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              ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanan diterapkannya 

model pembelajaran STAD pada mata pelajaran Biologi dengan materi pokok 

Jamur dan banyaknya siklus pembelajaran yang terlaksana. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar dan hasil belajar kognitif pada 

tingkat pemahaman yang dicapai oleh siswa pada setiap siklus pembelajarannya.  

Subyek dalam penelitian ini kelas X C MAN Tempel. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang direncanakan sampai dengan 

2 siklus. Pengambilan data penelitian ini meliputi data aktivitas belajar siswa yang 

diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan  lembar observasi dan data 

hasil belajar kognitif tingkat pemahaman siswa diperoleh dari hasil tes dengan 

menggunakan soal pre-test dan post-test. Data aktivitas belajar siswa dianalisis  

secara deskriptif dengan memaparkan persentasenya sedangkan data hasil belajar 

kognitif tingkat pemahaman siswa dengan mencari effect sizenya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model STAD dapat terlaksana di 

kelas X C MAN Tempel dengan materi pokok Jamur. Banyaknya siklus 

pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan aktivitas belajar dan 

hasil belajar kognitif tingkat pemahaman siswa adalah 2 siklus pembelajaran. 

Hasil yang dicapai pada siklus pertama adalah munculnya aktivitas belajar siswa 

yaitu melaksanakan tugas kelompok, bekerjasama dan berdiskusi, bertanya dan 

menjawab pertanyaan, keikutsertaan dan kontribusi siswa dalam berdiskusi, 

merespon penjelasan guru,presentasi hasil diskusi, menghargai teman dan 

kelompok. Sedangkan hasil yang dicapai pada siklus kedua adalah terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam belajar serta hasil belajar kognitif siswa 

pada tingkat pemahaman siswa. Peningkatan aktivitas belajar siswa ditunjukkan 

dengan meningkatnya  persentase aktivitas belajar siswa di siklus kedua pada 

kategori baik sebesar 30% dan baik sekali sebesar 38,4%. Peningkatan hasil 

belajar kognitif tingkat pemahaman siswa  ditunjukkan dari hasil effect size 

sebesar 1,8. 

 

Kata Kunci :  STAD, aktivitas  belajar , kognitif  dan MAN Tempel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal. Dikatakan formal 

karena di sekolah terlaksana serangkaian kegiatan terencana dan terorganisasi, 

termasuk kegiatan dalam rangka proses belajar-mengajar di dalam kelas. 

Kegiatan itu bertujuan menghasilkan perubahan-perubahan positif di dalam 

diri anak yang menuju kedewasaan, sejauh berbagai perubahan itu dapat 

diusahakan melalui usaha belajar. Dengan belajar yang terarah dan terpimpin, 

anak memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai 

yang mengantarnya menuju kedewasaan.  

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik atau siswa. 

Kegiatan belajar mengajar kebanyakan hanya melibatkan guru saja dan siswa 

masih terlihat pasif sehingga pembelajaran yang terjadi berlangsung satu arah 

saja.  

Proses belajar mengajar bertujuan agar siswa memperoleh hasil belajar 

yang optimal. Siswa mampu mencapai hasil belajar yang maksimal dengan 

cara terlibat secara aktif baik secara fisik, mental, maupun emosi dalam proses 

belajar mengajar. Dengan diberlakukannya kurikulum baru yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), diharapkan para siswa bisa mencapai 



 2 

kompetensi-kompetensi tertentu yang sudah ditentukan sebagai kriteria 

keberhasilan.  

Mata pelajaran biologi merupakan salah satu bagian dari pelajaran IPA 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai. 

Sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pembelajaran Biologi 

tidak hanya mengutamakan pada pengetahuan saja tetapi juga menekankan 

pada keterampilan proses.  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tempel adalah salah satu madrasah 

negeri yang terletak di kabupaten Sleman. MAN Tempel mempunyai 3 

tingkatan kelas yaitu kelas X, XI dan XII. Kelas X terdiri dari 4 kelas yang 

terdiri dari kelas X A, X B, X C, dan X D. Kelas yang akan dijadikan subyek  

penelitian  adalah kelas X C. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA biologi kelas X , ibu 

Tri Handayani, diperoleh informasi tentang kondisi siswa-siswi di kelas X A, 

X B, X C dan X D ketika proses belajar mengajar IPA Biologi berlangsung. 

Keempat kelas tersebut tentunya tidak sama. Tiap-tiap kelas mempunyai 

kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Ibu Tri memberikan arahan 

kepada peneliti untuk melakukan observasi awal di kelas X B dan X C karena 

kelas tersebut termasuk kelas yang kurang aktif. Dari informasi tersebut 

dilakukan observasi di kelas X C dan X B. Berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan, kelas X B lebih aktif daripada kelas X C ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, kelas yang akan dijadikan 

subyek penelitian adalah kelas  X C. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas X C, siswa tidak 

memiliki buku pegangan sendiri dan buku penunjang lain seperti buku LKS 

sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan untuk membaca terlebih 

dahulu dari rumah dan mengakibatkan siswa kurang aktif. Meskipun tidak 

mempunyai buku pegangan sendiri, siswa dengan sendirinya menulis materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di buku tulis masing-masing tanpa 

disuruh oleh guru.  

Selama proses pembelajaran, metode yang digunakan guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa yang awalnya 

mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan 

guru lama kelamaan siswa cenderung melakukan aktivitas lain yang lebih 

menarik perhatian siswa, seperti menggambar atau corat-coret di kertas 

sehingga siswa kurang dapat memahami materi yang dijelaskan guru. Guru 

sesekali memberi pancingan pertanyaan kepada siswa akan tetapi hanya 

beberapa saja siswa yang aktif menjawab pertanyaan sedangkan siswa yang 

lainnya akan menjawab pertanyaan ketika ditunjuk atau disebutkan namanya. 

 Hal tersebut menunjukkan kelas lebih didominasi siswa yang aktif dan 

tergolong pandai. Siswa yang kurang pandai lebih pasif, enggan bertanya atau 

menjawab pertanyaan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan siswa diperoleh 

beberapa informasi. Berbagai alasan dikemukakan oleh siswa diantaranya 

pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa kurang termotivasi dan 

menimbulkan siswa kurang aktif. Siswa yang kurang pandai kurang membaur 
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dengan siswa yang pandai. Siswa yang kurang pandai tidak mempunyai 

semangat untuk berkompetisi dengan teman kelasnya dan takut untuk  

bersaing dengan siswa yang lebih pandai. Hal ini ditunjukkan ketika guru 

memberi pertanyaan, siswa terlihat pasif dan diam saja karena mereka merasa 

takut jawabannya salah. Walaupun siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan 

dari guru, mereka merasa tidak dihargai oleh teman mereka yang lebih pandai. 

Tanggung jawab dalam peningkatan hasil belajar siswa yang terbesar 

adalah peran dari seorang guru. Kondisi yang ada di kelas X C akan 

mengakibatkan efek berantai yang berujung pada rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar diantaranya kawasan kognitif siswa. Kurang aktifnya siswa dalam 

pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar siswa itu sendiri.  

Kondisi pembelajaran kelas X C sangat membutuhkan suatu tindakan 

dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat dan dapat merangsang 

siswa untuk tidak lagi pasif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru hendaknya berupaya memilih dan 

menggunakan strategi yang lebih efektif serta dapat memotivasi minat belajar 

siswa untuk dapat lebih aktif dalam belajar. 

