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MOTTO

....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri ....

(Q.S Ar-Ra’du : 11)

Barangsiapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan
mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.

(H.R Muslim)

Mulai sesuatu dengan niat dan harapan, kemudian jangan pernah berhenti
berdo’a untuk harapan tersebut. Jangan takut do’a kita tidak dikabulkan, yang

harus kita takutkan adalah kita tidak mendapatkan hidayah untuk berdo’a.

(Penulis)
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ABSTRAK

UMI ZARISMA (111630686). Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Pada
Materi Dunia Tumbuhan Kelas X SMA Negeri 1 Sambas. Dibawah
bimbingan: MAHWAR QURBANIAH, M.Si dan NURI DEWI
MULDAYANTI, M.Pd.

Hasil ulangan harian pada materi dunia tumbuhan di SMA Negeri 1 Sambas
tergolong rendah, hal ini menunjukkan siswa mengalami kesulitan belajar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar siswa serta
faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X E tahun ajaran 2014/2015.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes diagnostik dan angket.
Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa siswa kelas X E mengalami
kesulitan belajar pada materi dunia tumbuhan  yang ditunjukkan dengan
ketidaktuntasan sebanyak 36 siswa  dari hasil tes diagnostik. Rata-rata tingkat
kesulitan belajar siswa yaitu sebesar 48,02% dengan kategori cukup tinggi.
Kesulitan belajar tertinggi terdapat pada indikator menyusun klasifikasi dari
divisi-divisi dalam dunia tumbuhan (62,63%) dan kesulitan belajar yang
terendah terdapat pada indikator mengidentifikasi ciri-ciri umum dunia
tumbuhan (25%). Faktor penyebab kesulitan belajar siswa pada materi dunia
tumbuhan ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Penyebab kesulitan
belajar  tertinggi dari faktor internal adalah kebiasaan belajar sebesar 50,13%
sedangkan penyebab kesulitan belajar tertinggi dari faktor eksternal adalah
lingkungan keluarga yaitu sebesar 53,85%.

Kata Kunci : Dunia Tumbuhan, Identifikasi, Kesulitan Belajar
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biologi sebagai salah satu di antara bidang Ilmu Pengetahuan Alam

(IPA) yang menyediakan berbagai pengalaman mengajar untuk memahami

konsep dan proses sains. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan

memahami alam secara sistematis, sehingga biologi bukan penguasaan

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan biologi

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya

sendiri dan alam sekitarnya (Depdiknas, 2006:451).

Saat proses pembelajaran biologi tidak menutup kemungkinan siswa

akan mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menguasai materi

pembelajaran, meskipun guru telah menyajikan materi dengan baik. Masalah

utama dalam pembelajaran biologi adalah menghubungkan fakta yang pernah

dilihat dan dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep biologi,

sehingga siswa dapat membangun pengetahuan yang bermakna dalam

benaknya. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa

dalam memahami suatu konsep, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa

yang rendah dalam mata pelajaran biologi.

Fenomena kesulitan belajar siswa sangat erat kaitannya dengan

pencapaian hasil akademik dan juga aktivitas sehari-hari. Menurut Sabri (2007:

88) kesulitan belajar diartikan sebagai kesukaran siswa dalam menerima atau

menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana

kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang

telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis

terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai

kesulitan dalam belajar spesifik, serta faktor psikologis yaitu kesulitan belajar

yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar.

1
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Siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, ditunjukkan oleh adanya

kegagalan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Kesulitan belajar siswa

dapat dilihat dari hasil belajar biologi yang diperolehnya. Hasil belajar

diperoleh melalui penilaian pendidikan yang dilakukan melalui ulangan harian,

ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Ketuntasan siswa dalam

pencapaian kompetensi tersebut dapat dilihat melalui kriteria ketuntasan

minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan di

SMA Negeri 1 Sambas yaitu 70. Berdasarkan nilai ulangan harian yang

diperoleh, materi biologi yang memiliki nilai terendah yaitu materi dunia

tumbuhan (kingdom plantae).

Dunia tumbuhan adalah salah satu materi biologi yang diajarkan pada

kelas X semester genap. Materi dunia tumbuhan mencakup bryophyta

(tumbuhan lumut), pteridophyta (tumbuhan paku) dan spermatophyta

(tumbuhan berbiji). Dari ketiga sub materi tersebut, siswa dituntut untuk

memahami konsep dari ciri-ciri, cara hidup, reproduksi, klasifikasi dan

peranannya dalam kehidupan. Materi dunia tumbuhan merupakan materi yang

penting karena pada pelajaran biologi materi dunia tumbuhan ini termasuk

kedalam materi yang ada di ujian nasional, selain itu, setiap materi dunia

tumbuhan memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lain. Keterkaitan

tersebut dapat dilihat pada saat siswa memberikan contoh spesies dari tiap-tiap

kelompok tumbuhan yang diberikan berdasarkan ciri-ciri yang diketahui.

Berdasarkan nilai ulangan harian semester genap tahun ajaran 2013/2014,

persentase ketidaktuntasan materi dunia tumbuhan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Ketuntasan Materi Dunia Tumbuhan Kelas X SMAN 1 Sambas

Kelas
Ketuntasan Persentase (%)

Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tidak Tuntas
X A 5 28 15,15 84,85
X B 4 29 12,12 87,88
X C 3 30 9,09 90,91
X D 7 26 21,21 78,79
X E 10 23 30,3 69,7
X F 22 11 66,67 33,33

Rata-rata 25,76 74,24
Sumber: Dokumentasi Guru
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Nilai pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang

mengalami kesulitan dalam belajar materi dunia tumbuhan. Setelah melakukan

wawancara dengan guru bidang studi Biologi di SMA Negeri 1 Sambas

(Lampiran A-4), diketahui bahwa masih banyak siswa yang mengalami

kesulitan dalam belajar materi dunia tumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari hasil

belajar siswa yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

telah ditentukan yaitu 70. Rata-rata ketidaktuntasan yang dialami yaitu sebesar

74,24%. Ketidaktuntasan tertinggi dapat dilihat pada kelas X C sebesar

90,91%.

Ketidakberhasilan dalam proses belajar untuk mencapai ketuntasan tidak

hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi pada beberapa faktor. Faktor-faktor

yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya namun digolongkan menjadi dua

golongan saja, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor internal yaitu

berasal dari dalam diri yang bersangkutan, misalnya minat terhadap mata

pelajaran kurang, motivasi belajar rendah, disiplin pribadi rendah, sering

mengalami konflik psikis, rasa percaya diri kurang dan sering meremehkan

soal test yang diberikan.

Faktor kesulitan belajar dapat juga berupa berupa faktor eksternal yaitu

berasal dari luar diri yang bersangkutan, meliputi faktor instrumental dan

faktor lingkungan. Faktor instrumental misalnya kemampuan profesionalisme

dan kepribadian guru yang tidak memadai, kurikulum yang terlalu berat bagi

siswa, program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik,

fasilitas belajar dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor

lingkungan yaitu disharmonisasi keluarga, teman-teman bergaul yang tidak

baik, dan lokasi sekolah yang tidak atau kurang cocok untuk pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi kesulitan belajar siswa pada

materi dunia tumbuhan perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan

yang dialami siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa

dalam belajar biologi materi pokok dunia tumbuhan. Oleh karena itu, peneliti

berminat melakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi Kesulitan Belajar

Siswa Pada Materi Dunia Tumbuhan Kelas X SMA Negeri 1 Sambas”.
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B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat kesulitan siswa dalam belajar biologi materi dunia

tumbuhan di kelas X SMA Negeri 1 Sambas?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam

belajar biologi materi dunia tumbuhan di kelas X SMA Negeri 1

Sambas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan

penelitian ini antara lain, untuk mengetahui :

1. Tingkat kesulitan yang siswa dalam belajar biologi materi dunia

tumbuhan di SMA Negeri 1 Sambas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam belajar biologi

materi dunia tumbuhan di SMA Negeri 1 Sambas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi dalam dunia pendidikan mengenai kesulitan belajar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini dapat membantu siswa dalam menemukan konsep

belajar sehingga mampu mengatasi kesulitan belajar.

b. Bagi Guru

Memberikan informasi kepada guru tentang jenis-jenis kesulitan

yang dialami siswa dalam belajar dunia tumbuhan.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat menambah wawasan, pengetahuan serta bahan referensi

mengenai kesulitan belajar biologi khususnya materi dunia

tumbuhan.
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E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal

yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi. Agar tidak terjadi

kekeliruan dalam menafsirkan isi dan terdapat kesatuan persepsi antara

pembaca dengan apa yang dimaksud dengan peneliti maka perlu diberikan

penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Identifikasi Kesulitan Belajar

Identifikasi adalah suatu cara mengetahui sesuatu peristiwa atau

keadaan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran peristiwa melalui

fakta-fakta. Sebelum melakukan solusi pemecahan masalah dalam

kesulitan belajar siswa, dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan

identifikasi (upaya mengenali gejala dengan cermat) terhadap fenomena

yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda

siswa tersebut.

Kesulitan belajar adalah keadaan dimana siswa tidak dapat belajar

sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan

tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak dapat mencapai

hasil belajar yang diharapkan. Identifikasi dalam penelitian ini dilakukan

dengan instrumen tes dan non tes. Instrumen tes berfungsi untuk

mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar biologi pada materi plantae

berdasarkan indikator pembelajaran dengan menggunakan tes diagnostik.

Tes diagnostik yang diberikan akan menjadi tolak ukur tingkat kesulitan

siswa. Tinggi rendahnya hasil tes diagnostik tersebut akan menunjukkan

tingkat kesulitan belajar siswa.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar akan

diteliti menggunakan instrumen non tes berupa angket. Besarnya

pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal yang ada dapat dilihat

pada besarnya hasil persentase faktor tersebut.
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2. Faktor-faktor kesulitan belajar

Faktor penyebab kesulitan belajar yang akan diukur dalam penelitian

ini adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor kesulitan

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu

sendiri meliputi minat, motivasi, kebiasaan belajar dan kesehatan.

b. Faktor ekternal yaitu faktor yang berasal dari luar meliputi metode

pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana serta

lingkungan keluarga.

Faktor penyebab kesulitan belajar dalam penelitian ini akan diukur

menggunakan angket tertutup dengan memberikan 35 item pernyataan.

3. Dunia Tumbuhan

Materi dunia tumbuhan merupakan salah satu materi yang diajarkan

pada mata pelajaran biologi di kelas X SMA Semester Genap tahun

ajaran 2014/2015. Berdasarkan silabus KTSP mata pelajaran biologi,

pokok bahasan materi dunia tumbuhan ini meliputi empat pokok bahasan

yaitu pengertian tumbuhan (Divisio), tumbuhan lumut (bryophyta),

tumbuhan paku (pteridophyta), dan tumbuhan berbiji (spermatophyta).

Pokok bahasan tumbuhan lumut (bryophyta), tumbuhan paku

(pteridophyta) dan tumbuhan berbiji (spermatophyta) terdiri dari cara

hidup, habitat, ciri tubuh, reproduksi, klasifikasi dan peranan dalam

kehidupan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Biologi

1. Pengertian Biologi

Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam

secara sistematis, sehingga biologi bukan penguasaan kumpulan

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan biologi

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya

sendiri dan alam sekitarnya (Depdiknas, 2006:451).

Pendidikan biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara

langsung. Karena itu siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah

keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami

alam sekitar. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati

dengan seluruh indera, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan

bahan secara benar dengan selalu mempertimbangkan keselamatan kerja,

mengajukan pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan data,

mengkomunikasikan hasil temuan secara beragam, menggali dan memilah

informasi faktual yang relevan, untuk menguji gagasan-gagasan atau

memecahan masalah sehari-hari. Disamping itu, kemungkinan untuk

mengembangakan teknologi relevan dan konsep-konsep biologi yang

dipelajari sangat dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan

demikian, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran biologi tersebut

bagi diri serta masyarakatnya.

2. Fungsi dan Tujuan Pelajaran Biologi

Mata pelajaran biologi berfungsi untuk menanamkan kesadaran

terhadap keindahan dan keteraturan alam sehingga siswa dapat

meningkatkan keyakinan terhadap keindahan dan keteraturan alam

sehingga siswa dapat meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa sebagai warga negara yang menguasai sains dan teknologi untuk

7
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meningkatkan mutu kehidupan dan melanjutkan pendidikan. Mata

pelajaran Biologi bertujuan untuk (Depdiknas, 2006:451):

a. Memahami konsep-konsep biologi dan saling keterkaitannya.

b. Mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai

serta sikap ilmiah.

c. Menerapkan konsep dan prinsip Biologi untuk menghasilkan karya

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

d. Mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang

berkaitan dengan proses kehidupan dalam kejadian sehari-hari.

e. Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan.

f. Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan.

B. Belajar

Belajar dapat dikatakan aktivitas sehari-hari yang dialami manusia.

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata

mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk

informasi atau mata pelajaran. Ada pula sebagian orang yang memandang

belajar sebagai bentuk latihan belaka seperti tampak pada latihan membaca

dan menulis (Syah, 2009:64). Namun belajar merupakan proses yang terjadi

ketika seseorang belum mengetahui sesuatu informasi dan hasilnya menjadi

tahu. Dalam proses tersebut banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya

hasil yang diinginkan.

Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian belajar, yaitu

menurut Syah (2009:68) menyatakan bahwa “belajar dapat dipahami sebagai

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai

hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses

kognitif.

Menurut Suryabrata (2004:232) menyatakan bahwa “belajar itu

membawa perubahan (dalam arti behavioral changes, aktual maupun

potensial. Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan

baru dan perubahan itu terjadi karena usaha”. Menurut Djamarah (2011:13)
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menyatakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif,

afektif dan psikomotor.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang melibatkan guru dan

siswa dan dalam prosesnya menghasilkan suatu perubahan baik itu sikap,

tingkah laku, pemahaman maupun pengetahuan dengan arah yang lebih baik.

Proses belajar di sekolah tidak hanya melibatkan siswa namun guru juga

berperan penting dalam aktivitas belajar tersebut. Sehingga dengan adanya

proses belajar diharapkan siswa dapat menambah pengetahuan dan

pemahaman yang ditunjukkan dengan perubahan sikap maupun tingkah laku.

Belajar memerlukan proses dan tahapan yang panjang. Menurut

Dimyati dan Mudjiono (2009:36) adapun dalam proses belajar harus memiliki

prinsip-prinsip belajar yaitu:

1. Perhatian dan motivasi
2. Keaktifan
3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman
4. Pengulangan
5. Tantangan
6. Balikan dan penguatan
7. Perbedaan individual

Selain prinsip-prinsip belajar, di dalam proses belajar juga terdapat

hakikat belajar. Menurut Djamarah (2011:15), hakikat belajar adalah

perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang

dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar :

1. Perubahan yang terjadi secara sadar
2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku
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Dengan belajar siswa diharapkan dapat memperluas pengetahuannya,

sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki siswa diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman dalam mempelajari materi plantae.

C. Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar dapat dilihat ketika siswa mengalami gangguan dalam

belajar. Menurut Sabri (2007:88) kesulitan belajar diartikan sebagai

kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi

kesulitan belajar yang dihadapi siswa ini terjadi pada waktu mengikuti

pelajaran yang disampaikan atau ditugaskan oleh seorang guru. Penting

dalam kegiatan proses diagnosis kesulitan belajar adalah menemukan letak

kesulitan dan jenis kesulitan yang dihadapi siswa agar pengajaran

perbaikannya (learning corective) yang dilakukan dapat dilaksanakan secara

efektif.

Selain itu, menurut Muhibbin Syah (2009:184) kesulitan belajar

(learning difficulty) tidak hanya menimpa siswa yang berkemampuan rendah

saja, tetapi juga dialami oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Hal ini

disebabkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita pada

umumnya hanya ditujukan kepada siswa yang berkemampuan rata-rata,

sehingga siswa yang berkemampuan lebih atau berkemampuan kurang

terabaikan. Dengan demikian, siswa-siswa yang berkategori “di luar rata-

rata” itu (sangat pintar dan sangat kurang) tidak mendapatkan kesempatan

yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Siswa yang

mempunyai kesulitan belajar adalah siswa yang tidak dapat mencapai tingkat

penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat untuk belajar ditingkat

berikutnya (Suwarto, 2013:94).

Sehingga siswa tersebut perlu diadakan remidiasi untuk materi yang

masih kurang tersebut.

1. Identifikasi Kesulitan Belajar

Identifikasi adalah upaya mengenali atau menemukan. Identifikasi

dalam suatu pembelajaran adalah pengkajian kesulitan belajar melalui
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gejala yang nampak berupa kesalahan-kesalahan siswa dalam

menyelesaikan soal-soal. Identifikasi kesulitan belajar dapat diartikan

upaya atau usaha untuk mengetahui kesulitan atau masalah-masalah yang

dialami siswa dalam proses belajar maupun mengerjakan soal. Secara

garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua

kelompok, (1) kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan

(development learning disabilities) dan (2) kesulitan belajar akademik

(academic learning disabilities) (Abdurrahman, 2003:11). Menurut Syah

(2009:186) identifikasi adalah upaya mengenali gejala dengan cermat.

Dalam upaya ini ditetapkan jenis kesulitan belajar dan faktor-faktor

penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa.

Kesulitan belajar dapat dilihat melalui gejala-gejala yang tampak.

Dalyono (2005:247-248) mengemukakan beberapa gejala sebagai

pertanda adanya siswa mengalami kesulitan belajar, yaitu:

a. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah.

b. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang

dilakukan.

c. Lambat dalam menerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.

d. Menunjukkan sikap yang kurang wajar.

e. Menunjukkan sikap yang berlainan.

Pelaksanaan identifikasi kesulitan belajar dapat menggunakan

berbagai cara yang sesuai agar data mengungkap data yang lengkap.

2. Faktor-Faktor Kesulitan Belajar

Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas

dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun,

kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan

perilaku (misbehavior) siswa seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam

kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah dan sering

minggat dari sekolah (Syah, 2009:184).
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Faktor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan belajar terbagi

menjadi dua, yaitu (Syah, 2009:184-185) :

a. Faktor Internal Siswa

Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kekurangmampuan

psiko-fisik siswa, yakni:

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya

kapasitas intelektual/intelegensi siswa.

2) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya

emosi dan sikap.

3) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti

terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar (mata

dan telinga).

b. Faktor Eksternal Siswa

Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa.

Faktor lingkungan ini meliputi :

1) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan hubungan

antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi

keluarga.

2) Lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya:

wilayah perkampungan kumuh (slum area), dan teman

sepermainan (Peer group) yang nakal.

3) Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung

sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat

belajar yang berkualitas rendah.

Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan

belajar, yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri

siswa itu sendiri. Faktor internal terdiri dari:
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1) Faktor minat

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan

yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada

hal lainnya. Siswa memiliki minat terhadap suatu subjek tertentu

akan cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar

terhadap subjek tersebut. Tidak adanya minat seseorang anak

terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar.

2) Faktor motivasi

Motivasi di dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang

dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk

mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk

mencapai tujuan belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar

akan nampak dengan menunjukkan kesungguhan dalam proses

belajar. Hal ini ditunjukkan melalui keaktifan siswa dalam

mengemukakan pendapat, menyimpulakan pelajaran, mencatat

bahan pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Sebaliknya siswa yang tidak atau kurang memiliki motivasi akan

terlihat dengan ketidaksungguhannya dalam mengikuti pelajaran

(Aunurrahman, 2008:67).

3) Faktor kebiasaan belajar

Ada beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan kebiasaan

belajar yang tidak baik dalam belajar yang sering dijumpai pada

sejumlah siswa seperti belajar tidak teratur, sering datang terlambat

dan tidak memiliki motivasi untuk mengulang pelajaran. Kebiasaan

belajar seperti ini akan mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.

4) Faktor Kesehatan

Anak yang kurang sehat atau sakit dapat mengalami kesulitan

belajar, karena siswa akan mudah lelah, mengantuk, pusing, daya

konsentrasinya hilang dan kurang semangat. Akibatnya ransangan

yang diterima melalui indranya tidak dapat diteruskan ke otak

(Dalyono, 2005:231). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
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oleh Kristinova bahwa kesehatan dapat menyebabkan kesulitan

belajar siswa ditunjukkan dengan 13,33% siswa sering menderita

sakit sehingga terpaksa tidak masuk sekolah.

b. Faktor eksternal

Faktor ekternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa itu

sendiri. Faktor ini terdiri dari:

1) Faktor metode mengajar

Metode mengajar ialah cara yang dipergunakan guru dalam

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya

pengajaran. Dengan metode ini diharapkan tumbuh berbagai

kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru.

Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak dan

pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau

yang dibimbing. Oleh karenanya metode mengajar yang baik

adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan siswa. Di

samping itu, alat peraga yang digunakan dalam mengajar

memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan

proses belajar mengajar yang efektif.

2) Faktor media pembelajaran

Dalam proses pembelajaran kehadiran media mempunyai arti

yang cukup penting. Hal ini dikarenakan media merupakan alat

bantu yang digunakan guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari

bahan pelajaran yang diberikan. Tanpa bantuan media, maka bahan

pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh siswa, terutama

dalam menyampaikan bahan pelajaran yang rumit atau kompleks.

3) Sarana dan Prasarana

Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian

pelajaran yang tidak baik. Terutama pelajaran yang bersifat

praktikum, kurangnya alat laboratorium akan menimbulkan

kesulitan belajar. Kemajuan teknologi membawa perkembangan
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pada alat-alat pelajaran atau pendidikan, sebab yang dulu tidak ada

sekarang menjadi ada. Misalnya mikroskop (Dalyono, 2005:244).

4) Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama yang paling berpengaruh

pada kehidupan anak sebelum kondisi di sekitar anak (masyarakat

atau sekolah). Suasana rumah sangat mempengaruhi prestasi

belajar siswa. Suasana rumah yang gaduh, bising, dan semrawut

tidak akan memberikan ketenangan terhadap diri anak untuk

belajar. Suasana rumah yang menyenangkan juga akan

mempengaruhi kemudahan belajar seseorang (Subini, 2011:27).

D. Materi Dunia Tumbuhan

Pengertian Tumbuhan

Tumbuhan (plantae) merupakan organisme eukariotik (memiliki membran

inti); multiseluler (bersel banyak); memiliki akar, batang, dan daun; memiliki

dinding sel yang mengandung selulosa; pada umumnya memiliki klorofil a dan b

sehingga dapat melakukan fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan.

Tumbuhan Lumut (Bryophyta)

Bryophyta merupakan anggota kingdom plantae yang paling sederhana

dan dapat dikatakan sebagai bentuk peralihan antara thallophyta atau tumbuhan

bertalus (belum memiliki akar, batang dan daun sejati) dengan cormophyta atau

tumbuhan berkormus (sudah memiliki akar, batang, daun sejati) (Irnaningtyas,

2014:260).

1. Cara hidup dan habitat lumut

Lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Sebagian besar

lumut merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Lumut mudah

ditemukan terutama di tempat yang lembab (higrofit), di tanah, tembok,

bebatuan lapuk, dan menempel (epifit) di kulit pohon. Namun, ada pula lumut

yang hidup di air (hidrofit). Di tempat yang lembab dan teduh, lumut tumbuh

subur dan tampak segai hamparan hijau.
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2. Ciri-ciri tubuh lumut

a. Bentuk dan ukuran tubuh lumut

Lumut ada yang berbentuk lembaran, misalnya lumut hati

(Hepaticopsida), ada pula yang berbentuk seperti tumbuhan kecil dan

tegak, misalnya lumut daun (Bryopsida). Sebagian besar tingginya hanya

1-2 bahkan yang besarpun tingginya kurang dari 20 cm (Champbell,

2008:160).

Lumut berbentuk tumbuhan kecil yang berdiri tegak dan memiliki

bagian-bagian tubuh mirip akar, batang dan daun. Bagian tubuh yang

menyerupai akar pada lumut disebut rizoid. Fungsi rizoid adalah untuk

menyerap air dan garam mineral serta untuk melekat pada habitatnya.

Daun lumut sangat tipis (hanya terdiri dari satu lapis sel) dan tulang daun

terdiri atas beberapa lapis sel. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh

yang mengakibatkan lumut tumbuh memanjang. Lumut hanya

mengalami pertumbuhan memanjang dan tidak mengalami pertumbuhan

membesar.

b. Struktur dan fungsi tubuh lumut bentu gametofit

Gametofit adalah bentuk tumbuhan lumut yang tampak berwarna

hijau, berbentuk lembaran (seperti tumbuhan kecil), dan membentuk alat

kelamin (gametangium) yang menghasilkan gamet (sel kelamin). Sel

kelamin jantan (spermatozoid) dihasilkan oleh alat kelamin jantan yang

disebut anteridium, sedangkan sel kelamin betina (ovum) dihasilkan oleh

alat kelamin betina yang disebut arkegonium. Lumut yang memiliki

anteridium sekaligus arkegonium disebut monoesis (berumah satu) atau

homotalus.

Lumut yang hanya memiliki salah satu jenis alat kelamin

(anteridium atau arkegonium saja) disebut diesis (berumah dua) atau

heterotalus. Gametofit yang memiliki anteridium disebut gametofit

jantan, sedangkan gametofit yang memiliki arkegonium disebut

gametofit betina. Pada gametofit betina akan tumbuh sporofit.
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c. Struktur dan fungsi tubuh lumut bentuk sporofit

Sporofit adalah bentuk tumbuhan lumut yang menghasilkan spora.

Sporofit ada yang berwarna kecoklatan, kekuningan, kemerahan, atau

keunguan. Sporofit menumpang di atas gametofit, bertangkai, dan

berbentuk seperti terompet atau kapsul. Sporofit mendapat air, garam

mineral, dan zat makanan dari gametofit. Sporofit berukuran lebih kecil

daripada gametofit dengan masa hidup lebih pendek. Sporofit

membentuk sporogonium yang memiliki bagian-bagian vaginula (selaput

pangkal tangkai), seta (tangkai), dan sporangium (kotak spora).

Sporangium berbentuk kapsul yang dilindungi oleh kaliptra misalnya

terdapat pada lumut daun. Sporangium tersusun dari bagian-bagian

apofisis, teka, dan operculum (penutup). Bila operculum terlepas maka

tampak gigi peristom yang berfungsi melemparkan spora pada saat udara

kering sehingga spora tersebar. Spora terlindungi oleh sporopollenin.

