki fungsi yang sama. 

1.Jaringan pada Hewan Vertebrata dan Manusia 

Pada hewan Vertebrata dan manusia terdapat empat macam jaringan utama, 

yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. 

Jaringan Epitel 

Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang tersusun dalam lembaran-lembaran. 

Masing-masing lembaran terdiri dari satu lapisan atau lebih. Lembaran ini melapisi 

atau menutupi permukaan luar tubuh (membentuk kulit) atau melapisi permukaan 

rongga dalam tubuh. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung jaringan di 

bawahnya dari kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi ultraviolet maupun 

serangan bakteri. Fungsi lain dari epitel adalah sebagai penyerap/absorbsi pada 

lapisan dinding usus halus dan pengeluaran/ekskresi pada kelenjar kulit. 

https://4.bp.blogspot.com/-1yk51W5hj-A/Vy988CZZY2I/AAAAAAAABts/mRBeZ0EQ89ESb_EHkNIkPiFHVcCSWd-ywCLcB/s1600/Sel-epitel.jpg
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Macam-Macam Jaringan pada Manusia 

Jaringan Penunjang/Penyokong 

Macam jaringan penunjang/penyokong di antaranya jaringan tulang keras, jaringan 

tulang rawan, jaringan ikat, jaringan darah, dan jaringan lemak. 

 Jaringan tulang keras tersusun oleh sel-sel tulang keras. Di antara sel-sel 

tulang terdapat bahan dasar (matriks) yang me-ngandung zat kapur. Zat kapur 

inilah yang menyebabkan tulang menjadi keras. Fungsi jaringan tulang 

membentuk rangka tubuh yang menyokong dan melindungi bagian lunak.  

 Jaringan tulang rawan tersusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang rawan 

antara lain terdapat pada permukaan persendian dan daun telinga.  

 Jaringan ikat berfungsi untuk mengaitkan atau mengikat organ-organ 

tubuh. Misalnya, tendon menghubungkan otot dengan tulang, ligamen 

menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain.  

 Jaringan darah terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah 

terdiri dari sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan keping darah 

(trombosit). Jaringan ini bertugas melaksanakan transportasi mengedarkan zat-zat 

(zat makanan dan oksigen) ke seluruh tubuh.  

 Jaringan lemak (adiposa) terdiri dari sel-sel lemak. Jaringan le-mak berfungsi 

sebagai bantalan lemak yang terdapat di antara alat-alat tubuh. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-2pxaUTTGwag/Vy99aCgWsOI/AAAAAAAABtw/jCjp07md4uEdNNG3oPhCMTaoZ6bZRPs9QCLcB/s1600/Jaringan-pada-manusia.jpg
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Jaringan Otot 

Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot. Setiap sel otot tersusun oleh serabut 

halus yang disebut miofibril. Fungsi jaringan otot adalah sebagai penggerak tubuh. 

Jaringan otot dibedakan menjadi tiga macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot 

jantung. 

 

Sumber Gambar: Fudamental of Anatomy and Physiology (1995: 137) 

 Otot lurik (otot rangka), otot ini terdapat dan melekat pada rangka. Otot ini 

menggerakkan tulang-tulang anggota tubuh dengan kontraksi yang kuat dan 

cepat. Dalam satu serabut otot lurik terdapat banyak inti yang terletak di bagian 

pinggir. Miofibril otot ini memiliki garis-garis gelap dan garis-garis terang. Sifat 

gerakan otot lurik menurut kehendak kita atau perintah otak dan tidak tahan 

kelelahan.  

 Otot polos (otot halus), otot ini terdapat pada organ-organ bagian dalam tubuh, 

seperti saluran pencernaan, kandung kemih, pem-buluh nadi, dan pembuluh balik. 

Otot polos tersusun dari sel-sel tipis memanjang (tidak bergaris lintang/polos), 

masing-masing dengan sebuah inti sel yang terletak di tengah. Sifat gerakan otot 

polos tidak menurut kehendak kita dan tahan kelelahan.  

 Otot jantung, otot ini mempunyai karakter yang merupakan perpaduan antara 

otot rangka dan otot halus. Kekhasan otot jantung yaitu selnya bercabang-cabang 

dan saling berhubungan melalui ujung-ujungnya. Otot jantung menghasilkan 

https://1.bp.blogspot.com/-Yi27kkf_vvU/Vy-Cu_2TRuI/AAAAAAAABuE/P5GYWgLzGpgcULcA2qS0LlCTYSkVoz1cQCLcB/s1600/Macam-Macam-Jaringan-Otot.jpg
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denyut jantung. Sifat gerakan otot jantung tidak menurut kehendak kita dan tahan 

terhadap kelelahan. 

2. Jaringan pada Tumbuhan 

Samakah antara jaringan hewan dengan tumbuhan? Jaringan pada tumbuhan 

terdiri atas jaringan meristem, jaringan epidermis (jaringan pelindung), jaringan 

parenkim (jaringan dasar), jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. 

 

Beberapa Jaringan Tumbuhan [Sumber Gambar: Biologi 1 (1992: 14)] 

 Jaringan meristem (tumbuh), berfungsi melakukan pembelahan sel tubuh. 

Jaringan meristem terdiri dari sekelompok sel yang memiliki sifat selalu 

membelah diri. Jaringan meristem terdapat pada titik tumbuh seperti lembaga, 

ujung batang, kuncup, ujung akar, dan kambium.  

 Jaringan epidermis (pelindung), terdiri dari selapis sel hidup yang berbentuk 

pipih dengan permukaan atas dan bawah sejajar tetapi sisinya dapat tersusun tidak 

beraturan. Jaringan epidermis menutupi permukaan akar, batang, dan daun. 

Fungsi jaringan epidermis adalah melindung jaringan di dalamnya. Pada 

epidermis daun, dan beberapa tempat mengalami peruba-han bentuk menjadi 

stomata. Selain itu, sel-sel epidermis pada daun biasanya membentuk lapisan lilin 

dan lapisan kutikula di atas permukaan selnya. Epidermis pada ujung akar 

membentuk rambut-rambut akar.  

 Jaringan parenkim (dasar), tersusun dari sel-sel hidup yang berdinding tipis. 