 Untuk memotivasi  belajar siswa dapat menggunakan alat peraga dan 

media pembelajaran yang sesuai. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

aktivitas siswa adalah dengan menggunakan metode yang bervariasi sesuai 

dengan materi dalam proses pembelajaran.  

Ada beberapa model pembelajaran yang diyakini dapat meningkatkan 

penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran siswa, misalnya  
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pembelajaran kooperatif. Teknik-teknik pembelajaran kooperatif lebih banyak 

meningkatkan hasil belajar atau pengalaman-pengalaman individual maupun 

kelompok. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh penganut paham Piaget 

(seperti Damon, 1984; Murray,1982; Wadsworth,1984) menyerukan untuk 

meningkatkan penggunaan aktivitas kooperatif di sekolah, karena dapat 

membuat interaksi dengan sendirinya diantara siswa dalam tugas-tugas 

pembelajarannya untuk mengembangkan pencapaian prestasi siswa.
2
 

Ada beberapa alasan yang membuat pembelajaran kooperatif 

memasuki jalur pendidikan. Salah satunya adalah berdasarkan penelitian dasar 

yang mendukung penggunaan pencapaian prestasi para siswa, dan juga akibat 

positif yang dapat mengembangkan hubungan antarkelompok, penerimaan 

terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, dan 

meningkatkan harga diri.
3
 Slavin mengungkapkan perlunya pembelajaran 

kooperatif dikembangkan, karena selama ini siswa tidak menghargai temannya 

yang berhasil nilai akademisnya, bahkan siswa tersebut ditempatkan sebagai 

musuh atau pesaing.
4
  

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang sempurna dapat 

menjadikan siswa lebih mempunyai tanggung jawab untuk dapat memahami 

suatu subtopik serta berpeluang untuk dapat bertukar pikiran dengan anggota 

                                                 
2  Robert E. Slavin, Cooperative Learning (Teori,Riset dan Praktik), (Bandung: Nusa 

Media,2008),hlm.38. 
3  Ibid,,hlm.4 -5.  
4  Ibid,hlm.5-7. 
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kelompok lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus benar-benar 

memahami subtopik tersebut, bukan sekedar menghafal suatu topik. 
5
 

Pembelajaran kooperatif diterapkan dalam beberapa model 

pembelajaran. Model STAD dipilih karena karakter siswa di MAN kelas X C 

yang menjadi subjek penelitian kurang aktif ketika mengikuti mata pelajaran 

IPA Biologi , tidak mempunyai semangat untuk berkompetisi dengan siswa 

lainnya dan siswa yang tergolong pandai kurang dapat bersosialisasi dengan 

teman sekelasnya yang kurang pandai. Menurut Thomson, et al(1995), 

pembelajaran kooperatif juga dapat menambah unsur-unsur interaksi sosial 

pada pembelajaran IPA.
6
  

STAD (Student Teams Achievement Division) adalah model 

pembelajaran kooperatif yang anggota kelompoknya terdiri atas 4 atau 5 

siswa. STAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 1)presentasi kelas, 2) tim 

(kelompok), 3) kuis/tes individu, 4) nilai individu, dan 5) penghargaan 

kelompok.
7
  

Keyakinan akan efektifitas pembelajaran kooperatif model STAD 

ditunjang oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Slavin. 

Penelitian tentang pembelajaran kooperatif  menunjukkan bahwa siswa yang 

mengikuti pembelajaran model kooperatif dapat mencapai hasil pembelajaran 

                                                 
 5 Gardner, Pembelajaran Kooperatif  yang Berkesan, (online), http://www. geocities.. 

com/ gardner02_8/ilmiah1. htm, diakses tanggal 15 Maret 2008.  
6 Perdy Karuru, Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dalamSeting Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kualitas Belajar IPA Siswa SLTP, (online), http: 

/asuro-awielampung.blogspot.com/2008/03/stad-untuk-pembelajaran-ipa.html, diakses tanggal 4 

september 2008.  
7  Mohamad Nur, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: Pusat Sains dan Matematika 

Sekolah UNESA,2005), hlm.20-22 
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akademik lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Pembelajaran kooperatif 

yang dilakukan menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa efek pembelajaran 

kooperatif terhadap pencapaian memberikan  dampak positif. 
8
 

Berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan strategi STAD dalam 

pembelajaran kooperatif diharapkan dapat mengatasi permasalahan rendahnya 

aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa. Model pembelajaran STAD sendiri 

akan diterapkan  pada materi Jamur di MAN Tempel Sleman Yogyakarta. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan analisis situasi yang telah peneliti kemukakan di atas, 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan  diantaranya adalah : 

1. Proses pembelajaran terkadang membosankan bagi siswa dan siswa 

kurang aktif selama pembelajaran, dikarenakan strategi pembelajaran yang 

kurang menarik. 

2. Dalam proses pembelajaran Biologi siswa kurang memahami materi yang 

telah diajarkan. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih mempertajam permasalahan yang akan dikaji di dalam 

penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah, yaitu:  

                                                 
 
8  Robert E. Slavin, Cooperative Learning (Teori,Riset dan Praktik), (Bandung: Nusa 

Media,2008),hlm.44. 
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1. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan aktivitas belajar siswa dan 

aspek kognitif pemahaman (C 2 ) siswa kelas X C MAN Tempel melalui 

penerapan model pembelajaran STAD 

2. Pokok bahasan mata pelajaran biologi yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah materi Jamur dengan subpokok bahasan klasifikasi 

Jamur dan peranannya bagi kehidupan manusia .  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat diterapkan di 

kelas X C MAN Tempel? 

2. Berapa siklus pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan 

aktivitas belajar dan hasil belajar kognitif C2 siswa dalam pembelajaran 

biologi ? 

3. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar apa saja yang muncul dalam setiap 

siklus pembelajaran yang telah dilakukan ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah dapat memperbaiki proses 

pembelajaran yang dialami oleh siswa dengan serangkaian beberapa tindakan 
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yang sebelumnya telah dirancang secara sistematis oleh guru dan pihak lain 

yang terlibat. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui: 

     1. Keterlaksanaan  diterapkannya  model  pembelajaran  tipe  STAD  di kelas     

X C MAN Tempel. 

      2. Banyaknya   siklus  yang   diperlukan  untuk  mencapai   peningkatan  

aktivitas belajar dan kemampuan kognitif C2 siswa. 

3.  Aktivitas  dan   hasil  belajar  apa  saja  yang  dicapai  oleh  siswa   pada  

setiap siklusnya. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:  

1. Bagi Guru kelas X C MAN Tempel, sebagai bentuk alternatif model 

pembelajaran yang selama ini digunakan agar pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dapat lebih bervariasi.  

2. Bagi siswa kelas X C MAN Tempel, dapat dijadikan sebagai pengalaman 

yang menarik yang nantinya diharapkan mampu menyesuaikan model 

pembelajaran dan siswa dapat menghargai perbedaaan individu, cara 

bekerja sama dengan orang yang memiliki perbedaan prestasi, latar 

belakang atau tingkat ekonomi.  