Spora lumut memiliki bentuk dan ukuran yang sama sehingga disebut

homospora atau isopsora.

3. Reproduksi Lumut

Pada lumut terjadi reproduksi secara aseksual (vegetatif) dan aseksual

(generatif). Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora melalui

pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium (kotak spora).

Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Pada lumut hati,

reproduksi secara aseksual (vegetatif) juga dapat dilakukan dengan

pembentukan gemmae cup (piala tunas) dan fragmentasi (pemutusan sebagian

tubuhnya). Sementara reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh

spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi

sporofit. Sporofit berumur pendek; sekitar 3-6 bulan.
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Gambar 2.1 Siklus hidup Lumut Daun (Sumber : Campbell, 2008 : 161)

4. Klasifikasi Lumut

a. Hepaticopsida (Lumut Hati)

Lumut hati merupakan tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk

lembaran, pipih, dan berlobus. Pada umumnya lumut hati tidak berdaun,

misalnya Marchantia dan Lunularia. Namun, ada lumut hati yang berdaun,

misalnya Jungermannia. Lumut hati tumbuh mendatar dan melekat pada

substrat dengan menggunakan rizoidnya. Lumut hati bnayak ditemukan di

tanah yang lembab, terutama di hutan hujan tropis.

Pada umumnya, lumut hati berumah dua, namun ada pula yang

berumah satu. Pada lumut hati yang berumah dua, gametofit betina

membentuk arkegoniofor yang dibagian ujung tangkainya terdapat struktur

berbentuk cakram atau payung dengan tepi berlekuk ke dalam seperti

jejari. Di bagian bawah cakram terdapat arkegonium membentuk sel

kelamin betina (ovum).

Sementara itu, gametofit jantan membentuk anteridiofor yang di

bagian ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cawan dengan tepi

berlekuk tidak dalam. Di bagian atas cawan terdapat anteridium yang

menghasilkan sel kelamin jantan (spermatozoid) berflagel dua. Bila

spermatozoid membuahi ovum maka terbentuk zigot yang akan tumbuh
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menjadi sporofit. Sporofit terletak tersembunyi dibagian bawah cakram

arkegoniofor. Sporofit (2n) akan membentuk sporongonium yang akan

menghasilkan spora (n).

Spesies lumut hati antara lain Marchantia polymorpha, Ricciocarpus

natans, Reboulia hemispherica, Pellia calycina dan Riccardia indica

(Champbell, 2008:261).

b. Anthocerotopsida (Lumut Tanduk)

Anthocerotopsida atau hornwort berbentuk seperti lumut hati tetapi

sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung

kutikula. Sporofit tumbuh dari jaringan cawan arkegonium. Setelah

sporofit masak, bagian ujungnya akan terbelah dua. Sporogonium

memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora, dan

pada kapsulnya terdapat stomata. Anteridium dan arkegonium ada yang

terletak pada talus yang berbeda (berumah dua).

Lumut tanduk tumbuh dibebatuan atau tanah yang lembab. Terdapat

sekitar 100 spesies lumut tanduk antara lain Anthoceros punctatus,

Phaeoceros laevis, Folioceros dan Leiosporoceros.

c. Bryopsida (Lumut Daun)

Bryopsida merupakan lumut sejati. Jumlahnya paling banyak

dibandingkan spesies dari dua kelas yang lain dan menutupi sekitar 3%

dari permukaan daratan bumi. Lumut daun mudah ditemukan di

permukaan tanah, tembok, batu-batuan, atau menempel di kulit pohon.

Diatas permukaan yang lembab, lumut daun tumbuh rapat, menyokong

satu sama lain dan memiliki sifat seperti busa yang memungkinkan

menyerap dan menahan air.

Tubuh lumut daun merupakan kormus yang memiliki bagian yang

menyerupai akar (rizoid), batang, dan daun. Rizoid tersusun dari banyak

sel (multiseluler) dan bercabang. Batang lumut daun bercabang-cabang

tetapi adapula yang tidak bercabang. Daun berukuran kecil dan

berkedudukan tersebar disekeliling batang.
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Lumut daun mengalami pergiliran keturunan gametofit dengan

sporofit. Gametofit dewasa akan membentuk alat kelamin jantan

(anteridium) yang akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan alat

kelamin betina (arkegonium) akan menghasilkan ovum. Ada yang

berumah satu dan ada yang berumah dua. Fertilisasi ovum oleh

spermatozoid akan menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh menjadi

sporofit. Sporofit membentuk sporogonium yang bentuknya bervariasi,

antara lain bulat, kapsul, horizontal, kapsul tegak, atau kerucut berparuh.

Sporogonium memiliki sporangium yang didalamnya terdapat banyak

spora. Spora dapat tumbuh menjadi lumut daun yang baru bila jauh pada

habitat yang cocok. Selain dengan spora, lumut daun Spaghnum dapat pula

bereproduksi dengan fragmentasi.

Terdapat sekitar 10.000 spesies lumut daun, antara lain Polytricum

commune, Polytricum hyperboreum, Spaghnum squarrosum, Spaghnum

palustre, Dichodontium dan Campylopus.

5. Peranan Lumut Bagi Manusia

Beberapa jenis tumbuhan lumut bermanfaat bagi manusia, antara lain

Marchantia polymorpha sebagai obat hepatitis dan Spaghnum untuk bahan

pembalut dan bahan bakar. Meskipun ukran tubuhnya kecil, namun lumut

mampu tumbuh dan menutupi areal yang luas sehingga berfungsi untuk

menahan erosi, menyerap air dan menyediakan sumber air pada saat musim

kemarau. Lumut melakukan fotosintesis sehingga berperan menyediakan

oksigen untuk lingkungannya. Lumut dapat tumbuh di habitat dimana

tumbuhan lain tidak dapat tumbuh, maka lumut termasuk vegetasi perintis

setelah lichen (lumut kerak).

Tumbuhan Paku (Pteridophyta)

1. Cara Hidup dan Habitat Pteridophyta

Tumbuhan paku merupakan organisme fotoautotrof artinya dapat

membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan paku dapat
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tumbuh diberbagai habitata terutama ditempat yang lembab (higrofit), di air

(hidrofit), permukaan batu, tanah atau menempel (epifit) di kulit pohon.

Tumbuhan paku yang tumbuh di tanah contohnya Adiantum cuneatum

(suplir), dan Alsophila glauca (paku tiang). Tumbuhan paku yang hidup di

tanah berair misalnya Marsilea sp.. Tumbuhan paku yang hidup di air

misalnya Azolla pinnata dan Salvinia natans. Tumbuhan paku yang hidup

menempel di pohon misalnya Platycerium bifurcatum (paku tanduk rusa) dan

Asplenium nidus (Paku sarang burung). Tumbuhan paku melimpah dan

tumbuh subur didaerah hutan tropis.

2. Ciri-ciri Tubuh Pteridophyta

a. Bentuk dan Ukuran Tubuh Pteridophyta

Tumbuhan paku termasuk cormophyta berbentuk seperti tumbuhan

tingkat tinggi, dengan ukuran tubuh yang bervariasi. Ada yang berukuran

hanya beberapa sentimeter, misalnya paku air Azolla caroliniana. Ada

yang berbentuk seperti pohon yang sangat tinggi sekitar 5 meter,

misalnya paku tiang Alsophila glauca. Para ahli menduga tumbuhan paku

di masa Karboniferus ada yang tingginya mencapai 15-40 meter

(Irnaingtyas, 2014:268) .

Tumbuhan paku juga mengalami pergantian bentuk gametofit dan

sporofit. Sporofit mudah dibedakan karena memiliki ukuran yang lebih

besar dan memiliki bentuk yang lebih kompleks daripada gametofit.

b. Struktur dan Fungsi tubuh Pteridophyta berbentuk sporofit

Sporofit memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu akar, batang, dan

daun. Rizoidnya sudah berkembang ke bentuk akar. Sel-sel penyususn

batang dan daun memiliki klorofil sehingga tampak berwarna hijau.

Batang tumbuhan paku bercabang-cabang dan ada yang berkayu. Ada

juga batang yang memiliki rambut-rambut halus (berbulu). Tumbuhan

paku memiliki batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah (rizom).

Tumbuhan paku memiliki susunan pembuluh angkut bertipe radial, bila

xilem dan floem tersusun menjari misalnya Lycopodium. Berkas

pembuluh bertipe konsentris bila xilem terletak ditengah dan di kelilingi
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oleh floem misalnya pada Selaginella. Pembuluh xilem berfungsi untuk

mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun, sedangkan

pembuluh floem berfungsi mengangkut zat organik hasil fotosinetsis dari

daun ke seluruh tubuh.

Tumbuhan paku pada umumnya berdaun, dan daunnya memiliki

urat-urat daun. Daun tumbuhan paku ada yang berukuran besar disebut

makrofil. Ada pula yang berukuran kecil disebut makrofil. Tumbuhan

paku yang tidak bberdaun disebut paku telanjang. Daun tumbuhan paku

yang menggulung disebut fiddlehead (circinnate, sirsinat). Gulungan

akan terbuka ketika daun muda tumbuh menjadi daun dewasa.

Daun dewasa dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu tropofil

adalah daun yang berfungsi untuk fotosintesis dan tidak mengandung

spora. Sporofil adalah daun yang menghasilkan spora. Berdasarkan

ukuran dan bentuk daunnya tumbuhan paku dibedakan menjadi dua

macam yaitu sebagai berikut paku heterofil, memiliki dua macam daun

yang berbeda ukuran dan bentuknya. Contohnya paku sisik naga yang

memiliki sporofil lebih panjang daripada tropofil. Paku homofil,

memiliki daun dengan ukuran dan bentuk yang sama.

Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan

menjadi tiga macam, yaitu :

1) Paku homospora atau isospora, menghasilkan satu jenis spora

dengan bentuk dan ukuran yang sama. Paku homospora disebut juga

berumah satu karena sporanya akan tumbuh menjadi protalium

pembentuk anteridium maupun arkegonium.

2) Paku heterospora atau anisospora menghasilkan dua jenis spora

dengan ukuran yang berbeda. Spora yang berukuran besar

(makrospora atau megaspora) berkelamin betina yang akan tumbuh

menjadi makroprotalium atau megaprotalium pembentuk

arkegonium. Spora yang berukuran kecil (mikrospora) berkelamin

jantan yang akan tumbuh menjadi mikroprotalium pembentuk

anteridium. Paku heterospora juga disebut berumah dua.
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3) Paku peralihan atau campuran.menghasilkan spora yang berukuran

sama tetapi jenisnya berbeda (kelamin jantan dan betina). Spora

dapat tumbuh menjadi protalium yang akan membentuk salah satu

alat kelamin, arkegonium atau anteridium saja. Paku peralihan

termasuk berumah dua.

c. Struktur dan fungsi tubuh pteridophyta bentuk gametofit

Gametofit pada tumbuhan paku berupa talus, ada yang berukuran

kecil ada yang berukuran besar. Pada umumnya gametofit berbentuk

lembaran seperti hati atau daun waru yang disebut protalium. Gametofit

melekat pada substrat dengan menggunakan rizoid. Pada umumnya sel-

sel gametofit mengandung klorofil dan dapat berfotosintesis. Pada jenis

tumbuhan paku tertentu misalnya yang bersimbiosis dengan jamur, zat

organik diperoleh dari jamur simbion karena gametofitnya tidak memiliki

klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Gametofit akan membentuk alat

kelamin jantan (anteridium) dan alat kelamin betina (arkegonium).

Anteridium menghasilkan spermatozoid berflagel sedangkan arkegonium

menghasilkan ovum (sel telur). Tumbuhan paku berumah satu memiliki

gametofit biseksual yang dapat membentuk dua macam alat kelamin,

baik anteridium maupun arkegonium , misalnya paku homospora.

Tumbuhan paku berumah dua memiliki gametofit uniseksual yang dapat

membentuk salah satu alat kelamin, anteridium atau arkegonium saja,

misalnya paku heterospora dan paku peralihan.

3. Reproduksi Pteridophyta

Tumbuhan paku bereproduksi secara aseksual (vegetatif) maupun

seksual (generatif). Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan

spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat didalam

sporangium (kotak spora). Spora akan tumbuh menjadi gametofit. Selain

melalui pembentukan spora, reproduksi aseksual juga dapat dilakukan dengan

rizom. Rizom akan tumbuh menjalar dan membentuk tunas-tunas tumbuhan

paku yang berkoloni (bergerombol). Reproduksi seksual terjadi melalui

fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Zigot
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tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan

paku mengalami pergiliran keturunan (metagenesis) antara generasi gametofit

yang berkromosom haploid (n) dan generasi sporofit yang berkromosom

diploid (2n). Generasi sporofit hidup lebih dominan atau memiliki masa

hidup yang lebih lama dibanding generasi gametofit.