Jaringan parenkim tersebar di seluruh tubuh tumbuhan, baik pada akar, batang, 

https://3.bp.blogspot.com/-MpM3gj_-6Mg/Vy-DYL2d-ZI/AAAAAAAABuI/FkrGVqdKFpUN5GLAE1tp3hmbGTQ9u2ddACLcB/s1600/Jaringan-pada-tumbuhan.jpg


136 
 

daun, biji, maupun buah. Pada daun terdapat dua macam jaringan parenkim, yaitu 

jari-ngan tiang (palisade) dan jaringan bunga karang (spons). Sel-sel jaringan 

parenkim pada daun banyak mengandung plastida. Plastida berwarna hijau 

disebut kloroplas yang berperan dalam fotosintesis. Jaringan parenkim yang tidak 

mengandung kloro-plas berfungsi sebagai tempat menyimpan zat makanan.  

 Jaringan penyokong, berfungsi sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Ada 

dua macam jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan 

kolenkim umumnya terdapat pada tangkai daun, sedangkan jaringan sklerenkim 

umumnya ter-dapat pada batang dan tulang daun.  

 Jaringan pengangkut, terdiri dari jaringan pembuluh kayu (xilem) dan jaringan 

pembuluh tapis (floem). Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan mineral-

mineral dari akar ke daun. Jaringan floem berfungsi mengangkut zat makanan 

dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.  

 Jaringan xilem, terdiri dari beberapa tipe sel, yang utama adalah pembuluh xilem 

dan trakeid xilem. Trakeid terdiri dari sel-sel berdinding tebal dan mengandung 

zat kayu (lignin). Sel-sel trakeid memiliki dinding sel berpori. Melalui pori ini air 

dan zat-zat mineral mengalir dari trakeid satu ke trakeid lainnya.  

 Jaringan floem, terdiri dari beberapa tipe sel, di antaranya sel pengiring/tetangga 

dan pembuluh tapis. Ujung dinding pembuluh tapis berlubang-lubang/berpori, 

sehingga membentuk seperti ayakan. Melalui pori inilah sitoplasma saling 

berhubungan antara satu sel dengan sel lainnya. 

C.Organ 

Meskipun jaringan tersusun dari sekumpulan sel, tetapi masih belum mampu 

melaksanakan fungsi secara sendiri-sendiri, sehingga perlu bekerja sama dengan 

jaringan lain. Misalnya, jaringan otot rangka tidak dapat melaksanakan fungsinya 

untuk menggerakkan tulang bila tidak bersama-sama dengan jaringan saraf. 

Kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu disebut 

organ. 
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1.Organ pada Tubuh Hewan Vertebrata dan Manusia 

Organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi dan manusia antara lain mata, paru-

paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, dan kulit. Masing-masing memiliki 

fungsi yang berbeda-beda. 

Mata berfungsi untuk melihat. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan 

otot dan jarigan saraf. 

Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Organ ini antara lain terbentuk 

dari jaringan otot dan jaringan saraf. 

Jantung berfungsi memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Organ 

ini antara lain terbentuk dari jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan jaringan 

saraf. 

 

Beberapa Organ pada Manusia [Sumber Gambar: Microsoft Student 2008] 

Hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun yang terben-tuk dalam 

tubuh. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot, jaringan pengikat, dan 

jaringan saraf. 

Lambung merupakan organ yang berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. 

Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan epitel, jaringan otot polos, dan jaringan 

pengikat. 

Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Organ 

ini terbentuk antara lain oleh jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. 

Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dan pengaturan suhu. Organ ini terbentuk 

antara lain oleh jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-fX6ifppgc3Q/Vy-EdzKdFtI/AAAAAAAABuY/UqCdXUe4_Nk1wwlk0ahSz4AUpQdhm-LBACLcB/s1600/organ-manusia.jpg
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2.Organ pada Tubuh Tumbuhan 

Organ-organ pokok yang terdapat pada tumbuhan adalah akar, batang, dan 

daun. Bunga dan buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan, keduanya 

merupakan cabang yang berubah bentuk dan tumbuh terbatas. 

Daun tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, 

dan jaringan pengangkut. Fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis yang 

menghasilkan makanan untuk kehidupan tumbuhan itu sendiri, dan berfungsi sebagai 

organ pernapasan. 

 

Jaringan Penyusun Daun image via Biologi 1 (1992: 179) 

Akar tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan 

pengangkut. Jaringan-jaringan tersebut bekerja sama sehingga akar dapat berfungsi 

sebagai organ penyerap air dan zat hara (mineral), sebagai penegak batang dan organ 

pernapasan. 

Batang tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan korteks, 

jaringan silinder pusat, dan jaringan pe-ngangkut. Fungsi batang adalah sebagai alat 

pengangkutan, dan penopang tubuh tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, batang 

berperan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan cadangan. 

D.Sistem Organ 

Beberapa organ di dalam tubuh makhluk hidup multiseluler bekerja sama 

menjalankan suatu fungsi tertentu membentuk sistem organ. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-zI6qInry5Bs/Vy-JfzJICbI/AAAAAAAABvA/U4oUH-MHkYk3SHdetxAwqU6DWZNLdMwAACLcB/s1600/Jaringan-penyusun-daun.jpg
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1. Sistem Organ pada Tubuh Hewan Vertebrata dan Manusia 

Sistem organ yang terdapat pada manusia antara lain sistem pernapasan 

dibentuk oleh organ, hidung, tenggorokan, cabang tenggorokan, paru–paru. Sistem 

pencernaan dibentuk oleh organ mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, 

kantung empedu, usus, dan anus (rectum). Contoh sistem organ yang lain adalah 

sistem saraf, sistem pengeluaran, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem 

hormon, sistem rangka, dan sistem otot. 

 

Sistem Pernapasan Beserta Organ Penyusunnya (Fundamentals of Anatomy and 

Physiology) 

 

 

Sistem Pencernaan Beserta Organ Penyusunnya (Fundamentals of Anatomy and 

Physiology) 

Keterkaitan sel-jaringan-organ-sistem organ-organisme dapat kamu ketahui 

pada salah satu contoh pembentukan sistem organ berikut ini! 

https://1.bp.blogspot.com/-ulbm2FG1y-M/Vy-IXcJbW3I/AAAAAAAABu0/Lc_SxPi5M5cElJrvf5an1br3XaPxigApACLcB/s1600/sistem-pernapasan.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Av-iQUmKVoQ/Vy-I116FQ4I/AAAAAAAABu4/i8dDRNZV9OUhtT_p4e7zKMQwOWIZMv02QCLcB/s1600/Sistem-pencernaan.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ulbm2FG1y-M/Vy-IXcJbW3I/AAAAAAAABu0/Lc_SxPi5M5cElJrvf5an1br3XaPxigApACLcB/s1600/sistem-pernapasan.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Av-iQUmKVoQ/Vy-I116FQ4I/AAAAAAAABu4/i8dDRNZV9OUhtT_p4e7zKMQwOWIZMv02QCLcB/s1600/Sistem-pencernaan.jpg
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Keterkaitan Sel-Jaringan-Organ-Sistem Organ 

2. Sistem Organ pada Tumbuhan 

Seperti halnya pada hewan tingkat tinggi dan manusia, tumbuhan tingkat tinggi juga 

memiliki sistem organ. Organ utama tersebut meliputi daun, batang, dan akar. Ketiga 

organ tersebut bekerja sama membentuk sistem organ untuk melakukan fungsi/proses 

tertentu, misalnya fotosintesis. Perhatikan Gambar berikut. 

