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Lampiran  1 

Tabel Istilah Dalam Biologi 

No  Nama Indonesia Nama Latin 

1 Kingdom  Kerajaan  

2 Sub Kingdom  Anak  Kerjaan  

3 Class  Kelas  

4 Ordo  Bangsa 

5 Sub Ordo Anak Bangsa 

6 Supdivision  Anak Divisi 

7 Family  Satu Suku 

6 Division  Divisi  

7 Genus  Ras, Marga 

8 Spesies  Jenis  

9 Plantae  Tanaman/Tumbuhan 

10 Dicotyledon  Dikotilledon, Berdaun, Lembaga dua  

11 Monocotyledon  Monokotil, Biji Berkeping Tunggal, Lembaga Satu 

12 Radix  Akar  

13 Folium  Daun 

14 Caulis  Batang  

15 Flos  Bunga  

16 Semen  Biji 

17 Fructus  Buah  

18 Angiospermae  Tumbuhan Berbunga 
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Lampiran ke 2 

Lokasi Penelitian  
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Lampiran ke 3 

Instrumen Pengumpulan Data Penelitian  

 

Instrumen  

Pertanyaan 

 

Wawancara 

 

Observasi  

 

Dokumentasi  

1. Jenis-jenis tumbuhan apa 
saja yang dimanfaatkan  
dalam tradisi keagamaan di 
kecamatan wangi-wangi 
kabupaten wakatobi? 

1. Apa saja tumbuhan yang di 
manfaatkan dalam tradisi 
keagamaan yang ada di 
kecamatan wangi-wangi 
kabupaten wakatobi? 

2. Dimana tumbuhan tersebut 
didapatkan? 

3. Apakah tumbuhan tersebut 
tumbuh liar? 

4. Apa nama daerah tumbuhan 
tersebut? 

5. Kapan tumbuhan tersebut 
dimanfaatkan 

6. Bagian apa yang digunakan 
pada tumbuhan tersebut? 
Apakah akar, batang, daun, 
bunga, buah atau bijinya? 

7. Bagaimana cara penggunaan 
tumbuhan tersebut dalam 
tradisi keagamaan? 

1) Letak dan keadaan geografis 
kecamatan wangi-wangi 
kabupaten wakatobi? 

2) Pengamatan lokasi penelitian 
Jenis-jenis tumbuhan apa  
yang dimanfaatkan  

3) Gambaran umum lokasi 
penelitian Jenis-jenis tum-
buhan apa  yang dimanfaatkan 

4) Situasi dan lokasi pemelitian 
Jenis-jenis tumbuhan apa saja 
yang dimanfaatkan 

5) Agama yang dianut 
masyarakat kecamatan wangi-
wangi  

6) Sosial budaya masyarakat 
kecamatan wangi-wangi 

7) Kegiatan tradisi keagmaan di 
kecamatan wangi-wangi  

8) Pemanfaatan tumbuhan dalam 

1. Gambaran umum lokasi 
penelitian Jenis-jenis 
tumbuhan apa  yang 
dimanfaatkan 

2. Kegiatan tradisi keagamaan 
di kecamatan wangi-wangi 

3. Tumbuhan  yang di 
manfaatkan dalam tradisi 
keagamaan 

4. Bagian tumbuhan yang 
digunakan dalam tradisi 
keagamaan 

5. Proses pengambilan sampel 
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8. Apa makna simbolis 
penggunaan tumbuhan 
tersebut? 

9. Apakah tumbuhan tersebut 
dapat digantikan dengan  
tumbuhan yang lain? 

10. Bagaiamana jika tumbuhan 
tersebut tidak ada? 

tradisi keagamaan 

2. Bagaimana nilai guna 
keberlanjutan keragaman 
spesies tumbuhan yang 
dimanfaatkan dalam tradisi 
keagamaan masyarakat  
kecamatan wangi-wangi 
kabupaten wakatobi? 