Gambar 2.2 Siklus hidup tumbuhan paku homospora (Sumber : Campbell,

2008:164 )

Gambar 2.3 Skema metagensis tumbuhan paku homospora

(Irnaningtyas,2013:272)
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Gambar 2.4 Skema metagenesis tumbuhan paku heterospora

(Irnaningtyas,2013:273)

Gambar 2.5 Skema metagenesis tumbuhan paku peralihan

(Irnaningtyas,2013:273)

4. Klasifikasi Pteridophyta

Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi empat subdivisi, yaitu

Psilopsida (paku purba), Lycopsida (pakukawat), Sphenopsida atau

Equisetopsida (paku ekor kuda), dan Pteropsida (paku sejati).

a. Psilopsida (paku purba)

Psilopsida merupakan tumbuhan paku purba (primitive) yang

sebagian besar anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil.
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Tumbuhan ini diduga hidup pada periode antara zaman Silurian dan

Denovian. Hanya beberapa spesies yang masih hidup di bumi saat ini,

misalnya Psilotum nudum.

b. Lycopsida (paku kawat)

Lycopsida (paku kawat/paku rambat) disebut juga club moss

(lumut gada) atau ground pine (pinus tanah), tetapi sebenarnya bukan

merupakan lumut atau pinus. Lycopsida diduga sudah ada di bumi pada

masa Denovian dan tumbuh melimpah selama masa Karboniferus.

Lycopsida yang hidup pada masa tersebut kini telah menjadi fosil atau

endapan batu bara. Pada masa Karboniferus, Lycopsida berukuran tubuh

besar (sekitar 3 m) hidup di rawa-rawa selama jutaan tahun, tetapi punah

ketika rawa-rawa tersebut mulai mengering. Sementara Lycopsida yang

berukuran kecil dapat hidup hingga sekarang. Lycopsida banyak tumbuh

di hutan-hutan daerah tropis, tumbuh di tanah atau epifit di kulit pohon

tetapi tidak bersifat parasit. Beberapa spesies dari paku kawat yaitu

Lycopodium sp. dan Selaginella sp.

c. Sphenopsida atau Equisetopsida (Paku ekor kuda)

Sphenopsida atau paku ekor kuda karena memiliki percabangan

batang yang khas berbentuk ulir atau lingkaran sehingga menyerupai

ekor kuda. Paku ekor kuda sering tumbuh di tempat berpasir. Sporofitnya

berdaun kecil (mikrofil) atau berbentuk sisik, warnanya agak transparan

dan tersusun melingkar pada batang. Batang memiliki rhizome. Pada

ujung batang terdapat strobilus yang didalamnya terdapat sporangia.

Sporangium menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi

ada yang berjenis jantan dan betina, sehingga paku ekor kuda disebut

paku peralihan.

d. Pteropsida (paku sejati)

Pteropsida (paku sejati) atau pakis merupakan kelompok tumbuhan

paku yang sering kita temukan diberbagai habitat, terutama di tempat

yang lembab. Pteropsida hidup di tanah, di air atauepifit di pohon.

Pteropsida yang hidup di hutan hujan tropis sangat beraneka ragam
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jenisnya, namun pteropsida juga ditemukan di daerah beriklim sedang

(subtropis). Terdapat sekitar 12.000 spesies Pteropsida antara lain

Adiantum fimbriatum, Asplenium nidus dan Marsilea crenata.

Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta)

Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta (Yunani, sperma: biji, phyton:

tumbuhan) meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara

generatif dengan membentuk biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru

(embrio sporofit atau lembaga) beserta cadangan makanan (endosperma) yang

membungkus lapisan pelindung ( Irnaningtyas, 2014:279).

1. Cara Hidup dan Habitat Spermatophyta

Pada umumnya Spermatophyta bersifat fotoautotrof karena memiliki

klorofil untuk berfotosintesis. Contohnya Eucaliptus sp. dan Aster sp.

Namun, ada pula yang tidak memiliki klorofil sehingga hidup parasit pada

umbuhan lainnya untuk mendapatkan zat organik contohnya Cuscuta sp. (tali

putri) yang bersifat parasit penuh. Benalu ( Dendropthoe pentandra, Scurrula

artopurpurea) bersifat setengah parasit karena mendapatkan air dan garam

mineral dari tumbuhan lain, tetapi memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis.

Spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang beradaptasi

dengan baik di lingkungan darat, meskipun ada pula yang tumbuh di

lingkungan air. Spermatophyta yang hidup di air, misalnya teratai dan eceng

gondok. Spermatophyta yang hidup di darat dapat hidup bebas di tanah, epifit

di pohon, atau parasit pada tumbuhan lainnya. Spermatphyta yang hidup

epifit misalnya Coelogyne pandurata (anggrek hitam).

2. Ciri-ciri Tubuh Spermatophyta

a. Bentuk dan Ukuran Tubuh Spermatophyta

Spermatophyta tergolong Cormophyta karena dapat dibedakan

dengan jelas bagian akar, batang, dan daun. Tubuhnya makroskopis

dengan ukuran yang bervariasi.

Bentuk tubuh Spermatophyta dapat dibedakan atas semak, perdu,

pohon, dan liana.
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1) Semak (berbatang pendek, merayap,berumpun), contohnya rumput

teki (Cyperus rotundus) dan serai (Andropogon nardus).

2) Perdu (berbentuk seperti pohon tetapi batangnya kecil dan pendek),

contohnya bunga pukul empat (Mirabilis jalapa), dan cabai

(Capsicum annuum).

3) Pohon (berbatamg besar dan tinggi), contohnya jambu air (eugenia

aquea) dan jati (tectona grandis).

4) Liana (berbentuk seperti tali tambang dan tumbuh melilit pada pohon

lain), contohnya rotan (Calamus rotang) dan sirih (Piper betle).

b. Struktur dan Fungsi Tubuh Spermatophyta

Tumbuhan berbiji yang kita lihat merupakan generasi sporofit (2n).

Sementara generasi gametofit (n) sudah tereduksi dan terikat pada

sporofitnya atau dikelilingi oleh jaringan sporofit. Bentuk sporofit

tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun. Akar dapat berbentuk

serabut atau tunggang. Batang ada yang berkambium, ada pula yang

tidak berkambium. Daun memiliki bentuk dan ukuran bervariasi. Tulang

daun berbentuk lurus, menyirip, atau menjari. Tumbuhan berbiji

memiliki pembuluh angkut, baik xilem maupun floem, pada akar, batang,

maupun daunnya.

Spermatophita memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa

strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh Gymnospermae (tumbuhan

berbiji terbuka), sedangkan bunga dimiliki oleh Angiospermae

(tumbuhan berbiji tertutup).

Berdasarkan letak bakal biji atau bijinya, tumbuhan berbiji

(Spermatophyta) dikelompokkan menjadi dua divisi, yaitu sebagai

berikut.

1) Gymnospermae atau Pinophyta (tumbuhan berbiji terbuka) adalah

kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun

buah (karpel) atau bijinya berada pada bilah-bilah strobilus

berbentuk sisik.
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2) Angiospermae atau Magnoliophyta (tumbuhan berbiji tertutup)

adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindungi oleh daun

buah.

3. Gymnospermae (Pinophyta)

Gymnospermae (Yunani, gymnos = terbuka, sperma = biji) yang

banyak dikenal yaitu tumbuhan konifer atau pinus yang memiliki konus

(strobilus atau runjung).

a. Ciri-ciri Tubuh Gymnospermae

Tumbuhan berbiji terbuka memiliki ciri utama, yaitu bakal bijinya

tumbuh dan terletak di luar megasporofil (ovarium). Megasporofil berupa

sisik pendukung bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus

(runjung) berkayu (kecuali pada cycas). Gymnospermae berumah dua

hanya memiliki salah satu strobilus, sedangkan Gymnospermae berumah

satu memiliki kedua jenis strobilus.

Gymnospermae merupakan tumbuhan tahunan yang berkayu

dengan bentuk yang bervariasi. Sistem perakarannya  berbentuk

tunggang atau serabut. Batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-

cabang. Batamg Gymnospermae memiliki trakeid yang tersusun dari sel-

sel berbentuk memanjang dan runcing yang berungsi untuk mengangkut

air. Daun memilikibentuk bervariasi; ada yang kecil dan tebal  berbentuk

jarum ada pula yang tipis seperti lembaran.

b. Siklus Hidup Gymnospermae

Generasi yang dominan pada Gymnospermae adalah sporofit. Pohon

pinus merupakan sporofit yang berkromosom diploid (2n). Gymnospermae

bereproduksi secara generatif (seksual) dengan membentuk biji. Alat

reproduksi berupa strobilus terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa.

Penyerbukan pada umumnya terjadi denganbantuan angin (anemogami).

Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal.
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Gambar 2.6 Siklus Hidup Pinus (Sumber : Campbell, 2008:175)

c. Klasifikasi Gymnospermae

Divisi Gymnospermae dibagi menjadi empat kelas, yaitu

Cycadinae, Coniferae, Gnetinae, dan Ginkgoinae.

1) Cycadinae. Tumbuhan ini disebut juga dengan “palem sagu” karena

bentuk fisik tubuhnya menyerupai palem, tetapi bukan golongan

palem sejati. Contoh Cycadinae antara lain Cycas rumphii, Cycas

revoluta, Dioon edule, dan Zamia floridana.

2) Coniferae. Coniferae pada umumnya berupa pohon yang tinggi,

contohnya General Sherman (Sequoiadendron giganteum) yang

merupakan pohon tertinggi di dunia. Daun konifer berbentuk kecil,

tebal, seperti jarum atau sisik, dan tampak selalu berwarna hijau.

Contoh konifer antara lain Pinus merkussii, Taxus baccata, Agathis

dammara, dan Podocarpus neriifolius.

3) Gnetinae. Gnetinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon atau

liana dengan batang bercabang atau tidak bercabang. Contoh

Gnetinae adalah Gnetum gnemon, Ephedra sinica, dan Welwitschia

mirabilis.

4) Ginkgoinae. Ginkgoinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon

dengan tinggi mencapai 30-50 m. Batangnya bercabang-cabang

dengan tunas yang pendek. Daun Ginkgoinae berbentuk kipas
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dengan tangkai yang panjang, tulang daun bercabang (menggarpu),

dan mudah gugur. Contoh Ginkgoinae antara lain Ginkgo biloba.

d. Manfaat Gymnospermae

Tumbuhan Gymnospermae memiliki beberapa manfaat yang

penting dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut. Bahan

industri kertas, contohnya Podocarpus, Pinus, Sequoina, dan Agathis.

Obat-obatan, contohnya Ginkgo biloba dan Pinus (getahnya untuk obat

luka). Kosmetika, contohnya Ginkgo biloba, sebagai agen anti penuaan.

Bahan makanan, contohnya Gnetum gnemon (daunnya untuk sayuran dan

bijinya untuk emping). Tanaman hias, contohnya Cycas rumphii, Dioon

edule, dan Cupressus. Bahan industri terpentin, contohnya Pinus. Bahan

kayu bangunan, contohnya Podocarpus, Sequoia, dan Agathis ( untuk

bahan kayu lapis atau tripleks).

4. Angiospermae (Magnoliophyta)

Angiospermae (Yunani, angeion = wadah, sperma = biji) disebut

juga Anthophyta (Yunani, anhos = bunga, phyton = tumbuhan), yang

memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif.

a. Ciri-ciri tubuh Angiospermae

Angiospermae memiliki ciri utama, yaitu bakal bijinya berada

dalam megasporofil yang termodifikasi menjadi daun buah (karpel)

sehingga serbuk sari menembus jaringan daun buah untuk mencapai

bakal biji dan membuahi ovum.

Tubuh Angiospermae mempunyai bentuk dan ukuran yang

bervariasi. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, daun, dan bunga.

Akar Angiospermae berbentuk serabut atau tunggang. Batangnya ada

yang berkambium atau tidak berkambium, serta memiliki pembuluh

xilem yang diperkuat oleh serat dengan dinding sel yang tebal dan

berlignin. Daun Angiospermae memiliki tipe tulang daun yang

bervariasi; lurus, menyirip, dan menjari.
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Bunga sebagai alat reproduksi generati tumbuh dari tunas yang

mampat dengan dengan empat lingkaran daun yang termodifikasi

menjadi kelopak (sepal) yang pada umumnya berwarna hijau, mahkota

(petal) yang pada umumnya berwarna cerah, benang sari (stamen), dan

putik (karpel). Pada bunga kastuba (Euphorbia pulcherrima) dan

bugenvil (Bougainvillea spectabilis) terdapat daun pelindung (braktea)

yang besar dan berwarna lebih cerah daripada bunganya sendiri yang

berukuran kecil.

b. Siklus Hidup Angiospermae

Tumbuhan berbunga yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi

sporofit (2n) yang dominan. Seperti pada Gymnospermae, generasi

gametofit pada Angiospermae juga mengalami reduksi. Angiosperma

bersifat heterospora. Bunga saprofit akan menghasilkan megaspora dan

mikrospora. Siklus hidup Angiospermae dapat dilihat melalui gambar

berikut.

Gambar 2.7 Siklus Hidup Angiospermae (Sumber : Campbell, 2008:179)

c. Klasifikasi Angiospermae

Divisi Angiospermae dibagi menjadi dua kelas, yaitu

Dicotyledonae (Magnoliopsida) dan Monocotyledonae (Liliopsida).
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1) Dicotyledonae (Magnoliopsida)

Dicotyledonae (tumbuhan dikotil) memiliki beberapa  ciri, yaitu;

keping biji berbelah dua, berkas vaskuler (pebuluh angkut) pada batang

bertipe kolateral terbuka dan tersusun melingkar dengan kedudukan

xilem disebelah dalam dan floem di sebelah luarnya. Sementara berkas

vaskuler pada akar bertie radial, batang dan akar memiliki kambium

sehingga terjadi pertumbuhan sekunder dandapat tumbuh membesar,

batang bercabang-cabang dengan ruas batang yang tidak jelas, berakar

tunggang dan bercabang-cabang, tidak memiliki pelindung ujung akar

dan pelindung ujung batang, berdaun tunggal atau majemuk, dengan urat

daun menyirip atau menjari, dan umumnya tidak berpelepah, dan bagian

bunga berjumlah 4 atau 5, aau kelipatannya.