 

Sistem Organ pada Tumbuhan 

 

Semua sistem organ pada tubuh makhluk hidup saling ber-hubungan dan bekerja 

sama, serta saling mempengaruhi. Kumpulan dari beberapa sistem organ akan 

membentuk organisme. 

https://3.bp.blogspot.com/-BtJCEY_c4dk/Vy-HZ-Kda4I/AAAAAAAABuo/qFqVn_QrfKI1qacDCPGWkpxknma4v1ZtQCLcB/s1600/sel-jaringan.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-U4lpjEZnTNM/Vy-G85K7MiI/AAAAAAAABuk/JmvGirAEqoY2epq6-3U1psBnyEwuWNmAwCLcB/s1600/Sistem+Organ+pada+Tumbuhan.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-BtJCEY_c4dk/Vy-HZ-Kda4I/AAAAAAAABuo/qFqVn_QrfKI1qacDCPGWkpxknma4v1ZtQCLcB/s1600/sel-jaringan.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-U4lpjEZnTNM/Vy-G85K7MiI/AAAAAAAABuk/JmvGirAEqoY2epq6-3U1psBnyEwuWNmAwCLcB/s1600/Sistem+Organ+pada+Tumbuhan.jpg
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KISI-KISI 

LEMBAR OBSERVASI  

PENILAIAN SIKAP BELAJAR PESERTA DIDIK 

Aspek Indikator No Pernyataan 

Validasi Skala 

Penilaian 
Pernyataan 

Ket 

valid 
Tidak 

valid 

5 4 3 2 1 Favorable Unfaforable 

R
ec

ei
vi

n
g
 

Memperhatikan 

pelajaran 

1. Peserta didik memperhatikan 

pelajaran yang diberikan oleh guru 

          

2 Peserta didik memperhatikan 

instruksi yang diberikan guru saat 

praktikum 

          

3 Peserta didik mencatat apa yang 

diajarkan oleh guru 

          

Kemauan untuk bisa 

4 Peserta didik berusaha menguasai 

materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru 

          

5 Peserta didik berusaha mengikuti 

jalanya praktikum dari awal hingga 

akhir 

          

Antusias dalam 

pelajaran 

6 Peserta didik antusias dalam 

mengikuti pelajaran 

          

7 Peserta didik antusias dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 
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8 Peserta didik antusias mengikuti 

jalanya praktikum 

          

Menerima perintah 

guru 

9 Peserta didik menjalankan perintah 

guru untuk melaksanakan diskusi 

dengan teman satu kelompok 

          

10 Peserta didik menjalankan perintah 

guru untuk melakukan presentasi 

          

11 Peserta didik mengikuti instruksi 

dari guru saat melaksanakan 

praktikum 

          

R
es

p
o
n
d
in

g
 

Menerapkan hasil 

dari proses 

pembelajaran 

12 Peserta didik menerapkan hasil dari 

proses pembelajaran saat 

menyelesaikan tugas praktikum 

          

13 Peserta didik menerapkan hasil dari 

proses pembelajaran saat melakukan 

diskusi 

          

Berperan aktif dalam 

pelajaran 

14 Peserta didik berperan aktif dalam 

proses pembelajaran 

          

15 Peserta didik berperan aktif dalam 

praktikum 

          

Mengemukakan 

pendapat 

16 Peserta didik mengemukakan 

pendapatnya tentang hasil diskusi 

yang dilaksanakan 

          

17 Peserta didik bertanya tentang 

sesuatu yang belum dipahami. 
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Bersikap kritis pada 

saat diskusi 

18 Peserta didik bersikap kritis saat 

melakukan diskusi antar kelompok 

          

19 Tidak mudah menerima pendapat 

bila tidak sesuai dengan fakta 

          

20 Peserta didik memberikan 

argumen/pendapat berdasarkan fakta 

tentang hal yang sedang 

didiskusikan 

          

V
a
lu

in
g
 

Mampu 

membedakan 

perbuatan baik dan 

buruk 

21 Peserta didik meminta maaf jika 

melakukan kesalahan 

          

22 

 

Tidak berisik saat pelajaran 

berlangsung 

          

23 Peserta didik mengerjakan tugas 

yang diberikan guru tanpa 

mencontek pekerjaan teman 

          

24 Peserta didik mengerjakan laporan 

hasil kegiatan pembelajaran 

berdasarkan fakta 

          

Menghargai 

pendapat orang lain 

25 Peserta didik menghargai hasil 

temuan teman walaupun temuannya 

berbeda 

          

26 Peserta didik menghargai hasil 

penemuan kelompok lain yang gagal 

          

Menerima saran dari 

orang lain 

27 Peserta didik menerima saran dari 

teman meskipun harus mengubah 
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hasil temuannya 

Partisipasi aktif 

dalam kelompok 

28 Peserta didik ikut memberikan 

gagasan dan ide untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru 

          

29 Peserta didik ikut bekerja seperti 

mengumpulkan bahan atau 

melakukan pengamatan, untuk 

mensukseskan kegiatan 

pembelajaran 

          

C
h
a
ra

ct
er

iz
a
ti

o
n
 

Mampu mengontrol 

tingkah lakunya 

30 Peserta didik tidak mudah marah 

saat sedang berargumen dengan 

teman satu kelompoknya. 

