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A. Latar Belakang Penulisan Buku 
 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran khususnya IPA  

akan lebih optimal jika guru dalam merencanakan pembelajaran 

tersebut mempertimbangkan kondisi dan potensi peserta didik 

serta kemampuan sumber daya pendukung lainnya.Kondisi dan 

potensi peserta didik tersebut yang antara lain meliputi: 

minat,bakat, kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sedangkan 

yang dimaksud dengan kemampuan sumber daya pendukung 

meliputi kemampuan guru, ketersediaan sarana prasarana 

pembelajaran, serta kepedulian semua warga sekolah.  

 Dari tahun ke tahun pembelajaran IPA khususnya tentang 

materi pewarisan sifat terutama  persilangan, kami merasa tidak 

pernah berhasil untuk membawa peserta didik dapat memahami 

materi ini. Materi ini dirasa sulit oleh peserta didik karena mereka 

kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang nyata, atau sulit 

untuk berimajinasi, apalagi ditambah dengan adanya istilah- istilah 

yang digunakan dalam persilangan seperti: parental, filial, gamet, 

genotipe, fenotipe, dominan, resesif, homozygote, heterozygote, 

monohibrid, dihibrid, intermedier, test 
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cross, back cross yang kesemuanya harus mereka pahami. Belum lagi 

mereka harus membayangkan misalnya genotipe yang dominan 

atau genotipe yang resesif, warna hitam dominan ketemu warna 

putih resesif, kalau dari awal peserta didik tidak jelas alurnya maka 

sulit untuk bisa memahami. Oleh karena itu memerlukan alat bantu 

yng bisa memperjelas dan metode pengajaran yang sesuai. Mereka 

kebanyakan kesulitan untuk menentukan huruf sebagai genotipe, 

misalnya satu macam huruf atau dua macam huruf, kemudian 

sebuah atau berpasangan, juga cara menggabungkan gamet untuk 

jadi individu dan memberi nama sesuai fenotipenya.  

Untuk membantu peserta didik kelas IX di SMP Negeri 6 

Salatiga dalam memahami persilangan monohybrid, maka penulis   

menggunakan alat bantu berupa kancing  genetika.  

Demikian juga untuk persilangan dengan dua sifat beda atau 

dihybrid alat peraga yang digunakan selain kancing genetika 

ditambah dengan  Pohon Genetika atau “ Genetical Tree “yang dibuat 

sendiri oleh penulis. Pohon genetika ini digambarkan terdiri dari 

batang yang terdapat diatas tanah yang terdiri dari ranting , daun, 

bunga, dan bagian yang ada di dalam tanah berupa akar dan umbi. 

Yang berada diatas tanah menggambarkan sifat yang dominan (sifat 

yang selalu menang / muncul bila bersama dengan sifat yang lain ). 

Sedangkan yang berada di bawah tanah menggambarkan sifat yang 

resesif ( sifat yang lemah / kalah) bila bersama dengan sifat yang 

dominan maka sifat resesif akan tertutup, kecuali bersama dengan 

sifat resesif lainnya. Sehingga peserta didik terkonsep kalau sifat 

yang mereka silangkan berasal dari bagian atas tanah ( di bagian 

pohon yang berupa daun dan bunga ) maka akan menutup sifat 

yang berasal dari bawah tanah ( akar dan umbi ) . Dengan cara ini 

diharapkan peserta didik lebih mudah memahami dan dapat 

menuliskan perbandingan fenotipe pada filial keduanya. Karena 

pembelajaran yang berlangsung secara alamiah yaitu: 

melihat,,melakukan,menganalisis,menyentuh,merasakan bahkan 

mempresntasikan yang melibatkan seluruh sirkuit otak akan 
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menghasilkan penyerapan mapel hingga 90% (Faizal Amir 

2014:114) 

Selain alat peraga yang digunakan, penulis menggunakan  

Model Discovery Learning sebagai model pembelajarannya. Hal ini 

akan tampak pada setiap langkah pembelajarannya sehingga 

diharapkan peserta didik ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Model Discovery Learning mempunyai 

langkah – langkah atau tahap-tahap yaitu: stimulasi/pemberian 

rangsangan/ stimulation, identifikasi masalah / problem statemen,  

pengumpulan data / data collection, pengolahan data / data 

processing, pembuktian / verification, menarik kesimpulan 

/generalization. 

 

 

B. Tujuan Penulisan Buku 

 

 Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu peserta 

didik kelas IX pada saat mempelajari materi Pewarisan sifat 

khususnya persilangan sehingga pencapaian kompetensi baik 

pengetahuan maupun keterampilan bisa tercapai dengan baik 

.Selain itu bisa untuk referensi bagi bapak ibu guru yang kebetulan 

mengajar IPA kelas IX khususnya materi Pewarisan Sifat. Dan 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk 

memecahkan permasalahan yang muncul dari peserta didik serta 

memberikan pengalaman baru  bagi peserta didik dalam kegiatan 

belajar dengan Model Discovery Learning berbantu Alat Peraga.   

Diharapkan pula dapat menambah wawasan dan memberikan 

konstribusi pemahaman tentang pemanfaatan alat peraga dalam 

pembelajaran IPA khususnya pada Kompetensi Pewarisan Sifat 
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A. Hakikat Kompetensi   

 Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang 

menyangkut sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus 

dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan 

pembelajaran (Kompetensi Dasar ),M Nawi Harahap 

Kompetensi mencakup: sikap, pengetahuan dan keterampilan.  

 Kompetensi sikap mencakup sikap spiritual dan sikap 

sosial. Sikap spiritual bertujuan untuk mencapai insan yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial 

untuk mencapai insan  yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, 

bertanggung jawab. Kompetensi pengetahuan untuk mencapai 

insan yang berilmu. Kompetensi keterampilan untuk mencapai 

insan yang cakap dan kreatif (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan;2014) 

 

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

 Kompetensi Inti dirancang seiring dengan meningkatnya 

usia peserta didik. Rumusan Kompetensi Inti menggunakan notasi 

sebagai berikut : 

1) Kompetensi Inti-1(KI-1) untuk Kompetensi Inti Sikap 

Spiritual 

2) Kompetensi Inti-2(KI-2) untuk Kompetensi Inti Sikap Sosial 

3) Kompetensi Inti-3(KI-3) untuk Kompetensi Inti 

Pengetahuan.
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4) Kompetensi Inti-4(KI-4) untuk Kompetensi Inti 

Keterampilan 

 

Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi 

inti.Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta 

ciri dari suatu mata pelajaran.Kompetensi Dasar dibagi menjadi 

empat kelompok sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti 

yaitu :    

 1) kelompok Kompetensi Dasar Sikap Spiritual 

 2) kelompok Kompetensi Dasar Sikap Sosial 

 3) kelompok Kompetensi Dasar Pengetahuan 

 4) kelompok Kompetensi Dasar keterampilan        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

C. Penilaian Kompetensi 

 

 Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi 

sikap, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. 

Penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, 

penilaiam antar teman dan jurnal. Sedangkan penilaian kompetensi 

pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan dan penugasan. Untuk 

penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian praktik, 

proyek, produk (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2014). 

 Dalam buku ini penulis mengambil penilaian sikap melalui 

observasi dan jurnal.  Observasi merupakan teknik penilaian yang 

dilakukan secara berkesinmbungan dengan menggunakan indera 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah indicator perilaku yang 

diamati. 

Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan diluar kelas yang 

berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan 

peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 
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Penilaian pengetahuan penulis laksanakan dengan tes tulis  dan 

lisan. Tes tulis berupa soal pilihan ganda sedangkan tes lisan berupa 

daftar pertanyaan( tes lisan ini digunakan untuk mengetahui 

kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran)  sedangkan 

penilaian keterampilan penulis ambil melalui penilaian praktek 

yaitu penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan 

kompetensi. Pada kegiatan ini dengan cara membuat bagan 

persilangan satu sifat beda dan persilangan dua sifat beda. 

 Penilaian dilakukan oleh pendidik ( guru ) terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran (Suprihatiningrum jamil 2017:129) 
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A. Model  

             Model mengajar merupakan pola yang sudah direncanakan 

dengan matang dan merupakan pedoman pelaksanaan 

pembelajaran mulai dari kegiatan pembukaan, inti dan penutup 

serta penilaian pembelajaran yang disusun sedemikian rupa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Suprihatiningrum jamil 2017: 185)

  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran serta pendidik dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran. Dengan perkataan lain, model 

pembelajaran merupakan bungkus/bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik. 

 

B. Discovery Learning 

 

 Pembelajaran dengan Discovery Learning merupakan salah 

satu model pembelajaran yang direkomendasikan Kurikulum 2013 

untuk digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA.  Aktivitas 

dalam Discovery Learning pada pembelajaran IPA sangat penting 

untuk pembelajaran bermakna dan belajar sepanjang hayat.  

Aktivitas dalam pembelajaran IPA meningkatkan keingin tahuan 

pesertadidi
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mengarahkan peserta didik untuk menyelidiki apa yang menjadi 

fokus utama mereka. 

Discovery Learning ( pembelajaran dengan penemuan ) 

mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri ( inquiry) dan 

problem solving. Discovery Learning lebih menekankan pada 

ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak 

diketahui.(ErwinWidiaswro2017;49).  Pada Discovery Learning 

materi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang 

ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri 

kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka 

ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. 

(Kemendikbud Implementasi Kur 2013) 

Penggunaaan Discovery Learning ingin merubah kondisi 

belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah 

pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Merubah 

modus ekspository peserta didik hanya menerima informasi  secara 

keseluruhan dari guru ke modus discovery peserta didik 

menemukan informasi sendiri. Menurut (Yogihati dalam jurnal Agus 

Sutopo) menyatakan karakteristik pembelajaran discovery adalah 

menuntut peserta didik untuk melakukan sebuah penemuan 

terhadap suatu konsep, sehingga jika mereka menemukan dan 

mengalaminya sendiri akan jauh lebih lama mengingat dan lebih 

baik pemahamannya  

 Dalam Discovery Learning bahan ajar tidak disajikan dalam 

bentuk akhir, peserta didik dituntut untuk melakukan berbagai 

kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 

mengkategorikan, 

menganalisis,mengintegrasikan,mereorganisasikan bahan serta 

membuat kesimpulan – kesimpulan. Sehingga yang dimaksud 

Discovery Learning dalam penelitian ini merupakan model 

pembelajaran dimana tahap – tahap pembelajarannya tertuang  
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dalam RPP pada kegiatan inti (Kemendikbud dalam jurnal Windarti 

Yohanna). 