Berikut contoh famili dalam suatu ordo pada kelas Dycotiledonae

serta contoh tumbuhannya.

a) Ordo Casuarinales

Famili Casuarinaceae

Contohnya Casuarina equisetifolia dan Casuarina junghuhniana.

b) Ordo Capparales

Famili Capparaceae

Contohnya Gynandropis speciosa dan Capparis spinosa.

c) Ordo Marvales

Famili Malvaceae

Contohnya kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis), kapas

(Gossypium sp.), dan Abutilon sp.

d) Ordo Myrtales

Famili Myrtaceae

Contohnya Eucaliptus dan Eugenia caryophyllus (cengkih).

e) Ordo Fabales

Famili Leguminosae (Fabaceae)

Leguminosae sebdiri terdiri atas tiga subfamili, yaitu

Mimosoideae, Caesalpiniodeae, dan Papilionoideae (Faboideae).
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Contohnya Mimosoideae, yaitu Mimosa pudica, dan Leucaena

leucocephala. Contoh Caesalpineae, yaitu Caesalpinia

pulcherrima dan Delonix regia. Contoh Papilionoideae, yaitu

Arachis hypogea dan Crotalaria juncea.

f) Ordo Genitianales

(1) Famili Apocynaceae

Contohnya Catharanthus roseus dan Allamanda cathartica.

(2) Famili Compositae

Contohnya Lactuna sativa dan Chrysanthemum.

g) Ordo Piperales

Famili Piperaceae

Contohnya Piper betle dan Piper ningrum.

h) Ordo Rosales

Famili Rosaceae

Contohnya Rosa hybrida dan Malus sylvestris.

i) Ordo Solanales

Famili Solanaceae

Contohnya Datura metel dan Solanum lycopersicum.

j) Ordo Magnoliales

Famili Magnoliaceae

Contohnya Michelia champaca.

k) Ordo Caryophyllales

Famili Nyctaginaceae

Contohnya Bougainvillea spectabilis dan Mirabilis jalapa.

l) Ordo Nymphaeales

Famili Nymphaeaceae

Contohnya Nymphaea nouchali dan Nelumbium nelumbo.

m) Ordo Sapindales

Famili Rutaceae

Contohnya Citrus maxima dan Murraya paniculata.
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2) Monocotyledonae (Liliopsida)

Monocotyledonae (tumbuhan monokotil) memiliki bebrapa ciri,

yaitu sebagai berikut; keping biji tunggal atau satu, berkas vaskuler

pada batang bertipe kolateral tertutup, letak xilem dan floem tersebar

tidak teratur, pada umumnya akar dan batang tidak memiliki kambium

sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak tumbuh

membesar, namun ada pula tumbuhan monokotil yang berkambium

misalnya sisal (Agave sisalana), pada umumnya batang tidak

bercabang, memiliki rambut-rambut halus, dsn ruas-ruas pada batang

tampak jelas, berakar serabut, ujung akar dilindungi koleoriza dan

ujung batang dilindungi koleoptil, pada umumnya berdaun tunggal,

kecuali pada kelompok palem, urat daun sejajar atau melengkung dan

berpelepah daun, bagian bunga (kelopak, mahkota, benang sari)

berjumlah tiga atau kelipatan tiga.

Berikut contoh famili dalam suatu ordo pada kelas

Monocotyledonae (Liliopsida) serta contoh tumbuhannya.

a) Ordo Liliales

Famili Liliaceae

Contohnya Lilium regale dan bunga tulip.

b) Ordo Asparagales

(1) Famili Amaryllidaceae

Contohnya Polianthes tuberosa dan Zephyranthes rosea.

(2) Famili Orchidaceae

Contohnya Vanda tricolor, dan Spathoglottis plicata.

c) Ordo Arecales

Famili Palmae (Arecaceae)

Contohnya Metroxylon sagu, dan Cocos nucifera.

d) Ordo Poales

(1) Famili Graminae (Poaceae)

Contohnya Imperata cylindrica, dan Oryza sativa.

(2) Famili Bromeliaceae
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Contohnya Annas cosmosus.

e) Ordo Zingiberales

(1) Famili Musaceae

Contohnya Musa paradisiaca.

(2) Famili Zingiberaceae

Contohnya Zingiber officinale dan Alpinia galanga.

f) Ordo Caryophyllales

Famili Cactaceae

Contohnya Opuntia elatior.

g) Ordo Pandanales

Famili Pandanaceae

Contohnya Pandanus tectorius.

d. Peranan Angiospermae

Tumbuhan Angiospermae dapat dimanfaatkan untuk menunjang

kehidupan manusia, antara lain sebagai makanan pokok (padi, jagung,

ubi jalar, singkong), bahan sayuran (bayam, katuk, labu siam, kacang

panjang), dan bahan obatobatan (kina, jahe, kunyit, sambiloto, adas).

Namun demikian, ada pula tumbuhan Angiospermae yang merugikan,

misalnya rumput yang tumbuh liar dapat mengganggu pertumbuhan

tanaman budidaya pertanian.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan fenomena yang diselidiki. Penelitian ini memberikan paparan atau

gambaran secara terperinci mengenai kesulitan belajar dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kesulitan belajar biologi pada materi dunia tumbuhan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripif kualitatif dan

kuantitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menghasilkan data

deskriptif berupa tulisan naratif mengenai jenis-jenis kesulitan belajar siswa

berdasarkan indikator pembelajaran. Sedangkan pendekatan kuantitatif

menghasilkan data berupa angka-angka. Peneliti memperoleh data-data

tersebut melalui hasil angket yang telah dihitung besarnya persentase faktor-

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Dengan demikian,

penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci untuk mengungkap

jenis-jenis kesulitan belajar siswa dan faktor penyebab kesulitan belajar siswa

dalam memahami materi dunia tumbuhan.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kelas X E SMA Negeri 1 Sambas

Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015 yang telah mempelajari materi

dunia tumbuhan. Pemilihan kelas X E karena memiliki rata-rata nilai ulangan

akhir semester terendah dibandingkan kelas X lainnya. Hal ini diasumsikan

bahwa siswa pada kelas X E paling banyak mengalami kesulitan belajar.

37
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C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei. Penelitian ini

dilaksanakan melalui 2 kali pertemuan, yaitu pelaksanaan tes dan

pengisian angket.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian di SMA Negeri 1 Sambas

No. Hari/Tanggal Kegiatan

1. Senin, 23 Maret 2015 Observasi

2. Senin, 18 Mei 2015 Uji coba instrumen penelitian

3. Senin, 25 Mei 2015 Penelitian di kelas X E (tes
diagnostik)

4. Selasa, 26 Mei 2015 Penyebaran angket kesulitan belajar

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sambas. Alamat Jl.

Akhmad Sood No. 68 Sambas.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran adalah cara mengumpulkan data yang bersifat

kuantitatif. Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pengukuran dengan instrumen berupa tes tertulis (tes

diagnostik).

b. Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah cara mengumpulkan data

dengan tidak bertatapan langsung dengan sumber data. Teknik

komunikasi tidaklangsung yang digunakan dalam penelitian ini berupa

angket tertutup.
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2. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Tes

Tes pada umumnya digunakan untuk mengetahui dan mengukur

hasil belajar siswa melalui jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan

guru baik lisan maupun tulisan. Tes diagnostik yang digunakan dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dalam

memahami konsep materi plantae dari hasil tes yang diperolehnya. Tes

yang digunakan berbentuk pilihan ganda (multiple choice) beralasan

berjumlah 30 soal. Dimana siswa menjawab salah satu alternatif jawaban

dengan memberikan alasan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini, soal tes dibuat dengan 5 alternatif pilihan

jawaban. Dari 5 alternatif jawaban tersebut, maka siswa akan menjawab

dengan beberapa kemungkinan, yaitu:

1). Siswa memilih jawaban benar dan alasan juga benar

2). Siswa memilih jawaban benar dan alasannya salah

3). Siswa memilih jawaban salah dan alasannya benar

4). Siswa memilih jawaban salah dan alasannya salah

Dari kemungkinan jawaban di atas, dapat menunjukkan kesulitan

siswa dalam menyelesaikan soal. Ketika siswa mengalami kesulitan

mengerjakan soal yang diberikan dapat diasumsikan bahwa siswa

tersebut mengalami kesulitan belajar.

Tes diberikan kepada subjek penelitian yaitu siswa kelas X E SMA

Negeri 1 Sambas dimana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis

kesulitan belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal dunia tumbuhan

dengan  menentukan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal

tersebut. Sebelum tes dilaksanakan, dilakukan pengujian instrument

berupa :
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1) Validitas

Validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi.

Validitas isi mengandung arti bahwa suatu alat ukur dipandang valid

apabila sesuai dengan isi kurikulum yang hendak  diukur. Jika

keseluruhan soal sesuai dengan kurikulum, maka soal tersebut dapat

disimpulkan mempunyai validitas isi yang tinggi. Jika ada beberapa

soal yang tidak sesuai dengan kurikulum maka validitas isi soal

tergolong rendah.

Dalam penentuan tingkat validitas butir soal digunakan rumus

korelasi Product Moment Pearson dengan mengkorelasikan antara

skor yang didapat siswa pada suatu butir soal dengan skor total yang

didapat. Adapun rumus korelasi Product Moment Pearson adalah

sebagai berikut (Arikunto, 2013: 105) :
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Keterangan :
N   =   Banyaknya peserta tes
X   =   Skor test yang diperoleh
Y   =   Jumlah skor yang diperoleh
rxy= Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

Jika r hitung > dari r tabel, dengan nilai signifikansi 0,05, maka

butir soal dinyatakan valid. Begitu pula sebaliknya, jika r hitung < dari

r tabel, dengan nilai signifikansi 0,05, maka butir soal dikatakan tidak

valid. Sebanyak 40 soal yang diujicobakan, terdapat beberapa butir

soal yang dinyatakan valid dan tidak valid. Berikut adalah soal-soal

yang tergolong valid dan tidak valid.

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Validitas Butir Soal

No. Kriteria Jumlah Nomor Soal

1. Valid 31

2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,

38, 39
2. Tidak Valid 9 1, 4, 5, 10, 12, 15, 19, 36, 40
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2) Reliabilitas

Reliabilitas adalah ketetapan alat tersebut dalam menilai apa

yang dinilainya. Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai

reliabilitas tinggi apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang

konsisten dalam mengukur apa yang hendak diukur. Tes diagnostik

dilakukan dengan menggunakan rumus Kuder Richardson-21 (KR-

21). Adapun rumus dari KR-21 adalah sebagai berikut:

r11 = 1 − ( )
Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrument
k = Banyak butir soal
M = skor rata-rata
Vt = Varian total

Untuk menghitung varians dalam perhitungan reliabilitas

digunakan rumus sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )N
Keterangan:

Vt = varian skor total
N =  jumlah peserta tes(∑ ) = kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa

∑x2 = jumlah deviasi rerata kuadrat

Kriteria realibilitas (r11) yang digunakan adalah berdasarkan

kriteria besarnya korelasi yaitu:

Tabel 3.3 Nilai Koefisien Reliabilitas
Rentang Kriteria

0,8 < r11< 1,00 Sangat tinggi

0,6 0< r11< 0,79 Tinggi

0,40 < r11 <0,59 Cukup

0,20 < r11 <0,39 Rendah

r11 <0,19 Sangat rendah

Sumber : Arikunto (2013:89)
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Nilai reliabilitas untuk soal uji coba adalah sebesar 0,78 dengan

kriteria tinggi. Soal yan diujicobakan dapat digunakan untuk penelitian

seperti yang dikatakan (Suwarto, 2013) yaitu batas bawah koefisien

reliabilitas yang digunakan untuk suatu tes yang baik yaitu sebesar 0,7.

3) Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu

soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa dinyatakan dengan

indeks. Indeks ini biasa dinyatakan dengan proporsi besarnya antara 0,00

sampai dengan 1,00. Semakin besar indeks kesukaran berarti soal tersebut

semakin mudah. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal digunakan

rumus : P = BJS
Keterangan :

P    = Indeks kesukaran
B   = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul
JS  = Jumlah seluruh siswa peserta tes

Cara menentukan kriteria interprestasi tingkat kesukaran dapat dilihat

pada tabel 3.4 yaitu :

Tabel 3.4 Interprestasi Tingkat Kesukaran

Sumber : Sudjana (2014:137)

Berdasarkan data hasil ujicoba soal, terdapat beberapa soal yang

termasuk ke dalam kategori sukar, sedang dan mudah. Tingkat kesukaran

yang digunakan dalam tes diagnostik adalah tingkat kesukaran yang

tergolong dalam kriteria sedang. Hasil tingkat kesukaran dapat dilihat pada

tabel 3.5.