1. Bagaimana nilai guna 
tumbuhan yang 
dimanfaatkan ? 

2. Jenis tradisi apa saja yang 
menggunakan tumbuhan 
tersebut? 

3. Apakah tumbuhan 
tersebutbisa digunakan selain 
dari pemanfaatan dalam 
tradisi keagamaan? 

4. Jika iya digunakan sebagai 
apa? 

5. Apakah tumbuhan tersebut 
bisa digunakan sebagai 
bahan makanan? 

6. Bagaimana prosesi tradisi 
keagamaan dalam 
pemanfaatn tumbuhan yang 
digunakan? 

7. Apakah setiap prosesi 

1. Nilai guna tumbuhan yang 
dimanfaatkan 

2. Tradisi keagamaan yang 
menggunakan tumbuhan 
dalam prosesi 

3. Keragaman spesies tumbuhan 
yang dimanfaatakan 

1. Penggunaan tumbuhan 
dalam tradisi keagamaan 

2. Keragaman spesies 
tumbuhan yang 
dimanfaatakan 
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terdapat tumbuhan yang 
diguankan ? 

8. Apakah ada filosofi 
tumbuhan tersebut 
digunakan? 

9. Bagaimana keterkaitan 
tumbuhan yang digunakan 
dengan agama? 

10. Bagaimana keragaman 
spesies tumbuhan yang 
digunkan dalam tradisi 
keagamaan/ 
 

3. Bagaimana keberlanjutan 
pemanfaatan tumbuhan 
yang digunakan dalam 
tradisi keagamaan di 
kecamatan wangi-wangi 
kabupaten wakatobi?  

1. Bagaimana keberlanjutan 
pemanfaatan tumbuhan yang 
dimanfaatkan dalam tradisi 
keagamaan? 

2. Apa tumbuhan tersebut 
penting unruk dirawat? 

3. Bagaimana kebijakan 
pemertintahan setempat 
terhadap tumbuhan yang 
dimanfaatkan? 

4. Apakah tumbuhan tersebut 
dibudidayakan oleh 
masyarakat? 

5. Bagaimana pemanfaatan 
tumbuhan dalam tradisi 

1. Buddidaya tanaman yang 
dimanfaatkan  

2. Habitat tumbuhan yang 
manfaatkan 

3. Keragaman spesies tumbuhan 
yang dimanfaatkan 

1. Buddidaya tumbuhan yang 
dimanfaatkan  

2. Habitat tumbuhan yang 
dimanfaatkan 
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keagamaan saat ini? 
6. Apakah tumbuhan bisa di 

gantikan dengan yang lain 
seiring perkembangan 
zaman? 

7. Apakah tumbuhan yang 
dimanfaatkan dalam tradisi 
keagamaan di konservasi? 

8. Bagaimana pengelolaan 
tumbuhan tersebut? 

9. Dimana tumbuhan tersebut 
dapat tumbuh? 

10. Apakah tumbuh secara liar 
atau di buddidayakan oleh 
masyarakat? 

4. Bagaimana kelayakan 
pemanfaatan media yang 
digunakan pada materi 
plantae kelas X 

1. Bagaimana kelayakan 
pemanfaatan media yang 
digunakan pada materi 
plantae kelas X? 
 

1. kelayakan pemanfaatan media 
yang digunakan 

1. kelayakan pemanfaatan 
media yang digunakan 
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Lampiran Ke 4 

INSTRUMEN UJI AHLI MEDIA PEMBELAJARAN 

Identitas Validator 

Nama   : 

Tanda Tangan  : 

Petunjuk   : 

 Lembar instrument ini dubuat untuk mengetahui pendapat bapak sebagai ahli 

media tentang menginterpretasikan gambar teknik. Pendapat, kritik, saran, penilaian 

dan komentar bapak akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas program pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bapak 

memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan 

“√” pada kolom yang telah tersedia. 