 Tahapan atau sintak model pembelajaran penemuan ( 

Discovery Learning) menurut Syah dalam Materi Implementasi 

Kurikulum 2013(2014:38) bisa dilihat pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1  Tahapan / sintak Discovery Learning 

Sintak 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

1.Stimulasi /  

   pemberian            

   Rangsangan        

   (Stimulation) 

Pada tahap ini peserta didik diberi motivasi  

atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian 

 pada topik yang akan dipelajari 

2.Pertanyaan  

   atau  

    identifikasi  

    masalah 

   (Problem  

   statement) 

Pada tahap ini guru memberikan kesempatan 

 pada peserta didik untuk mengidentifikasi  

sebanyak mungkin masalah yang berkaitan  

dengan topik yang sedang dipelajari.  

 membuat hipotesis / jawaban sementara  

atas pertanyaan yang mereka rumuskan. 

3.Pengumpulan  

   data  

   (Data  

   collection) 

Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan  

informasi yang relevan untuk menjawab  

pertanyaan yang telah dirumuskan.  melalui  

kegiatan: membaca literature, mengamati 

gambar. 

 Kegiatan tersebut  dilakukan untuk  

membuktikan kebenaran hipotesis atau 

jawaban  

sementara yang telah dirumuskan. 

4.Pengolahan  

   Data 

  (Data  

   processing)  

Pada tahap ini peserta didik dalam 

kelompoknya 

 berdiskusi untuk mengolah informasi yang  

diperoleh dengan cara: Berdiskusi, 

memperhatikan 
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 pertanyaan  -pertanyaan pada lembar 

kegiatan                                 

5  Pembuktian  

  (Verivication) 

Pada tahap ini peserta didik membuktikan  

benar atau tidaknya hipotesis yang telah  

dirumuskan, dengan cara memeriksa dan 

 mencocokkan   rumusan hipotesis  

6.Menarik 

Kesimpulan 

(Generalization) 

Pada tahap ini peserta didik menyimpulkan  

hasil pengumpulan informasi dan diskusi. 
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A. Pengertian Alat Peraga 

 

         Alat peraga merupakan suatu media atau pengantara antara 

sumber pesan dengan penerima pesan. Alat peraga merupakan 

suatu media pembelajaran. 

(Ahmad Walid. 2017:43 ) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri 

peserta didik. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat 

membantu peserta didik dalam memberikan pengalaman yang 

bermakna, mempermudah memahami sesuatu yang abstrak 

menjadi lebih konkrit. 

Alat peraga pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, perasaan,perhatian dan kemauan peserta didik sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik
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Minat belajar peserta didik bisa tumbuh pada saat mereka melihat 

adanya sesuatu yang disediakan/ dibawa oleh bapak ibu guru. Alat 

peraga yang digunakan bisa membuat peserta didik untuk lebih 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

(Haryono.2013:55) mengungkapkan bahwa media pembelajaran ( 

alat peraga ) dapat membantu proses belajar yang pada gilirannya 

dapat mempertinggi hasil belajar yang sangat diharapkan. Ada 

beberapa alasan, antara lain :  a) makin memperjelas bahan 

pengajaran yang disampaikan guru; b) memberi pengalaman nyata 

pada peserta didik; c) merangsang peserta didik berdialog dengan 

dirinya;d) merangsang cara berpikir peserta didik 

 Media pembelajaran juga memiliki manfaat antara lain: 

memperjelas proses pembelajaran, meningkatkan ketertarikan dan 

interaktivitas peserta didik, meningkatkan efisiensi dalam waktu 

dan tenaga, meningkatkan kualitas kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan belajar peserta didik. Menumbuhkan sikap positif 

peserta didik terhadap materi dan proses belajar, mengkonkritkan 

materi yang abstrak,menyajikan obyek pelajaran berupa benda ke 

kelas dan meningkatkan daya retensi peerta didik terhadap materi 

pembelajaran (Suprihatiningrum jamil 2017:321) 

 

B. Kancing Genetika 

Kancing Genetika ini merupakan nama alat peraga yang 

digunakan oleh penulis untuk membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan persilangan satu sifat beda atau monohibrid.Kancing 

Genetika mempunyai bentuk seperti kancing yang terdiri dari dua 

bagian/ sisi  yang bisa disatukan/ dikancingkan. Alat ini digunakan 

untuk membantu peserta didik melakukan persilangan. Dalam 

pembelajaran ini penulis menggunakan kancing genetika yang 

sudah tersedia tetapi penulis tambahkan dengan menggunakan 

plastik transparan sebagai kancing genetika yang menggambarkan 
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perannya sebagai gen. Kancing Genetika mempunyai warna yang 

bermacam – macam, demikian juga plastik transparan yang 

digunakan oleh penulis juga mempunyai warna yang bermacam – 

macam dengan tujuan untuk mempermudah membedakan fenotipe 

yang digunakan sehingga membuat peserta didik lebih mudah 

untuk memahami. 

Berikut Contoh lembar kerja  yang menggunakan kancing genetika 

 
PERSILANGAN MONOHIBRID DOMINAN PENUH 

Tujuan  : Peserta didik dapat membuat bagan persilangan 

                  Monohybrid dominan penuh dan dapat membedakan    

                  pengertian homozigot dengan   heterozigot. 

Alat dan Bahan 

   Kertas BC atau HVS,  plastic transparan, kancing genetika   

                  sebagai model gen.            

Cara Kerja:  

  - Buat bagan persilangan monohybrid dominan penuh dengan    

     menggunakan kancing genetika di meja. 

  - Buat bagan persilangan monohybrid dominan penuh di kertas BC  

    atau  HVS dengan menggunakan plastic transparan sebagai  model  

    gen. 

  -Tuliskan perbandingan genotipe dan fenotipe pada F2 nya 

Pertayaan / Soal 

 Enam Bunga berwarna kuning  disilangkan dengan enam bunga    

 berwarna putih, menghasilkan keturunan pertama ( F1) berwarna   

 kuning. Jika sesama F1  disilangkan, buatlah bagan persilangannya  

 dan tentukan  

 a. Perbandingan fenotipe pada F2 nya 

         b. Perbandingan genotipe pada F2 nya 

c. Berapa persen bunga berwarna kuning yang heterozigot 
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BAGAN PERSILANGAN MONOHIBRID DOMINAN PENUH 

                                    >< >< 

 

 

 

                                                

 

                                                        

Gamet 
jantan/ 
Betina 

  

  
 
  

 

   

 

 

 

 

P1 

G1 

 

 
F1 

P2 

F 2 

 warna kuning  

 warna kuning 

 warna kuning warna kuning 

•  
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Gambar 4.1 Kancing Genetika 

    

Gambar 4.2 Peserta didik membuat bagan persilangan di meja    

                        dengan menggunakan kancing genetika 

 

       

Gambar 4.3 contoh hasil lembar kerja peserta didik 
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C. POHON GENETIKA / Genetical Tree 
 

Pohon Genetika  atau disebut juga “ Genetical Tree”  terbuat 

dari botol air mineral yang sudah tidak terpakai. Pohon genetika ini 

menggambarkan kedudukan gen dominan dan resesif pada 

persilangan.  Gen yang dominan digambarkan oleh plastik 

transparan yang berada dibagian pohon yang diatas tanah 

sedangkan plastik transparan yang berada dibagian pohon dibawah 

tanah menggambarkan gen yang resesif. Sehingga dalam praktek 

persilangan apabila gen-gen diambil dari bagian atas, itu 

menggambarkan gen yang dominan. Sedangkan gen-gen yang 

diambil dari bagian bawah, itu menggambarkan gen yang resesif. 

Apabila gen yang dominan  ketemu dengan gen resesif maka gen 

resesif akan tertutup dan sifat yang muncul yang dominan 

Penggunaan alat peraga Pohon Genetika /Genetical Tree 

bertujuan antara lain: (1)Memperjelas informasi atau pesan dalam 

pembelajaran;(2) Mempermudah dalam membayangkan gen reseif 

dan dominan; (3)Memberi variasi dalam pengajaran terutama 

persilangan;(4)Menghilangkan persepsi bahwa persilangan itu sulit 

Berikut contoh lembar kerja yang menggunakan alat peraga berupa 

Genetical Tree 
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GENETICAL TREE 

                        

                  PERSILANGAN DIHIBRID DOMINAN   PENUH 

                                                             

Tujuan   : Peserta didik dapat membuat bagan persilangan     

                   Dihybrid dominan penuh dan dapat menentukan  

                   perbandingan fenotipenya      

Alat dan Bahan 

      Kertas BC, spidol, plastic transparan sebagai model gen,selotif,   

      Gunting 

 



 

18 

 

Cara Kerja : 

1. Buatlah potongan2 plastik transparan sesuai dengan warna 

        yang ada di pohon genetika ( merah dan hijau berada di atas 

tanah  sedangkan coklat dan ungu berada di bawah tanah ) 

2. Potongan plastic yang berada diatas tanah /rumput   

merupakan gen  yang dominan 

3. Potongan plastic yang berada dibawah tanah/rumput 

       merupakan  gen yg resesif 

4.   Lengkapi bagan persilangan dengan cara menempel potongan2  

      plastik  menggunakan selotif sesuai warna yang ada 

5.   Potongan plastic yang berada di atas tanah/ rumput akan  selalu  

       menutup  potongan plastic yang ada dibawah tanah /  rumput 

 6.  Tuliskan genotipe pada kotak yang kosong dari persilangan  

       tersebut 

7.  Jawab pertanyaan berikut. 

     Persilangan antara buah Mangga besar rasa manis dengan buah 

     manga kecil rasa masam, keturunan pertama semua buah  

     manga besar rasa manis. Jika sesama F1 disilangkan   

1. Tuliskan perbandingan fenotipe  Buah mangga besar manis : 

buah mangga besar masam : buah mangga kecil manis : 

buah mangga  kecil masam pada F2nya  

2. Berapa persenkah muncul buah besar rasa masam pada F2 

nya. 

Bagan Persilangan Dihibrid Dominan Penuh 

                                                        >< 

 

 

 

P1 

G1 

 

 

 besar rasa manis kecil rasa masam 
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Gambar 4.4 Pohon Genetika 

 

Gambar 4.5 Peserta didik membuat bagan persilangan 

         

Gambar 4.6 Contoh hasil lembar kerja 
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A. Indikator  

 

Indikator kinerja yang digunakan   terdiri atas indikator 

data kuantitatif dan indikator kualitatif. 