3. Bagi pihak sekolah MAN Tempel, menunjang peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dan merangsang sekolah untuk membentuk berbagai 

kelompok studi diluar jam pelajaran, karena banyaknya keunggulan kerja 
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kelompok. Kelompok studi tersebut misalnya kelompok studi Karya 

Ilmiah Remaja.  

4. Bagi Pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan referensi tentang penelitian 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari keberagaman 

penafsiran dalam judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah 

pada judul penelitian. Adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Model Pembelajaran STAD 

 STAD (Student Teams Achievement Division) adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif dengan melibatkan siswa dalam kelompok 

kecil yang idealnya terdiri dari 4-5 siswa, dan anggotanya bervariasi 

berdasarkan kemampuan dan  latar belakang ekonomi siswa. 
9
 

 Langkah-langkah pembelajaran STAD, berturut-turut, adalah : 

menyampaikan tujuan dan memotivasi anak, menyajikan informasi, 

mengorganisir siswa dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing 

kelompok bekerja dan belajar, memberikan tes secara individual kepada 

siswa dan pemberian penghargaan kepada tim. 

2. Aktivitas Belajar 

 Aktivitas belajar yaitu segala bentuk aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran meliputi: melaksanakan tugas kelompok, mengajukan 

                                                 
9 Mohamad Nur, Pembelajaran Kooperatif , (Surabaya: Pusat Sains dan Matematika 

Sekolah UNESA, 2005), hlm. 5-6.  
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pertanyaan, menjawab pertanyaan, menghargai teman, kontribusi siswa 

dalam kelompok, respon terhadap penjelasan guru, mengikuti diskusi, 

presentasi hasil diskusi, dan menghargai hasil kerja kelompok lain.  

3. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar adalah apa yang didapatkan dari proses pembelajaran. 

Hasil belajar ada tiga aspek menurut Bloom yaitu aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, aspek yang diukur adalah aspek 

C 2 .  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai rumusan masalah dan tujuan, maka penelitian yang telah 

dilaksanakan dan berdasarkan hasil analisa data, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran STAD dapat dilaksanakan oleh siswa kelas X C 

MAN Tempel pada materi pokok Jamur tahun ajaran 2008/2009 yang 

ditunjukkan  dengan  meningkatnya aktivitas belajar dan hasil belajar 

kognitif tingkat pemahaman siswa melalui tahapan STAD yang meliputi 

presentasi kelas kepada siswa, belajar kelompok, pemberian tes dan 

penghargaan kelompok.  

2. Dibutuhkan  2 siklus pembelajaran untuk dapat meningkatkan aktivitas 

belajar  dan hasil belajar kognitif tingkat pemahaman siswa pada materi 

pokok Jamur kelas X C MAN Tempel dengan perbaikan pada siklus II 

yaitu meningkatkan siswa dalam mengajukan pertanyaan yang diawali 

dengan  pemberian contoh dari guru, bimbingan dan dorongan motivasi 

dari observer kepada siswa lebih ditingkatkan agar siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran.  

3. Dalam proses pembelajaran, yang dicapai siswa pada siklus I adalah 

kemampuan dalam melaksanakan tugas kelompok, bergabung dengan 

kelompok, merespon penjelasan guru, kontribusi siswa, bekerjasama dan 
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berdiskusi, presentasi hasil diskusi,bertanya dan menjawab pertanyaan 

serta menghargai teman ataupun kelompok sedangkan peningkatan yang 

dicapai pada siklus II adalah aktivitas belajar siswa yang dicapai lebih 

meningkat daripada aktivitas belajar siswa pada siklus I. 

4. Dalam hasil belajar, terjadi peningkatan hasil belajar kognitif  tingkat 

pemahaman siswa  pada materi pokok Jamur melalui penerapan model 

pembelajaran STAD meskipun belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditentukan. Kemungkinan ketuntasan belajar 

belum tercapai karena tingkat kesulitan materi dan tingkat pemahaman 

siswa yang berbeda-beda. 

  

B. Saran 

1. Bagi guru mata pelajaran Biologi hendaknya menggunakan model 

pembelajaran STAD sebagai alternatif dalam pembelajaran. 

2. Bagi peneliti lain hendaknya melakukan penelitian model pembelajaran 

STAD dengan tujuan meningkatkan aspek selain aktivitas belajar dan 

hasil belajar kognitif  pada tingkat pemahaman siswa.  

3. Untuk membiasakan siswa dengan model STAD maka penerapan STAD 

dapat dilanjutkan pada pokok bahasan Biologi lainnya dan siklus 

pembelajarannya diperpanjang. Dengan 2 siklus sudah menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas belajar dan hasil kognitif siswa. Akan tetapi, 

peningkatan hasil belajar siswa belum mencapai KKM.  
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Lampiran 1 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Materi Pokok   : Jamur 

Kelas    : X 

Semester / Tahun Ajaran : Ganjil, 2008/2009 

Alokasi Waktu  :  3 x 45menit 

Pertemuan ke-   :  1  

 

I.  Standar Kompetensi 

 Memahami prinsip-prinsip pengelompokan mahluk hidup 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan ciri-ciri kingdom fungi (jamur) berdasarkan struktur 

tubuh dan peranan bagi kehidupan 

III. Indikator Pencapaian 

  Menjelaskan ciri-ciri umum jamur 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1.  Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri jamur. 

2.  Siswa  mampu  mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-cirinya. 

3.  Siswa    mampu    mengidentifikasi   ciri  –  ciri    Zygomycota,     

     Ascomycota,Basidiomycota, dan Deuteromycota. 

4.   Siswa      mampu     menjelaskan     reproduksi    Zygomycota,      

      Ascomycota dan Basidiomycota.  

5. Siswa     dapat    memberi    contoh    jamur    yang    termasuk    

Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. 

6. Siswa    dapat    membedakan   ciri – ciri   antara  Zygomycota,   

Ascomycota dan Basidiomycota.    

            7.   Siswa   mampu   membedakan  antara  jamur  dengan tumbuhan  

                   tingkat tinggi. 
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V.    Materi Pokok         :   Ciri-ciri dan klasifikasi jamur 

VI.   Metode     :   informasi, diskusi, presentasi   

VII. Strategi Pembelajaran    :   STAD 

VIII. Langkah-langkah pembelajaran : 

Kegiatan Pembelajaran 
Tahapan 

Guru Siswa 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

inti 

(dengan 

langkah-

langkah 

STAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tugas     

   terstruktur 

 

 

- Tugas tidak   

  terstruktur 

 

 

 

 

- Guru  memberikan     

   pre test siklus I 

- Guru menarik     

   perhatian siswa 

   dengan menanyakan    

   pengalaman siswa  

   dalam mengkonsumsi  

   tempe  

- Guru  menyampaikan 

   tujuan pembelajaran 

   materi jamur 

 

- Guru memberi   

   informasi  

   pendahuluan tentang   

   ciri umum, klasifikasi   

   jamur dan contohnya 

-  Guru membagi kelas   

   menjadi 9 kelompok  

   secara acak dan  

   heterogen serta 

   membagi hand-out 

   materi, gambar   

   macam-macam  

   jamur,realia jamur    

   LDS I  dan LKS I 

   pada tiap kelompok 

- Guru  membimbing 

   siswa serta kelompok   

   dalam berdiskusi/ 

   belajar tim  

- Guru mendampingi  

   siswa ketika    

   melakukan  

   pengamatan jamur 

- Guru membimbing  

   dan mendorong  

- Siswa mengerjakan soal 

 

