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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kausal-komperatif yang 

bertujuan untuk menganalisis perbandingan penerapan fenetik dan 

kladistik (independent variabel) terhadap system thinking siswa 

SMA (dependent variabel) pada konsep tumbuhan berbiji. Desain 

penelitian ini berfokus pada dua kelompok penelitian yaitu 

kelompok I merupakan kelas yang menerapkan fenetik sedangkan 

kelompok II merupakan kelas yang menerapkan kladistik.  

Penjaringan data diawali dengan melakukan pengukuran awal 

atau pretest (O1)  pada kelompok I dan kelompok II. Hal ini 

bertujuan untuk mengukur system thinking siswa pada konsep 

tumbuhan berbiji sebelum diterapkan  fenetik dan kladistik, 

selanjutnya pada kelompok I diterapkan fenetik sedangkan pada 

kelompok II diterapkan kladistik. Setelah itu,  kelompok I maupun 

kelompok II dilakukan pengukuran akhir atau posttest (O2) yang 

bertujuan untuk mengukur system thinking siswa pada konsep 

tumbuhan berbiji setelah diterapkan fenetik dan kladistik.  Adapun  

desain penelitian tentang penerapan fenetik dan kladistik terhadap 

system thinking siswa SMA pada konsep tumbuhan berbiji sebagai 

berikut.  

Tabel 3.1 Desain penelitian penerapan fenetik dan kladistik 

terhadap system thinking siswa SMA pada konsep tumbuhan berbiji  

Kelompok Pretest 

(Dependent 

Variabel) 

Independet 

Variabel  

Posttest 

(Dependent 

Variabel) 

I O1 Fenetik  O2 

II O1 Kladistik  O2 

  

Keterangan: 

O1 = Pretest system thinking konsep tumbuhan berbiji 

O2 = Posttest system thinking konsep tumbuhan berbiji 

 

B. Definisi operasional 

Definisi operasional variabel yang terlibat pada penelitian ini 

sebagai berikut.  
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1. Fenetik diartikan sebagai  metode pengelompokan tumbuhan 

berbiji berdasarkan karakter yang sama (overall similarity).  

Langkah fenetik terdiri dari menentuan taksa (operational 

taxonomic units), menentukan karakter  sama yang dimiliki 

oleh taksa, menyusun nilai koefisien kesamaan taksa, membuat 

tabel kesatuan taksonomi operasional, clustering dan 

rekonstruksi fenogram.  Fenetik diukur menggunakan LKS 

fenetik (Lampiran A7 dan Lampiran A8), lembar observasi 

langkah fenetik (Lampiran A15 dan Lampiran A16), lembar 

kuesioner siswa terhadap fenetik (Lampiran A19). 

2. Kladistik diartikan sebagai metode pengelompokan tumbuhan 

berbiji berdasarkan nenek moyang yang dimilikinya. Langkah 

kladistik terdiri dari  menentukan taksa yang diujikan, 

mengelompokan taksa menjadi outgroup dan ingroup, 

menyeleksi karakter, membuat matriks penyeleksian karakter, 

menentukan jumlah perubahan dan urutan perubahan evolusi 

serta rekontruksi pohon filogenetik. Kladistik diukur 

menggunakan LKS kladistik (Lampiran A11 dan Lampiran 

A12), lembar observasi keterlaksanaan kladistik (Lampiran 

A17 dan Lampiran A18), lembar kuesioner siswa terhadap 

kladistik  (Lampiran A20). 

3. System thinking dikembangkan oleh Assaraf et al. (2005) yang 

diartikan sebagai cara atau keahlian berpikir pada siswa SMA 

berfokus pada menganalisis tujuan sistem, menganalisis 

komponen pada sistem, menganalisis struktur hubungan antar 

komponen dan umpan baliknya, menganalisis ciri holistik dan 

mengevalusi multidimensi pada sistem sistem klasifikasi 

tumbuhan berbiji. System thinking  diukur menggunakan 

instumen soal pretest dan posttest (Lampiran A6).  

 

C. Populasi, sampel  dan tempat penelitian 

Populasi penelitian ini merupakan kemampuan system thinking 

siswa SMA di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sampel diambil 

dari siswa  kelas X MIPA 3 dan 4 di SMA Pasundan  2 Bandung  

tahun pelajaran 2017-2018. Pemilihan sampel dilakukan secara 

simple random dengan memilih X MIPA 4  sebagai kelas fenetik 

(kelompok I) dengan jumlah 31 siswa sedangkan X MIPA 3  
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dipilih sebagai kelas kladistik (kelompok II) dengan jumlah 30 

siswa.  

 

 

 

 

 

D. Instrumen penelitian  

1. Bentuk instumen penelitian  

Tabel 3.2 Instrumen penelitian penerapan fenetik dan kladistik 

terhadap system thinking siswa SMA pada konsep tumbuhan 

berbiji  

Aspek yang diukur Bentuk Instumen 
Patisipan 

Penelitian 

Keterlaksanaan  

fenetik dan kladistik 

Lembar observasi 

fenetik  
Guru dan siswa  

LKS fenetik  Siswa  

Lembar observasi 

kladistik 
Guru dan siswa  

LKS kladistik  Siswa  

Ketercapaian system 

thinking  

Soal pretest-posttest 

konsep tumbuhan 

berbiji  

Siswa 

Tanggapan siswa 

terhadap fenetik dan 

kladistik  

Lembar kuesioner 

fenetik 

Siswa  

Lembar kuesioner 

kladistik  

Siswa  

Informasi tambahan 

tentang kegiatan 

belajar mengajar 

Biologi  

Panduan wawancara  Guru   dan 

siswa  

Adapun penjelasan rincian tentang instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.  

a. LKS fenetik dan kladistik 

Lembar kerja siswa (LKS) fenetik dan  kladistik merupakan 

sebuah panduan praktikum untuk siswa yang berisi langkah 

praktikum fenetik dan kladistik, hasil pengamatan praktikum 

fenetik dan kladistik, pertanyaan praktikum fenetik dan kladistik. 