          

31 Peserta didik bersikap sopan 

terhadap guru 

          

32 Peserta didik tidak gaduh dalam 

kelas 

          

Taat terhadap tata 

tertib sekolah 

33 Tidak membolos sekolah saat 

sedang jam pelajaran sekolah 

          

34 Melaksanakan tugas piket kelas           

35 Peserta didik berdoa sebelum dan 

sesudah  melaksanakan proses 

pembelajaran 
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Saran : 

 ...............................................................................................   Bandar Lampung,   2017 

 ...............................................................................................   Penjudment 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................   Akbar Handoko, M.Pd 

 

36 Peserta didik berpakaian rapih           

Peduli terhadap 

lingkungan sekitar 

37 Tidak membuang sampah 

sembarangan 

          

38 Tidak merusak tanaman yang 

digunakan untuk praktikum 

          

39 Peserta didik memperhatikan 

kondisi ruang kelas sebelum dan 

sesudah pelajaran berlangsung 

          

40 Peserta didik memisahkan sampah 

organik dengan anorganik 
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LEMBAR OBSERVASI 

PENILAIAN SIKAP BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Kelompok : 

Kelas  : 

Tanggal : 

Aspek No Pernyataan 

Nama kelompok 

Skala Penilaian 

      

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

R
ec

ei
vi

n
g
 

1. Peserta didik memperhatikan pelajaran yang 

diberikan oleh guru 

                              

2 Peserta didik memperhatikan instruksi yang 

diberikan guru saat praktikum 

                              

3 Peserta didik antusias dalam mengikuti 

pelajaran 

                              

4 Peserta didik berusaha mengikuti jalanya 

praktikum dari awal hingga akhir 

                              

5 Peserta didik mengikuti instruksi dari guru 

saat melaksanakan praktikum  
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No Pernyataan 

Nama Kelompok 

Skala Penilaian 

      

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

6 Peserta didik menjalankan perintah guru 

untuk melaksanakan diskusi dengan teman 

satu kelompok 

                              

R
es

p
o
n
d
in

g
 

7 Peserta didik menerapkan hasil dari proses 

pembelajaran saat menyelesaikan tugas 

praktikum 

                              

8 Peserta didik berperan aktif dalam proses 

pembelajaran 

                              

9 Peserta didik mengemukakan pendapatnya 

tentang hasil diskusi yang dilaksanakan 

                              

10 Peserta didik bertanya tentang sesuatu yang 

belum dipahami. 

                              

11 Peserta didik memberikan argumen/pendapat 

berdasarkan fakta tentang hal yang sedang 

didiskusikan 
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No Pernyataan 

Nama Kelompok 

Skala Penilaian 

      

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

V
a
lu

in
g
 

12 Tidak berisik saat pelajaran berlangsung                               

13 Peserta didik mengerjakan tugas yang 

diberikan guru tanpa mencontek pekerjaan 

teman 

                              

14 Peserta didik menghargai hasil temuan teman 

walaupun temuannya berbeda 

                              

15 Peserta didik ikut memberikan gagasan dan 

ide untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

                              

16 Peserta didik ikut bekerja seperti 

mengumpulkan bahan atau melakukan 

pengamatan, untuk mensukseskan kegiatan 

pembelajaran 

                              

C
h
a
ra

ct
er

iz
a
ti

o
n
 17 Peserta didik bersikap sopan terhadap guru                               

18 Tidak membolos sekolah saat sedang jam 

pelajaran sekolah 
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           Bandar Lampung,    2017 

           Observer,  

 

 

 

           ………………………………. 

No Pernyataan  

Nama Kelompok 

Skala Penilaian 

      

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

19. Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah  

melaksanakan proses pembelajaran   
                              

20 Peserta didik memperhatikan kondisi ruang 

kelas sebelum dan sesudah pelajaran 

berlangsung 

                              

Petunjuk pengisian 

1. Peserta didik sama sekali tidak melaksanakan item yang diamati 

meskipun setelah diinstruksi berkali-kali 

2. Peserta didik mulai melaksanakan item yang diamati setelah 

diberi instruksi beberapa kali (min 2x) meskipun tidak 

bersungguh-sungguh 

3. Peserta didik melaksanakan item yang diamati setelah diberi 

instruksi berapa kali (min 2x) dengan sungguh-sungguh 

4. Peserta didik melaksanakan item yang diamati setelah diberi 

instruksi (max 2x) dengan bersungguh-sungguh 

5. Peserta didik melaksanakan item yang diamati dengan sungguh 

tanpa instruksi 
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Lembar diskusi Siswa 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu ! 

1. Apa yang dimaksud dengan sel 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

2. Sebutkan apa saja perbedan sel hewan dengan sel tumbuhan? 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Tuliskan minimal 5 bagian sel dan fungsinya? 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Nama Kelompok : 

 

 

 

 

Kelas : 
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Lembar diskusi Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu ! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem organ dan organisme ...................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

2. Tuliskan minimal 5 sistem organ yang menyusun tubuh manusia beserta fungsinya 

masing-masing ! 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

3. Tuliskan  organ-organ penyusun dari  5 sistem organ yang telah kalian tulis di atas! 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Nama Kelompok : 

 

 

 

 

Kelas : 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

SISTEM ORGANISASI KEHIDUPAN (ORGAN) 

 

Meskipun jaringan tersusun dari sekumpulan sel, tetapi masih belum mampu 

melaksanakan fungsi secara sendiri-sendiri, sehingga perlu bekerja sama dengan 

jaringan lain. Misalnya, jaringan otot rangka tidak dapat melaksanakan fungsinya 

untuk menggerakkan tulang bila tidak bersama-sama dengan jaringan saraf. 

Kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu disebut 

organ. 

Organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi dan manusia antara lain mata, paru-

paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, dan kulit. 

Organ-organ pokok yang terdapat pada tumbuhan adalah akar, batang, dan 

daun. Bunga dan buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan, keduanya 

merupakan cabang yang berubah bentuk dan tumbuh terbatas. 

 

Kegiatan I 

Alat dan bahan : 

- Charta, lks 

Cara kerja:  

1. Perhatikan gambar berikut! 
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2. Sebutkan organ-organ pada tumbuhan tersebut! 

3. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel! 

NO. Hasil Pengamatan Letak Fungsi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

4. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatan. 

5. Laporkan hasil kegiatan pada gurumu. 

 

Kegiatan 2 

Cara kerja : 

1. Amati gambar bagian tubuh manusia di bawah ini. 

  

  

HATI         SARAF   
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SEL  DARAH    TELUR 
 

 

 

 

 

2. Kemudian tentukan bagian tubuh manusia tersebut ke dalam sel, jaringan atau 

organ. 