Tingkat Kesukaran (TK) Interprestasi atau Penafsiran TK

0,00 – 0,30 Sukar

0,31 – 0,70 Sedang

0,71 – 1,00 Mudah
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Tabel 3.5 Hasil Tingkat Kesukaran Soal

4) Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara peserta didik yang pandai (menguasai materi) dengan peserta didik

yang kurang pandai (kurang menguasai materi). Indeks daya pembeda

biasanya dinyatakan dengan proporsi. Semakin tinggi proporsi itu, maka

semakin baik soal tersebut membedakan antara peserta didik yang pandai

dan peserta didik yang kurang pandai. Rumus yang digunakan untuk

menghitung daya pembeda soal yaitu :

= − = −
Keterangan :

J   =  Jumlah peserta tes
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan
benar.

= Banyaknya peserta kelompok atas
= Banyaknya peserta kelompok bawah
= Proposisi peserta kelompok atas yang menjawab benar
= Proposisi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria Interprestasi atau daya pembeda dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interprestasi Daya Pembeda (DP)

Daya Pembeda (DP) Interprestasi atau penafsiran DP
0,00 – 0,20 Jelek
0,21 – 0,40 Cukup
0,41 – 0,70 Baik
0,71 – 1,00 Sangat baik

Sumber: Arikunto (2013: 232)

No. Tingkat Kesukaran Nomor Soal

1. Sukar 12, 15

2. Sedang 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 40

3. Mudah 4, 5, 10, 11, 19, 36
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Nilai daya pembeda yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai

yang lebih besar dari 0,21. Adapun hasil analisis butir soal yang

didapatkan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Hasil Daya Pembeda (DP)

No. Penafsiran DP Nomor Soal
1. Jelek 1, 4, 12, 15, 19, 40

2. Cukup
5, 8, 10, 11, 14, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33,

34, 36

3. Baik
2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26

30, 31, 35, 37. 38, 39,
4. Sangat baik 7

b) Angket/Kuesioner

Angket/kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah

angket/kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Setiap kuesioner dengan

pertanyaan tertutup, telah tersedia jawaban yang harus dipilih salah satu

diantaranya sebagai jawaban yang paling tepat (benar). Responden tidak

diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain dari jawaban-jawaban

yang tersedia.

Dalam penelitian ini validitas angket digunakan adalah validitas isi,

peneliti meminta bantuan empat orang dosen pendidikan biologi dan satu

orang guru bidang studi biologi yang mengajar di kelas X SMA Negeri 1

Sambas sebagai validator. Angket diberikan setelah subjek penelitian

menyelesaikan soal tes diagnostik. Fungsi angket dalam penelitian ini

adalah untuk memperoleh data penyebab kesulitan belajar siswa dalam

memahami materi plantae.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis terhadap data

hasil tes diagnostik dan hasil angket.

Langkah-langkah dalam analisis hasil tes diagnostik, yaitu :

a) Memeriksa dan menghitung skor dari setiap jawaban tes kepada

siswa. Diberlakukan kriteria penskoran yang sama untuk seluruh butir
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soal, yaitu memberi skor 1 untuk pemilihan jawaban dan alasan yang

benar dan skor 0 untuk kemungkinan lainnya (jawaban salah dengan

alasan benar atau jawaban benar dengan alasan salah atau jawaban

dan alasan keduanya salah)

b) Pemberian nilai pada hasil pekerjaan siswa. Adapun rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut(Arikunto, 2009:236):

Nilai = x 100
c) Pengelompokkan siswa yang mengalami ketidaktuntasan

d) Langkah-langkah dalam analisis hasil tes diagnostik, yaitu

menghitung persentase siswa yang mengalami kesulitan untuk tiap

indikator. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai

berikut(Buchori, 2000:3):

% Kesulitan = x 100%
e) Membuat tabel yang  berisi persentase siswa yang mengalami

kesulitan belajar per indikator soal.

f) Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan belajar

yaitu (Arikunto, 2010:28):

Angka 0% - 20% = Sangat rendah
Angka 21%- 40% = Rendah
Angka 41% - 60% = Cukup tendah
Angka 61% - 80% = Tinggi
Angka 81% – 100%  = Sangat tinggi

Langkah-langkah dalam analisis hasil angket yaitu :

a) Memeriksa dan menghitung skor dari setiap jawaban yang dipilih oleh

siswa pada angket yang telah diberikan. Skor untuk pernyataan positif

yaitu 4-3-2-1, sedangkan untuk pernyataan negatif yaitu 1-2-3-4.

b) Merekapitulasi skor yang diperoleh tiap siswa

c) Membuat kalimat naratif berdasarkan hasil analisis yang diperoleh

dari hasil angket. Rumus yang digunakan untuk mencari faktor yang

mempengaruhi kesulitan belajar adalah sebagai berikut

(Purwanto,2010:102):
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%  Pengaruh  = x 100%
d) Melakukan interpretasi skor angket dengan menggunakan skala

Likert. Adapun rumus yang  digunakan sebagai berikut (Riduwan,

2008:97):

Angka 0% - 20% = Sangat berpengaruh
Angka 21%- 40% = Berpengaruh
Angka 41% - 60% = cukup berpengaruh
Angka 61% - 80% = Tidak berpengaruh
Angka 81% – 100%  = Sangat tidak berpengaruh

penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan, meliputi reduksi

data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan

kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).

1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta

membuang yang tidak perlu. Reduksi dalam penelitian ini yaitu pada saat

mengambil lembar jawaban tes diagnostik dan angket siswa, terlebih

dahulu melihat kelengkapan jawaban sehingga tidak mempengaruhi data

yang akan di analisis.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk tabel, grafik dan

teks naratif. Tabel yang disajikan berisi data persentase jumlah siswa yang

mengalami kesulitan belajar dan rekapitulasi hasil angket untuk

mengetahui penyebab atau faktor-faktor terjadinya kesulitan belajar. Data

yang disajikan dalam bentuk tabel meliputi persentase jumlah siswa yang

mengalami kesulitan belajar per indikator berdasarkan hasil tes. Kemudian

teks naratif yang disajikan berisi penjelasan mengenai jenis-jenis kesulitan

belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (conclusion drawing/verification)

Dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan dalam bentuk

deskriptif sebagai laporan penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai
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sumber data (informan), baik melalui pengamatan dan wawancara,

dijadikan satu untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah memperoleh data yang dianalisis.

Kesimpulan yang ditarik berupa data yang mengungkapkan penjelasan

adanya kesulitan belajar dan penyebab adanya kesulitan belajar.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas

yang terdiri dari triangulasi dan member chek.

1. Triangulasi

Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah

triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Pemeriksaan melalui sumber, peneliti membandingkan

hasil wawancara dari guru, siswa yang mengalami kesulitan dan siswa

yang tidak mengalami kesulitan. Tujuannya adalah agar data yang

didapatkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi

kesalahpahaman data antara pemberi data. Setelah data diperoleh,

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) dengan sumber data

tersebut.

2. Member Check

Member Chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Hasil pengecekan data dari 2 siswa yaitu mereka

yang tidak mengalami kesulitan, mereka membenarkan apa yang

disampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Selain

itu pengecekan juga dilakukan kepada guru yang mengajar mata pelajaran

biologi kelas X.



48

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap tentang kesulitan belajar siswa pada materi

dunia tumbuhan. Indikator materi dunia tumbuhan diidentifikasi dari hasil tes

diagnostik sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar

siswa dilihat dari hasil angket.

1. Tingkat Kesulitan Belajar Siswa

Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar jika hasil belajar yang

diperoleh siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang

telah ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 70. Untuk mendeskripsikan

kesulitan belajar siswa pada materi dunia tumbuhan digunakan 30 butir

soal tes diagnostik yang diberikan kepada 38 siswa. Hasil tes diagnostik

dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Tes Diagnostik

Keterangan Siswa Persentase

Jumlah siswa tuntas 2 5,26%

Jumlah siswa tidak tuntas 36 94,74%

Berdasarkan tabel 4.1, terdapat 36 siswa yang tidak tuntas dan hanya

2 siswa yang tuntas. Siswa yang tuntas yaitu siswa yang mencapai nilai

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70, sedangkan siswa yang tidak

tuntas yaitu siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria yang

ditentukan. Banyaknya siswa yang tidak tuntas menunjukkan bahwa siswa

tersebut mengalami kesulitan belajar pada materi dunia tumbuhan.

Kesulitan belajar yang dialami siswa hanya terdapat pada konsep tertentu

saja. Pada beberapa konsep materi dunia tumbuhan yang diujikan dapat

dikuasai oleh seluruh siswa dan ada pula pada beberapa konsep tertentu

sulit dikuasai sebagian besar siswa.

48
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Berdasarkan jawaban siswa pada hasil tes diagnostik, peneliti dapat

mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada soal yang

diberikan. Hasil identifikasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal dunia tumbuhan berdasarkan jawaban siswa pada hasil tes yang

diberikan kepada 38 siswa, dapat diketahui jumlah siswa yang salah dalam

menjawab soal pada setiap indikator soal. Persentase tingkat kesulitan

belajar siswa per indikator dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Tingkat Kesulitan Belajar Siswa Per Indikator

No. Indikator
Siswa Yang

Menjawab Salah (%)
Kriteria

1. Mengidentifikasi ciri-ciri

umum plantae (dunia

tumbuhan)

25 Rendah

2. Menyebutkan dan menjelaskan

ciri-ciri tumbuhan lumut, paku

dan berbiji

59,21 Cukup tinggi

3. Menjelaskan struktur tubuh

tumbuhan lumut, paku dan

berbiji

50,44 Cukup tinggi

4. Menjelaskan cara-cara

perkembangbiakan  tumbuhan

lumut,  paku dan  berbiji.

53,76 Cukup tinggi

5. Menyusun klasifikasi dari

divisi-divisi dalam dunia

tumbuhan
62,63 Tinggi

6. Membedakan tumbuhan

lumut, paku dan biji

berdasarkan ciri-cirinya

39,47 Rendah

7. Menjelaskan peranan anggota

Dunia Tumbuhan bagi

kehidupan

45,61 Cukup tinggi

% Rata-rata siswa yang menjawab
salah

48,02 Cukup tinggi
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Dalam penguasaan materi dunia tumbuhan, siswa harus menguasai

tujuh indikator yang terdapat dalam silabus mata pelajaran biologi. Tujuh

indikator tersebut adalah mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae (dunia

tumbuhan), menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut, paku

dan berbiji, menjelaskan struktur tubuh tumbuhan lumut, paku dan berbiji,

menjelaskan cara-cara perkembangbiakan  tumbuhan lumut, paku dan

berbiji, menyusun klasifikasi dari divisi-divisi dalam dunia tumbuhan,

membedakan tumbuhan lumut, paku dan biji berdasarkan ciri-cirinya, dan

menjelaskan peranan anggota dunia tumbuhan bagi kehidupan.

Dari hasil analisis dan perhitungan terhadap soal hasil tes diagnostik

siswa per indikator pembelajaran didapatkan bahwa tidak terdapat soal

yang dikategorikan ke dalam sangat rendah sedangkan kategori sangat

tinggi terdapat pada indikator struktur tubuh tumbuhan lumut, paku dan

berbiji.

Terdapat tujuh indikator pembelajaran pada materi dunia tumbuhan.

Tiap-tiap indikator memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hasil

analisis yang dilakukan didapatkan bahwa tingkat kesulitan siswa pada

kriteria sangat rendah sebesar 0%, rendah sebesar 55,8%, cukup tinggi

sebesar 48,4%, tinggi sebesar 32,8%, dan sangat tinggi sebesar 17%.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar

Faktor penyebab kesulitan belajar siswa didapatkan dari hasil

analisis terhadap hasil angket yang telah diberikan. Faktor yang

mempengaruhi kesulitan belajar siswa dari angket tersebut ditinjau dari

faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut menimbulkan

pengaruh yang cukup besar bagi keberhasilan siswa tersebut dalam

kegiatan pembelajaran. Hasil analisis angket (Lampiran C-3), diperoleh

persentase pengaruh serta kualifikasi pada masing-masing faktor-faktor

penyebab kesulitan belajar siswa pada materi dunia tumbuhan. Persentase

pengaruh dan kualifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa

dijelaskan sebagai berikut :
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a. Faktor Internal

Fakor internal yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari empat

aspek yaitu minat, motivasi, kebiasaan belajar dan kesehatan. Hasil

analisis faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa

dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Persentase Pengaruh Faktor Internal Yang Mempengaruhi
Kesulitan Belajar Siswa

No. Aspek Indikator Persentase
Pengaruh (%)

Kriteria

1. Minat a. Ketertarikan pada

pembelajaran

biologi

57,46 Cukup

b. Sikap terhadap

pembelajaran

biologi

63,03 Lemah

2. Motivasi a. Perhatian terhadap

pembelajaran

biologi

71,05 Lemah

b. Usaha untuk

belajar
54,04 Cukup

3. Kebiasaan

belajar

Kesiapan belajar
50,13 Cukup

4. Kesehatan Pengaruh kondisi tubuh

pada saat belajar
59,08 Cukup

Rata-rata 59,13 Cukup

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa faktor internal yang meliputi aspek

minat, motivasi, kebiasaan belajar dan kesehatan diperoleh rata-rata

persentase pengaruh sebesar 59,13%. Persentase pengaruh faktor internal

ini termasuk ke dalam kriteria cukup, sehingga dapat diartikan bahwa

faktor internal dapat mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada materi

dunia tumbuhan (Plantae). Namun terdapat dua indikator yang

dikategorikan pengaruhnya lemah yaitu indikator sikap terhadap

pembelajaran biologi dan perhatian terhadap pembelajaran biologi.