Fenetik terdiri dari dua LKS yaitu LKS fenetik 1 (Lampiran A7) 
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dan LKS fenetik 2 (Lampiran A8). Perbedaan antara kedua LKS 

fenetik tersebut terletak pada tujuan praktikum. Tujuan praktikum 

fenetik 1 untuk mengelompokkan tumbuhan berbiji berdasarkan 

divisio Gymnospermae dan Angoispermae melalui praktikum 

fenetik sedangkan tujuan paktikum pada LKS fenetik 2 untuk 

mengelompokkan tumbuhan berbiji berdasarkan class Dikotil dan 

Monokotil. Selain itu, perbedaan antara LKS fenetik 1 dengan LKS 

fenetik 2 yaitu  jumlah tumbuhan (taksa) yang digunakan dalam 

merekonstruki fenogram tumbuhan berbiji. LKS fenetik 1 

menggunakan sebanyak empat taksa yaitu melinjo (Gnetum 

gnemon), pinus (Pinus merkusi), bunga tasbih (Canna indica) dan 

mangga (Mangifera indica) sedangkan pada LKS fenetik 2 

menggunakan sebanyak lima taksa yaitu melinjo (Gnetum 

gnemon), pinus (Pinus merkusi), bunga tasbih (Canna indica), 

mangga (Mangifera indica) dan jagung (Zea mays). Baik pada LKS 

fenetik 1 maupun 2 dilengkapi dengan rubrik LKS fenetik 

(panduan penilaian LKS) yang terdapat pada  Lampiran A9 dan 

Lampiran A10.     

Begitu juga dengan  LKS kladistik yang terdiri dari dua LKS 

yaitu LKS kladistik 1 (Lampiran A11) dan LKS kladistik 2 

(Lampiran A12). Perbedaan antara keduanya terletak pada tujuan 

praktikum. LKS kladistik 1 bertujuan untuk mengelompokkan 

tumbuhan berbiji berdasarkan divisio Gymnospermae dan 

Angoispermae melalui praktikum kladistik sedangkan LKS 

kladistik 2 bertujuan untuk mengelompokkan tumbuhan berbiji 

berdasarkan class Dikotil dan Monokotil melalui praktikum 

kladistik. Selain itu, perbedaan lainnya yaitu terletak pada jumlah 

taksa yang digunakan dalam praktikum kladistik. LKS kladistik 1 

menggunakan taksa sebanyak empat yaitu pinus (Pinus merkusi),  

melinjo (Gnetum gnemon), jagung (Zea mays) dan mangga 

(Mangifera indica) sedangkan LKS kladistik 2 menggunakan taksa 

sebanyak lima yaitu pinus (Pinus merkusi),  melinjo (Gnetum 

gnemon), jagung (Zea mays), mangga (Mangifera indica) dan lily 

(Hemerocallis lilioasphedelus). Baik pada LKS kladistik 1 maupun 

2 dilengkapi dengan rubrik LKS kladistik yang terdapat pada  

Lampiran A13 dan Lampiran A14.    

b. Lembar observasi fenetik dan kladistik  
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Lembar observasi fenetik dan kladistik merupakan instrumen 

yang digunakan untuk pengungkap keterlaksanaan dan 

ketercapaian langkah fenetik dan kladistik yang dilakukan oleh 

siswa. Pada penelitian ini, lembar observasi fenetik dan kladistik 

masing-masing terdiri dari dua lembar observasi disesuikan dengan 

jumlah LKS pada fenetik dan kladistik. Lembar observasi fenetik 1 

(Lampiran A15) bertujuan untuk mengobservasi ketercapaian 

langkah fenetik pada kegiatan praktikum rekonstruksi fenogram 

tumbuhan berbiji pada LKS fenetik 1.  Lembar observasi fenetik 2 

(Lampiran A16) bertujuan untuk mengobservasi langkah fenetik 

pada kegiatan praktikum rekonstruksi fenogram tumbuhan berbiji  

pada LKS fenetik 2. Perbedaan antara kedua lembar observasi 

fenetik tersebut terletak pada kriteria penilaian dari setiap aspek 

yang diamati. Pada lembar observasi fenetik 2 kriteria penilaian 

dari aspek yang diamati lebih banyak dibandingkan dengan lembar 

observasi fenetik 1. Hal tersebut dikarenakan taksa yang digunakan 

pada LKS fenetik 2 lebih banyak dibandingkan dengan LKS 

fenetik 1. Masing-masing lembar observasi fenetik dilengkapi 

dengan rubrik yang berfungsi sebagai panduan penilaian yang 

memuat serangkaian kriteria penilaian dalam mengobservasi 

langkah fenetik. Adapun kisi-kisi  pada lembar observasi fenetik 

ditampilkan pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi lembar observasi fenetik 

No. Aspek 

yang 

Diamati 

Kriteria Penilaian 

Lembar observasi 

fenetik 1 

Lembar observasi 

fenetik 2 

1 Menentuka

n taksa  

Menentukan satu 

taksa yang tepat  

Menentukan satu 

taksa yang tepat  

Menentukan dua 

taksa yang tepat 

Menentukan dua 

taksa yang tepat 

Menentukan tiga  

taksa yang tepat 

Menentukan tiga 

taksa yang tepat 

Menentukan empat 

taksa yang tepat  

Menentukan empat 

taksa yang tepat  

Menentukan lima 

taksa yang tepat 

2 Menyeleks

i karakter 

yang sama 

Menyeleksi enam 

karakter yang tepat 

pada satu taksa   

Menyeleksi delapan 

karakter yang tepat 

pada satu taksa   
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No. Aspek 