3. Berilah tanda ceklist pada kolom sel, jaringan, atau organ 

 

Gambar bagian 

tubuh manusia 

Sel Jaringan Organ 

Gambar Hati    

Gambar Mata    

Gambar Saraf    

Gambar Sel Darah    

Gambar Telur    
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Nama kelompok : 

 

 

 

 

Kelas   : 

 

MENGENAL JARINGAN HEWAN DAN TUMBUHAN 

 

Tujuan 

Mengenal jaringan penyusun organ pada hewan dan tumbuan 

Landasan Teori 

Jaringan adalah kumpulan dua atau lebih sel yang memiliki fungsi yang sama. 

Jaringan dibedakan menjadi dua yaitu jaringan hewan dan tumbuhan. 

a. Jaringan hewan 

 

1. Jaringan epitel 

Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung jaringan dibawahnya dari 

kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi ultraviolet maupun serangan bakteri. 

Fungsi lain dari epitel adalah sebagai penyerap/absobsi pada lapisan dinding usus 

halus dan pengeluaran ekskresi pada kelenjar kulit. 
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2. Jaringan penyokong 

Jaringan penyokong befungsi untuk memberi perlindungan bagi organ lemah, 

memberi kekuatan, dan bantuan. Jaringan ini terdiri atas jaringan tulang keras, 

jaringan tulang rawan j̧aringan ikat, jaringan darah dan jaringan lemak. 

3. Jaingan otot 

Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot.setiap sel otot tersusun oleh serabut 

halus yang disebut miofibril. Jaringan otot befungsi sebagai penggerak tubuh. 

Jaringan otot dibedakan menjadi tiga macam yaitu: otot lurik, otot polos, dan otot 

jantung. 

4. Jaringan saraf 

Jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron jarngan saraf 

berfungsi menghantarkan rangsangan. 

b. Jaringan tumbuhan  

 

1. Jaringan meristem 

Jaringan meristem berfungsi untuk melakukan pembelahan sel. Jaringan 

meristem terdiri dari sekelompok sel yang memiliki sifat selalu membelah diri. 

Jarngan meristem berada pada titik tumbuh seperti lembaga, ujung btang, kuncup, 

ujung akar dan kambium. 

2. Jaringan epidermis 

Jaringan epidermis menutupi permukaan akar, batang dan daun.jaringan 

epidermis melindungi jaringan yang ada didalamnya. 
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3. Jaringan parenkim 

Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat cadangan makanan atau tempat 

terjadinya fotosintesis. 

4. Jaringan penyokong 

Jaringan penyokong berfunsi mengokohkan dan menguatkan bagian dari 

tumbuhan (akar, batang, daun, dan buah). Berdasrkan sel penyusunnya, jaringan 

penyokong dibedakan menadi kolenkim dan slerenkim. 

5. Jaringan pengangkut 

Jaringan pengangkut terdiri atas jaringan xilem dan jaringan flom jaringa 

xilem berfungsi mengangkut zat hara dari dalam tanah disalurkan keseluruh tubuh 

tumbuhan terutama pada daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem 

befungsi untuk mengangkut zat makanan dari daun lalu diedarkan ke seluruh 

tubuh tumbuhan. 

Alat dan Bahan 

1. Mikroskop 

2. Preparat awetan 

3. Buku tulis 

4. Pensil 

5. Penghapus 

Petunjuk kerja 

1. Membagi siswa menjadi lima kelompok 

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan  

3. Ambil preparat awetan yang akan diamati pada mikroskop 

4. Atur perbesaran mikroskop sampai jaringan terlihat jelas 

5. Gambar hasil pengamatn pada lembar hasil pengamatan 

6. Ulangi langkah 3,4, dan lima pada preparat awetan selanjutnya 

7. Kumpulkan lapoan hasil praktikum pada guru 
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HASIL PENGAMATAN 

Gambar Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
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Nama   : 

Kelas   : 

Mata Pelajaran : 

 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a,b,c dan d didepan jawaban yang 

tepat! 

 

1. Urutan tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah... 

a. Sel-jaringan-organ-sistem organ-organisme 

b. Organisme-sel-jaringan-sistem organ-organ 

c. Organ-sistem organ-organisme-sel-jaringan 

d. Jaringan-sel-organ-sistem organ-organisme 

2. Ilmuan yang menemukan istilah sel karena menemukan ruang-ruang kosong pada  

sayatan gabus Quercus suber adalah... 

a. Schleiden   c. Max schultze 

b. Robert Hooke   d. Hugo Van Mohl 

3. Jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari 

kerusakan mekanis dan kekeringan adalah... 

a. Jaringan meristem  c. Jaringan epidermis 

b. Jaringan penguat  d. Jaringan parenkim 

4. Jaringan dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau 

penyokong yaitu... 

a. Xilem dan floem 

b. Kolenkim dan parenkim 

c. Epidermis dan parenkim 

d. Kolenkim dan sklereinkim 

5. Jaringan yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat makanan pada 

hewan adalah... 

a. Jaringan otot   c. Jaringan ikat 

b. Jaringan darah   d. Jaringan epitelium 

6. Kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara 

bersama-sama disebut... 

a. Organ    c. Sistem jaringan 

b. Sistem organ   d. organisme 

7. Dibawah ini yang bukan merupakan organ ekskresi adalah 

a. paru-paru   c. kulit 

b. jantung   d. hati 
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8. Organ berikut yang menyusun sistem gerak pada manusia yaitu... 

a. tulang dan otak 

b. otak dan sumsum tulang belakang 

c. otot dan sumsum tulang belakang 

d. otot dan tulang 

9. Organ-organ tubuh yang berfungsi sebagai alat indra yaitu... 

a. hidung, telinga, kulit, lidah dan jantung 

b. hidung, telinga, mata, jantung dan lidah 

c. hidung, telinga, paru-paru, mata dan kulit 

d. hidung, telinga, kulit, mata dan lidah 

10. Gangguan yang terjadi pada hati akan mempengaruhi... 

a. sistem pernapasan  c. sistem pencernaan 

b. sistem koordinasi  d. sistem reproduksi 

11. Jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah adalah... 

a. jaringan epidermis  c. jaringan parenkim 

b. jaringan meristem  d. jaringan penguat 

12. Tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan adalah... 

a. Akar   c. batang 

b. Daun   d. bunga 

13. Jaringan yang menyusun organ mata pada manusia adalah 

a. jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf 

b. jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan embrional  

c. jaringan saraf, jaringan embrional dan jaringan epitel 

d. jaringan saraf, jaringan ikat dan jaringan epitel 

14. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan walaupun secara umum 

organelnya sama. Perbedaannya antara lain... 