Pada indikator data kualitatif ini, penilaian dilakukan berdasarkan 

tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis digunakan untuk mengukur 

tingkat kemampuan pengetahuan peserta didik terhadap materi 

pewarisan sifat dan kemampuan keterampilan dalam membuat 

bagan persilangan. Sedangkan tes lisan digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pengetahuan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung.  

Indikator kuantitatif melalui ketercapaian kemampuan 

pengetahuan  dan keterampilan dalam materi  pewarisan sifat. 

Indikator kuantitatif pengetahuan  peserta didik  terhadap materi 

pewarisan sifat dilakukan  dengan memberikan tes pemahaman 

kepada peserta didik, berupa pertanyaan terkait dengan materi 

pewarisan sifat dan tentang keterampilan dalam persilangan baik 

yang monohybrid maupun yang dihybrid.. Tes ini bersifat tertulis 

dengan bentuk Pilihan ganda dan isian . Peserta Didik  dinyatakan 

berhasil mencapai kompetensi pengetahuan apabila nilai yang 

diperoleh sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana nilai ketuntasan 

sebesar 75 disesuaikan dengan KKM yang telah ditetapkan  
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yaitu sebesar 75 atau berkategori Cukup. Berikut tabel yang 

menyatakan hal tersebut.   

Tabel 5.1 Parameter Tingkat Keberhasilan Peserta Didik pada  

              Kompetensi  Pengetahuan 

No Skor Kategori 

1  92 -  100 Sangat Baik ( A ) 

2 83 – 91 Baik  ( B ) 

3 75 – 82 Cukup  ( C ) 

4 < 75 Kurang ( D ) 

 

Indikator kuantitatif  keterampilan dapat dilihat  dalam 

membuat bagan persilangan pada materi  pewarisan sifat  dengan 

memperhatikan beberapa aspek yakni melakukan percobaan 

persilangan,  menganalisis hasil persilangan, membuat kesimpulan, 

mempresentasikan hasil. Peserta didik  dinyatakan berhasil 

melakukan atau mencapai kompetensi pembelajaran keterampilan   

apabila nilai yang diperoleh sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. Pencapaian target nilai ketuntasan sebesar 75 

disesuaikan dengan KKM yang telah ditetapkan  sebesar 75. Peserta 

didik yang memperoleh nilai minimal 75 dinyatakan tuntas, 

sementara peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 75 

dinyatakan belum tuntas.  Berikut disajikan tabel terkait dengan hal 

tersebut 

Tabel 5.2 Parameter Tingkat Keberhasilan Peserta Didik pada       

Kompetensi Keterampilan               

No Skor Kategori 

1 92 -  100 Sangat Baik ( A ) 

2 83 – 91  Baik  ( B ) 

3 75 – 82 Cukup  ( C ) 

4 < 75  Kurang ( D ) 

Indikator data kualitatif penelitian ini adalah perubahan 

perilaku peserta didik baik sikap religius maupun sikap sosial dalam 
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mengikuti kegiatan pembelajaran yang diketahui dari hasil non tes. 

Hasil non tes berupa observasi, jurnal dan dokumentasi foto.  

Proses pembelajaran pada materi pewarisan sifat 

menggunakan model Discovery Learning dengan berbantu alat 

peraga berupa kancing genetika dan pohon genetika. Nilai sikap 

yang ingin dicapai pada proses pembelajaran ini antara lain; (1) 

keantusiasan dan minat peserta didik mengikuti pembelajaran; (2) 

tidak membuat gaduh/memperhatikan selama pembelajaran;(3) 

mempunyai keinginan mencoba dengan media yang ada (4) 

mengerjakan sesuai langkah-langkah yang ada; (5) dapat bekerja 

sama dengan temannya; dan Sikap religius.  Sedangkan sikap sosial  

berupa disiplin, jujur dan tanggung jawab serta peduli terhadap 

lingkungan 

Sikap religius indikator yang dikembangkan antara lain:berdoa 

sebelum dan sesudah pelajaran, memberi salam sebelum dan 

sesudah pelajaran, memelihara hubungan baik dengan teman 

sebagai sesama ciptan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap disiplin 

indikator yang dikembangkan adalah masuk ke kelas tidak 

terlambat, mentaati peraturan sekolah dan mengumpulkan tugas 

tepat waktu. Sikap jujur indikator yang dikembangkan adalah tidak 

berkata bohong, tidak nyontek waktu ulangan, menuliskan data 

hasil pengamatan apa adanya.   

Sikap tanggung jawab indikator yang dikembangkan adalah 

membawa peralatan yang dibutuhkan, tugas-tugas selalu 

dikerjakan, mengatur kembali barang-barang setelah selesai 

bekerja. Sikap peduli terhadap lingkungan diwujudkan dengan 

selalu menjaga kebersihan disekitarnya, membuang sampah pada 

tempatnya, mengatur kembali ruangan yang habis digunakan 
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B. Instrumen  

 

 Instrumen yang digunakan adalah instrument tes dan non 

tes. Instrumen tes digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pengetahuan dan keterampilan. Sementara instrumen non tes 

digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran baik sikap 

religius maupun sikap sosialnya terhadap materi pewarisan sifat. 

Berikut penjelasan instrumen-instrumen tersebut. 

 

1. Instrumen Tes. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis 

dan tes lisan. Tes tertulis digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap materi 

pewarisan sifat yang meliputi materi yang mendasari pewarisan 

sifat, istilah –istilah dalam persilangan, persilangan monohybrid 

dominan penuh, intermediet, persilangan yang di test cross kan, 

persilangan yang di back cross kan, persilangan dihybrid, penyakit 

yang diturunkan, pemuliaan tanaman dan hewan, yang dilakukan di 

akhir pembelajaran. Kemampuan pengetahuan diukur dengan 

menggunakan soal ulangan harian yang berupa pilihan ganda dan 

isian. Berikut tabel yang menyatakan pedoman penilaian 

pengetahuan 

  

Tabel 5.3 Pedoman Penilaian Pengetahuan 1 

NO SOAL SKOR 

1 Molekul yang mendasari pewarisan sifat adalah …. 1 

2 

Materi genetik yang membawa sifat menurun yang  

diwariskan kepada keturunannya terdapat di dalam 

…. 

1 

3 
Susunan DNA yang benar sesuai dengan ayah dan 

ibunya  1 
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4 Basa Nitrogen yang menyusun DNA…. 1 

5 Ruang khusus tempat kedudukan gen …. 1 

6 

Berdasarkan letak sentromernya, maka gambar 

 kromosom di berikut  ini termasuk… 

                                                           

1 

7 

 

Putik dari bunga tomat berkromosom 24. 

 Dengan demikian jumlah sel batang dan  

daun – daunnya adalah …. 

1 

8 Seorang anak mewarisi sifat dari…. 1 

9 Yang disebut genotipe adalah… 1 

10 
Istilah untuk induk, sel kelamin yang digunakan 

dalam bagan persilangan… 1 

11 
Penulisan genotipe homozigot resesif yang benar 

adalah… 1 

12 

Tikus jantan berambut hitam disilangkan dengan 

 tikus betina berambut putih menghasilkan 

keturunan 

 pertama semua berwarna hitam. Jika sesama 

keturunan  

pertama disilangkan ternyata menghasilkan anak 

 tikus sebanyak 20 ekor, Berapa jumlah anak tikus 

 yang berambut hitam pada F2 nya? 

1 

13 

Bunga berwarna merah ( MM ) disilangkan dengan  

bunga berwarna putih (mm). F1 nya semua 

berwarna 

 merah muda ( Mm ), Jika sesama F1 disilangkan  

tuliskan perbandingan genotipe  pada F2 nya. 

1 
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14 

Pada persilangan antara kacang berbiji bulat (BB )  

dengan kacang berbiji kisut ( bb ) menghasilkan  

keturunan pertamanya kacang berbiji bulat dengan 

 genotipe (Bb ). Jika F1 diadakan test cross maka  

perbandingan  fenotipe F2 nya untuk 

 kacang biji bulat : kacang biji kisut adalah… 

1 

15 

 Bunga berwarna ungu dengan genotipe  UU  

disilangkan dengan bunga            berwarna putih  

dengan genotipe uu menghasilkan keturunan 

 pertama bunga  berwarna ungu dengan  

genotipe Uu. Setelah diadakan back cross dihasilkan  

bunga sebanyak 10 bunga., maka  untuk bunga yang 

 berwarna ungu sebanyak… 

1 

                       JUMLAH 15 

 

Skore yang diperoleh peserta didik digunakan untuk mengetahui 

nilai pengetahuan peserta didik yang dihitung dengan rumus : 

 

   Nilai Pengetahuan =  Jumlah Skore Perolehan  x 2 

                                                    3 

Tabel 5.4   Pedoman Penilaian Pengetahuan 2 

NO SOAL SKOR 

1 

Genotipe suatu individu adalah MMPp. Dalam proses 

persilangan individu tersebut akan membentuk 

gamet 

2 

2 
Jumlah macam gamet pada individu yang memiliki 

genotipe Aa Bb adalah  sebanyak …. 
2 

3 

Suatu tanaman berfenotipe berbiji bulat homozigot 

dan berwarna kuning heterozigot. Maka penulisan 

genotipe yang benar adalah …. 

2 

4 
Tumbuhan padi bulir panjang rasa tak enak ( PP ee ) 

disilangkan dengan padi bulir pendek rasa enak (pp 
2 



 

27 

 

EE ) dihasilkan keturunan F1. Jika keturunan F1 

disilangkan dengan sesamanya dihasilkan keturunan  

sebanyak 1200 tumbuhan. Maka kemungkinan akan 

di dapatkan  tumbuhan padi dengan fenotipe bulir  

pendek rasa tak enak sebanyak …. 

5 

Seorang wanita bergolongan darah B heterozigot 

menikah dengan pria bergolongan darah A 

heterozigot, maka kemungkinan golongan darah  

pada anak – anaknya adalah: 

2 

6 

Padi bulir bulat berbatang tinggi (BbTt) disilangkan 

dengan padi bulir panjang berbatang pendek 

(bbtt).Maka diperoleh tanaman yang memiliki sifat 

bulir bulat berbatang pendek sebesar.... 

2 

7 

 

 

 

Kelinci berbulu kasar tebal (hhTT) disilangkan 

dengan kelinci berbulu halus tipis (HHtt) 

menghasilkan F1 kelinci berbulu halus tebal. Bila F1 

disilangkan induknya berbulu kasar tebal ( hhTT ), 

keturunan yang berfenotipee  kelinci berbulu halus 

tebal heterozigot  memiliki genotip ….  