 Keterangan: 

 4= Sangat baik 

 3= Baik 

 2= Cukup 

 1= Kurang baik 

NO PERTAYAAN SKOR 

4 3 2 1 

1 Media herbarium memiliki kualitas grafis yang tepat     

2 Media herbarium mudah digunakan dan tak 

membutuhkan banyak alat bantu 

    

3 Estetika spesimen herbarium     

4 Keamanan dalam penggunaan media herbarium     
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5 Kelengkapan komponen media herbarium     

6 Kelengkapan organ dalam spesimen herbarium     

7 Keutuhan susunan media herbarium     

8 Kondisi fisik media herbarium     

9 Kerapian dan kebersihan media herbarium     

10 Keunikan ciri yang tampak di setiap spesimen     

11 Media herbarium yang mudah dibuat dan ekonomis     

12 Media herbarium dapat menunjukkan ciri-ciri yang 

lebih jelas daripada gambar 

    

13 Terdapat petunjuk penggunaan media herbarium     

 
Saran dan kritik untuk menyempurnakan media 

1. ....................................................................... 

2. ......................................................................    

Kesimpulan 

Pengembangan modul pembelajaran mata diklat menginterpretasikan gambar 

teknin dinyatakan: 

 Dapat digunakan tanpa perbaikan 

 Dapat digunakan dengan perbaikan     

 Tidak dapat digunakan 

       Kendari,                       2020 

 

        (Nama Penguji) 
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Lampiran Ke 5 

 ANGKET RESPON SISWA TERHADAP 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BIOLOGI  PADA MATERI PLANTAE DI MAN 1 

WAKATOBI 

Nama  :   

NIS  : 

Sekolah  : 

 

A. Petunjuk Penggunaan  Angket 
 

Media Pembelajaran Biologi  dikembangkan dalam rangka 

penyusunan Tesis pada Program Studi Pendidikan Biologi, Institut 

Agama Islam Negeri Kendari. Angket tanggapan siswa ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi mengenai keefektifan serta kepraktisan 

media  pembelajaran  dengan jumlah pernyataan sebanyak 15 item, yang 

terdiri atas pernyataan positif dan negatif. Adapun informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan kemenarikan, kejelasan dan kemudahan  

penggunaan  media,  dilihat  dari  respon  siswa  terhadap  penggunaan 

modul,  tujuan  dan  materi  pembelajaran  media,  serta  penugasan,  

evaluasi,  dan interaksi pada media. 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Mohon kesediaan saudara (siswa/siswi) memberikan jawaban atas 

pernyataan di bawah ini dengan benar. 

2. Berilah skor pada pernyataan  dengan cara membubuhkan tanda () pada 

kolom sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

STS         =  Sangat tidak setuju 
 

TS            =  Tidak setuju 
 

R              =  Ragu-ragu 
 

S              =  Setuju 
SS            = Sangat setuju 
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3. Untuk penyataan positif (+), STS (sangat tidak setuju) bernilai 1, TS 

(tidak setuju) bernilai 2, R (ragu) bernilai 3, S (setuju) bernilai 4, SS (sangat 

setuju) 5, sedangkan untuk pernyataan Negatif (-) berlaku kebalikannya. 

4.  Jawaban anda pada angket ini tidak akan mempengaruhi nilai dan prestasi  

anda di sekolah, dengan itu jawablah dengan jujur.  

5. Atas perhatian dan kesediaan anda  untuk mengisi angket ini saya 

mengucapkan banyak Terima Kasih. 

B. Tabel Penilaian 

 
 

No 
 

Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS R S SS 
1 Kejelasan penggunaan bahasa pada Media  

pembelajaran    biologi    membuat belajar 
lebih  menyenangknan (+) 

     

2 Kemenarikan penggunaan bahasan pada         
media pembelajaran biologi membuat 
membuat belajar lebih  menyenangknan. (+) 

     

3 Kejelasan tampilan huruf  pada Media   
pembelajaran    biologi  membuat belajar  
mudah dalam menggunakannya (+) 

     

4 Kejelasan gambar Media  dapat membantu   
siswa   belajar  lebih menyenangkan  (+) 

 

     

5 Tidak terdapat kesesuaian antara tampilan 
gambar dengan materi yang dijelaskan. (-) 

     