a. sel tumbuhan memiliki kloroplas, sel hewan tidak 

b. sel tumbuhan tidak memiliki kloroplas, sel hewan punya 

c. sel hewan mengandung selulosa, sel tumbuhan tidak 

d. sel hewan tidak memiliki sel membran inti, sel tumbuhan punya 

15. Alat transportasi pada tubuh hewan adalah darah, sedangkan pada tumbuhan 

peran ini dilakukan oleh... 

a. sklerenkim dan kolenkim 

b. epidermis dan endodermis 

c. xilem dan floem 

d. jaringan korteks 

16. Perbedaan fungsi antara otot polos dan otot lurik adalah... 



162 
 

a. otot lurik ada bagian yang gelap dan terang, sedangkan otot polos tidak 

b. otot lurik bekerja dibawah perintah, sedangkan otot polos tidak 

c. otot lurik mempuyai banyak inti dalam satu sel, sedangkan otot polos 

mempunyai satu inti dalam satu sel 

d. otot lurik melekat pada tulang sedangkan otot polos banyak pada saluran 

pencernaan dan pembuluh 

17. Pemasukan dan pengeluaran udara pada tumbuhan hijau dilakukan melalui 

a. stomata dan tulang daun 

b. lentisel dan akar 

c. stomata dan lentisel 

d. stomata dan batang 

18. Sistem organ pada tubuh saling berhubungan dan bekerjasama  dengan sistem 

organ lainnya sehingga terbentuk... 

a. organ 

b. sistem organ 

c. organisme 

d. jaringan organ 

19. Sel tumbuhan lebih kuat dan lebih kaku dibanding sel hewan karena sel tumbuhan 

memiliki... 

a. dinding sel  

b. membran sel 

c. seludang protein 

d. kapsid 

20. Jaringan pada hewan yang  berfungsi menghantarkan rangsang adalah... 

a. jaringan otot    c. jaringan tulang 

b.jaringan  darah    d. Jaringan Saraf 

 



Observasi Observasi

Awal  Akhir

1 ADIE RAMA JAGANDHIE 60 Cukup Baik 70 Baik

2 ADRIA PRATAMA 70 Baik 75 Baik

3 AGUS HERMAWAN 65 Cukup Baik 75 Baik

4 APRI SETIAWAN 66 Cukup Baik 74 Baik

5 ARIS SAPUTRA 67 Cukup Baik 69 Cukup Baik

6 BAGUS BUDIANTORO 65 Cukup Baik 70 Baik

7 DAMAR ARIANTO 65 Cukup Baik 82 Sangat Baik

8 DANDI GUNAWAN 73 Baik 82 Sangat Baik

9 DEVINA YUNI LESTARI 80 Sangat Baik 80 Baik

10 ESHA AULIA SEPTIA PUTRI 62 Cukup Baik 70 Baik

11 HAFIZH ADE CHANDRA 59 Kurang Baik 74 Baik

12 HOLIDAH NOVIYANTI 67 Cukup Baik 78 Baik

13 IDAH SUGETA 70 Baik 85 Sangat Baik

14 IHZA AKBAR AMIR 78 Baik 80 Sangat Baik

15 INDAH SYAHPUTRI 65 Cukup Baik 73 Baik

16 JULIA ANGGRAINI 70 Baik 71 Baik

17 M. NAUVAL FIRMANSYAH 64 Cukup Baik 65 Cukup Baik

18 MAR'ATUS SHOLEHA 65 Cukup Baik 80 Sangat Baik

19 MUHAMMAD ALDI FIRANSYAH 60 Cukup Baik 71 Baik

20 MUHAMMAD REZA SAPUTRA 70 Baik 75 Baik

21 NITA NURJANAH 65 Cukup Baik 70 Baik

22 NURUL ANGGRAINI 78 Baik 81 Sangat Baik

23 PUTRI APRILIA 66 Cukup Baik 72 Baik

24 RAMAT RUSYAMIN 64 Cukup Baik 79 Baik

25 RESTI SAPUTRY 62 Cukup Baik 77 Baik

26 REVI RISKIANA 72 Baik 83 Sangat Baik

27 RIA AGSTINA 72 Baik 83 Sangat Baik

28 SAPTA MARIANA 65 Cukup Baik 70 Baik

29 WAHYU ARFARA GAYO 70 Baik 79 Baik

67,4 75,6

Daftar Nilai Sikap Belajar Peserta Didik Kelas Eksperimen (VII D)

Kategori

Rata- rata

No. Nama Kategori

SMP Negeri 24 Bandar Lampung



Observasi Observasi

Awal  Akhir

1 ABI SAPUTRA 69 Baik 77 Baik

2 AMAR FAUZAN 68 Baik 79 Baik

3 ANDI RASYAD AFANDI 59 Cukup Baik 72 Baik

4 APRIYANTI 74 Baik 70 Baik

5 ATIKA JAYANTI RAHMI 65 Cukup Baik 77 Baik

6 BAYU PRATAMA 68 Cukup Baik 73 Baik

7 CICI KARLINA 75 Baik 77 Baik

8 DANANG NUR AKBAR 67 Baik 73 Baik

9 DWI WAHYUNI 64 Cukup Baik 70 Baik

10 DWIKU SESAR PERMATA 70 Baik 70 Baik

11 EKO SETYAWAN 70 Baik 74 Baik

12 FADILA PUTRI 75 Baik 78 Baik

13 INDI AFRITA LARASATI 72 Baik 77 Baik

14 INTAN NURAINI 70 Baik 79 Baik

15 KARTIKA WULANDARI 72 Baik 73 Baik

16 LUM'ATUL JIHAN 59 Kurang Baik 64 Cukup Baik

17 MUHAMAD AKBAR 62 Cukup Baik 65 Cukup Baik

18 MUHAMAD RIZKI FAUZI 67 Cukup Baik 72 Baik

19 MUHAMMAD FIKRI RAMADANI 74 Baik 71 Baik

20 NARENDRA BIMO WIJAYA 78 Baik 75 Baik

21 NIA MARSELINA 71 Baik 72 Baik

22 NIKO BOYKE LBN TOBING 70 Baik 81 Sangat Baik

23 TISTIA INDRIANI 56 Kurang Baik 72 Baik

24 RIYANI 72 Baik 79 Baik

25 SUCI PERMATA SARI 75 Baik 77 Baik

26 WAHYU PRAYOGA 69 Cukup Baik 74 Baik

27 WIRANTO TRY WIDODO 69 Cukup Baik 75 Baik

28 YUHDI KURNIAWAN 70 Baik 72 Baik

29 ROBIANSYAH 69 Cukup Baik 75 Baik

68,9 73,9

 