2 

 

 

 

8 

Persilangan antara tanaman durian berdaging buah 

tebal aroma kurang wangi (TTww) dengan durian 

berdaging tipis aroma wangi (ttWW) ternyata semua 

keturunannya (F1) adalah berdaging tebal aroma 

wangi. Apabila F1 silangkan dengan induknya 

bergenotip TTww, maka kita akan memperoleh 

variasi genotipnya adalah.... 

2 

9 

Disilangkan antara buah manga berbuah besar rasa 

masam  

( BBmm ) dengan manga berbuah kecil rasa manis ( 

bbMM ). Jika F1 disilangkan dengan salah satu 

induknya   ( bbMM ), maka prosentase keturunan 

yang berfenotipe kecil manis adalah …. . 

2 
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10 

Padi bulir besar batang tinggi (BBpp) disilangkan 

dengan padi bulir kecil batang  pendek (bbPP) 

menghasilkan keturunan pertama padi bulir besar  

batang pendek. Jika keturunan  pertama disilangkan 

dengan induknya BBpp dan menghasilkan keturunan 

kedua sebanyak 160 tanaman, maka jumlah tanaman 

yang dapat dijadikan bibit unggul (padi  bulir besar 

batang pendek) adalah ….  

2 

                                   Jumlah  skore 20 

 

Skore yang diperoleh peserta didik digunakan untuk mengetahui 

nilai pengetahuan peserta didik yang dihitung dengan rumus : 

Nilai Pengetahuan =  Jumlah Skore Perolehan   

                                                      2 

 

Sedangkan untuk mengetahui kemampuan keterampilan 

dilihat dari keterampilan membuat bagan persilangan monohybrid 

yang berbantu kancing genetika dan bagan persilangan dihybrid 

yang berbantu kancing dan pohon genetika / genetical tree Berikut 

tabel  yang menyatakan pedoman penilaian keterampilan  

 

Tabel 5.5 Pedoman Penilaian Keterampilan Persilangan  

                  Monohibrid Dominan Penuh 

NO Kriteria 
Skor 

3 2 1 

1 
Menggunakan kertas atau pewarna yang 

sesuai dengan ketentuan 
   

2 Penampilan rapi dan bersih tampa coretan    

3 
Menuliskan  simbol-simbol untuk parental, 

gamet, filial 
   

4 Membuat bagan persilanganya benar    

5 Menuliskan genotipe pada bagan persilangan    

6 Menuliskan fenotipe pada bagan persilangan    
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7 
Menuliskan perbandingan genotipe pada F2 

nya 
   

8 
Menuliskan perbandingan fenotipe pada F2 

nya 
   

9 Mengumpulkan tepat waktu    

10 Mempresentasikan hasil    

 JUMLAH    

   Keterangan : 

   Berilah tanda centang pada nomor       3 jika kriteria memenuhi 

                                                                 2 jika kriteria memenuhi        

                                                                    sebagian 

                                                                 1 jika tidak memenuhi kriteria 

            NILAI  =    Jumlah Skor / 3 

 

 

Tabel 5.6 Pedoman Penilaian Keterampilan Persilangan 

Dihibrid 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

3 

(baik) 

2 

(cukup) 

1 

(kurang) 

1 Melakukan percobaan 

persilangan dihibrida 

berbantu pohon genetika 

   

2 Menganalisis hasil 

persilangan dihibrida 

   

3 Membuat kesimpulan    

4 Mempresentasikan hasil 

pengamatan 

   

Jumlah Skor yang Diperoleh  
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Tabel 5.7 Rubrik Penilaian Keterampilan Persilangan Dihibrid 

N

o 

Indikator Rubrik 

1 Melakukan 

 percobaan 

persilangan  

dihibrida 

3. Dapat membuat bagan persilangan dihibrida  

    dengan bantuan pohon genetika dengan 

benar 

2. Dapat membuat bagan persilangan dihibrida  

    dengan bantuan pohon genetika tapi kurang  

    benar 

1.Tidak dapat membuat bagan persilangan  

   Dihybrid 

2 Menganali 

sis hasil  

persilangan  

dihibrida 

3.Mampu menganalisis persilangan dihibrida  

   Secara benar  sesuai dengan yang diamati  

   dalam teks. 

2.Mampu menganalisis  persilangan dihibrid 

   sesuai dengan yang diamati namun kurang  

    lengkap. 

1.Tidak mampu  menganalisis hasil  

    persilangan    dihibrida  

3 Membuat  

Kesimpulan 

3.Mampu membuat kesimpulan dengan benar  

   sesuai  dengan tujuan percobaan. 

2.Mampu membuat kesimpulan namun tidak  

   sesuai  dengan tujuan percobaan. 

1.Tidak mampu membuat kesimpulan hasil  

    percobaan. 

4 Mempresent

asikan hasil  

Pengamat 

an 

3.Mampu mempresentasikan hasil  

    pengamatan dengan benar secara substantif,     

    bahasa mudah dimengerti, dan disampaikan  

    dengan penuh  percaya diri 

2.Mampu mempresentasikan hasil  

    pengamatan  
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  Nilai  =  Jumlah skor yang diperoleh x 5 

                                    6 

 

    2.Tes Lisan 

     Tes lisan digunakan untuk mengetahui seberapa kesiapan 

     peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan di akhir    

     pembelajaran untuk mengetahui kejelasan materi yang sudah  

     diterimanya pada saat itu. Tes lisan bisa dilakukan  di awal dan  

     bisa di akhir pembelajaran.   

     Tes lisan berupa pertanyaan- pertanyaan,  

      berikut pertanyaan yang digunakan  untuk tes lisan 

 

    Soal untuk materi DNA, yaitu :   

1) Apa yang dimaksud dengan gen ? dimana letak gen ?  

2) Tahukah kalian molekul apa yang memegang peranan 

penting dalam materi genetic ? 

3) Tuliskan perbedaan  antara DNA dengan RNA mengenai 

basa nitrogen yang menyusunnya 

4) Apa yang kalian ketahui tentang kromosom ? dimana 

letak kromosom ? 

5) Apakah jumlah kromosom setiap orang sama ? Berapa 

junlah kromosom pada manusia ? 

N

o 

Indikator Rubrik 

   dengan benar secara substantif, bahasa  

    mudah dimengerti, dan disampaikan kurang  

    percaya  diri 

1.Mampu mempresentasikan hasil  

    Pengamatan Dengan benar secara  

     substantif, bahasa sulit  

     dimengerti, dan disampaikan tidak percaya  

     diri. 
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    Soal untuk  istilah – istilah dalam persilangan  

1) Apa yang kalian ketahui tentang fenotipe ? berikan contoh 

fenotipe untuk tanaman bunga mawar yang pernah kalian 

lihat 

2) Apa yang kalian ketahui tentang genotipe ? bisakah kalian 

menuliskan contoh genotipe untuk rambut keriting. 

3) Apa yang dimaksud dengan istilah dominan , resesif, 

homozygote, heterozygote. 

4) Bagaimana cara penulisan genotipe induk yang dominan 

homozygote, resesif homozygote. 

5) Tuliskan macam gamet yang terbentuk dari induk AA, Aa, 

aa 

 

   Soal untuk persilangan Monohibrid  

Perhatikan bagan persilangan monohybrid dominan penuh 

berikut  

P1   BB >< bb 

         biji  bulat           biji keriput  

Gamet   B   b 

F1    Bb 

             Biji  bulat 

Jika sesama F1 disilangkan maka  

P2   Bb >< Bb 

           Biji bulat         biji bulat 

Gamet    B, b  B , b 

F2     BB     ,    Bb  ,    Bb ,     bb 

             Biji bulat,  bulat,   bulat,   keriput 

          

Pertanyaan : 

1) Dari bagan persilangan yang merupakan fenotipe induk  resesif                                   
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2) Tuliskan perbandingan fenotipe pada F2 nya, adalah 

3) Tuliskan perbandingan genotipe pada F2 nya adalah  

4) Berapa prosentase fenotipe bulat  yang homozigot  pada F2  

 

 Jika pada keturunan keduanya dihasilkan biji sebanyak 24 buah 

5) berapakah jumlah biji yang keriput ? 

6) berapakah jumlah biji bulat yang heterozigot ? 

 

Jika pada persilangan itu diadakan test cross 

7) Berapakah dihasilkan biji dengan fenotipe bulat ? 

8) Tuliskan perbandingan genotipe pada F2 nya 

9) Tuliskan perbandingan fenotipe pada F2 nya 

10) Berapa persen muncul fenotipe  biji keriput  

 

Soal untuk penurunan sifat yang merugikan : 

1)  Tuliskan beberapa nama penyakit yang diturunkan dan masing –  

      masing berilah keterangannya. 

2) Jika seorang pria normal menikah dengan seorang wanita  

     pembawa sifat resesif buta warna ( karier ) berapakah  

     kemungkinan mempunyai anak yang buta warna ? 

3) Seorang laki – laki bergolongan darah O menikah dengan seorang  

     perempuan yang bergolongan darah B. Berapa persen    

     kemungkinan anaknya bergolongan darah O ? 

 

 Soal untuk pemuliaan tanaman dan hewan 

1) Sebutkan beberapa penerapan prinsip genetika terhadap  

      produksi pangan  dan peternakan 

2) Tuliskan contoh tanaman sebagai hasil pemuliaan tumbuhan 

3) Tuliskan contoh hewan sebagai hasil pemuliaan hewan 

 

3. Instrumen Non tes 
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Instrumen non tes yang digunakan adalah pedoman 

observasi, pedoman jurnal dan dokumentasi foto. Berikut disajikan 

tabel penggunaan instrumen non tes dalam pengambilan data. 

 

Tabel 5.8 Instrumen Non Tes 

NO Instrumen non tes 

Aspek yang diamati 

Proses 
Sikap religius & 

social 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Observasi V V V V v V v v v V 

2 Jurnal  V V V V v V v v v V 

3 Dokumentasi foto V V V V v V v v v V 

 

Keterangan 

1. Proses Pembelajaran mencakup: 

(1) ke antusiasan dan minat peserta didik mengikuti  

      pembelajaran;  

(2) tidak membuat gaduh/memperhatikan selama  

       pembelajaran; 

(3) mempunyai keinginan mencoba dengan media yang ada  

(4) mengerjakan sesuai langkah-langkah yang ada;  

(5) dapat bekerja sama dengan temannya;  

2. Perubahan perilaku yang ditinjau dari sikap religius dan sikap   

    sosial  adalah 

(1) Sikap religius, 

 Indikator yang diamati adalah: berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran, memberi salam sebelum dan sesudah pelajaran, 

memelihara hubungan baik dengan teman sebagai sesama ciptan 

Tuhan Yang Maha Esa.  