Persentase indikator sikap terhadap pembelajaran biologi yang didapatkan
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sebesar 63,03% sedangkan persentase indikator perhatian terhadap

pembelajaran biologi yang didapatkan sebesar 71,05%. Dua indikator ini

tidak dimasukkan ke dalam faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar

dikarenakan pengaruh yang diberikan termasuk lemah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari

empat aspek yaitu metode pembelajaran, media pembelajaran, sarana

dan prasarana, dan lingkungan keluarga. Persentase pengaruh faktor

eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dapat dilihat

pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Persentase Pengaruh Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi
Kesulitan Belajar Siswa

No. Aspek Indikator Persentase
Pengaruh (%)

Kriteria

1. Metode

pembelajaran
Penggunaan metode

pembelajaran
56,12 Cukup

2. Media

pembelajaran
Penggunaan media

pembelajaran
56,45 Cukup

3. Sarana dan

prasarana

a. Fasilitas yang ada

(laboratorium atau

perpustakaan)

62,56 Lemah

b. Ruang belajar 65 Lemah

4. Lingkungan

Keluarga
Pengaruh keluarga 53,85 Cukup

Rata-rata 58,8 Cukup

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa faktor eksternal yang meliputi aspek

metode pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana,

lingkungan keluarga diperoleh rata-rata persentase pengaruh sebesar

58,8%. Persentase pengaruh faktor eksternal ini termasuk ke dalam

kategori cukup, sehingga dapat diartikan bahwa faktor eksternal dapat

mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada materi dunia tumbuhan
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(Plantae). Namun, pada aspek sarana dan prasarana tidak dikategorikan

kedalam aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dikarenakan

persentase pengaruh yang diperoleh dikategorikan lemah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Kesulitan Belajar Siswa

Dari hasil tes diagnostik yang diberikan kepada 38 orang siswa,

hanya 2 orang siswa yang yang mencapai nilai KKM yaitu 70, sedangkan

36 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Hal ini mengindikasikan

adanya kesulitan belajar, sesuai dengan pendapat Suwatno (2008:93),

siswa yang tidak dapat mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh pihak

sekolah menunjukkan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar.

Kesulitan belajar adalah suatu keadaan dimana siswa tidak belajar

sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan

tertentu dalam proses pembelajaran (Djamarah, 2008:235).

Kesulitan belajar siswa dapat dilihat dari besarnya persentase

kesulitan belajar per indikator. Besarnya tingkat kesulitan belajar untuk

ketujuh indikator materi dunia tumbuhan yaitu mengidentifikasi ciri-ciri

umum plantae (dunia tumbuhan) sebesar 25%, menyebutkan dan

menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut sebesar 59,21%, paku dan berbiji,

menjelaskan struktur tubuh tumbuhan lumut, paku dan berbiji sebesar

50,44%, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan  tumbuhan lumut,

paku dan berbiji sebesar 53,76%, menyusun klasifikasi dari divisi-divisi

dalam dunia tumbuhan sebesar 62,63%, membedakan tumbuhan lumut,

paku dan biji berdasarkan ciri-cirinya sebesar 39,47%, dan menjelaskan

peranan anggota dunia tumbuhan bagi kehidupan sebesar 45,61%.

Berdasarkan tabel 4.2 kesulitan siswa dalam menjawab soal tes

diagnostik yang diberikan pada materi dunia tumbuhan bervariasi. Tingkat

kesulitan belajar siswa dalam menjawab soal tes diagnostik berada dalam

empat kategori dari lima kategori yaitu rendah, cukup tinggi, tinggi dan

sangat tinggi.
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Soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi terdapat pada

11 butir soal dengan indikator yang berbeda meliputi nomor 4, 7, 9, 11, 13,

17, 21, 22, 23, 24 dan 29. Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 4, 21

dan 22 berkaitan dengan indikator menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri

tumbuhan lumut, paku dan berbiji. Pada soal nomor 4 konsep yang

diujikan adalah ciri-ciri tumbuhan lumut. Sebanyak 12 siswa (33,33%)

menjawab pilihan E yaitu bersifat diploid, padahal jawaban yang

sebenarnya adalah belum berakar sejati. Berkormus artinya belum berakar

sejati sehingga sudah jelas jawabannya adalah belum berakar sejati.

Soal nomor 21 konsep yang diujikan adalah ciri-ciri tumbuhan

berbiji. Sebanyak 10 siswa (27,78%) menjawab kulit buah dengan alasan

kulit buah merupakan pelindung buah. Kulit buah letaknya paling luar dari

bagian buah. Jawaban yang sebenarnya adalah bakal buah. Dimana bakal

buah akan menutupi bakal biji. Soal nomor 22 konsep yang diujikan juga

ciri tumbuhan monokotil. Pada konsep ini sebanyak 14 siswa (38,89%)

menjawab biji berkeping satu, akar serabut, bagian bunga kelipatan 4,5

atau kelipatannya. Biji berkeping satu, akar serabut merupakan ciri

tumbuhan monokotil namun bagian bunga kelipatan 4,5 atau kelipatannya

bukan ciri tumbuhan monokotil. Jawaban yang tepat adalah tulang daun

sejajar, akar serabut dan berkas vaskuler tersebar.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 17 berkaitan dengan

indikator menjelaskan struktur tubuh tumbuhan lumut, paku dan berbiji.

Konsep yang diujikan pada soal nomor 17 adalah menunjukkan struktur

bagian tumbuhan paku secara berurutan. Sebanyak 14 siswa (38,89%)

menjawab strobilus dan sorus. Stobilus adalah bagian dari tumbuhan

berbiji sedangkan yang ditanyakan adalah tumbuhan paku. Bagian yang

ditunjuk pada gambar tersebut adalah sorus dan sporofil. Sorus adalah

kumpulan dari sporangium sedangkan sporofil adalah bagian tumbuhan

paku yang menghasilkan spora.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 9, 11 dan 29 berkaitan

dengan indikator menjelaskan cara-cara perkembangbiakan  tumbuhan
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lumut, paku dan berbiji. Soal nomor 9 konsep yang diujikan adalah cara

perkembangbiakan tumbuhan paku. Sebanyak 16 siswa (44,44%)

menjawab selain paku heterospora. Paku heterospora merupakan

tumbuhan paku yang terbentuk dari peleburan mikrospora dan

makrospora. Soal nomor 11 juga menanyakan mengenai cara

perkembangbiakan tumbuhan paku. Pada soal ini sebanyak 11 siswa

(30,56%) menjawab paku homospora. Paku homospora tidak

menghasilkan spora berjenis jantan dan betina secara bersamaan namun

menghasilkan jantan atau betina saja. Jawaban yang tepat untuk soal

nomor 11 adalah paku peralihan.

Soal nomor 29 konsep yang diujikan adalah cara perkembangbiakan

tumbuhan berbiji khususnya tumbuhan berbiji tertutup. Sebanyak 18 siswa

(50%) menjawab selain 2 sel sperma. Inti generatif yang terdapat di dalam

serbuk sari akan berkembang membentuk 2 sel sperma.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 13 dan 23 berkaitan dengan

indikator menyusun klasifikasi dari divisi-divisi dalam dunia tumbuhan.

Soal nomor 13 konsep yang diujikan adalah klasifikasi tumbuhan paku.

Sebanyak 6 siswa (16,67%) menjawab psilopsida. Padahal jawaban yang

sebenarnya adalah lycopsida. Ciri-ciri yang dijelaskan pada soal yaitu

tumbuhan dengan ciri-ciri batang berbentuk seperti kawat, daun seperti

rambut atau sisik, memiliki strobilus yang mengandung sporangia pada

ujung cabang-cabang batang. Ciri-ciri batang berbentuk seperti kawat

merupakan ciri khas dari paku kawat atau lycopsida.

Soal nomor 23 konsep yang diujikan yaitu klasifikasi tumbuhan

berbiji. Sebanyak 13 siswa ( 36,11%) menjawab gnetinae. Gnetinae adalah

salah satu subdivisi gymnospermae. Jawaban yang tepat untuk soal nomor

23 adalah pinaceae.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 7 dan 24 berkaitan dengan

indikator menjelaskan peranan anggota dunia Tumbuhan bagi kehidupan.

Konsep yang diujikan pada soal nomor 7 yaitu peranan tumbuhan lumut di

alam. Sebanyak 18 siswa (50%) menjawab selain vegetasi perintis.
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Vegetasi perintis artinya tumbuhan lumut merupakan tumbuhan awal yang

tumbuh di alam setelah lichen (lumut kerak). Soal nomor 24 konsep yang

diujikan adalah peranan tumbuhan berbiji dalam kehidupan. Sebanyak 9

siswa (25%) menjawab obat-obatan. Manfaat tumbuhan Gnetum gnemon

(melinjo) lebih dikenal sebagai bahan makanan seperti emping, sayuran

dan lain-lain.

Soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan sulit terdapat pada 8 butir

soal dengan indikator yang berbeda meliputi nomor 3, 6, 8, 19, 25, 26, 27

dan 28. Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 3 berkaitan dengan

indikator menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut, paku

dan berbiji.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 6 dan 8 berkaitan dengan

indikator menjelaskan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan lumut,

paku dan berbiji. Pada soal nomor 6 konsep yang diujikan adalah cara

reproduksi tumbuhan lumut. Sebanyak 11 siswa (30,56%) menjawab

fertilisasi, jawaban yang sebenarnya adalah gammae cup. Reproduksi

aseksual lumut hati adalah dengan cara menjatuhkan gammae cup ke

lingkungan yang sesuai. Pada soal nomor 8 adalah ciri tumbuhan paku

berdasarkan perkembangbiakannya. Sebanyak 16 siswa (44,44%)

menjawab paku peralihan. Tumbuhan paku yang memiliki dua macam

daun yang berbeda ukuran dan bentuknya adalah paku heterofil.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 19 berkaitan dengan

indikator menjelaskan struktur tubuh tumbuhan lumut, paku dan berbiji.

Konsep yang diujikan pada soal nomor 19 yaitu struktur tumbuhan berbiji.

Sebanyak 10 siswa (27,78%) menjawab termasuk tumbuhan palem-

paleman. Padahal jawaban yang tepat adalah memiliki strobilus jantan dan

betina. Gambar yang ditampilkan pada soal terlihat cukup jelas yaitu

tanaman pinus yang memiliki strobilus.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 25 berkaitan dengan

indikator membedakan tumbuhan lumut, paku dan biji berdasarkan ciri-

cirinya. Konsep yang diujikan pada soal nomor 25 yaitu membedakan
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tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan. Sebanyak 18 siswa (50%)

siswa menjawab dikotil. Ciri-ciri yang disebutkan adalah batang

bercabang, berakar tunggang, berdaun, berbiji dan terdapat strobilus. Ciri

tersebut dimiliki oleh tumbuhan gymnospermae.

Kesulitan belajar siswa pada soal nomor 26, 27 dan 28 berkaitan

dengan indikator menyusun klasifikasi dari divisi-divisi dalam dunia

tumbuhan. Soal nomor 26 konsep yang diujikan adalah menentukan ciri-

ciri tanaman dikotil. Sebanyak 10 siswa (27,78%) menjawab kelopak

bunga kelipatan 3. Padahal jawaban yang tepat adalah jaringan pembuluh

membentuk satu lingkaran. Soal nomor 27 konsep yang diujikan adalah

klasifikasi anggota coniferophyta. Sebanyak 13 siswa (36,11%) menjawab

Gingko biloba. Jawaban yang sebenarnya adalah Welwitschia. Soal nomor

28 konsep yang diujikan adalah klasifikasi tumbuhan gymnospermae.

Sebanyak 12 siswa (33,33%) menjawab menyerupai palem namun bukan

palem sejati. Salah satu ciri dari tumbuhan coniferales adalah mempunyai

alat reproduksi berupa konus.

Soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan sangat sulit terdapat pada

1 butir soal yaitu nomor 16 dengan indikator menjelaskan struktur tubuh

tumbuhan lumut, paku dan berbiji. Kesulitan belajar siswa pada soal

nomor 16 berkaitan dengan indikator menjelaskan struktur tubuh

tumbuhan lumut, paku dan berbiji. Konsep yan diujikan pada soal nomor

16 adalah struktur tumbuhan paku. Sebanyak 15 siswa (41,67%)

menjawab rhizoma, padahal jawaban yang sebenarnya adalah circinnatus

yaitu daun muda yang menggulung pada tumbuhan paku.

Dari ketujuh indikator yang terdapat pada materi dunia tumbuhan,

kategori yang cukup tinggi terdapat 11 soal, kategori tinggi 8 soal dan

kategori sangat tinggi 1 soal.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar

Data hasil angket dalam penelitian ini digunakan untuk

mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa
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pada materi dunia tumbuhan kelas X SMA Negeri 1 Sambas. Berdasarkan

hasil analisis data angket (Lampiran C-3), diperoleh persentase dan kriteria

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada materi dunia

tumbuhan. Angket penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri

dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor

internal terdiri dari empat aspek meliputi minat, motivasi, kebiasaan

belajar, kesehatan. Sedangkan untuk faktor eksternal juga terdiri dari

empat aspek meliputi metode pembelajaran, media pembelajaran, sarana

dan prasarana dan lingkungan keluarga. Setiap aspek dalam penelitian ini

dikembangkan menjadi beberapa indikator yang dapat mengukur penyebab

kesulitan belajar siswa pada materi dunia tumbuhan. Jika dibandingkan

antara kedua faktor tersebut ternyata faktor internal lebih mendominasi

dalam menyebabkan kesulitan belajar yang dialami siswa kelas X SMA

Negeri 1 Sambas dibandingkan dengan faktor eksternal. Penjabaran faktor

penyebab kesulitan belajar siswa pada masing-masing aspek dapat dibahas

sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa

itu sendiri. Faktor inetrnal meliputi minat, motivasi, kebiasaan belajar,

kesehatan. Ada dua aspek yang faktor internal yang cukup berpengaruh

terhadap kesulitan belajar siswa yaitu kebiasaan belajar dan kesehatan.