yang 

Diamati 

Kriteria Penilaian 

Lembar observasi 

fenetik 1 

Lembar observasi 

fenetik 2 

pada setiap 

taksa 

Menyeleksi dua 

belas karakter yang 

tepat pada dua taksa   

Menyeleksi enam 

belas karakter yang 

tepat pada dua taksa   

Menyeleksi delapan 

belas  karakter yang 

tepat pada tiga 

taksa   

Menyeleksi dua 

puluh empat  karakter 

yang tepat pada tiga 

taksa   

Menyeleksi dua 

puluh empat   

karakter yang tepat 

pada empat  taksa   

Menyeleksi tiga 

puluh dua   karakter 

yang tepat pada 

empat  taksa   

Menyeleksi empat 

puluh  karakter yang 

tepat pada lima taksa   

3 Menentuka

n indeks  

atau 

koefisien 

kesamaan 

taksa 

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

dua pasang taksa 

dengan tepat  

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

dua pasang taksa 

dengan tepat  

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

empat pasang taksa 

dengan tepat  

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

empat pasang taksa 

dengan tepat  

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

enam pasang taksa 

dengan tepat 

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

enam pasang taksa 

dengan tepat 

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

delapan pasang taksa 

dengan tepat 

Menentukan nilai 

koefisien kesamaan 

sepuluh  pasang taksa 

dengan tepat 
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No. Aspek 

yang 

Diamati 

Kriteria Penilaian 

Lembar observasi 

fenetik 1 

Lembar observasi 

fenetik 2 

4 Menyusun  

indeks atau 

kesamaan 

taksa 

dalam 

bentuk 

matriks  

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk 

dua pasang taksa 

dengan tepat 

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk dua 

pasang taksa dengan 

tepat 

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk 

empat pasang taksa 

dengan tepat 

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk 

empat pasang taksa 

dengan tepat 

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk 

enam pasang taksa 

dengan tepat 

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk 

enam pasang taksa 

dengan tepat 

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk 

delapan  pasang taksa 

dengan tepat 

Menyusun matriks 

nilai koefisien 

kesamaan untuk  

sepuluh  pasang taksa 

dengan tepat 

5 Membuat 

clustering 

Hanya menentukan 

nilai koefisien yang 

tertinggi 

Hanya menentukan 

nilai koefisien yang 

tertinggi 

Menentukan nilai 

koefisien tertinggi 

dan 

membandingkan 

dengan nilai 

koefisien kesamaan 

terendah dengan 

tepat 

Menentukan nilai 

koefisien tertinggi 

dan membandingkan 

dengan nilai koefisien 

kesamaan terendah 

dengan tepat 
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No. Aspek 

yang 

Diamati 

Kriteria Penilaian 

Lembar observasi 

fenetik 1 

Lembar observasi 

fenetik 2 

Menentukan nilai 

koefisien tertinggi 

dan membanding-

kan dengan nilai 

koefisien kesamaan 

terendah dengan 

tepat kemudian 

menyusun kembali 

membentuk matriks 

persamaan yang 

baru dengan tepat 

Menentukan nilai 

koefisien tertinggi 

dan membanding-kan 

dengan nilai koefisien 

kesamaan terendah 

dengan tepat 

kemudian menyusun 

kembali membentuk 

matriks persamaan 

yang baru dengan 

tepat 

6 Rekonstru

ksi  

fenogram 

Membuat fenogram 

tanpa dilengkapi 

dengan taksa dan 

nilai koefisien 

kesamaan yang 

tepat   

Membuat fenogram 

tanpa dilengkapi 

dengan taksa dan 

nilai koefisien 

kesamaan yang tepat   

Membuat fenogram 

dengan dilengkapi 

taksa yang diujikan 

dan nilai koefisen 

kesamaan dengan  

tidak tepat 

Membuat fenogram 

dengan dilengkapi 

taksa yang diujikan 

dan nilai koefisen 

kesamaan dengan  

tidak tepat 

Membuat fenogram 

hanya dilengkapi 

dengan taksa yang 

tepat atau nilai 

koefisien kesamaan 

yang tepat 

Membuat fenogram 

hanya dilengkapi 

dengan taksa yang 

tepat atau nilai 

koefisien kesamaan 

yang tepat 

Membuat fenogram 

dengan dilengkapi 

taksa yang diujikan 

dan nilai koefisen 

kesamaan dengan 

tepat  

Membuat fenogram 

dengan dilengkapi 

taksa yang diujikan 

dan nilai koefisen 

kesamaan dengan 

tepat  
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 Begitu juga dengan lembar observasi kladistik terdiri dari dua 

yaitu lembar observasi kladistik 1 (Lampiran A17) bertujuan untuk 

mengobservasi ketercapaian dari langkah kladistik pada LKS 

kladistik 1. Lembar observasi kladistik 2 (Lampiran B18) bertujuan 

untuk mengobservasi langkah kladistik pada LKS kladistik 2. 

Perbedaan antara kedua lembar observasi kladistik tersebut terletak 

pada kriteria penilaian dari setiap aspek yang diamati. Pada lembar 

observasi kladistik 2 kriteria penilaian dari aspek yang diamati 

lebih banyak dibandingkan dengan lembar observasi kladistik 1. 

Hal tersebut dikarenakan taksa yang digunakan lebih banyak. 

Masing-masing lembar observasi kladistik dilengkapi dengan 

rubrik. Pengumpulan data pada lembar observasi fenetik dan 

kladistik menggunakan rating scale yang skornya disesuaikan 

dengan kriteria penilaian dari langkah fenetik dan kladistik. 