- Siswa menjawab  

  pertanyaan 

 

 

 

 

- Siswa mendengarkan 

 

 

 

- Siswa  mendengarkan 

  informasi 

 

 

 

-  Siswa   bergabung ke   

    kelompoknya  masing- 

    masing kemudian  

    membaca hand- out  

 

 

 

 

 

 

- Siswa berdiskusi 

  dalam kelompok 

  dan  mengerjakan LDS  

  serta LKS 

- Siswa melakukan  

  pengamatan jamur   

 

 

- Perwakilan dari    

  kelompok saling  

  20   

 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   95 

 menit 
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- Tugas 

   mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

   kelompok untuk  

   berkompetisi dengan    

   kelompok lainnya   

   dalam  presentasi  

 

- Guru    membimbing   

   siswa dalam menarik   

   kesimpulan 

- Guru memberikan    

   tugas rumah untuk  

   membuat tape dari    

   singkong mencari  

   artikel tentang  

   peranan jamur dalam    

   kehidupan  

- Guru memberikan  

  penghargaan bagi  

  kelompok yang  

  kompak dan dapat 

  mempresentasikan 

  hasil diskusi dengan  

  baik 

- Guru memberikan  

   soal post-test siklus I 

 

- Guru memberi  

   pemantapan materi 

- Guru memberikan 

   kesempatan  bertanya  

  

  berkompetisi  dengan    

  kelompok lainnya  

  dalam              

  mempresentasikan 

  hasil kerja kelompoknya 

- Siswa menarik    

  Kesimpulan 

 

- Siswa mendengarkan  

  dan memperhatikan   

   tugas yang   

  disampaikan guru 

 

 

 

-  Perwakilan dari   

   kelompok menerima  

   penghargaan dari guru 

 

 

 

 

- Siswa mengerjakan soal  

   post -test siklus I secara  

   individual 

- Siswa mendengarkan  

 

- Siswa bertanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20 

 menit 

 

 

 

 

     

 

XI.  Media Pembelajaran 

1. Gambar macam-macam jamur 

2. Realia bentuk jamur 

3. Lembar Diskusi Siswa  I (LDS I) dan Lembar Kerja Siswa I (LKS I) 

4. Hand out materi pelajaran tentang ciri-ciri jamur dan klasifikasi jamur 

5. Buku paket Biologi kelas X 

6. Soal pre-test dan post- test siklus I  
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X.  Penilaian 

1. Hasil pre-test dan post-test  siklus I 

2. Tes performans  

XI. Sumber Belajar   

1. Buku Penuntun Biologi SMA terbitan Erlangga 

2. Buku Biologi SMA terbitan Yudhistira 

3. Sumber belajar lain yang relevan 

 

 

Tempel, 02 Desember 2008 

   Peneliti, 

 

 

    Noor Sri Asih 
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Lampiran 2 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

 

Materi Pokok   : Jamur 

Kelas    : X 

Semester / Tahun Ajaran : Ganjil, 2008/2009 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke-   :  2  

 

I. Standar Kompetensi 

 Memahami prinsip-prinsip pengelompokan mahluk hidup 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan ciri-ciri kingdom fungi (jamur) berdasarkan struktur 

tubuh dan peranan bagi kehidupan 

III. Indikator Pencapaian 

1.  Mengumpulkan data contoh peranan jamur bagi kehidupan 

2.  Membuat tape singkong/ fermentasi tape singkong 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan peranan jamur dalam kehidupan 

2.  Siswa mampu melakukan percobaan fermentasi makanan dengan jamur      

V.    Materi Pokok         :   Peranan jamur bagi kehidupan  

VI.   Metode Pembelajaran   :   Ceramah,   diskusi,   tanya   jawab,   

                                                                 Pengamatan.    

VII. Strategi Pembelajaran    :   Model STAD 

VIII. Langkah-langkah pembelajaran : 

Kegiatan Pembelajaran 
Tahapan 

Guru Siswa 

Waktu 

(menit) 

 Pendahuluan 

 

 

- Guru  memberikan     

   pre test siklus II  

- Guru menarik     

- Siswa mengerjakan soal 

    

- Siswa  memperhatikan  

     20 

menit 
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Kegiatan 

inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tugas tidak  

   terstruktur  

 

 

- Tugas  

   terstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tugas  

   mandiri 

 

 

Penutup 

   perhatian siswa  

   dengan menanyakan  

   pengalaman mereka  

   mengenai tape 

- Guru  menyampaikan 

   tujuan pembelajaran 

   materi peranan jamur 

- Guru memberi   

   informasi  

   pendahuluan tentang   

   peranan jamur dalam 

   kehidupan 

- Guru membagi kelas   

   menjadi 9 kelompok 

   memberi hand  

   out materi dan LKS II  

   dan LDS II pada tiap  

   kelompok  

- Guru mendampingi   

   siswa dalam    

   mengamati tape yang  

   di buat sebelumnya 

- Guru  membimbing 

   siswa serta kelompok   

   dalam berdiskusi 

 

- Guru membimbing  

   dan mendorong  

   kelompok  untuk   

   berkompetisi dengan  

   kelompok lainnya      

  dalam presentasi  hasil  

  diskusi 

- Guru membimbing  

   kelompok dalam  

   menarik kesimpulan  

- Guru memberikan    

   penghargaan kepada     

   kelompok yang  

   presentasinya bagus  

- Guru memberikan   

   tugas kepada siswa   

   membuat ringkasan  

   materi jamur 

- Guru memberikan  

   Post-test siklus II 

  dan menjawab 

   pertanyaan  

 

 

- Siswa mendengarkan 

 

 

- Siswa  mendengarkan  

  dan memperhatikan  

  informasi 

 

 

- Siswa   bergabung ke   

  kelompoknya membaca    

  hand- out  

 

 

 

- Siswa melakukan  

   pengamatan terhadap 

   tape yang telah dibuat    

   siswa  sebelumnya  

 - Siswa berdiskusi 

   dalam kelompok 

   dan mengerjakan LDS I 

   serta LKS II  

- Perwakilan dari  

   kelompok   

  mempresentasikan 

  hasil kerja kelompoknya  

  dan terdorong untuk  

  berkompetisi dengan  

  kelompok lain 

- Siswa menarik  

   kesimpulan dari hasil    

   diskusi 

- Perwakilan kelompok  

  menerima penghargaan  

 

 

- Siswa mendengarkan  

  tugas yang disampaikan   

  guru 

 

- Siswa mengerjakan soal  

  Post-test secara individu 

 

 

 

 

 

 

 

55 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

menit 
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-  Guru memberi  

    pemantapan materi 

-  Guru memberikan 

    kesempatan bertanya  

- Siswa mendengarkan  

 

- Siswa bertanya 

 

 

 

 

 

XI. Alat dan Sumber Belajar 

1. Tape yang difermentasikan    

2. LDS II dan LKS II 

3. Buku paket biologi  

4. Hand-out materi pelajaran tentang peranan jamur bagi kehidupan 

5. Soal pre-test dan post-test siklus II 

X. Penilaian 

1. Hasil pre-test dan post-test siklus II 

2. Tes performen 

IX. Sumber Belajar   

1. Buku Penuntun Biologi SMA terbitan Erlangga 

2. Buku Biologi SMA terbitan Yudhistira 

3. Sumber belajar lain yang relevan 

                                                                                           

Tempel, 04 Desember 2008 

               Peneliti, 

 

 

               Noor Sri Asih 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II  

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN STAD 

     

Nama pengamat : 

Nama Sekolah  : MAN Tempel 

Kelas   : X 

Semester  : Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2008/2009 

Hari/Tanggal  : 

Pokok bahasan : 

  

Berikut ini dijelaskan beberapa aktivitas siswa. Anda diharapkan memberi tanda check (�) dari tindakan siswa jika sesuai dengan keadaan 

dan tindakan siswa selama proses pembelajaran! 