Sedangkan aspek lainnya yang memiliki dua indikator memiliki kriteria

cukup berpengaruh dan lemah dalam mempengaruhi kesulitan belajar

siswa.

Persentase pengaruh indikator terhadap kesulitan belajar siswa

didapatkan persentase terendah adalah 50,13% yang termasuk kedalam

kriteria indikator yang cukup berpengaruh. Sedangkan persentase

tertinggi adalah 71,05% yang termasuk kedalam kriteria yang

pengaruhnya lemah. Secara umum, setiap indikator memiliki persentase

yang termasuk kedalam cukup berpengaruh. Persentase pengaruh faktor
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internal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dapat disajikan

pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Pengaruh Faktor Internal yang Mempengaruhi
Kesulitan Belajar Siswa

Aspek minat merupakan aspek yang mempengaruhi kesulitan

belajar siswa. Aspek minat dalam penelitian ini terdiri dari dua

indikator, yaitu ketertarikan pada pembelajaran biologi dan sikap

terhadap pembelajaran biologi. Persentase yang diperoleh untuk

indikator ketertarikan pada pembelajaran biologi yaitu sebesar 57,46%

dengan kriteria cukup sedangkan indikator sikap terhadap pembelajaran

biologi diperoleh persentase sebesar 63,03% dengan kriteria lemah.

Berdasarkan pernyataaan yang diberikan untuk indikator

ketertarikan pada pembelajaran biologi dengan persentase 57,46%,

siswa lebih banyak menjawab kadang-kadang merasa kurang

bersemangat dan tidak tertarik dalam mengerjakan soal-soal biologi

khususnya materi dunia tumbuhan. Sehingga indikator ketertarikan

pada pembelajaran biologi dikatakan cukup berpengaruh terhadap

kesulitan belajar siswa. Meskipun demikian, sebagian kecil siswa ada

yang menjawab tertarik pada pembelajaran biologi pada materi dunia

tumbuhan. Selanjutnya, indikator  sikap terhadap pembelajaran biologi

dengan persentase pengaruh 63,03% dimasukkan kedalam kategori
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lemah. Persentase pengaruh yang lemah artinya siswa pada saat

pembelajaran biologi pada materi dunia tumbuhan memiliki sikap yang

baik meskipun sebagian kecil siswa belum memiliki sikap yang baik

seperti bertanya pada guru mata pelajaran. Selain itu, perlu adanya

perubahan dari pola belajar siswa dan upaya yang dilakukan oleh guru

untuk meningkatkan minat belajar dari siswa sehingga bisa

meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Hal ini senada dengan

pendapat Dalyono (2007:235), dimana minat belajar yang besar

cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar

yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah.

Aspek motivasi merupakan aspek kedua yang termasuk kedalam

faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar siswa. Dalam

angket penelitian, aspek ini terdiri dari dua indikator yaitu perhatian

terhadap pembelajaran biologi dan usaha untuk belajar biologi.

Berdasarkan hasil angket, indikator perhatian terhadap pembelajaran

biologi mendapat persentase 71,05% dengan kriteria pengaruh yang

lemah. Sehingga untuk indikator ini tidak termasuk kedalam kategori

berpengaruh. Sebagian besar menjawab memperhatikan guru saat

pembelajaran biologi berlangsung. Indikator selanjutnya usaha untuk

belajar biologi memperoleh persentase sebesar 54,04% dengan kriteria

cukup berpengaruh. Pada indikator ini terlihat bahwa secara umum

siswa kurang berusaha dalam memahami pelajaran biologi. Hal ini

ditunjukkan dengan siswa yang tidak mengerjakan sendiri soal yang

diberikan oleh guru.

Aspek kebiasaan belajar menjadi aspek yang mempengaruhi

kesulitan belajar yang dialami siswa. Angket penelitian mengenai aspek

kebiasaan belajar memperoleh persentase sebesar 50,13% dengan

kriteria cukup berpengaruh. Hal ini ditunjukkan dengan kebiasaan siswa

yang memiliki cara belajar yang tidak teratur sehingga menyebabkan

kesulitan dalam belajar. Menurut Aunurrahman (2008:76) kebiasaan

belajar seperti ini akan mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.
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Aspek selanjutnya yaitu aspek kesehatan yang berkaitan dengan

pengaruh kondisi tubuh siswa pada saat belajar. Aspek kesehatan ini

memperoleh persentase sebesar 59,08% dengan kualifikasi cukup

berpengaruh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh

Kristinova bahwa kesehatan dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa

ditunjukkan dengan 13,33% siswa sering menderita sakit sehingga

terpaksa tidak masuk sekolah.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dilihat bahwa

terdapat empat indikator pada faktor internal siswa termasuk kedalam

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dengan kriteria

cukup berpengaruh. Adapun indikator yang cukup berpengaruh pada

kesulitan belajar siswa adalah kurangnya ketertarikan siswa pada

pembelajaran biologi, usaha untuk belajar biologi, kesiapan belajar dan

pengaruh kondisi tubuh pada saat belajar. Sedangkan indikator yang

pengaruhnya lemah ada dua indikator yaitu sikap terhadap

pembelajaran biologi dan perhatian terhadap pembelajaran biologi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa.

Faktor eksternal meliputi metode pembelajaran, media pembelajaran,

sarana dan prasarana dan lingkungan keluarga. Ada beberapa aspek

pada faktor eksternal yang cukup berpengaruh terhadap kesulitan

belajar siswa yaitu metode pembelajaran, media pembelajaran dan

lingkungan keluarga. Sedangkan aspek lainnya yaitu sarana dan

prasarana  memiliki dua indikator yang memiliki kriteria lemah dalam

mempengaruhi kesulitan belajar siswa.

Persentase pengaruh faktor eksternal terhadap kesulitan belajar

siswa didapatkan persentase terendah adalah 53,85% yang termasuk ke

dalam kriteria indikator yang cukup berpengaruh. Sedangkan persentase

tertinggi adalah 65% yang termasuk kedalam kriteria yang pengaruhnya

lemah. Secara umum, setiap indikator memiliki persentase berbeda
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yang termasuk kedalam cukup berpengaruh. Persentase pengaruh faktor

eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dapat disajikan

pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Pengaruh Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kesulitan
Belajar Siswa

Aspek metode pembelajaran merupakan aspek dari faktor

eksternal pertama yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Aspek

metode pembelajaran ini ditinjau dari penggunaan metode pembelajaran

di kelas. Persentase pengaruh dari penggunaan metode pembelajaran

yaitu sebesar 56,12% dengan kriteria cukup berpengaruh. Sehingga

dapat dikatakan bahwa metode yang diterapkan guru lebih dominan

menggunakan metode ceramah yang menyebabkan siswa kurang

tertarik dengan materi dunia tumbuhan. Oleh karenanya metode

mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan

siswa.

Aspek yang kedua yaitu aspek media pembelajaran. Hasil angket

menunjukkan bahwa indikator penggunaan media pembelajaran

mendapat persentase sebesar 56,45%. Indikator ini termasuk ke dalam
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kriteria cukup berpengaruh. Hal ini ditunjukkan dari hasil jawaban

angket yang menyatakan bahwa media yang digunakan guru pada saat

pembelajaran di kelas kadang-kadang menampilkan media yang

menarik kadang-kadang kurang menarik. Sehingga siswa kurang

maksimal dalam memahami pembelajaran. Sedangkan hasil yang

didapatkan data dari guru bidang studi biologi adalah materi dunia

tumbuhan diajarkan oleh dua orang guru biologi sehingga perbedaan

cara mengajar guru tersebut juga mempengaruhi proses belajar siswa.

Selain itu, cakupan materi dunia tumbuhan juga lebih luas

dibandingkan materi-materi sebelumnya. Hal ini menyebabkan cara

penyampaian materi yang kurang maksimal dan lebih memilih

menggunakan metode ceramah.

Aspek faktor eksternal yang diteliti selanjutnya adalah aspek

sarana dan prasarana. Aspek ini ditinjau dari dua indikator yaitu

fasilitas yang ada baik laboratorium maupun perpustakaan dan ruang

belajar yang ditempati siswa. Indikator pertama dalam aspek sarana

dan prasarana adalah fasilias yang ada baik laboratorium maupun

perpustakaan. Kelengkapan laboratorium dan perpustakaan dalam

rangka menunjang proses pembelajaran biologi khususnya materi dunia

tumbuhan. Indikator ini mendapat persentase sebesar 62,56% dengan

kriteria pengaruh yang lemah, sehingga indikator ini tidak termasuk hal

yang mempengaruhi kesulitan belajar yang dialami siswa.

Indikator selanjutnya dari aspek sarana dan prasarana yaitu ruang

belajar memiliki persentase sebesar 65% dengan kriteria pengaruh yang

lemah. Artinya indikator ini tidak signifikan mempengaruhi kesulitan

belajar siswa karena pengaruhnya yang lemah. Diihat dari hasil jawaban

angket siswa, ruang belajar yang ditempati siswa memiliki lantai yang

bersih, ventilasi udara yang cukup dan pencahayaan yang cukup

sehingga berpengaruh pada semangat siswa pada saat belajar.

Aspek terakhir yang ditinjau pada faktor eksternal yaitu

lingkungan keluarga meliputi pengaruh keluarga dalam mendukung
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siswa untuk belajar dirumah. Persentase yang diperoleh untuk indikator

pengaruh keluarga yaitu sebesar 53,85% dengan kriteria cukup

berpengaruh. Hal ini menunjukkan peranan keluarga sangat penting

dalam pengaruh proses pembelajaran siswa dirumah. Lingkungan

keluarga merupakan tempat dimana siswa dapat belajar lebih lama

dibandingkan di sekolah, sehingga siswa memerlukan suasana rumah

yang kondusif.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dilihat bahwa

terdapat tiga indikator pada faktor eksternal siswa termasuk ke dalam

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dengan kriteria

cukup berpengaruh. Adapun indikator yang cukup berpengaruh pada

kesulitan belajar siswa adalah kurangnya penggunaan metode dan

media pembelajaran di kelas serta lingkungan keluarga siswa.

Sedangkan indikator yang pengaruhnya lemah ada dua indikator yaitu

fasilitas yang ada baik itu laboratorium maupun perpustakaan dan ruang

belajar.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas X

SMA Negeri 1 Sambas Tahun Pelajaran 2014/2015 pada materi dunia

tumbuhan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa pada materi dunia tumbuhan

di kelas X SMA Negeri 1 Sambas yaitu :

a. Kesulitan belajar siswa pada indikator mengidentifikasi ciri-ciri umum

plantae (dunia tumbuhan) sebesar 25% dengan kriteria rendah.

b. Kesulitan belajar siswa pada indikator menyebutkan dan menjelaskan

ciri-ciri tumbuhan lumut, paku dan berbiji 59,21% dengan kriteria

cukup tinggi.

c. Kesulitan belajar siswa pada indikator menjelaskan struktur tubuh

tumbuhan lumut, paku dan berbiji 50,44% dengan kriteria cukup

tinggi.

d. Kesulitan belajar siswa pada indikator menjelaskan cara-cara

perkembangbiakan  tumbuhan lumut,  paku dan  berbiji 53,76%

dengan kriteria cukup tinggi.

e. Kesulitan belajar siswa pada indikator menyusun klasifikasi dari

divisi-divisi dalam dunia tumbuhan 62,63% dengan kriteria tinggi.

f. Kesulitan belajar siswa pada indikator membedakan tumbuhan lumut,

paku dan biji berdasarkan ciri-cirinya 39,47% dengan kriteria rendah.

g. Kesulitan belajar siswa pada indikator menjelaskan peranan anggota

Dunia Tumbuhan bagi kehidupan 45,61% dengan kriteria cukup

tinggi.

2. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa pada materi dunia tumbuhan

berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu masing-masing

sebesar 59,13% dan 58,8%. Penyebab kesulitan belajar  tertinggi dari

faktor internal adalah kebiasaan belajar sebesar 50,13% sedangkan
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penyebab kesulitan belajar tertinggi dari faktor eksternal adalah

lingkungan keluarga yaitu sebesar 53,85%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran-saran yang dapat disampaikan

adalah sebagai berikut :

1. Soal tes diagnostik yang akan digunakan harus bisa mengukur kesulitan

belajar siswa secara dalam dan detail sehingga penelitian yang dilakukan

mendapatkan hasil yang diinginkan.

2. Pada saat kegiatan pembelajaran materi dunia tumbuhan berikutnya perlu

dilakukan penekanan yang lebih mendalam pada konsep klasifikasi divisi-

divisi pada anggota dunia tumbuhan.

3. Perlunya meningkatkan minat dan merubah cara belajar dari siswa sehingga

bisa meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa.
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