Kegiatan observasi fenetik ini dilakukan oleh tiga orang observer, 

begitu juga dengan kegiatan observasi kladistik yang dilakukan 

oleh tiga orang observer.  Adapun kisi-kisi  pada lembar observasi 

kladistik ditampilkan pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4 Kisi-kisi lembar observasi kladistik 

No. Aspek yang 

Diamati 

Aspek Penilaian 

Lembar observasi 

kladistik 1 

Lembar observasi 

kladistik 2 

1 Menentukan 

dan 

mengelompok

kan taksa 

menjadi ingrop 

dan outgroup 

Mengelompokkan 

satu taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

satu taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

dua taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

dua taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

tiga taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

tiga taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

empat taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

empat taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

empat  taksa yang 

tepat pada ingroup 

dan satu taksa di 

outgroup yang tepat 

Mengelompokkan 

lima taksa yang 

tepat pada ingroup 

Mengelompokkan 

lima taksa pada 
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No. Aspek yang 

Diamati 

Aspek Penilaian 

Lembar observasi 

kladistik 1 

Lembar observasi 

kladistik 2 

ingroup dan satu 

taksa di outgroup 

yang tepat 

2 Menyeleksi 

karakter yang 

sama pada 

setiap taksa 

Menyeleksi tujuh  

karakter yang tepat 

pada satu taksa   

Menyeleksi delapan  

karakter yang tepat 

pada satu taksa   

Menyeleksi empat 

belas  karakter yang 

tepat pada dua taksa   

Menyeleksi enam 

belas  karakter yang 

tepat pada dua taksa   

Menyeleksi dua 

puluh satu karakter 

yang tepat pada tiga 

taksa   

Menyeleksi dua 

puluh empat 

karakter yang tepat 

pada tiga taksa   

Menyeleksi dua 

puluh delapan  

karakter yang tepat 

pada empat taksa   

Menyeleksi tiga 

puluh dua  karakter 

yang tepat pada 

empat taksa   

Menyeleksi empat 

puluh karakter yang 

tepat pada lima 

taksa   

3 Membuat 

matriks taksa 

terhadap 

karakter yang 

sama  

Membuat tabel 

matriks dan 

menyeleksi  tujuh 

karakter dengan 

tepat pada satu 

taksa   

Membuat tabel 

matriks dan 

menyeleksi  

delapan karakter 

dengan tepat pada 

satu taksa   

Membuat tabel 

matriks dan 

menyeleksi empat 

belas karakter 

dengan tepat pada 

dua taksa 

Membuat tabel 

matriks dan 

menyeleksi enam 

belas karakter 

dengan tepat pada 

dua taksa 

Membuat tabel 

matriks dan 

Membuat tabel 

matriks dan 
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No. Aspek yang 

Diamati 

Aspek Penilaian 

Lembar observasi 

kladistik 1 

Lembar observasi 

kladistik 2 

menyeleksi dua 

puluh satu karakter 

yang tepat pada tiga 

taksa 

menyeleksi dua 

puluh empat  

karakter yang tepat 

pada tiga  taksa 

Membuat tabel 

matriks dan 

menyeleksi dua 

puluh delapan  

karakter dengan 

tepat pada  empat 

taksa  

Membuat tabel 

matriks dan 

menyeleksi tiga 

puluh dua karakter 

dengan tepat pada  

empat taksa  

Membuat tabel 

matriks dan 

menyeleksi empat 

puluh karakter 

dengan tepat pada 

lima  taksa 

4 Menentukan 

jumlah 

perubahan 

evolusi  

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada satu taksa  

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada satu taksa  

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada dua taksa 

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada dua taksa 

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada tiga taksa 

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada tiga taksa 

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada empat  taksa 

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada empat  taksa 

Menentukan jumlah 

perubahan evolusi 

pada lima  taksa 

5 Menentukan 

urutan 

perubahan 

evolusi  

Menentukan urutan 

perubahan evolusi  

pada satu taksa 

Menentukan urutan 

peruba-han evolusi  

pada satu taksa 

Menentukan urutan 

perubahan evolusi  

pada dua taksa 

Menentukan urutan 

peruba-han evolusi  

pada dua taksa 
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No. Aspek yang 

Diamati 

Aspek Penilaian 

Lembar observasi 

kladistik 1 

Lembar observasi 

kladistik 2 

Mennetukan jumlah   

perubahan evolusi 

pada tiga taksa  

Mennetukan jumlah   

perubahan evolusi 

pada tiga taksa  

Menentukan urutan 

perubahan evolusi  

pada empat  taksa 

Menentukan urutan 

peruba-han evolusi  

pada empat  taksa 

Menentukan urutan 

peruba-han evolusi  

pada empat taksa 

6 Rekonstruksi 

pohon 

filogenetik 

Membuat pohon 

filogenetik namun 

tidak tepat   

Membuat pohon 

filogenetik namun 

tidak tepat   

Membuat pohon 

filogenetik hanya 

dilengkapi dengan 

taksa 

Membuat pohon 

filogenetik hanya 

dilengkapi dengan 

taksa 

Membuat pohon 

filogenetik 

dilengkapi dengan 

taksa dan karakter 

namun tidak 

lengkap atau tepat 

Membuat pohon 

filogenetik 

dilengkapi dengan 

taksa dan karakter 

namun tidak 

lengkap atau tepat 

Membuat pohon 

filogenetik 

dilengkapi dengan 

taksa dan karakter 

dengan tepat 

Membuat pohon 

filogenetik 

dilengkapi dengan 

taksa dan karakter 

dengan tepat 

 

c. Soal pretest-posttest system thinking konsep tumbuhan 

berbiji 

Soal pretest merupakan soal yang mengukur system thinking 

siswa pada  konsep tumbuhan berbiji sebelum diterapkan fenetik 

dan kladistik sedangkan soal posttest merupakan soal yang 

mengukur system thinking siswa pada konsep tumbuhan berbiji 

setelah  diterapkan fenetik dan kladistik. Bentuk soal pretest-
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posttest system thinking konsep tumbuhan berbiji berupa pilihan 

ganda sebanyak 15 soal dan essay sebanyak 2 soal dengan jenjang 

C2-C5 pada taksonomi bloom revisi (domain kognitif) (Lampiran 

A6). Instrumen soal pretest-posttest dikembangkan dari KD 3.8 

kelas X materi Plantae yaitu “Mengelompokkan tumbuhan ke 

dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan 

peranannya dalam kehidupan”. Adapun kisi-kisi soal pretest-

posttest system thinking konsep tumbuhan berbiji terdapat pada  

Lampiran A5  dan  ditampilkan pada Tabel 3.5.   