Rata-Rata

Daftar Nlai Sikap Belajar Peserta Didik Kelas Kontrol (VII E)

SMP Negeri 24 Bandar Lampung 

No. Nama Kategori Kategori



1 65 4225 -11 113 -2,013775586 0,02201655 0,03448 -0,01247

2 69 4761 -6,6 44 -1,255340625 0,10467757 0,06897 0,03571

3 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,10345 0,03982

4 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,13793 0,00534

5 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,17241 -0,02914

6 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,20690 -0,06362

7 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,24138 -0,09811

8 71 5041 -4,6 21 -0,876123144 0,19048155 0,27586 -0,08538

9 71 5041 -4,6 21 -0,876123144 0,19048155 0,31034 -0,11986

10 72 5184 -3,6 13 -0,686514404 0,24619439 0,34483 -0,09863

11 73 5329 -2,6 7 -0,496905664 0,30962779 0,37931 -0,06968

12 74 5476 -1,6 3 -0,307296924 0,37930869 0,41379 -0,03448

13 74 5476 -1,6 3 -0,307296924 0,37930869 0,44828 -0,06897

14 75 5625 -0,6 0 -0,117688184 0,45315736 0,48276 -0,0296

15 75 5625 -0,6 0 -0,117688184 0,45315736 0,51724 -0,06408

16 75 5625 -0,6 0 -0,117688184 0,45315736 0,55172 -0,09857

17 77 5929 2,4 6 0,261529297 0,60315782 0,58621 0,01695

18 78 6084 2,4 6 0,451138037 0,67405497 0,62069 0,05337

19 79 6241 3,4 11 0,640746777 0,73915639 0,65517 0,08398

20 79 6241 3,4 11 0,640746777 0,73915639 0,68966 0,0495

21 80 6400 4,4 19 0,830355517 0,7968311 0,72414 0,07269

22 80 6400 4,4 19 0,830355517 0,7968311 0,75862 0,03821

23 80 6400 4,4 19 0,830355517 0,7968311 0,79310 0,00373

24 81 6561 5,4 29 1,019964258 0,84612729 0,82759 0,01854

25 82 6724 6,4 41 1,209572998 0,88677861 0,86207 0,02471

26 82 6724 6,4 41 1,209572998 0,88677861 0,89655 -0,00977

27 83 6889 7,4 54 1,399181738 0,91912075 0,93103 -0,01191

28 83 6889 7,4 54 1,399181738 0,91912075 0,96552 -0,0464

29 85 7225 9,4 88 1,778399219 0,96233084 1,00000 -0,03767

2193

166615

75,6

5,27402

28,13

0,08

0,16

Normalitas Kelas Eksperimen

No X X Xi-x̄ (Xi-x̄) Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi)

LHitung < Ltabel = Berdistribusi normal
Rata-rata

Standar Deviasi

Varians

Lhitung

Ltabel

X

2
2

X
2
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Perhitungan Manual Normalitas Akhir Kelas Eksperimen 

Nilai Rata-Rata (Mean) = ∑      

                                           ∑  

 

     = 2143 

           29 

    = 73,89 

Varians (S
2
) =  n.X

2
 – ( ∑  )

2 

        n.(n-1) 

    S
2
   = 29. 158809- ( 2143)

2 

   29.(29-1)  

    S
2
  = 4605461 -  4592449 

   812 

    S
2
  = 13012  

  812 

         = 16,02 

Standar Deviasi (S) =        = 4,00 

Ltabel = 0,886 

       

Ltabel = 0,886 

       

 
 =  0,886 

    5,3851 

          = 0,16 

 

 

 

 



1 65 4225 -11 113 -2,013775586 0,02201655 0,03448 -0,01247

2 69 4761 -6,6 44 -1,255340625 0,10467757 0,06897 0,03571

3 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,10345 0,03982

4 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,13793 0,00534

5 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,17241 -0,02914

6 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,20690 -0,06362

7 70 4900 -5,6 32 -1,065731885 0,14327243 0,24138 -0,09811

8 71 5041 -4,6 21 -0,876123144 0,19048155 0,27586 -0,08538

9 71 5041 -4,6 21 -0,876123144 0,19048155 0,31034 -0,11986

10 72 5184 -3,6 13 -0,686514404 0,24619439 0,34483 -0,09863

11 73 5329 -2,6 7 -0,496905664 0,30962779 0,37931 -0,06968

12 74 5476 -1,6 3 -0,307296924 0,37930869 0,41379 -0,03448

13 74 5476 -1,6 3 -0,307296924 0,37930869 0,44828 -0,06897

14 75 5625 -0,6 0 -0,117688184 0,45315736 0,48276 -0,0296

15 75 5625 -0,6 0 -0,117688184 0,45315736 0,51724 -0,06408

16 75 5625 -0,6 0 -0,117688184 0,45315736 0,55172 -0,09857

17 77 5929 2,4 6 0,261529297 0,60315782 0,58621 0,01695

18 78 6084 2,4 6 0,451138037 0,67405497 0,62069 0,05337

19 79 6241 3,4 11 0,640746777 0,73915639 0,65517 0,08398

20 79 6241 3,4 11 0,640746777 0,73915639 0,68966 0,0495

21 80 6400 4,4 19 0,830355517 0,7968311 0,72414 0,07269

22 80 6400 4,4 19 0,830355517 0,7968311 0,75862 0,03821

23 80 6400 4,4 19 0,830355517 0,7968311 0,79310 0,00373

24 81 6561 5,4 29 1,019964258 0,84612729 0,82759 0,01854

25 82 6724 6,4 41 1,209572998 0,88677861 0,86207 0,02471

26 82 6724 6,4 41 1,209572998 0,88677861 0,89655 -0,00977

27 83 6889 7,4 54 1,399181738 0,91912075 0,93103 -0,01191

28 83 6889 7,4 54 1,399181738 0,91912075 0,96552 -0,0464

29 85 7225 9,4 88 1,778399219 0,96233084 1,00000 -0,03767

2193

166615

75,6

5,27402

28,13

0,08

0,16

Normalitas Tes Akhir Kelas Eksperimen

No X X Xi-x̄ (Xi-x̄) Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi)

LHitung < Ltabel = Berdistribusi normal
Rata-rata

Standar Deviasi

Varians

Lhitung

Ltabel

X

2
2

X
2



166 
 

 

 

Perhitungan Manual Normalitas  Kelas Kontrol 

Nilai Rata-Rata (Mean) = ∑      

                                           ∑  

 