6 Penggunaan  media  pembelajaran  biologi 
pada materi Plantae dapat membuat 
pengalaman baru dalam belajar biologi (+) 

     

7 Saya  tertarik  berinteraksi  dengan  teman 
maupun guru  dalam menggunakan media 
pembelajaran biologi pada materi Plantae 
(+) 
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8 Media   pembelajaran    biologi    pada 
herbariumkurang tepat diterapkan pada 
materi Plantae i (-) 

     

9 Media    pembelajaran    biologi    pada 
materi Plantae sebaiknya digunkan juga 
pada materi lainnya (+) 

     

10 Pengerjaan  tugas  lebih  menarik  dengan 
menggunakan media pembelajaran biologi 
pada materi Plantae (+) 

     

11 Media pembelajaran biologi pada materi 
Plantae membutuhkan waktu yang lama 
dalam menggunakannya (-) 

     

12 Media   pembelajaran    biologi    pada 
materi Plantae membuat saya mencapai 
tujuan pembelajaran.(+) 

 

     

13 Penggunaan  media   pembelajaran biologi 

pada materi Plantae dapat menarik 
perhatian, sehingga dapat menumbuhkan 
motivasi belajar. (+) 

     

14 Penggunaan   media   pembelajaran 
biologipada materi Plantae kurang dapat 
meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada 
materi Plantae. (-) 

 

     

15 Media pembelajaranbiologi pada materi 
Plantae membuat saya cepat merasa bosan 
dalam mengunakannya. (-) 

 

     

 

A. Saran Dan Komentar 

 

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

 

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

 

 

  Wangi-Wangi...........................2020
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Lampiran Ke-6 

Hasil Angket  pada Ahli Media 

 
INSTRUMEN UJI AHLI MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Identitas Validator 

Nama   : Andi Nurannisa Syam, M.Pd 

Tanda Tangan  :  

B. Petunjuk  Pengisian Instrumen  

 Lembar instrument ini dubuat untuk mengetahui pendapat bapak sebagai 
ahli media tentang menginterpretasikan gambar teknik. Pendapat, kritik, saran, 
penilaian dan komentar bapak akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas program pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal 
tersebut, mohon bapak memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan yang 
tersedia dengan memberikan “√” pada kolom yang telah tersedia. 

 Keterangan: 

 4= Sangat baik 

 3= Baik 

 2= Cukup 

 1= Kurang baik 

C. Instrumen Penilaian 

NO PERNYATAAN SKOR 

4 3 2 1 

1 Media herbarium memiliki kualitas grafis yang tepat √    

2 Media herbarium mudah digunakan dan tak 
membutuhkan banyak alat bantu 

√    

3 Estetika spesimen herbarium √    

4 Keamanan dalam penggunaan media herbarium √    

5 Kelengkapan komponen media herbarium √    

6 Kelengkapan organ dalam spesimen herbarium √    



 

 

 

154 

 

7 Keutuhan susunan media herbarium  √   

8 Kondisi fisik media herbarium √    

9 Kerapian dan kebersihan media herbarium √    

10 Keunikan ciri yang tampak di setiap spesimen √    

11 Media herbarium yang mudah dibuat dan ekonomis √    

12 Media herbarium dapat menunjukkan ciri-ciri yang 
lebih jelas daripada gambar 

√    

13 Terdapat petunjuk penggunaan media herbarium √    

 

Saran dan kritik untuk menyempurnakan media; 

1. Sebaiknya herbarium tidak hanya memuat bagian akar, batang dan daun saja 
namun juga bagian organ yang lain yang memungkinkan, misalnya bagian bunga 

2. Karna herbarium ini akan digunakan sebagai media ajar bagi siswa sekolah, 
maka akan lebih baik jika tampilannya dibuat lebih menarik sehingga dapat 
memancing motivasi siswa untu belajar 

3. Identitas herbarium  juga sebaiknya dilengkapi dengan data-data pendukung 
seperti nama kolektor, lokasi asal pengambilan specimen, nama lokal, nomor 
koleksi, kegunaan dll    