Tabel 3.5 Kisi-Kisi soal pretest-posttest  system thinking 

konsep tumbuhan berbiji 

No. 
Indikator 

system thinking 

Sub-indikator 

system thinking 

Distribusi nomor 

soal berdasarkan 

jenjang kognitif 

C2 C4 C5 

1 Analisis tujuan 

sistem  

Menganalisis 

tujuan sistem 

klasifikasi  

tumbuhan 

(mengelompokka

n tumbuhan 

berdasakan 

kesamaan dan 

perbedaan ciri, 

mengelompokkan 

tumbuhan 

berdasarkan 

nenek moyang) 

 
14 & 

15 
 

2 Memahami dan 

menerapkan 

komponen 

sistem  

Memahami ciri-

ciri yang dimiliki 

oleh tumbuhan 

Gymnospermae  

1   

Memahami ciri-

ciri yang dimiliki 

oleh 

Angioseprmae  

2   

Menentukan 

contoh tumbuhan 

Dikotil  

3   

Menentukan 4   
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No. 
Indikator 

system thinking 

Sub-indikator 

system thinking 

Distribusi nomor 

soal berdasarkan 

jenjang kognitif 

C2 C4 C5 

contoh tumbuhan 

Monokotil  

3 Analisis stuktur 

hubungan antar 

komponen dan 

umpan baliknya  

Menganalisis 

karakter sama 

pada tumbuhan  

 8  

Menganalisis 

sebab-akibat 

pengelompokan 

tumbuhan  

 7, 9,10  

Menganalisis 

hubungan 

komponen pada 

sistem klasifikasi 

tumbuhan berbiji  

 

 17  

4 Analisis ciri 

holistik pada 

sistem  

Analisis 

kekerabatan 

tumbuhan  

 
5,13,6, 

16 
 

5 Evaluasi 

multidimensi 

pada sistem  

Memperjelas 

perubahan sistem 

klasifikasi  

tumbuhan  

  11 

Analisis faktor 

yang 

mempengaruhi 

perubahan sistem 

klasifikasi 

tumbuahn 

  

 12  

 

d. Lembar kuesioner fenetik dan kladistik 

Lembar kuesioner fenetik dan kladistik merupakan instrumen 

yang berisi daftar pernyataan tanggapan siswa terhadap fenetik 

(Lampiran A19) dan kladistik (Lampiran A20). Jenis kuesioner 
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pada penelitian ini menggunakan kuesioner jawaban tertutup 

dengan jumlah 20 pernyataan baik positif maupun negatif. 

Alternatif jawaban kuesioner terdiri dari 5 skala Likert dengan skor 

1 menunjukan pernyataan sangat setuju (SS); skor 2 menunjukan 

pernyatan tidak setuju (TS); skor 3 menunjukan pernyataan netral 

(N); skor 4 menunjukan pernyataan setuju (S) dan skor 5 

menyatakan sangat tidak setuju (TS). Adapun kisi-kisi lembar 

kuesioner fenetik ditampilkan pada Tabel 3.6 sedangkan kisi-kisi 

lembar kuesioner kladistik ditampilkan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi lembar kuesioner fenetik  

No. 
Indikator Aspek yang 

Diukur 

Nomor 

Pernyataan 

Positif Negatif 

1 Respon siswa terhadap bahan 

dan alat yang digunakan pada 

praktikum fenetik 

12 

 

1 

 

2 Respon siswa terhadap panduan 

praktikum fenetik  

13 

 

2 

 

3 Respon siswa terhadap langkah 

kerja  praktikum fenetik 

14,15, 

16 

3,4,5 

 

4 Respon siswa terhadap manfaat 

praktikum fenetik 

6 

 

17 

 

5 Motivasi siswa dalam  

melakukan praktikum fenetik  

7,8,10,

11 

9,18,19, 

20  

Tabel 3.7 Kisi-kisi lembar kuesioner kladistik 

No. 
Indikator Aspek yang 

Diukur 

Nomor 

Pernyataan 

Positif Negatif 

1 Respon siswa terhadap bahan 

dan alat yang digunakan pada 

praktikum kladistik 

12 

 

1 

 

2 Respon siswa terhadap panduan 

praktikum kladistik 

13 

 

2 

 

3 Respon siswa terhadap langkah 

kerja  praktikum kladistik  

14,15, 

16 

3,4,5 

 

4 Respon siswa terhadap manfaat 

praktikum kaldistik  

6,8,11 

 

9,17,19 

 

5 Motivasi siswa dalam  7,10 18 
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No. 
Indikator Aspek yang 

Diukur 

Nomor 

Pernyataan 

Positif Negatif 

melakukan praktikum kladistik   

 

e. Lembar wawancara guru dan  siswa 

Lembar wawancara kepada guru  dan siswa merupakan 

instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi lebih 

dalam tentang proses belajar mengajar mata pelajaran biologi 

umumnya dan khususnya pada pelaksanaan fenetik maupun 

kladistik.  Proses wawancara kepada guru dilakukan melalui tanya 

jawab secara langsung baik sebelum maupun sesudah penerapan 

fenetik dan kladistik sedangkan proses wawancara pada siswa yang 

dilakukan setelah penerapan fenetik maupun kladistik. Wawancara 

dilakukan pada tiga siswa yang telah melakukan langkah fenetik 

dan kladistik yang dipilih secara acak. Jenis wawancara yang 

digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. 