0 = tidak bertindak, 1 = memenuhi satu deskriptor, 2 = memenuhi dua deskriptor, 3 = memenuhi tiga deskriptor 

Nama siswa / Kode Responden 
No. Aspek yang diamati / Deskriptor 

     

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Melaksanakan tugas kelompok 

a. Mengerjakan tugas kelompok dengan segera 

b. Sesuai arahan guru 

c. Bertanggung jawab 

Mengajukan pertanyaan 

a.   Bertanya kepada teman terkait materi     

b. Bertanya kepada guru 

c. Atas inisiatif sendiri 

     



3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Menjawab pertanyaan 

a.    Menjawab pertanyaan dari teman 

b.  Menjawab pertanyaan dari guru 

c. Atas inisiatif sendiri 

Bergabung dengan kelompok 

      a.    Bergabung dengan kelompoknya sesuai    

             arahan  dari guru 

b     Bergabung dengan kelompoknya segera 

c.    Bergabung secara teratur 

Menghargai teman  

a.    Mendengarkan pendapat teman  

b.  Menerima pendapat teman dengan ikhlas 

c.  Menanggapi pendapat teman dengan baik 

Merespon penjelasan guru 

a. Tidak bercakap-cakap diluar konteks  

pelajaran 

b.  Mencatat penjelasan guru yang penting 

c. Bertanya hal yang belum dipahami 

Kontribusi siswa dalam kelompok 

a.   Membuat pertanyaan ditujukan kepada  

      kelompok 

b.   Memberikan usulan/masukan 



 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

c    Menangapi pertanyaan teman 

Mengikuti diskusi 

a. Mendengarkan dan tidak bercakap-cakap  

      diluar konteks 

b. Mengajukan pertanyaan 

c. Menjawab pertanyaan 

Presentasi hasil diskusi 

a. Susunan kalimatnya baik dan mudah   

            dipahami 

b. Dengan suara lantang 

c. Penjelasannya logis (berurutan) 

Menghargai hasil kerja kelompok lain 

      a.   Menanggapi tidak dengan emosional 

b. Memberikan pujian kepada kelompok lain  

c. Menerima dengan ikhlas atas penghargaan 

yang diperoleh kelompok lain 

               

                

               Yogyakarta,    November 2008 

                     Observer 

 

 

 

(.......................................)
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Lampiran 4 

 

KISI-KISI SOAL TES SIKLUS I 

TINGKAT KEMAMPUAN KOGNITIF PEMAHAMAN SISWA  

MATERI JAMUR 

 

 

Nama Sekolah  :  MAN Tempel 

Kelas/ Semester :  X / Ganjil 

Pokok Bahasan :  Struktur jamur dan klasifikasi jamur 

Standar Kompetensi : Memahami prinsip-prinsip pengelompokan mahluk hidup 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan   ciri – ciri    kingdom    fungi  ( jamur )  

                                      berdasarkan  struktur tubuh dan peranan bagi kehidupan 

Bentuk 

soal 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Aspek Nomor Soal/ 

Kunci Jawaban 

Plihan 

Ganda 

-  Menentukan  ciri-ciri umum  

    jamur 

 

 

- Menentukan ciri-ciri jamur 

   sesuai divisi jamur 

 

 

 

 

- Menyusun tahapan daur hidup  

  jamur 

1 

 

4 

 

2, 3 

 

6, 7, 8 

 

9,10 

 

5 

 

C 2  / d 

 

C 2  /d 

 

C 2 / b, e 

 

C 2  / a, d, c 

 

C 2  /a , d 

 

C 2  / c 

 

         Jumlah butir soal 10 
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Lampiran 5 

       

SOAL-SOAL TES SIKLUS I 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) 

pada huruf a, b, c, d, atau e di lembar yang telah disediakan ! 

 

1. Berikut ini beberapa tempat hidup : 

     1. Lingkungan yang lembap 

     2. Lingkungan yang sedikit asam 

     3. Mengandung zat-zat organik 

     4. Lingkungan yang basah 

     5. Lingkungan yang banyak terkena sinar matahari 

    Tempat hidup yang tidak disukai jamur adalah . . . . .    

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

2. Berikut ini ciri-ciri jamur : 

     1.  Spora tidak berflagel 

      2. Misellium tidak bersekat 

      3. Bersifat makroskopis 

      4. Perkembangbiakan generatif membentuk askospora 

      Sifat jamur divisi Ascomycotina adalah . . . . .    

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

3. Berikut  ini  pasangan  yang   benar  antara spesies jamur dengan sifat hidupnya    

    adalah . . . . .  

a. Saccharomyces- endofit  d.   Pennicillium notatum- parasit  

b. Mucor mucedo- parasit      e.   Auricularia politricha-saprofit 

c. Aspergillus fumingatus – saprofit 

 

4.  Ciri-ciri jamur sebagai berikut : 

     1. Membentuk misellium 

     2.  Tubuh terdiri atas benang-benang hifa  
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     3.  Hifanya ada yang tidak bersekat melintang 

     4. Tidak berklorofil 

     5. Bersifat heterotrof 

    Jamur tidak dapat digolongkan ke dalam dunia tumbuhan karena . . . . . 

a. nomor 1     d.   nomor 4 

b. nomor 2    e.    nomor 5 

c. nomor 3 

5.  Tahapan-tahapan dari daur hidup Rhizopus sebagai berikut : 

      1. Sporangium 

      2. Zigospora (diploid) 

      3. Hifa (+) dan (-) 

      4. Spora (haploid) 

     Urutan daur hidup Rhizopus yang benar adalah . . . . .  

a. 1-2-3-4   d.  1-3-4-2 

b. 2-4-3-1   e.  4-2-1-3 

c. 3-2-1-4 

6.  Berikut ini pasangan yang benar antara spesies jamur dan divisinya,kecuali . . .  

a. Ustilago graminis- Zygomycotina d.  Mucor mucedo- Zygomycotina 

b. Aspergillus wentii- Ascomycotina e. Saccharomyces- Ascomycotina 

c. Puccinia graminis- Basidiomycotina 

7. Sifat-sifat jamur diantaranya: 

     1.  Hidup parasit 

     2.  Hidup saprofit 

     3. Hidup epifit 

     4. Bekembangbiak dengan askus 

     5. Berkembangbiak dengan basidium 

     Sifat yang dimiliki jamur kuping (Auricularia politricha) adalah . . . . . 