 

 

(2) Sikap disiplin, 
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 Indikator yang diamati adalah: masuk ke kelas tidak 

terlambat, menaati peraturan sekolah  dan mengumpulkan tugas 

tepat waktu.  

(3) Sikap jujur , 

Indikator yang diamati adalah: tidak berkata bohong, tidak 

nyontek waktu ulangan, menuliskan data hasil pengamatan apa 

adanya.  

(4) Sikap tanggung jawab  

Indikator yang diamati adalah: membawa peralatan yang 

dibutuhkan, tugas-tugas selalu dikerjakan, mengatur kembali 

barang-barang setelah selesai bekerja.  

(5) Sikap peduli terhadap lingkungan 

Indikator yang diamati adalah: selalu menjaga kebersihan 

disekitarnya, membuang sampah pada tempatnya, mengatur 

kembali ruangan yang habis digunakan 

 

3.1 Pedoman Observasi 

 

 Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk 

mengambil data berupa   antusias, minat, perhatian, keingintahuan, 

dapat bekerja sama antar peserta didik  selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  Sasaran yang diamati dalam proses 

observasi peserta didik  adalah proses pembelajaran dan perubahan 

perilaku peserta didik berupa sikap religius dan sikap sosial. 

 

1) Pedoman Observasi Proses Pembelajaran 

 

Observasi atau pengamatan dilakukan pada saat peserta 

didik mengikuti pembelajaran materi pewarisan sifat yang meliputi 

materi yang mendasari pewarisan sifat, istilah –istilah dalam 

persilangan, persilangan monohybrid dominan penuh, intermediet, 

persilangan yang di test cross kan, persilangan yang di back cross 

kan, persilangan dihybrid, penyakit yang diturunkan, pemuliaan 
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tanaman dan hewan. Aspek – aspek yang termuat dalam pedoman 

observasi proses meliputi: (1) keantusiasan dan minat peserta didik 

mengikuti pembelajaran; (2) tidak membuat gaduh/memperhatikan 

selama pembelajaran; (3) mempunyai keinginan mencoba dengan 

media yang ada; (4) mengerjakan sesuai langkah-langkah yang ada; 

(5) dapat bekerja sama dengan temannya. 

 

Tabel  5.9 Pedoman Observasi Proses Pembelajaran Pewarisan Sifat 

NO 
Aspek Yang Diamati Teknik Waktu 

Keterangan 
A B C D E Observasi Proses 

R 1         

R 2         

R 3         

R 4         

  Aspek yang diamati: 

A =  ke antusiasan dan minat peserta didik mengikuti  

        pembelajaran;  

B= tidak membuat gaduh/memperhatikan selama  

      pembelajaran; 

C =  mempunyai keinginan mencoba dengan media yang ada  

D =  mengerjakan sesuai langkah-langkah yang ada;  

E = dapat bekerja sama dengan temannya;  

 

2) Pedoman observasi sikap religius dan sikap social 

 

 Pedoman observasi sikap meliputi sikap religius dan sikap 

social yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Indikator 

sikap yang diobservasi seperti sikap religius meliputi:  berdoa 

sebelum dan sesudah pelajaran, memberi salam sebelum dan 

sesudah pelajaran, memelihara hubungan baik dengan teman 

sebagai sesama ciptan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial terdiri 

dari jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan.  
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3.2 Pedoman Jurnal 

 

 Jurnal yang dituliskan adalah hal-hal yang berkenaan 

dengan proses pembelajaran tentang pewarisan sifat dengan model 

Discovery Learning berbantu alat peraga berupa kancing genetika 

dan pohon genetika. Jurnal ini berisi tentang antusias / minat 

peserta didik, tidak membuat gaduh, mempunyai keinginan 

mencoba,dapat bekerja sama.  

 

3.3 Pedoman Dokumentasi Foto 

 

 Hal – hal yang didokumentasikan atau yang di foto adalah 

aktivitas peserta didik saat berdiskusi, mengerjakan kegiatan, 

mempresentasikan hasil, kegiatan peserta didik selama 

pembelajaran  bersama peneliti serta hasil pekerjaan peserta didik. 

Foto yang diambil sebagai sumber data dapat memperjelas data 

yang di dapat. Penggunaan foto sangat bermanfaat untuk 

melengkapi sumber data yang lain 
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A. Deskripsi 

 
Uraian pada bagian ini diangkat dari hasil Penelitian 

Tindakan Kelas yang berjudul: Peningkatan Kompetensi Pewarisan 
Sifat Dengan Model Discovery Learning  Berbantu Kancing Pohon 
Genetika  
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SMP Negeri 6 Salatiga  

yang terletak di Jalan Tegalrejo  Raya, Kecamatan Argomulyo, Kota 

Salatiga, Jawa Tengah 50733   Telepon ( 0298 ) 323851; Posel 

smpn6@salatiga.go.id:Laman http;//smpn6salatiga.sch.id  Pada 

Peserta Didik Kelas IXA SMP Negeri 6 Salatiga Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2019/ 2020 yang jumlah pesertanya 32 terdiri dari 

8 peserta didik laki-laki dan 24 peserta didik perempuan. 

 Pada Penelitian Tindakan kelas ini berfokus  pada 

peningkatan kompetensi materi Pewarisan sifat dengan 

menggunakan model Discovery Learning berbantu Kancing Pohon 

Genetika.Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus, 

masing – masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. Kompetensi 

yang ingin ditingkatkan adalah kompetensi pengetahuan dan 

kompetensi keterampilan. 

 Kompetensi pengetahuan pada materi pewarisan sifat 

meliputi materi yang mendasari pewarisan sifat, istilah-istilah 

dalam persilangan, dapat menentukan genotipe dan fenotipe dalam 

persilangan, penyakit yang diwariskan pada keturunannya serta 

pemuliaan pada tanaman dan hewan. 

 

PEMBAHASAN 

 

BAGIAN 

6 

mailto:smpn6@salatiga.go.id:Laman
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Peningkatan kompetensi pengetahuan ini menggunakan model 

Discovery Learning berbantu media kancing genetika dan pohon 

genetika/genetical tree. 

 Kompetensi keterampilan pada materi pewarisan sifat 

meliputi persilangan monohybrid baik yang dominan penuh, semi 

dominan /intermediet, di back cross kan dan yang di test cross kan 

serta persilangan dengan dua sifat beda/dihybrid. Dalam 

persilangan peserta didik dapat membuat bagan persilangan, 

menuliskan symbol-simbol (parental,gamet,filial), menuliskan 

genotipe dan fenotipe, menuliskan perbandingan genotipe dan 

fenotipe. Pada kompetensi keterampilan peserta didik diharapkan 

dapat melakukan percobaan, menganalisis persilangan, menarik 

kesimpulan dan mempresentasikannya. 

 

B. Siklus I 

 

1. Proses Pembelajaran 

 Proses pembelajaran yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran pewarisan sifat dengan model Discovery Learning 

berbantu alat peraga kancing genetika yaitu: (1) keantusiasan dan 

minat peserta didik mengikuti pembelajaran; (2) tidak membuat 

gaduh/memperhatikan selama pembelajaran;(3) mempunyai 

keinginan mencoba dengan media yang ada (4) mengerjakan sesuai 

langkah-langkah yang ada; (5) dapat bekerja sama dengan 

temannya; dan Sikap religius.  Sedangkan sikap sosial  berupa 

disiplin, jujur dan tanggung jawab serta peduli terhadap lingkungan. 

Hasil proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 6.1 Proses Pembelajaran Peningkatan Kompetensi  

                Melalui observasi dan Jurnal 

NO Aspek Jumlah Persentase 

1 keantusiasan dan minat peserta 

didik mengikuti pembelajaran 

25/32 78,125 % 

2 tidak membuat 

gaduh/memperhatikan selama 

pembelajaran 

25/32 78,125 % 

3 mempunyai keinginan mencoba 

dengan media yang ada 

25/32 78,125 % 

4 mengerjakan sesuai langkah-

langkah yang ada 

25/32 78,125 % 

5 dapat bekerja sama dengan 

temannya 

26/32 81,25 % 

Keterangan: 

Sangat Baik : > 85 % 

Baik   :  76  -  85 % 

Cukup   :  60  -  75 % 

Kurang   :  <  60 % 

  

 2. Peningkatan Kompetensi Pengetahuan  

 

Hasil tes pengetahuan peserta didik pada siklus I materi 

pewarisan sifat tentang gen yang mendasari pewarisan sifat, istilah-

istilah dalam persilangan, persilangan monohybrid dengan 

menggunakan model Discovery Learning berbantu alat peraga 

kancing genetika  berkategori cukup. Indikator yang dinilai untuk 

mengetahui tingkat pemahaman peserta didik ditinjau dari tujuan 

yang diukur, yaitu kemampuan mengingat (C1), kemampuan 

memahami (C2), kemampuan menerapkan pengetahuan/aplikasi 

(C3), dan kemampuan menganalisis (C4). Aspek penilaian tes 

pengetahuan, mencakup: (1) memahami cabang biologi yang 



 

41 

 

mempelajari tentang pewarisan sifat; (2) memahami materi genetic 

yang membwa sifat menurun; (3) istilah-istilah dalam persilangan; 

(4) memahami tentang kromosom; (5) perbandingan genotipe dan 

fenotipe pada F2 nya jika persilangannya monohybrid dominan 

penuh, intermedier, di back crosskan dan di test crosskan. Pada 

peningkatan kemampuan pengetahuan nilai terendah yang dicapai 

53 dan tertinggi  93. Pada penilaian pengetahuan di siklus I ini 

masih ada 9 anak yang tidak tuntas dari jumlah peserta didik 32 

sehingga bisa diambil persentasenya sebesar 71,88 % dan rata-rata 

nilai pengetahuannya 78 ini masih dalam kategori cukup.dengan 

rentang nilai 

 Amat baik   :  93 – 100   

 Baik   :  83 -  92 

Cukup   :  75 -  82   

Kurang                  : dibawah 75 

 

3. Peningkatan Kompetensi Keterampilan 

 

Kemampuan keterampilan  pada siklus I diambil berdasarkan pada 

penilaian hasil kerja atau nilai praktek pada materi pewarisan sifat 

dengan model Discovery Learning berbantu alat peraga kancing 

genetika. Penilaian ini diambil dari hasil peserta didik membuat 

bagan persilangan monohybrid dominan penuh menggunakan 

plastic transparan dengan menggunakan 5 buah bunga. Kriteria 

penilaiannya adalah: (1) menggunakan kertas atau pewarna yang 

sesuai dengan ketentuan; (2) penampilan rapi dan bersih tampa 

coretan; (3) menuliskan symbol-simbol untuk parental,gamet,filial; 