Hal ini bertujuan penggalian terhadap informasi lebih luas dan 

mendalam terhadap partisipan penelitian. Kisi-kisi panduan lembar 

wawancara guru ditampilkan pada Tabel 3.8 sedangkan panduan 

lembar wawancara siswa ditampilkan pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.8 Kisi-kisi lembar wawancara guru 

No. Aspek yang Ditanyakan Nomor 

Pertanyaan 

1 Latar belakang pengajar  1-3 

2 Cara mengajar materi Plantae 4-13 

3 Cara mengajar konsep sistem 

klasifikasi plantae 
14-16 

4 Pengetahuan guru tentang system 

thinking, fenetik dan kladistik  
17- 21 

5 Tanggapan guru tentang penerapan 

system thinking menggunakan 

fenetik dan kladistik konsep 

tumbuhan berbiji  

22 

 

Tabel 3.9  Kisi-kisi lembar wawancara siswa 

No. Aspek yang Ditanyakan Nomor Pertanyaan 

1 Kesulitan dalam memahami 1, 2 
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No. Aspek yang Ditanyakan Nomor Pertanyaan 

petunjuk dan langkah kerja kladistik  

2 Kesulitan dalam melakukan langkah 

kerja kladistik  

3, 4 

3 Motivasi dalam pembelajaran  

fenetik 

7,8 

4 Kekurangan dalam menerapkan 

fenetik 

5,6 

 

f. Kemampuan berpikir logis menggunakan test of logical 

thinking (ToLT) 

  Test of logical thinking (ToLT) merupakan instrumen  yang 

digunakan untuk mengungkap kemampuan berpikir logis siswa 

SMA. Pada penelitian ini, ToLT terdiri dari lima indicator berpikir 

logis  yaitu proporsional, pengontrolan variabel, probabilitas, 

korelasional dan kombinatorial (Tobin et al.,  1981). Kelima 

indikator tersebut dituangkan ke dalam sepuluh pertanyaan yang 

terdiri dari delapan pertanyaan pilihan ganda beralasan dan dua 

pertanyaan essay. Adapun kisi-kisi ToLT terdapat pada Lampiran 

A22 dan  Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kisi-kisi Test of logical thinking (ToLT) 

No. 
Indikator 

Berpikir Logis 

Pertanyaan 

Jenis Pertayaan Nomor 

Pertanyaan 

1 Proporsional Pilihan ganda 

beralasan  

1-2 

2 Pengontrolan 

variabel   

3-4 

3 Probabilitas  5-6 

4 Korasional 7-8 

5 Kombinatorial Essay  9-10 

 

2. Uji coba  dan  validasi soal pretest-posttest  

Uji coba instrumen soal pretest-posttest dilakukan sebelum 

instrumen digunakan dalam penelitian penerapan fenetik dan 

kladistik terhadap system thinking konsep tumbuhan berbiji. Hal ini 

bertujuan agar instrumen soal pretest-posttest memiliki kualitas 

yang baik serta mengukur sesuai dengan tujuan penelitian. Uji coba 

soal pretest-posttest dilakukan pada soal PG sebanyak 28 dan 2 

essay kepada 28 siswa secara terbatas, kemudian setelah diuji coba, 
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soal pretest-posttest dilakukan analisis terhadap butir soal pada 

tingkat reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

menggunakan ANATES. Selanjutnya, Setelah diketahui hasil 

analisis ANATES, maka dilanjutkan dengan interpretasi butir soal 

menurut Sudijono (2009) pada masing-masing kategori reliabilitas 

(Tabel 3.11), daya pembeda (Tabel 3.12) dan tingkat kesukaran 

(Tabel 3.13). Selain soal pretest-posttest di analisis pada butir soal, 

soal pretest-posttest juga divalidasi dari segi indikator soal, materi 

pokok, kunci jawaban, pedoman penskoran, jenjang kognitif dan 

dimensi pengetahuan oleh dosen ahli.  

Tabel 3.11 Kriteria reliabilitas butir soal (Sudijono, 2009) 

Koefisien  Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 

Tabel 3.12 Kriteria daya pembeda soal (Sudijono, 2009) 

Besarnya Angka Indeks 

Diskriminasi Item (D) 
Klasifikasi 

50% ke atas Sangat  baik 

30% - 49% Baik 

20% - 29% Kurang baik 

10% - 19% Buruk 

Negatif - 9% Sangat buruk 

 

Tabel 3.13 Kriteria tingkat kesukaran Soal (Sudijono, 2009) 

Besarnya P Kriteria 

0,00 < P ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 Soal mudah  

 



59 

 

 
 

Hasil uji coba soal, analisis butir soal dan validasi soal pretest-

posttest system thinking konsep tumbuhan berbiji menunjukkan 

terdapat perubahan jumlah soal yang digunakan untuk penerapan 

fenetik dan kladistik terhadap system thinking siswa SMA konsep 

tumbuhan berbiji dari 28 soal PG dan 2 soal essay menjadi 15 soal 

PG dan 2 essay. Perubahan jumlah soal yang digunakan tersebut 

mempertimbangkan kualitas soal berdasarkan kriteria reliabilitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda serta validasi soal oleh dosen ahli. 

Hasil tes reliabilitas soal PG pretest-posttest sebesar 0,87 dengan 

kategori sangat tinggi sedangkan reabilitas soal essay sebesar 0,42 

dengan kategori cukup (Lampiran A21). Adapun rekapitulasi  

analisis butir soal pilihan ganda ditampilkan pada Tabel 3.14 

sedangkan analisis butir soal essay ditampilkan pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.14 Rekapitulasi hasil uji coba soal  pretest-posttest konsep 

tumbuhan berbiji 

Butir 

Soal Asli 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya beda Keterangan 

Butir 

Soal 

Baru 

1 Mudah Buruk Tidak 

digunakan 

- 

2 Sukar Sangat baik Digunakan 1 

3 Mudah Buruk Diganti 15 

4 Sedang Sangat 

buruk 

Diganti - 

5 Sedang Sangat baik Direvisi 4 

6 Sedang Sangat baik Tidak 

digunakan 

- 

7 Sedang Sangat baik Digunakan 2 

8 Sukar Kurang baik Direvisi 3 

9 Sedang Sangat 

buruk 

Diganti 6 

10 Sukar Sangat baik Digunakan 7 

11 Mudah Sangat baik Digunakan - 

12 Mudah Sangat baik Digunakan - 

13 Mudah Sangat baik Revisi - 

14 Sangat 

mudah 

Buruk Tidak 

digunakan 

- 

15 Sangat 

mudah 

Baik Direvisi 9 

16 Sangat sukar Sangat Diganti - 
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Butir 

Soal Asli 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya beda Keterangan 