  

      a. 1 dan 4    d.  2 dan 5 

      b. 1 dan 5    e.  3 dan 5  

      c. 2 dan 4 
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8.  Berikut macam-macam tipe perkembangbiakan jamur : 

     1. Zigospora 

     2. Konidia 

     3. Askospora 

     4. Sporangium 

     5. Basidiospora 

    Tipe perkembangbiakan vegetatif  dan generatif pada  jamur   Basidiomycotina  

    adalah . . . . .   

     a. 1 dan 3    d. 4 dan 1  

     b. 2 dan 4    e. 4 dan 5 

     c. 2 dan 5 

9.  Berikut   ini  pasangan  yang   benar  antara  spesies  jamur   dan  bentuk  spora  

     seksualnya, kecuali . . . . .      

a. Neurospora – basidiospora  d.  Saccharomyces tuac - askospora 

b. Mucor mucedo - zigospora  e.  Pleurotus - basidiospora 

c. Rhizopus nigricans - zigospora 

10. Contoh jamur diantaranya : 

     1. Rhizopus oligosporus 

     2. Saccharomyces cereviceae 

     3. Auricularia politricha 

     4. Volvariella volvacea 

    Spesies jamur yang berbentuk makroskopis/berupa tubuh buah adalah . . . .  

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

 

 

 

 

     - Selamat Mengerjakan - 
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Lampiran 6 

 

KISI-KISI SOAL TES SIKLUS II 

MATERI JAMUR 

 

 

Nama Sekolah  :  MAN Tempel 

Kelas/ Semester :  X / Ganjil 

Pokok Bahasan :  Peranan jamur dalam kehidupan 

Standar Kompetensi : Memahami prinsip-prinsip pengelompokan mahluk hidup 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan   ciri – ciri    kingdom    fungi  ( jamur )  

                                      berdasarkan  struktur tubuh dan peranan bagi kehidupan 

 

Bentuk 

Soal 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Aspek Nomor Soal/ 

Kunci Jawaban 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menentukan spesies jamur   

  sesuai peranannya 

 

 

- Menentukan kinerja 

   jamur pada substratnya 

- Menentukan jamur yang 

   menguntungkan 

- Menentukan jamur yang 

   merugikan 

1, 3 

 

7, 8, 10 

 

2, 4, 6 

 

9 

 

5 

C 2  / a, a 

 

C 2  / c, d, b 

 

C 2  / c, d, e 

 

C 2  / d 

 

C 2  / b 

Jumlah butir soal 10 
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Lampiran 7 

 
SOAL-SOAL TES SIKLUS II 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) 

pada huruf a, b, c, d, atau e di lembar yang telah disediakan ! 

 

1.  Peranan Ascomycotina dalam kehidupan manusia yang benar adalah . . . . .  

     a. Saccaromyces cerevisie dalam pembuatan alkohol 

     b. Aspergillus wentii dalam pembuatan pembuatan penisilin 

     c. Neurospora crassa dalam pembuatan kecap 

     d. Aspergillus oryzae dalam pembuatan oncom 

     e. Penicillium chrysogenum dalam pembuatan kecap 

2.  Saccharomyces   adalah  jamur  yang  berguna untuk membuat minuman keras,  

     karena ia dapat  mengubah . . . . . 

a. gula menjadi alkohol 

b. amilum menjadi alkohol 

c. glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida 

d. ragi menjadi alkohol 

e. tepung menjadi gula terus alkohol 

3.  Untuk dapat membuat makanan tempe dari kedelai diperlukan bantuan jamur...  

a. Rhizopus subdivisi Zygomycotina 

b. Neurospora subdivisi Basidiomycotina 

c. Mucor subdivisi Ascomycotina 

d. Rhizopus subdivisi Ascomycotina 

      e.   Mucor subdivisi Zygomycotina      

 

4. Berikut ini adalah bentuk-bentuk  kinerja jamur pada substratnya : 

1. Memecah lemak menjadi gula 

2. Mengubah asam organik menjadi alkohol 
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3. Mengubah karbohidrat menjadi alkohol 

4. Memecah zat putih putih telur dan mengubah karbohidrat menjadi gula 

5. Memecah pati dan mengubah lemak menjadi alcohol 

Bentuk kinerja yang dimiliki jamur Aspergillus wentii dalam pembuatan taoco 

adalah . . . . 

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

 

5.  Di bawah ini termasuk jamur yang merugikan  . . . . .  

     a. Rhizopus oryzae dan Volvariella volvacea 

b. Ustilago scitamea dan Aspergillus flavus 

     c. Auricularia polytricha dan Saccharomyces cereviceae  

     d. Volvariella volvacea dan Auricularia polytricha 

      e. Saccharomyces cereviceae dan Rhizopus oryzae 

6. Berikut ini bentuk-bentuk kinerja jamur pada substratnya : 

1. menghasilkan endapan yang dapat dipakai sebagai bahan vitamin B 

2. menghasilkan zat cair yang dapat dipakai sebagai obat antibiotik 

3. dapat menguraikan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana 

4. mengubah tepung menjadi protein menjadi alkohol dan karbondioksida 

5. menaikkan kadar gula buah anggur yang diserangnya 

    Bentuk kinerja yang  dimliliki  jamur Boytris cineria terkait dengan peranannya  

    yang menguntungkan manusia adalah . . . . .  

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

 

Gunakanlah contoh-contoh jamur dibawah ini untuk mengerjakan soal nomor   

 7, 8, 9, dan 10 ! 

     Contoh-contoh jamur  diantaranya : 

      1.  Penicillium notatum 

      2.  Penicillium camemberti  

      3.  Penicillium roquefori 

      4.  Penicillium chrysogenum 

      5. Amanita phaloides 

      6. Auricularia politricha 
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      7. Volvariella volvacea 

      8. Puccinia graminis 

      9. Ustilago scitamea 

7. Jamur yang digunakan untuk mengharumkan keju adalah . . . .    

      a. 1 dan 2         b. 1 dan 4       c. 2 dan 3        d. 2 dan 5       d.  3 dan 7         

 8. Spesies jamur yang enak dimakan/dapat dibuat sayur adalah . . . .  

      a. 1 dan 7        b. 1 dan 4         c. 2 dan 6      d. 6 dan 7       d.  1 dan 6   

 9. Spesies jamur yang menguntungkan manusia  adalah, kecuali. . . .  

      a.2 dan 4        b. 3 dan 5        c. 4 dan 5        d. 6 dan 8       d.  8 dan 9  

10. Spesies jamur yang berperan dalam pembuatan antibiotik adalah . . . . .   

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

 

 

 

    

   - Selamat Mengerjakan - 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA I 

SIKLUS I 

 

Nama Kelompok : ............................................................................... 

Nama Anggota : ............................................................................... 

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

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

 

I.  Tujuan : - Mengidentifikasi   ciri – ciri    jamur   

Zygomycotina,                           Ascomycotina, 

                                                        Basidiomycotina, dan   Deuteromycotina. 