(4) membuat bagan persilangan benar;(5) menulis genotipe pada 

bagan persilang;(6) menuliskan fenotipe pada bagan persilangan;(7) 

menuliskan perbandingan genotipe pada F2 nya;(8) menuliskan 

perbandingan fenotipe pada F2 nya;(9) mengumpulkan tepat 

waktu;(10) mempresentasikan hasil.  Pada peningkatan 

kemampuan keterampilan  nilai terendah yang dicapai 75  dan 
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tertinggi 95. Pada penilaian  keterampilan ini semua  tuntas dari 

jumlah peserta didik 32 sehingga bisa  persentasenya  100%  dan 

rata-rata nilai keterampilannya 79 ini masih dalam kategori 

cukup.dengan rentang nilai 

 Amat baik   :  93 – 100     

 Baik   :  83 -  92  

 Cukup   :  75 – 82 

 Kurang   :  dibawah 

 

4. Perubahan Perilaku Peserta didik pada peningkatkan  

Kompetensi   

  

Hasil perilaku peserta didik pada  peningkatkan kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan pada siklus I materi pewarisan sifat 

dengan model Discovery Learning berbantu alat peraga kancing 

genetika. Sikap spiritual dan sikap  sosial peserta didik  yang 

meliputi: sikap disiplin, jujur,  tanggung jawab,  dan sikap peduli  

pada lingkungan ketika peserta didik  mengikuti proses 

pembelajaran.  Hasil observasi sikap spiritual dan  sosial peserta 

didik merupakan hasil nontes.  Penilaian Sikap spiritual atau 

religius meliputi 3 indikator yaitu (1) berdoa sebelum dan sesudah 

pelajaran,(2) memberi salam sebelum dan sesudah pelajaran, (3) 

memelihara hubungan baik dengan teman sebagai sesama ciptan 

Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Penilaian Sikap disiplin ada 3 indikator yaitu: (1) masuk ke kelas 

tidak terlambat; (2) menaati peraturan sekolah; (3) mengumpulkan 

tugas tepat waktu. Penilaian sikap  jujur juga ada 3 indikator 

yaitu;(1) tidak berkata bohong;(2) tidak nyontek waktu ulangan; (3) 

menuliskan data hasil pengamatan apa adanya.  

Penilaian Sikap tanggung jawab ada 3 indikator yaitu: (1) membawa 

peralatan yang dibutuhkan;(2) tugas-tugas selalu dikerjakan;(3) 

mengatur kembali barang-barang setelah selesai bekerja.  
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Penilaian Sikap peduli terhadap lingkungan ada 3 indikator yaitu: 

(1) selalu menjaga kebersihan disekitarnya; (2) membuang sampah 

pada tempatnya; (3) mengatur kembali ruangan yang habis 

digunakan 

Wujud nilai sikap spiritual dan sosial bisa dilihat pada tabel berikut . 

 

Tabel 6.2 Nilai sikap spiritual dan social 

NO Jenis Sikap Rata-rata Predikat 

1 Spiritual 85 Baik 

2 Disiplin 81 Baik 

3 Kejujuran 85 Baik 

4 Tanggung jawab 77,5 Baik 

5 Peduli pada lingkungan 80 Baik 

 

Kesimpulan : Nilai Sikap Spiritual dan Sikap Sosial yang meliputi  

kedisiplinan, kejujuran,  tanggung jawab dan peduli lingkungan 

yang ditunjukkan oleh peserta didik kelas IX  dinyatakan   Baik, 

dengan rata – rata 81,7       

 

5. Refleksi Siklus I 

 

Refleksi siklus I dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil 

non tes Peningkatan Kompetensi Pewarisan Sifat dengan 

menggunakan model Discovery Learning berbantu kancing genetika 

yang telah terlaksana pada siklus I. Hasil kompetensi pengetahuan 

dan kompetensi keterampilan menunjukkan bahwa target 

penelitian belum tercapai. Kompetensi pengetahuan diperoleh nilai 

rata-rata kelas sebesar 78 sedangkan nilai rata-rata kelas untuk 

Kompetensi keterampilan mencapai 79.  
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Pada kompetensi pengetahuan, peserta didik yang 

memperoleh nilai di atas 75 atau yang termasuk tuntas sebanyak 23 

peserta didik , sedangkan 9 peserta didik lainnya masih belum 

tuntas atau 28 % . Berdasarkan analisis kompetensi pengetahuan 

pewarisan sifat, diketahui yang masih belum dipahami oleh peserta 

didik pada bagian materi tentang istilah – istilah dalam persilangan 

dan menentukan perbandingan genotipe dan fenotipe pada 

keturunan keduannya. Sebetulnya sebagian besar sudah memahami 

tetapi karena kelas yang peneliti gunakan untuk penelitian 

termasuk kelas unggulan maka dengan capaian rata – rata nilai 78 

dan 79  dirasa masih  belum memuaskan karena dengan nilai itu  

masih dalam kategori Cukup.  

Pada kompetensi keterampilan nilai terendah sudah 75 atau 

batas tuntas, sehingga pada kompetensi keterampilan pada siklus I 

semua tuntas dari 32 peserta didik. Meskipun semua tuntas tetapi 

masih ada kendala bagi sebagian peserta didik dalam menuliskan 

perbandingan genotipe dan fenotipe pada keturunan ke duannya.  

Peserta didik masih binggung dengan jumlah bunga yang 

disilangkan. Sebagai contoh dalam persilangan peserta didik 

menyilangkan 5 buah bunga merah dan 5 bunga putih, dimana 

warna merah dominan, maka tuliskan perbandingan fenotipe pada 

F2 nya jika sesama F1 disilangkan. Kebanyakan peserta didik 

menuliskan merah : putih = 3 : 1 yang seharusnya merah : putih = 

15 : 5 karena bunga yng disilangkan sebanyak 5 buah bukan 1buah 

Demikian juga untuk nilai sikap dalam peningkatan 

kompetensi pewarisan sifat dengan menggunakan model Discovery 

Learning berbantu kancing genetika pada siklus I ini yang meliputi 

sikap spiritual dan sikap social. Pada penilaian sikap semua 

berkategori Baik, hanya pada sikap sosial tentang tanggung jawab 

masih dirasa kurang karena nilai rata – ratanya masih 77,5 dan ini 

merupakan nilai yang paling rendah dibanding dengan nilai sikap 

disiplin, jujur, peduli terhadap lingkungan.  



 

45 

 

Berdasarkan hasil non tes siklus I yang diperoleh dari hasil 

observasi dan jurnal proses pembelajaran, penilaian observasi sikap 

religius dan sikap sosial dan dokumentasi foto. Proses pembelajaran 

berjalan dengan baik, hasil observasi proses pembelajaran 

menyatakan sebagai berikut: keantusiasan dan minat peserta didik 

mengikuti pembelajaran mencapai 78,125 %, tidak membuat gaduh 

/memperhatikan selama pembelajaran mencapai 78,125 %, 

mempunyai keinginan mencoba dengan media yang ada mencapai 

78,125 %,mengerjakan sesuai langkah – langkah yang ada mencapai 

78,125 % dan dapat bekerja dengan temannya mencapai 81,25 %  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti  menyusun 

rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran 

pewarisan sifat dengan model Discovery Learning berbantu alat 

peraga pohon genetika pada  siklus II. Perbaikan ini dilakukan 

untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terjadi pada siklus I. 

Salah satunya yaitu melakukan perbaikan dengan menambah alat 

peraga yang lebih konkrit untuk menjelaskan persilangan dihybrid. 

Pada perbaikan ini peneliti akan menggunakan alat peraga berupa 

pohon genetika yang terbuat dari barang bekas yang ada di 

lingkungan SMP Negeri 6 Salatiga. 

 

C. Siklus II 

 

1. Proses Pembelajaran 

 Proses pembelajaran yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran pewarisan sifat dengan model Discovery Learning 

berbantu alat peraga kancing dan pohon genetika pada siklus II ini 

yaitu: (1) keantusiasan dan minat peserta didik mengikuti 

pembelajaran; (2) tidak membuat gaduh/memperhatikan selama 

pembelajaran;(3) mempunyai keinginan mencoba dengan media 

yang ada (4) mengerjakan sesuai langkah-langkah yang ada; (5) 

dapat bekerja sama dengan temannya; dan Sikap religius. 

Sedangkan sikap sosial  berupa disiplin, jujur dan tanggung jawab 
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serta peduli terhadap lingkungan. Hasil proses pembelajaran 

dinyatakan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 6.3 Proses Pembelajaran  melalui observasi dan jurnal  

 

NO Aspek Jumlah Persentase 

1 keantusiasan dan minat peserta 

didik mengikuti pembelajaran 

26/32 81,25 % 

2 tidak membuat 

gaduh/memperhatikan selama 

pembelajaran 

26/32 81.25 % 

3 mempunyai keinginan mencoba 

dengan media yang ada 

28/32 87,50 % 

4 mengerjakan sesuai langkah-

langkah yang ada 

26/32 81,25 % 

5 dapat bekerja sama dengan 

temannya 

26/32 81,25 % 

 

Keterangan: 

Sangat Baik : > 85 % 

Baik   :  76  -  85 % 

Cukup   :  60  -  75 % 

Kurang   :  <  60 % 

Dari proses pembelajaran ini kalau dirata – rata mencapai 82,5 % 

dalam kategori baik.  