Butir 

Soal 

Baru 

buruk 

17 Sangat 

mudah 

Sangat 

buruk 

Tidak 

digunakan 

- 

18 Sedang Sangat 

buruk 

Diganti 5 

19 Mudah Baik Direvisi 10 

20 Sangat sukar Buruk Direvisi 14 

21 Mudah Baik Direvisi 11 

22 Sedang Sangat baik Digunakan - 

23 Sedang Baik Direvisi 12 

24 Sangat sukar Buruk Tidak 

digunakan 

- 

25 Sedang Sangat baik Digunakan 13 

26 Sukar Kurang baik Diganti - 

27 Sedang Buruk Tidak 

digunakan 

- 

28 Sedang Sangat 

buruk 

Diganti 8 

 

 

Tabel 3.15 Rekapitulasi  analisis butir soal essay 

Butir 

Soal 

Asli 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Keterangan Butir 

Soal 

Baru 

1 Sedang Baik Digunakan 1 

2 Sukar Baik Digunakan 2 

 

3. Validasi instrumen pendukung penelitian  

Instrumen yang mendukung dalam penelitian ini yaitu lembar 

observasi  fenetik dan kladistik, lembar kuesioner fenetik dan 

kladistik. Instrumen pendukung penelitian ini divalidasi oleh dosen 

ahli sebelum digunakan dalam penelitian. Jenis validasi pada 

instrumen pendukung penelitian ini berupa validasi isi. Validasi 

pada instrumen lembar observasi berfokus pada elemen-elemen 

seperti aspek yang diamati, penyekoran dan kriteria penyekoran 
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sedangkan validasi pada instrumen kuesioner fenetik dan kladistik 

berfokus pada kualitas pernyataan tanggapan.  

 

E. Analisis data penelitian  

1. Analisis data pada LKS fenetik dan kladistik  

Analisis LKS fenetik dan kladistik dilakukan dengan cara 

menghitung skor jawaban LKS fenetik dan kladistik. Adapun rumus 

menghitung skor LKS fenetik dan kladistik sebagai berikut. 

skor LKS  Fenetik =  
jumlah skor  LKS yang diperoleh siswa

skor total LKS
 x 100 

skor LKS  Kladistik =  
jumlah skor  LKS yang diperoleh siswa

skor total LKS
 x 100 

2. Analisis data pada lembar observasi fenetik dan  kladistik 

Analisis data pada lembar observasi dengan cara menghitung 

rata-rata (mean) kemunculan kriteria langkah fenetik dan kladistik. 

Selanjutnya, kemunculan kriteria tersebut dibuat persentase 

ketercapaian langkah fenetik dan kladistik. Adapun analisis data 

pada lembar observasi fenetik dan kladistik sebagai berikut.  

a) Menghitung skor mentah dari setiap hasil observasi  fenetik 

dan kladistik sesuai dengan rubrik observasi fenetik dan 

kladistik. 

b) Menghitung nilai rata-rata observasi tiap langkah fenetik atau 

kladistik. 

𝑠kor rata − rata  observasi  tiap langkah fenetik atau kladistik = 

 
jumlah   kemunculan kriteria tiap langkah fenetik atau kladistik 

jumlah siswa
 

c) Menghitung persentase ketercapaian tiap langkah fenetik atau 

kladistik. 

Nilai persentase ketercapaian tiap langkah fenetik atau kladistik = 
jumlah kriteria yang muncul tiap langkah fenetik atau kaldistik

jumlah kriteria tiap langkah fenetik atau kladistik
 x 100% 

 

 

3. Analisis peningkatan system thinking siswa SMA pada 

konsep tumbuhan berbiji  

Peningkatan system thinking siswa pada konsep tumbuhan 

berbiji dianalisis menggunakan skor  pretest-postest. Analisis 

tersebut dilakukan dengan  cara menghitung N-gain.  Adapun 

langkah dalam menganalisis peningkatan system thinking siswa 

konsep tumbuhan berbiji sebagai berikut. 

a) Menghitung skor mentah pretest system thinking siswa konsep 

tumbuhan berbiji baik dari kelas fenetik maupun kladistik. 
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b) Menghitung skor mentah posttest system thinking siswa 

konsep tumbuhan berbiji baik dari kelas fenetik maupun 

kladistik. 

c) Menghitung N-gain system thinking konsep tumbuhan berbiji 

pada fenetik maupun kladistik. Adapun rumus N-gain sebagai 

berikut. 

N-gain = 
skor 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

skor maksimal−skor pretest
 

Nilai indeks N-Gain yang telah diperoleh, kemudian 

diinterpretasikan ke dalam bentuk kategori N-gain sebagai berikut. 

Tabel 3.16 Kategori N-gain  (Hake, 1998) 

Koefisien Kategori 

N-Gain ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > N-Gain  ≥ 0,7 Sedang 

N-Gain < 0,3 Rendah 

 

4. Analisis data pada kuesioner fenetik dan  kladistik  

Analisis kuesioner tentang fenetik atau kladistik dilakukan 

dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rumus persentase 

respon (Sudjana, 2011). Adapun rumus antara lain sebagai berikut: 

% 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

=  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏   𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
 𝑥 100% 

Hasil persentase respon kuesioner fenetik atau kladistik 

diinterpretasikan ke dalam kategori sebagai berikut.  

 

Tabel  3.17 Kategorisasi jawaban kuesioner siswa  (Ridwan, 2009) 

Persentase yang diperoleh Kriteria 

0% Tidak ada 

1-24% Sebagian kecil 

25-49% Hampir separuhnya 

50% Separuhnya 

51-74% Sebagian besar 

75-99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

5. Analisis data pada wawancara 
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Data wawancara digunakan untuk memperkuat hasil temuan 

dan melakukan cross check terhadap data yang diperoleh. Data 

hasil wawancara dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan 

secara jelas dan mendalam bagaimana proses kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan guru dan siswa. 