-  Menjelaskan     reproduksi         Zygomycotina,   

    Ascomycotina,        Basidiomycotina,         dan 

    Deuteromycotina 

- Memberi contoh Zygomycotina, Ascomycotina, 

   Basidiomycotina, dan Deuteromycotina 

II.  Materi  :  Jamur 

III. Pokok Bahasan : Karakteristik jamur dan klasifikasi jamur 

IV.Kegiatan I  

     1. Bacalah buku dan hand out yang kamu miliki! 

     2. Buatlah catatan mandiri dari buku dan hand out yang kamu miliki ! 

     3. Pahamilah materi tentang : 

         -  karakteristik jamur secara umum 

         -  klasifikasi jamur 

         -  ciri   -   ciri     dan     reproduksi     jamur    Zygomycotina,  Ascomycotina,    

            dan  Deuteromycotina 

         - contoh     jamur    Zygomycotina,    Ascomycotina,  Basidiomycotina,   dan 

            Deuteromycotina 
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V. Kegiatan II     

     1. Diskusikanlah   dengan   temanmu   kelompokmu   beberapa  materi.   Untuk 

         mempermudah : 

          -  Kelompok 1 : tentang  perbedaan  jamur dengan tumbuhan 

tingkat tinggi  

          -  Kelompok 2  : tentang     perbedaan     antara     Zygomycotina    

Ascomycotina, dan Basidiomycotina 

          -  Kelompok 3  : tentang siklus hidup Ascomycotina 

          -  Kelompok 4  : tentang siklus hidup Zygomycotina    

          -  Kelompok 5 : tentang  struktur  jamur dari golongan 

Ascomycotina  beserta ciri-cirinya 

          -  Kelompok 6         : tentang  struktur  jamur dari golongan 

Zygomycotina beserta ciri-cirinya 

         -  Kelompok 7 dan 8 : tentang          struktur        jamur     dari    golongan     

                                                  Basidiomycotina  beserta ciri-cirinya 

         - Kelompok 9 : tentang struktur jamur dari golongan  

Deuteromycotina beserta ciri-cirinya 

2. Buatlah catatan individu dan kelompok dari hasil diskusi 

3. Setelah selesai berdiskusi jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

4. Presentasikan ke depan dari perwakilan tiap kelompok sesuai dengan 

materi diskusi yang ditentukan diatas!  

VI.Bahan diskusi 

      1.  Lengkapilah   tabel    berikut   sehingga   memperlihatkan perbedaan antara 

           jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi! 

      

No. 
Faktor Pembeda Jamur 

Tumbuhan Tingkat 

Tinggi 

1. 

 

2. 

 

3. 

Klorofil 

 

Cara memperoleh 

makanan 

Tempat hidup 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................ 
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4. Alat perkembangbiakan ................................ ................................. 

 

 

       2. Lengkapilah  tabel  berikut  sehingga   memperlihatkan   perbedaan   antara 

           Zygomycotina dan Ascomycotina ! 

No. 
Faktor 

Pembeda 
Zygomycotina Ascomycotina Basidiomycotina 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Reproduksi 

aseksual 

 

Reproduksi 

seksual 

 

Hifa 

 

Contoh 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

     3. Isilah titik-titik  urutan pergiliran keturunan berikut ini ! 

        a. Pergiliran keturunan Zygomycotina 

� secara vegetatif (aseksual)  

misellium � sporangiofor  � ................... � spora ( tidak berflagel)   

� misellium baru  

� secara generatif (seksual)  

Strain (+) dan (-) � cabang hifa � bakal gametangium � ................. 

� Zigospora (diploid) � ………… � spora (+)/(-) �…………… 

        b. Pergiliran keturunan Ascomycotina 

askospora/konidiospora � miselium � hifa berdiferensiasi � .................. 

� trikogen � inti anteridium ke inti askogonium � ………. � zigot 

(inti haploid) 

Hifa askogonium dan miselium vegetatif � ………………. � askospora 
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       4. Gambarlah  struktur  jamur  Rhizopus  dan    Penicillium dan berikan 

           keterangan bagian-bagiannya dan sebutkan ciri-cirinya ! 

a. Rhizopus sp                    

                                                               keterangan : 

 

 

                                

 

 

               Ciri-ciri : 

    

b.   Penicillium sp 

                                                                       keterangan : 

 

 

 

        

 

               Ciri-ciri : 

 

 5.  Gambarlah  struktur   jamur yang  termasuk  dari  golongan   Deuteromycotina  

     dan sebutkan ciri   jamur tersebut! 

      Nama spesies :  

      Ciri-ciri      : 
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VII.Pertanyaan-prertanyaan 

1.  Sebutkan  sifat – sifat  jamur  secara umum dilihat dari struktur tubuh 

jamur, cara hidup, dan reproduksi jamur ! 

      Jawab : ........................................................................................................... 

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

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

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

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

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

2.  Sebutkan ciri – ciri dari Deuteromycotina dan berikan contohnya ! 

   Jawab : ........................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

 

                       - Selamat Mengerjakan- 
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Lampiran 9 

   

                                            LEMBAR KERJA SISWA I 

SIKLUS I 

 

Nama Kelompok : ............................................................................... 

Nama Anggota : ............................................................................... 

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

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

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

I.  Tujuan :  - Mengidentifikasi   ciri – ciri    jamur   Basidiomycotina 

  - Menjelaskan reproduksi Basidiomycotina 

  - Memberi contoh Basidiomycotina 

II.  Materi/Bahasan :  Jamur/Basidiomycotina 

III. Alat dan Bahan  : macam-macam jamur Basidiomycotina (jamur merang,                                      

jamur kuping) 

IV.Langkah kerja : 

    1. Guru membagi siswa kedalam kelompok kecil beranggotakan 4-5 siswa. 

    2.  Guru membagikan macam macam bentuk jamur Basidiomycotina. 

    3.  Siswa mengamati macam-macam jamur tersebut. 

    4.  Siswa  menggambar   struktur  dari  masing – masing   jamur disertai dengan  

         keterangan bagian-bagiannya. 

    5.  Siswa menyebutkan ciri masing –masing jamur tersebut. 

    6.  Buatlah   catatan   individu   dan    kelompok  dari  hasil diskusi di buku tulis 

         masing-masing. 

    7.  Selesai berdiskusi jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 

    8.  Presentasikan hasil diskusi kelompok . 

 

V. Hasil Pengamatan 

    1. Isilah tabel pengamatan jamur Basidiomycotina yang kamu amati ! 
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No. Gambar morfologi 
Keterangan 

gambar 
Ciri-ciri 

Nama 

Spesies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VII. Pertanyaan-pertanyaan 

      1.  Jelaskan bagaimana perkembangbiakan jamur Basidiomycotina ! 

           Jawab :............................................................................................................ 

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

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

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

      2.  Sebutkan ciri-ciri jamur Basidiomycotina ! 

           Jawab : ........................................................................................................... 

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

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

            ...................................................................................................................... 
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Lampiran 10 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA II 

    SIKLUS II 

 

Nama Kelompok : ............................................................................... 

Nama Anggota : ............................................................................... 

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

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

 

I.  Tujuan :  - Mengidentifikasi manfaat/peranan jamur 

  - Menjelaskan peranan jamur dalam kehidupan 

II.  Materi :  Jamur 

III. Pokok Bahasan :  Peranan jamur bagi kehidupan 

IV.Kegiatan I  

     1. Bacalah buku dan hand out yang kamu miliki! 

     2. Buatlah catatan mandiri dari buku dan hand out yang kamu miliki ! 

     3. Pahamilah materi tentang : 

         -  peranan jamur yang merugikan  

         -  peranan jamur yang menguntungkan 

V. Kegiatan II     

     1.  Diskusikanlah   dengan   teman  kelompokmu  tentang jenis jamur dan 

          peranan yang dimilikinya  

2. Buatlah catatan individu dan kelompok dari hasil diskusi 

3. Gunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan informasi tentang peranan  

    jamur bagi kehidupan manusia 

4. komunikasikan informasi dengan tabel dibawah ini  

5. Setelah selesai berdiskusi jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 

6. Presentasikan ke depan dari perwakilan tiap kelompok !  
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VI.Bahan diskusi 

      1.  Lengkapilah   tabel    berikut !            

 

No Nama Jamur/Jenis Jamur Tempat Hidup Peranan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VII.Pertanyaan –Pertanyaan 

   1. Sebutkan beberapa jamur yang merugikan bagi manusia ! 

       Jawab : ................................................................................................................ 