 

2.  Peningkatan Kompetensi Pengetahuan 

 

Hasil tes pengetahuan peserta didik mengenai materi 

pewarisan sifat tentang  persilangan dihybrid, penyakit yang 

diturunkan dan pemuliaan pada tumbuhan dan hewan dengan 

menggunakan model Discovery Learning berbantu alat peraga 

kancing dan pohon genetika pada siklus II berkategori cukup. 
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Indikator yang dinilai untuk mengetahui tingkat pemahaman 

peserta didik ditinjau dari tujuan yang diukur, yaitu kemampuan 

mengingat (C1), kemampuan memahami (C2), kemampuan 

menerapkan pengetahuan/aplikasi (C3), dan kemampuan 

menganalisis (C4). Aspek penilaian tes pengetahuan, mencakup: (1) 

kemampuan peserta didik menuliskan gamet pada persilangan 

dihybrid; (2)kemampuan peserta didik menuliskan genotipe pada 

hasil persilangan;(3) kemampuan peserta didik menuliskan fenotipe 

pada F2;(4) Kemampuan peserta didik menghitung prosentase pada 

hasil F2 nya;(5) kemampuan peserta didik dapat menuliskan 

perbandingan fenotipe pada F2 nya;(6) kemampuan peserta didik 

menuliskan perbandingan fenotipe pada F2 nya jika diadakan back 

cross; (7) kemampuan peserta didik menuliskan perbandingan 

fenotipe pada F2 nya jika diadakan tes cross; (8) kemampuan 

peserta didik menyebutkan nama penyakit yang diturunkan dengan 

mengenali ciri – cirinya; (9) Kemampuan peserta didik memberikan 

contoh hasil pemuliaan tanaman di bidang pangan;(10) 

Kemampuan peserta didik menuliskan keuntungan adanya 

pemuliaan tumbuhan dan hewan bagi kesejahteraan  manusia. Pada 

peningkatan kemampuan pengetahuan  peserta didik memperoleh 

nilai terendah yang dicapai  65   dan tertinggi 100. Pada penilaian 

pengetahuan di siklus II ini masih ada 6 anak yang tidak tuntas.dari 

jumlah peserta didik 32 sehingga bisa diambil persentasenya 

sebesar  81,25  % dan rata-rata nilai pengetahuannya  80,78 masih 

dalam kategori cukup. 

dengan rentang nilai  

               Amat baik  :  93 – 100       Cukup     :  75 - 82 

   Baik  :  83 -  92         Kurang          :  Dibawah 75 

       

3. Peningkatan Kompetensi Keterampilan 

 

 Kemampuan keterampilan  pada siklus 1I diambil 

berdasarkan pada penilaian hasil kerja atau nilai praktek pada 
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materi pewarisan sifat dengan model Discovery Learning berbantu 

alat peraga kancing dan genetical tree Penilaian ini diambil dari 

hasil peserta didik membuat bagan persilangan dihibrid dominan 

penuh menggunakan plastic transparan sebagai gen nya. Kriteria 

penilaiannya adalah: (1) Melakukan percobaan persilangan 

dihibrida; (2) menganalisis hasil persilangan dihybrid; (3) membuat 

kesimpulan; (4) mempresentasekan hasil pengamatan 

Pada peningkatan kemampuan keterampilan  nilai terendah yang 

dicapai 80 dan tertinggi 100. Pada penilaian keterampilan di siklus 

II  ini semua  tuntas dari jumlah peserta didik 32 sehingga bisa  

persentasenya  100%  dan rata-rata nilai keterampilannya 85 dalam 

kategori Baik .dengan rentang nilai 

  Amat baik  :  93 – 100 Cukup : 75 - 82 

  Baik  :  83 -  92 Kurang :  dibawah 75 

 

 

 

4. Perubahan Perilaku Peserta Didik 

 

Hasil perilaku peserta didik pada  peningkatkan kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan pada materi pewarisan sifat dengan 

model Discovery Learning berbantu alat peraga kancing genetika 

dan  genetical tree  pada  siklus II, diidentifikasi dari sikap spiritual 

dan sikap  sosial peserta didik  yang meliputi: sikap disiplin, jujur,  

tanggung jawab,  dan sikap peduli  pada lingkungan ketika peserta 

didik  mengikuti proses pembelajaran.  Hasil observasi sikap 

spiritual dan  sosial peserta didik merupakan hasil non tes siklus II .  

Penilaian Sikap spiritual atau religius meliputi 3 indikator yaitu (1) 

berdoa sebelum dan sesudah pelajaran,(2) memberi salam sebelum 

dan sesudah pelajaran, (3) memelihara hubungan baik dengan 

teman sebagai sesama ciptan Tuhan Yang Maha Esa. Penilaian Sikap 

disiplin ada 3 indikator yaitu: (1) masuk ke kelas tidak terlambat; 

(2) menaati peraturan sekolah; (3) mengumpulkan tugas tepat 
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waktu. Penilaian sikap  jujur juga ada 3 indikator yaitu;(1) tidak 

berkata bohong;(2) tidak nyontek waktu ulangan; (3) menuliskan 

data hasil pengamatan apa adanya. Penilaian Sikap tanggung jawab 

ada 3 indikator yaitu: (1) membawa peralatan yang dibutuhkan;(2) 

tugas-tugas selalu dikerjakan;(3) mengatur kembali barang-barang 

setelah selesai bekerja. Penilaian Sikap peduli terhadap lingkungan 

ada 3 indikator yaitu: (1) selalu menjaga kebersihan disekitarnya; 

(2) membuang sampah pada tempatnya; (3) mengatur kembali 

ruangan yang habis digunakan. Wujud nilai sikap spiritual dan 

sosial bisa dilihat pada tabel berikut . 

 

Tabel 6.4  Rata – rata hasil Penilaian Sikap  melalui Observasi dan   

 Jurnal   

NO Jenis Sikap Rata-rata Predikat 

1 Spiritual 87 Baik 

2 Disiplin 83,2 Baik 

3 Kejujuran 86,5 Baik 

4 Tanggung jawab 81,2 Baik 

5 Peduli pada lingkungan 83 Baik 

 

Kesimpulan : Nilai Sikap Spiritual dan Sikap Sosial yang meliputi  

kedisiplinan, kejujuran,  tanggung jawab dan peduli lingkungan 

yang ditunjukkan oleh peserta didik kelas IX A     Baik.  Dengan rata 

– rata 84,18     
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5. Refleksi Siklus II 

 

X Refleksi siklus II dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil 

non tes. Peningkatan Kompetensi Pewarisan Sifat dengan 

menggunakan model Discovery Learning berbantu alat peraga  

kancing genetika dan genetical tree /pohon genetika yang telah 

terlaksana pada siklus II. Hasil kompetensi pengetahuan dan 

kompetensi keterampilan menunjukkan bahwa target penelitian 

sudah bisa tercapai  Kompetensi pengetahuan diperoleh nilai rata-

rata kelas sebesar 80,78, sedangkan nilai rata-rata kelas untuk 

Kompetensi keterampilan mencapai 85  

Pada kompetensi pengetahuan, peserta didik yang 

memperoleh nilai di atas 75 atau yang termasuk tuntas sebanyak 26 

peserta didik , sedangkan 6 peserta didik lainnya masih belum 

tuntas atau 18,75 % . Berdasarkan analisis kompetensi pengetahuan 

pewarisan sifat, diketahui yang masih belum dipahami oleh peserta  

Didik pada bagian materi tentang persilangan yaitu   menentukan 

perbandingan genotipe dan fenotipe pada keturunan keduannya. 

Sebetulnya sebagian besar sudah memahami tetapi karena kelas 

yang peneliti gunakan untuk penelitian termasuk kelas unggulan 

maka dengan capaian rata – rata nilai 80,78  dan 85  dirasa masih  

belum memuaskan karena dengan nilai itu  masih dalam kategori 

untuk pengetahuan Cukup sedangkan untuk keterampilan sudah 

Baik 

Pada kompetensi keterampilan nilai terendah 80 sehingga 

pada kompetensi keterampilan pada siklus II semua tuntas dari 32 

peserta didik. Meskipun semua tuntas tetapi masih ada kendala bagi 

sebagian peserta didik dalam menuliskan perbandingan genotipe 

dan fenotipe pada keturunan ke duannya.  Peserta didik masih 

binggung cara menggabungkan gen apalagi ada 4 warna   yang 

digunakan dalam persilangan. Contoh persilangan antara buah 

manga besar rasa manis disilangkan dengan buah manga kecil rasa 

masam dihasilkan pada keturunan pertama semua buah manga 
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besar rasa manis. Dalam soal ini peserta didik diminta untuk 

menentukan mana yang dominan dan mana yang resesf, kemudian 

menentukan huruf yang akan digunakan. Demikian juga untuk nilai 

sikap dalam peningkatan kompetensi pewarisan sifat dengan 

menggunakan model Discovery Learning berbantu kancing pohon 

genetika pada siklus II ini yang meliputi sikap spiritual dan sikap 

sosial. Pada penilaian sikap semua berkategori Baik dengan rata – 

rata nilai di atas 80 baik itu sikap  disiplin, jujur, tanggung jawab, 

peduli terhadap lingkungan.  

Berdasarkan hasil non tes siklus II yang diperoleh dari hasil 

observasi proses pembelajaran, penilaian observasi sikap religius 

dan sikap sosial, jurnal  dan dokumentasi foto. Proses pembelajaran 

berjalan dengan baik, hasil observasi proses pembelajaran 

menyatakan sebagai berikut: keantusiasan dan minat peserta didik 

mengikuti pembelajaran mencapai 81,25%, tidak membuat gaduh 

/memperhatikan selama pembelajaran mencapai 81,25 %, 

mempunyai keinginan mencoba dengan media yang ada mencapai 

87,50 %,mengerjakan sesuai langkah – langkah yang ada mencapai 

81,25 % dan dapat bekerja dengan temannya mencapai 81,25 %  

Berdasarkan uraian dapat dikatakan bahwa sikap dari 

peserta didik mengalami peningkatan.  Dan penelitian dicukupkan 

sampai dengan siklus II.  

 

 

D. Pembahasan Tiap Siklus dan Antar Siklus  

 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan dua siklus.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui terjadi 

peningkatan yang signifikan dan memuaskan dari siklus I ke siklus 

II. Meskipun kenaikannya tidak begitu besar tetapi sudah 

menunjukkan adanya perubahan. 
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Proses Pembelajaran 

 

Pada proses pembelajaran peningkatan kompetensi 

pengetahuan materi pewarisan sifat dengan model Discovery 

Learning berbantu alat peraga kancing genetika dan pohon genetika  

mengalami peningkatan meskipun tidak terjadi pada setiap aspek. 