D. Kesimpulan 

Pengembangan modul pembelajaran mata diklat menginterpretasikan 
gambar teknin dinyatakan: 

 Dapat digunakan tanpa perbaikan 

    √ Dapat digunakan dengan perbaikan     

 Tidak dapat digunakan 

 

       Kendari,   7 Mei   2020 

        

      (Andi Nurannisa Syam, M.Pd) 
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Lampiran 7 

Hasil Angket  pada Guru Pengampuh 
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Lampiran 8 

Hasil Angket pada Siswa 
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Lampiran 9 

 
Penilaian Hasil Angket pada Siswa/siswa MAN I WAKATOBI 

No Nama Siswa 
Skor/item       

TOTAL  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
1 ceria jukiana 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 66   
2 fatir husnul 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 64   
3 La Ode 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 65   
4 Ld Hadi 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 63   
5 \sofyan Fijaya 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 64   
6 fadli Mursyid  5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 68   
7 Denanti 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 3 5 63   
8 Anjani 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 4 59   
9 nurul gusti 5 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 61   
10 dani W 4 4 5 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 58   
11 \FANI IRWANA 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 61   
12 ASTIN 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 3 65  5=71 
13 Arlan 4 3 4 5 3 5 4 3 5 3 4 5 5 5 4 62  4=179 

14 Wd Almina 5 5 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 60  3=45 

15 yudi S 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 58  2=1 

16 SARMAN 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 60  1=0 
17 Amirullah 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 63   
18 AMAL SOLEH 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 60   
19 Tampa Nma 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 53   
20 Wd  3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 54   
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  84 80 79 82 80 81 79 85 81 81 79 91 83 81 81     
  

                
  

  
                

  
  Tampilan secara luas 

 

Pemanfaatan 

    

       

  5=25 4=59 3=18 

 

5=47 4=124 3=27 

    

       

    2=1   
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Lampiran 10 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
Sekolah    : MAN 1 WAKATOBI 
Mata Pelajaran   : Biologi 
Kelas/Semester   : X/Genap 
Materi Pokok   : Plantae 
Alokasi Waktu   : 4 Minggu x 3 Jam Pelajaran @45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 

• KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 
regional, dan kawasan internasional”. 

• KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 

• KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.8  Mengelompokkan tumbuhan ke 
dalam divisio berdasarkan ciri-ciri 
umum, serta mengaitkan peranannya 
dalam kehidupan  

 

3.8.1 Mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae. 

3.8.2 Membedakan tumbuhan lumut, paku dan biji 
berdasarkan ciri-cirinya. 

3.8.3 Mengklasifikasi pada tumbuhan lumut, 
tumbuhan paku dan tumbuhan biji. 

3.8.4 Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan 
tumbuhan lumut, paku dan biji. 

3.8.5 Membuat charta perkembangbiakan dan 
siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku 
dan tumbuhan biji. 

3.8.6 Menemukan peranan berbagai jenis Plantae 
tertentu yang ada di lingkungannya terhadap 
ekonomi dan lingkungan. 

4.8  Menyajikan laporan hasil 
pengamatan dan analisis fenetik dan 
filogenetik tumbuhan serta 
peranannya dalam kehidupan 

 

4.8.1 Menyajikan data contoh plantae Indonesia 
yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk 
berbagai kebutuhan. 

4.8.2 Membuat tabel hasil  penggalian informasi 
pemanfaatan plantae. 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
1. Mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae. 
2. Membedakan tumbuhan lumut, paku dan biji berdasarkan ciri-cirinya. 
3. Mengklasifikasi pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku dan tumbuhan biji. 
4. Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan lumut, paku dan biji. 
5. Membuat charta perkembangbiakan dan siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku 

dan tumbuhan biji.  
6. Membuat charta perkembangbiakan dan siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku 

dan tumbuhan biji. 
7. Menemukan peranan berbagai jenis Plantae tertentu yang ada di lingkungannya terhadap 

ekonomi dan lingkungan. 
8. Menyajikan data contoh plantae Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk 

berbagai kebutuhan. 
9. Membuat tabel hasil  penggalian informasi pemanfaatan plantae 