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

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

   2. Sebutkan contoh jamur yang bermanfaat bagi manusia ! 

       Jawab : ................................................................................................................ 

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

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

   3 Apakah perbedaan antara jamur saprofit dan parasit ?   

     Jawab : .................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................... 
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Lampiran 11 

 

LEMBAR KERJA SISWA II 

SIKLUS II 

(Fermentasi Tape Singkong) 

 

Nama Kelompok : ............................................................................... 

Nama Anggota : ............................................................................... 

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

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

 

I. Tujuan   :  Menjelaskan peranan jamur (ragi) dalam pembuatan tape  

                                       Singkong. 

II. Alat dan Bahan    :  singkong, ragi, gelas aqua, plastik, karet gelang     

III. Langkah kerja 

1.  Siapkan singkong yang dikupas dan dicuci. 

2.  Singkong dikukus kemudian  didiamkan sebentar. 

3.  Taruhlah singkong pada gelas aqua yang diberi label A dan B. 

4.  Taburkan    ragi  secukupnya  di  gelas   aqua   yang  berlabel  B   yang 

berisi singkong. 

5.  Tutuplah kedua gelas tersebut  dengan plastik kemudian  ikat  dengan  

karet gelang. Biarkan beberapa hari. 

6.  Setelah beberapa hari amati  dua gelas aqua tersebut. 

7.   Amati perubahannya sesuai tabel berikut: 

 Gelas A Gelas B 

Tekstur 

Rasa 

Bau 

Warna 
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8.  Diskusikan perubahan tersebut dengan kelompokmu 

9.  Selesai berdiskusi jawablah pertanyaan dibawah ini 

     10.  Presentasikan hasil pengamatan dari perwakilan tiap-tiap kelompok 

 

IV. Pertanyaan 

     1.  Bagaimana proses bekerjanya Saccharomyces dalam pembuatan tape? 

          Jawab : ............................................................................................................. 

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

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

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

     2.  Mengapa  singkong   pada  gelas   B   mengalami   perubahan  rasa  menjadi  

          masam?  

          Jawab : ............................................................................................................. 

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

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

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

 

 

                          - Selamat Mengerjakan - 
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  Nama Siswa  : .................................  Hari/Tanggal   : ................................. 

  Kelas  : .................................  Mata pelajaran: .................................. 

  Kode Soal     :……………………..    

 

    LEMBAR JAWABAN 

 

 

    1.     a       b       c       d        e                             6.     a       b       c       d        e 

    2.     a       b       c       d        e                             7.     a       b       c       d        e 

    3.     a       b       c       d        e                             8.     a       b       c       d        e  

    4.     a       b       c       d        e                              9.    a       b       c       d        e 

.   5.     a       b       c       d        e                             10.   a       b       c       d        e 
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Lampiran 12 

KELOMPOK-KELOMPOK PEMBELAJARAN  

 

KELOMPOK  I      KELOMPOK  2 

1. APRI WULAN NURMALINDA              1.  ARINDA NUR KHUSNA 

2. NOVI LANTIKANINGRUM   2.  MELY NGESTI WIDYA  

3. NOVITASARI                3.  NUR PUJIANTI 

4. TEUKU MAKMUR TSANI   4.  SYARIF JAMALUDIN 

 

KELOMPOK  3     KELOMPOK  4  

1. ASTI OKTORA                1.  AYU SETYORINI 

2. LIA PUSPAWATI               2.  IKA SEPTIANA 

3. NURUL HIDAYAH               3.  PUJI LESTARI 

4. PURWADI                4.  ZULAIKHAH FITRI  

 

KELOMPOK 5                  KELOMPOK  6 

1. DEBBY EWI MANANGSANG                          1.  DESI DWI ARYANI 

2. HENY ROSIATUL                 2.  GIYARTI 

3. PUPUT VIVIANA                3.  SITI FATIMAH 

4. USWATUN KHASANAH                4.  UMI KULSUM 

 

KELOMPOK 7                 KELOMPOK 8 

1. DESI RATNASARI                1.  DIANA SUPRIYATUN 

2. FURI DAYATI                            2.  FITRIYATUN 

3. SITI AISYAH                 3.  SUPARTI 

4. TRI SULISTYANI                4.  TITIK SARWIENDAH 

 5.  ISHAQ RIZALDI A 

KELOMPOK  9 

1. DWI ARISTA     4. TATIK LAILATUN  N 

2. ESTI NUR WIDAYANTI   5.  AMINUDIN  SETIYO 

3. SUSILAH 
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Lampiran 13 

 

Nilai Post-test Hasil Belajar  Siswa Kelas X C MAN Tempel 

 

Nilai 
No Nama Siswa 

Siklus I Siklus II 

1. Aminuddin Setiyo 2 2 

2. Apri Wulan N 3 7 

3. Arinda Nur Khusna 4 7 

4. Asti Oktora 4 6 

5. Ayu Setyorini 5 6 

6. Debby Ewi M 4 5 

7. Desi Dwi Aryani 3 8 

8. Desi Ratnasari 4 6 

9. Diana Supriyatun 3 6 

10. Dwi Arista Fatmawati 6 6 

11. Esti Nur Widayanti 3 7 

12. Fitriyatun 4 5 

13. Furi Dayati 4 3 

14. Giyarti 2 6 

15. Heny Rosiatul H 4 4 

16. Ika Septiana 6 5 

17. Ishaq Rizaldi Adnan 2 6 

18. Lia Puspawati 6 8 

19. Mely Ngesti Widya W 3 8 

20. Novi Lantikaningrum 4 8 

21. Novitasari 4 7 

22. Nur Pujianti 6 5 

23. Nurul Hidayah 6 5 

24. Puji Lestari 4 6 

25. Puput Viviana 5 5 

26. Purwadi 4 4 

27. Siti Fatimah 2 6 

28. Siti Aisiyah 4 6 

29. Supartiningsih 3 7 

30. Susilah  5 5 

31. Syarif Jamaludin 3 2 

32. Tatik Lailatun Nafiah 5 5 

33. Teuku Makmur Tsani 3 5 

34. Titik Sarwiendah 4 7 

35. Tri Sulistyani 5 7 
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36. Umi Kulsum 4 6 

37. Uswatun Khasanah 2 3 

38. Zulaikhah Fitri Nur N 5 6 

Jumlah 150 216 

Rata-rata 3,9 5,7 

Nilai terendah 2 2 

Nilai tertinggi 6 8 

Siswa Tuntas 0 11 

Ketuntasan belajar 0 % 28,95 % 
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Lampiran 21 

 

Curriculum Vitae 

 

Nama   :  Noor Sri Asih  

TTL   :  Kudus, 3 Juni 1986 

Jenis Kelamin  :  Perempuan 

Agama   :  Islam 

Alamat Yogyakarta :  Pringgokusuman GT II / 431 Yogyakarta 
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                                        Kabupaten Kudus 59343 
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