Keantusiasan dan minat peserta didik mengikuti pembelajaran 

mengalami peningkatan sebesar 3,125% yaitu dari 78,125% 

menjadi 81,25%. Tidak membuat gaduh/memperhatikan selama 

pembelajaran  mengalami peningkatan sebesar  3,125%  yaitu dari 

78,125%  menjadi  81,25 %.  Mempunyai keinginan mencoba 

dengan media yang ada mengalami peningkatan sebesar 9,375% 

yaitu dari 78,125% menjadi 87,50%. Mengerjakan sesuai langkah – 

langkah yang ada mengalami peningkatan sebesar 3,125% yaitu 

dari 78,125% menjadi 81,25%, Sedangkan untuk aspek dapat 

bekerja sama dengan temannya tidak mengalami kenaikan dari 

81,25% tetap 81,25%. Kenaikannya bisa dilihat pada tabel  berikut 

 

Tabel 6.5 Persentase  Proses Pembelajaran  melalui observasi dan 

jurnal  

 

NO Aspek Siklus 

I 

Siklus 

II 

Kenaikan 

1 keantusiasan dan minat 

peserta didik mengikuti 

pembelajaran 

78.125 81.25 3.125 

2 tidak membuat 

gaduh/memperhatikan 

selama pembelajaran 

78.125 81.25 3.125 

3 mempunyai keinginan 

mencoba dengan media yang 

ada 

78.125 87.50 9.375 
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4 mengerjakan sesuai langkah-

langkah yang ada 

78.125 81,25 3.125 

5 dapat bekerja sama dengan 

temannya 

81.25 81.25 0 

 

Dari tabel bisa dilihat bahwa keinginan mencoba dengan 

menggunakan media kenaikannya tinggi sekali bila dibanding 

dengan sikap yang lain yaitu 9.375 %. Sedangkan untuk kerja sama 

antar peserta didik dari pengamatan siklus I dan siklus II sama tidak 

mengalami kenaikan. Keadaan tersebut kalau divisualisasikan 

sebagai berikut: 

 
Gambar 6.1 Grafik Persentase Proses Pembelajaran melalui 

observasi dan Jurnal. 

 

Demikian juga untuk nilai sikap spiritual, disiplin, jujur, 

tanggung jawab dan peduli pada lingkungan dari siklus I ke siklus II 

juga mengalami peningkatan, meskipun sedikit. Peningkatan itu 

terjadi pada sikap spiritual dari rata- rata 85 pada siklus I 

meningkat menjadi 87 pada siklus II, berarti terjadi peningkatan 
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2,0. Sikap disiplin rata- rata 81 pada siklus I  meningkat menjadi 

83,2 pada siklus II berarti terjadi peningkatan sebesar 2,2. Sikap 

jujur dari rata-rata 85 pada siklus I meningkat menjadi 86,5 pada 

siklus II sehingga terjadi peningkatan 1,5. Sikap tanggung jawab 

juga mengalami peningkatan, pada siklus I rata-rata 77,5 meningkat 

menjadi 81,2 pada siklus II sehingga terjadi peningkatan sebesar 

3,7. Tidak ketinggalan pada sikap peduli pada lingkungan juga 

terjadi peningkatan, pada siklus I rata-ratanya 80 meningkat 

menjadi 83 pada siklus II  terjadi kenaikan sebesar 3,0 

 Dari data hasil observasi dan jurnal tersebut terjadi proses 

peningkatan pembelajaran kompetensi pengetahuan materi 

pewarisan sifat dengan model Discovery Learning berbantu alat 

peraga kancing pohon genetika. Peningkatan tersebut bisa dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 6.6  Peningkatan hasil observasi dan jurnal 

NO Tahap 

                                         Nilai 

Rata-

rata 

Tertinggi Terendah Persentase 

1 Pra Siklus 78,4 82.5 75 100 % 

2 Siklus I 81,7 85 77,5 100% 

3 Siklus II 84,18 87 81,2 100% 

4 Kenaikan 5,78 4,5 6,2 0 

 

Berdasarkan tabel 6.6 nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah 

aspek sikap mengalami kenaikan sedangkan  ketuntasan aspek 

sikap tetap, Peningkatan kompetensi materi pewarisan sifat melalui 

model Discovery Learning berbantu alat peraga kancing pohon 

genetika dapat meningkatkan sikap peserta didik. Sikap peserta 

didik yang diukur adalah sikap spiritual dan sikap sosial yang 

meliputi : jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli pada 

lingkungan. 
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 Peningkatan aspek  sikap ini  divisualisasikan pada gambar berikut.              
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Gambar 6.2  Grafik peningkatan kompetensi sikap spiritual dan 

sosial 

 

Kompetensi Pengetahuan  

  

  Pada kompetensi pengetahuan, rata – rata pencapaian 

kompetensi pengetahuan kondisi awal 72,5, nilai tertinggi 88 

terendah 50 sedangkan ketuntasan mencapai 62,5 %. Hasil 

pengamatan siklus I dan siklus II pada  kompetensi pengetahuan 

materi pewarisan sifat dengan model disvovery learning berbantu 

alat peraga kancing pohon genetika mengalami peningkatan.sebesar 

2,78 yaitu dari 78  pada siklus I menjadi 80,78 pada siklus II. Nilai 

tertinggi juga mengalami kenaikan dari 93 pada siklus I menjadi 

100 pada siklus II. Nilai terendah pun juga mengalami perubahan 

pada siklus I nilainya 53 pada siklus II menjadi 60. Persentase 

ketuntasan juga mengalami kenaikan pada siklus I ketuntasan 

mencapai 71,88 % dan pada siklus II menjadi 81,25 %.  
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Tabel 6.7  Peningkatan kompetensi pengetahuan 

NO Tahap 

Nilai 

Rata-

rata 

Tertinggi Terendah Persentase 

1 Pra Siklus 72,5 88 50 62,5% 

2 Siklus I 78 93 53 71,88% 

3 Siklus II 80,78 100 60 81,25% 

4 Kenaikan 8,28 12 15 18,75% 

  

Berdasarkan tabel 6.7  nilai rata-rata, nilai terendah aspek 

kompetensi pengetahuan mengalami kenaikan,  kalau nilai tertinggi 

dari siklus I ke siklus II mengalami kenaikan tetapi kalau dari 

kondisi awal ke siklus I mengalami penurunan dan ketuntasan 

aspek kompetensi pengetahuan mengalami kenaikan., Peningkatan 

kompetensi materi pewarisan sifat melalui model Discovery 

Learning berbantu alat peraga kancing pohon genetika dapat 

meningkatkan capaian nilai kompetensi pengetahuan. Peningkatan 

aspek kompetensi pengetahuan ini   divisualisasikan pada gambar 

berikut 
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 Gambar 6.3  Grafik Peningkatan Kompetensi Pengetahuan. 

 

Kompetensi Keterampilan 

 

Pada kompetensi keterampilan, rata – rata pencapaian 

kompetensi keterampilan kondisi awal 77,5, nilai tertinggi 95 dan 

yang terendah 75 sedangkan ketuntasan mencapai 100 %. Hasil 

pengamatan siklus I dan siklus II pada  kompetensi keterampilan  

materi pewarisan sifat dengan model Discovery Learning berbantu 

alat peraga kancing pohon genetika mengalami peningkatan.sebesar 

6 yaitu dari 79 pada siklus I menjadi 85 pada siklus II. Nilai tertinggi 

juga mengalami kenaikan dari 95 pada siklus I menjadi 100 pada 

siklus II. Nilai terendah pun juga mengalami perubahan pada siklus I 

nilainya 75 pada siklus II nilai terendah menjadi 80. Persentase 

ketuntasan konstan yaitu 100% 
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Tabel 6.8 Peningkatan kompetensi keterampilan 

NO Tahap 

Nilai 

Rata-

rata 

Tertinggi Terendah Persentase 

1 Pra Siklus 77,5 90 75 100% 

2 Siklus I 79 95 75 100% 

3 Siklus II 85 100 80 100% 

4 Kenaikan 7,5 5 5 0 % 

 

Berdasarkan tabel 6.8 nilai rata-rata, nilai terendah aspek 

kompetensi keterampilan mengalami kenaikan,  ketuntasan aspek 

kompetensi keterampilan tetap. Peningkatan kompetensi materi 

pewarisan sifat melalui model Discovery Learning berbantu alat 

peraga kancing pohon genetika dapat meningkatkan capaian nilai 

kompetensi keterampilan. Peningkatan aspek kompetensi 

keterampilan  ini   divisualisasikan pada gambar berikut 
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          Gambar 6.4 Grafik peningkatan kompetensi keterampilan. 
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Penelitian ini dihentikan pada siklus II dikarenakan 

perolehan nilai rata-rata peserta didik sudah memenuhi target 

sebagaimana uraian sebelumnya, yaitu nilai sikap spiritual, nilai 

sikap disiplin, nilai sikap kejujuran, nilai sikap tanggung jawab, dan 

nilai sikap peduli terhadap lingkungan, tes pengetahuan, 

keterampilan  / unjuk kerja 
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A. Simpulan 

 

  Pada proses pembelajaran peningkatan kompetensi 

pengetahuan materi pewarisan sifat dengan model Discovery 

Learning berbantu alat peraga kancing genetika dan  pohon 

genetika / genetical tree peserta didik kelas IX A  mengalami 

peningkatan meskipun tidak terjadi pada setiap aspek. Peningkatan 

itu terjadi pada aspek tentang keantusiasan dan minat peserta didik 

mengikuti pembelajaran, tidak membuat gaduh, mengerjakan sesuai 

langkah – langkah naik sebesar 3,125%.  Sedangkan  keinginan 

mencoba dengan media yang ada mengalami peningkatan sebesar 

9,375% %.  

  Pada penelitian ini dengan menerapkan model Discovery 

Learning berbantu alat peraga kancing genetika dan pohon genetika 

/genetical tree dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan IPA materi pewarisan sifat bagi peserta didik kelas 

IX A semester gasal SMP Negeri 6 Salatiga tahun  pelajaran 2019  

/20020. Dari data empirik diperoleh melalui model Discovery 

Learning dengan berbantu alat peraga kancing genetika dapat 

Meningkatkan kompetensi pengetahuan dari rata – rata 72,5 pada 

kondisi awal menjadi 80,78 pada kondisi akhir dan kompetensi 

keterampilan   dari rata- rata 77.5 pada kondisi awal menjadi 85  

pada kondisi akhir. 

 

 

S          SIMPULAN DAN SARAN 

 

BAGIAN 

7 
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  Demikian juga dengan hasil perilaku peserta didik pada  

Peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada 

Materi pewarisan sifat dengan model Discovery Learning berbantu 

alat peraga kancing genetika dan  pohon genetika/ genetical tree 

mengalami kenaikan, baik sikap spiritual, sikap social yang meliputi 

kedisiplinan, kejujuran,tanggung jawab dan peduli lingkungan. 

          

                                                                                                                        

B. SARAN 

 

  Sebagai tindak lanjut dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah hendaknya menghimbau dan memberikan     

    kesempatan kepada  guru untuk terus mengikuti perkembangan  

    media dan model pembelajaran  sehingga proses mengajar yang  

    baik dapat dilaksanakan. 

2. Hendaknya guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai  

    dengan materi yang diajarkan sehingga pembelajaran  

     menyenangkan. 

3. Untuk mengkonkritkan dalam pembelajaran sebaiknya  

     menggunakan alat peraga yang bisa memperjelas materi yang  

     sedang dipelajari.  
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