 

D. Materi Pembelajaran 

Plantae 
• Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji  
• Peran tumbuhan dalam ekosistem 
• Peran tumbuhan di bidang ekonomi 
• Dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem 
 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific 
Metode  : Diskusi dan Eksperimen 
Model  : Discovery Learning 

 
F. MediaPembelajaran 

� Media :  
� Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
� Lembar penilaian 
� Laboratorium biologi dan sarananya (peralatan yang akan dipakai selama satu tahun 

ajaran) 
� Daftar peralatan di lab biologi 
� Lembar tata tertib keselamatan kerja laboratorium biologi 
� Lembar kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh setiap siswa aspek 

keselamatan kerja 
� Contoh laporan tertulis 
� Bahan Presentasi 

� Alat/Bahan : 
� Penggaris, spidol, papan tulis 
� Laptop & infocus 
� Slide presentasi (ppt) 

 

G. Sumber Belajar : 
• Buku Biologi Kls X Kemdikbud 
• Buku lain yang menunjang 
• Multimedia interaktif dan Internet 
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

� Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
� Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
� Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Aperpepsi 

� Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu :  
� Fungi/Jamur 

� Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
� Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 

� Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 

� Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 
dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji 

� Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
� Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 

� Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
� Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 
� Pembagian kelompok belajar 
� Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 
Kegiatan Inti (105 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, 

tumbuhan paku, tumbuhan biji dengan cara : 

� Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Ciri-ciri umum 

plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. 
 
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 

� Mengamati 

� Lembar kerja materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, 

tumbuhan paku, tumbuhan biji.  
� Pemberian contoh-contoh materi Ciri-ciri umum plantae: 
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tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 

� Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung). 
Membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. 
� Mendengar 

Pemberian materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, 

tumbuhan paku, tumbuhan biji oleh guru. 
� Menyimak 

Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji 

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.  
� Menulis 

Peserta didik menulis resume tentang apa yang telah dibaca, diamati 
dan didengarkan sebagai pembiasaan dalam membaca dan menulis 
(Literasi) 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

� Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya : 

� ? 

� ? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 

� Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang sedang 
dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan 
dan mencoba menginterprestasikannya. 

� Membaca sumber lain selain buku teks 

Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Ciri-ciri 

umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang 
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sedang dipelajari. 
� Aktivitas 

Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 
dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada 
guru berkaitan dengan materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan 

lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang sedang dipelajari. 
� Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 

Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Ciri-ciri umum 

plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang telah 
disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. 
 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
� Mendiskusikan 

Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 
buku paket mengenai materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan 

lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. 
� Mengumpulkan informasi 

Mencatat semua informasi tentang materi Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang telah diperoleh 
pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

� Mempresentasikan ulang 

Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, 

tumbuhan paku, tumbuhan biji sesuai dengan pemahamannya. 
� Saling tukar informasi tentang materi : 

� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 

(BERPIKIR KRITIK) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 

� Berdiskusi tentang data dari Materi : 
� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji 

� Mengolahinformasi dari materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan 

lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang sudah dikumpulkan dari 
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hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 

� Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Ciri-ciri 

umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. 
Verification  
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 
hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber 
melalui kegiatan : 

� Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 
didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

� Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. 

� Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
materi : 
� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji 

� Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentanag 
materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan. 

� Bertanya atas presentasi tentang materi Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

 

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

� Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
� Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, 

tumbuhan biji 

� Menjawab pertanyaan tentang materi Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang terdapat pada 
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buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
� Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 

beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Ciri-ciri 

umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang 
akan selesai dipelajari 

� Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran. 