     = 2020 

           29 

    = 69,66 

Varians (S
2
) =  n.X

2
– ( ∑  )

2 

        n.(n-1) 

    S
2
   = 29. 141380 - ( 2020)

2 

   29.(29-1)  

    S
2
  = 4100020 - 4080400 

   812 

    S
2
  = 19620 

  812 

         = 24, 16 

Standar Deviasi (S) =        = 4,91 

Ltabel = 0,886 

       

Ltabel = 0,886 

       

 
 =  0,886 

    5,3851 

          = 0,16 

 

 

 

 



No (Xi) Xi- x̄ (Xi- x̄) No Xi (Xi- x̄) (Xi- x̄)

1 65 -10,3 106,3 1 64 -9,9 97,9

2 69 -6,3 39,8 2 65 -8,9 79,1

3 70 -5,3 28,2 3 70 -3,9 15,2

4 70 -5,3 28,2 4 70 -3,9 15,2

5 70 -5,3 28,2 5 70 -3,9 15,2

6 70 -5,3 28,2 6 71 -2,9 8,4

7 70 -5,3 28,2 7 72 -1,9 3,6

8 71 -4,3 18,6 8 72 -1,9 3,6

9 71 -4,3 18,6 9 72 -1,9 3,6

10 71 -4,3 18,6 10 72 -1,9 3,6

11 72 -3,3 11,0 11 72 -1,9 3,6

12 73 -2,3 5,3 12 73 -0,9 0,8

13 74 -1,3 1,7 13 73 -0,9 0,8

14 74 -1,3 1,7 14 73 -0,9 0,8

15 75 -0,3 0,1 15 74 0,1 0,0

16 75 -0,3 0,1 16 74 0,1 0,0

17 75 -0,3 0,1 17 75 1,1 1,2

18 77 1,7 2,9 18 75 1,1 1,2

19 78 2,7 7,2 19 75 1,1 1,2

20 79 3,7 13,6 20 77 3,1 9,6

21 79 3,7 13,6 21 77 3,1 9,6

22 80 4,7 22,0 22 77 3,1 9,6

23 80 4,7 22,0 23 77 3,1 9,6

24 81 5,7 32,4 24 77 3,1 9,6

25 82 6,7 44,8 25 78 4,1 16,8

26 82 6,7 44,8 26 79 5,1 26,0

27 83 7,7 59,1 27 79 5,1 26,0

28 83 7,7 59,1 28 79 5,1 26,0

29 85 9,7 93,9 29 81 7,1 50,5

2184 106,3 81 98

x̄ 75,3          S             x̄ 73,8966             S

1,75

1,85

Analisis uji homogenitas kelas tes akhir

Kesimpulan: karena Fhitung < Ftabel maka data homogenFtabel

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Fhitung

X

2 2

 X

2



2
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Perhitungan Uji Homogenitas Lembar Observasi 

 

1. H0 =  tidak terdapat perbedaan antara varian 1 dengan varian 2 

H1 = terdapat perbedaan antara varian 1 dengan varian 2 

2. Fhitung = 
             

             
    atau   F=

  
 

  
  =        = 1,73 

 

3. Taraf signifikan (α) 0,05 

 

4. Menghitung Ftabel  dari Ftabel yang terdapat dalam lampiran = 1,85 

 

5. Fhitung < Ftabel 

 

1,73  < 1,85 

6. Kesimpulan karena Fhitung < Ftabel maka H1 diterima, artinya data homogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,81 

16,02 
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Obs-Awal Obs-Akhir Beda X Obs-Awal Obs-Akhir Beda X

(X1) (X2) (X) (X1) (X2) (X)

1 69 77 8 64 1 60 70 10 100

2 68 79 11 121 2 70 75 5 25

3 59 72 13 169 3 65 75 10 100

4 74 70 -4 16 4 66 74 8 64

5 65 77 12 144 5 67 69 2 4

6 68 73 5 25 6 65 70 5 25

7 75 77 2 4 7 65 82 17 289

8 67 73 6 36 8 73 82 9 81

9 64 70 6 36 9 80 80 0 0

10 70 70 0 0 10 62 70 8 64

11 70 74 4 16 11 59 74 15 225

12 75 78 3 9 12 67 78 11 121

13 72 77 5 25 13 70 85 15 225

14 70 79 9 81 14 78 80 2 4

15 72 73 1 1 15 65 73 8 64

16 59 64 5 25 16 70 71 1 1

17 62 65 3 9 17 64 65 1 1

18 67 72 5 25 18 65 80 15 225

19 74 71 -3 9 19 60 71 11 121

20 78 75 -3 9 20 70 75 5 25

21 71 72 1 1 21 65 70 5 25

22 70 81 11 121 22 78 81 3 9

23 56 72 16 256 23 66 72 6 36

24 72 79 7 49 24 64 79 15 225

25 75 77 2 4 25 62 77 15 225

26 69 74 5 25 26 72 83 11 121

27 69 75 6 36 27 72 83 11 121

28 70 72 2 4 28 65 70 5 25

29 69 75 6 36 29 70 79 9 81

1999 2143 144 1356 1955 2193 238 2632

Analisis Uji-t

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Subjek Subjek2 2
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Uji- t 

 

t        =  
     

√(
∑    ∑ 

 

        
)(

 

  
 
 

  
)

 

Diketahui : 

     mX= 123  =4,24 

                29 

     mY = 238  = 8,21 

 29 

 

      = (X
2
) – (X

2
) = 1069-( 123)

2 

    nX       29 

  = 1069 -521,68 

  = 547,32 

     Y = (Y
2
) – (Y

2
) = 2632- ( 238)

2 

    nY          29 

  = 2632 -1953,24 

  = 678,76 

t        =  
     

√(
∑    ∑ 

 

        
)(

 

  
 
 

  
)

 

t        =  
          

√(
             

        
)(

 

  
 
 

  
)

 

t        =  
    

√(
       

  
)(    )

 

          = 3,25 
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KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Memberikan sugesti pada peserta didik    Peserta didik berdiskusi 

 

Mencatat penjelasan guru  Mendengarkan instruksi guru untuk praktikum 
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Praktikum tentang jaringan  mengerjakan soal 
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KELAS KONTROL 

 

 

Guru menyampaikan Tujuan    Menyimak apa yang disampaikan guru 

Pembelajaran 

 

Peserta didik membentuk kelompok diskusi   Praktikum Jaringan 
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Mengerjakan Soal  
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