6. Analisis data pada test of logical thinking (ToLT) 

Kemampuan penalaran siswa dianalisis menggunakan skor 

ToLT. Adapun langkah dalam menghitung skor ToLT sebagai 

berikut. 

a) Jenis soal pilihan ganda disertai alasan bernilai skor 1, jika 

jawaban pilihan ganda dan alasannya benar, namun jika jawaban 

pilihan ganda benar dan alasannya salah (sebaliknya) maka 

bernilai skor 0. 

b) Jenis soal essay bernilai skor 1 jika jawabannya benar. 

Nilai ToLT yang telah diperoleh, kemudian diinterpretasikan ke 

dalam bentuk kategori ToLT sebagai berikut. 

Tabel 3.18 Kategori test of logical thinking (ToLT) (Valanides, 

1997) 

Skor ToLT Kategori 

0-1 Konkret 

2-3 Transisi 

4-10 Formal 

 

F. Tahapan penelitian 

Penelitian penerapan fenetik dan kladistik terhadap system 

thinking siswa pads konsep tumbuhan berbiji terdiri dari tahap 

persiapan atau pendahuluan, tahap pelaksanaan penelitian, tahap 

analisis data dan kesimpulan.  

1. Tahap persiapan atau pendahuluan penelitian  

a. Identifikasi permasalahan dalam pembelajaran materi pokok 

Plantae konsep tumbuhan berbiji. 

b. Identifikasi keterampilan yang dibutuhkan dalam abad 21. 

c. Identifikasi KI dan KD yang menunjang dalam pembelajaran 

materi pokok plantae konsep tumbuhan berbiji. 

d. Penentuan variabel bebas (fenetik dan kladistik) dan variabel 

terikat (system thinking siswa SMA konsep tumbuhan berbiji) 

e. Kajian tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

(fenetik, kladistik dan system thinking) dari berbagai sumber 

referensi serta pembuatan instrumen penelitian. 
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f. Penyusunan draf proposal (Bab I, Bab II dan Bab III) serta 

melakukan beberapa kali bimbingan untuk meminta arahan 

dan saran dari dosen pembimbing proposal tesis. 

g. Seminar proposal bertujuan untuk mengemukakan rancangan 

penelitian  kepada dewan penguji tesis. Kemudian, dewan 

penguji tesis memberikan tanggapan dan kritik terhadap 

rancangan penelitian tersebut. 

h. Validasi instrumen penelitian oleh dosen ahli.  

i. Uji coba soal  pada siswa secara terbatas. Kemudian, skor 

yang diperoleh dari uji coba instrumen secara terbatas, 

kemudian dianalisis  butir soal menggunakan ANATES.  

j. Menentukan tempat penelitian, populasi penelitian yang 

mengerucut pada menentukan sampel penelitian secara 

random.   

2. Tahap pelaksanaan penelitian  

Pengambilan data penelitian dilakukan secara tes maupun 

nontes terhadap variabel terikat (system thinking) pada variabel 

bebas (fenetik dan kladistik). 

a. Pengambilan data pada kelas fenetik dan kladistik secara tes 

(pretest) untuk  mengukur system thinking konsep tumbuhan 

berbiji siswa SMA sebelum penerapan fenetik dan kladistik.   

b. Menerapkan fenetik dan kladistik. Selama menerapkan fenetik 

dan kladistik dilakukan pengambilan data pada kelas fenetik 

dan kladistik secara nontes seperti LKS fenetik dan kladistik, 

observasi keterlaksanaan fenetik dan kladistik, wawancara 

terhadap siswa dan guru, kuesioner siswa terhadap fenetik dan 

kladistik 

c. Pengambilan data pada kelas fenetik dan kladistik secara tes 

(posttest) untuk  mengukur system thinking konsep tumbuhan 

berbiji siswa SMA setelah penerapan fenetik dan kladistik.  

3. Tahap analisis data dan kesimpulan 

a. Hasil tes pretest-posttest dianalisis dengan cara mengitung N-

gain.  

b. Hasil nontes dianalisis secara kualitaitif. 

c. Penyusunan Bab IV dan kesimpulan. 
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G. Alur Penelitian  

Berikut ini rangkaian tahapan penelitian yang terdiri dari tahap 

pendahuluan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap 

akhir penelitian. Adapun alur penelitian terdapat pada Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 Alur penelitian 

Identifikasi permasalahan 

pada  pembelajaran sistem 

klasifikasi tumbuhan  

KI dan KD  bidang studi 

Biologi kelas X 

Kurikulum 2013  

Metode fenetik, kladistik, system thinking dan konsep 

tumbuahn berbiji 

Kajian literatur  fenetik, 

kladistik, system thinking dan 

konsep tumbuhan berbiji 

Pembuatan instrumen: LKS, pretest-

posttest, lembar observasi, lembar 

kueosiner , LKS, wawancara 

Penyusunan 

proposal 

Revisi proposal 

Seminar proposal  

Validasi intrumen  oleh dosen ahli  

Uji coba instrumen 

Menentukan  populasi, sampel, 

partisipan dan tempat subjek 

penelitian 

Pengambilan data 

Kelas fenetik (4x pertemuan): 

Tes :  pretest-posttest system thinking 

konsep tumbuhan berbiji 

Nontest:  

1. LKS fenetik 

2. observasi fenetik 

3. wawancara siswafenetik 

4. kuisioner fenetik 

5. wawancara guru 

Penysuusnan Bab IV 

Tahap 

Persiapan 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap 

Analisis Data dan 

Kesimpulan  

Kelas  kladistik (4x pertemuan): 
Tes :  pretest-posttest system thinking konsep 

tumbuhan berbiji 
Nontest:  
1. LKS kladistik 
2. observasi kladistik 
3. wawancara siswa terhadap kladistik 
4. kuisioner  kladistik 
5. wawancara guru 

Analisis Data 

Hasil pretest-posttest= N-gain, persentase peningkatan  posttest 

Hasil observasi  =  rerata dan persentase keterlaksanaan 

Hasil wawancara = cross check 

Hasil kuesioner = persentase 

LKS = skor LKS 

Kesimpulan (Bab V) 

Identifikasi 

keterampilan di abad 

21 