 

Catatan : 

Selama pembelajaran Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji 

berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: : 
nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 

� Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran tentang materi Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan 

paku, tumbuhan biji yang baru dilakukan. 
� Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang baru diselesaikan. 
� Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 

mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 

� Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran Ciri-

ciri umum plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. 
� Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan 

benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. 
� Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Ciri-ciri umum plantae: tumbuhan 

lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik. 
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Lampiran ke 11 

Hasil Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara) Bapak  La Ode Salimu Desa 

Meleko 

Kecamatan Wangi-Wangi 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Wofine) Ibu Harima di Desa 

Pookambua 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Moane) Bapak  di Desa Tindoi Timur 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara wofine) Ibu   Wa Arima 

di Desa Tindoi 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara wofine) Ibu   Wa Ode Aliana 

 di Desa Waginopo 
 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara wofine) Ibu   Wa Asri  

di Kelurahan Pada Raya Makmur 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Wofine) Ibu Rumiyani 

di Desa Wanci 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Wofine) Ibu Morunga 

 di Desa Pongo 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Wofine) Ibu Saiya 

 Kelurahan Wandoka Selatan 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Wofine) Ibu Wapina 

 di Desa Sombu 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (P3) Bapak La Ane Morunga di 

Desa Wapia –Pia 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara wofine) Ibu Wa Ode Baeda  

di Desa Waha 
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Wawancara  Bapak  dengan Kepala Desa  di Desa Waha Onawa 

Kecamatan Wangi-Wangi 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Wofine) Ibu Wa Pia   

di Desa Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Moane)   

di Keluarahan Waelumu  
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Wofine)  di Kelurahan 

 Waetuno 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara Moane)  di Kelurahan patuno 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Sara wofine)  di Desa Longa 
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Dokumentasi Saat Prosesi Tradisi Kafia di Kelurahan Wandoka  

Dokumentasi Saat Prosesi Tradisi Karia  di Kecamatan Wangi-Wangi  

Dokumentasi Saat Prosesi Tradisi Haroa  di Kecamatan Wangi-Wangi   



 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Saat Pembukusan Tangan Pada Tradisi Hepatorangga 

Dokumentasi tradisi gunti hotu  

Dokumentasi tradisi Hedole-dole 
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Dokumentasi Pengambilan Sampel pada Tumbahan Jagung Zea mays  

Dokumentasi Pengambilan Sampel pada Tumbahan Piper betle L 
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Dokumetasi Proses Pembuatan Herbarium Kering Pada Tumbuhan 

Dokumetasi Proses Pembuatan Herbarium Kering Pada Tumbuhan 

Proses Pengeringan Herbarium  
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Dokumentasi Pembuatan Media Herbarium yang Sudah Kering 

Dokumentasi Pembuatan Media Herbarium yang Sudah Kering 

Dokumentasi Media Herbarium yang Sudah Selesai 
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Dokumentasi Saat Proses Mengajar di MAN 1 WAKATOBI 

Dokumentasi Saat Pembagian Angket pada Kelas X di MAN 1 

 

Foto Bersama dengan Siswa(i) dan Guru  Kelas X di MAN 1 
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RIWAYAT HIDUP 

(CURICULUM VITAE) 

 

A. Data Pribadi 

Nama     :  Widayanti    

Tempat/Tanggal Lahir  :  Bira/08 Maret 1998 

Jenis Kelamin     :  Perempuan 

Agama     :  Islam 

Status     :  Mahasiswa 

Alamat     :  Bira, Kelurahan Wandoka  

Nomor Telopon   :  082188808003 

Email     :  wida35536@gmail.com  

Hoby     :  Tenis Meja 

 

B. Riwayat Pendidikan 

SD    :  SD Negeri Antapia 

SMP   :  MTsN Wakatobi 

SMA   :  MAN 1 Wakatobi 

Perguruan Tinggi  : Institut Agama Islam Negeri Kendari 

C. Data Orang Tua 

Nama Ayah  :  Hamari 

Pekerjaan   :  Petani 

Agama   :  Islam 

 

Nama ibu   :  Salema 

Pekerjaan   :  Wiraswasta 

Agama   : Islam 

D. Pengalama Organisasi dan Partisipasi Kegiatan 

1. Anggota Kemuslimahan KAMMI IAIN Kendari 

2. Anggota biasa UKM-SENI IAIN Kendari 

3. Anggota HMPS Pendidikan Biologi 
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