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ABSTRAK 

 

 

Fatma Sukmawati, IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN 

KEANEKARAGAMAN JENIS LORANTHACEAE PADA FAMILI 

ANACARDIACEAE SEBAGAI SUMBER BELAJAR BERBASIS MOODLE 

TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS X SMA. Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Juli 2011. 
 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang hasilnya diimplementasikan 

pada pembelajaran biologi di SMA kelas X. Tujuan penelitian ini: 1) Mengetahui 

Keanekaragaman Loranthaceae yang menempel pada Anacardiaceae di daerah 

Surakarta berdasar ciri morfologi, (2) Mengetahui pengaruh pemanfaatan hasil 

penelitian keanekaragaman Loranthaceae sebagai sumber belajar berbasis moodle 

terhadap kemampuan kognitif pada siswa kelas X SMA Negeri Kebakkramat.  

Implementasi hasil penelitian pada pembelajaran biologi SMA kelas X 

dengan pokok bahasan plantae merupakan penelitian eksperimen semu. Populasi 

penelitian keanekaragaman Loranthaceae adalah seluruh benalu yang menempel pada 

family anacardiaceae yang ada di Surakarta. Populasi dalam implementasi hasil 

penelitian pada pembelajaran biologi pokok bahasan plantae adalah seluruh siswa 

kelas X SMA Negeri Kebakkramat Tahun Pelajaran 2010/2011. Sampel implementasi 

hasil penelitian pada pembelajaran biologi pokok bahasan plantae adalah sebanyak 

dua kelas yang terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cluster random sampling sebanyak dua kelas. Teknik pengumpulan 

data studi keanekaragaman Loranthaceae dengan pengamatan dan dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data implementasi hasil penelitian pada pembelajaran biologi 

dengan dokumentasi dan tes. Uji hipotesis implementasi hasil penelitian pada 

pembelajaran biologi dengan uji t.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Keanekaragaman Loranthaceae yang 

menempel pada Anacardiaceae di daerah Surakarta ditemukan dua jenis yaitu 

Dendrophtoe petandra dengan berbagai varietasnya dan Scurulla atropurpurea 

mempunyai ciri morfologi berbeda, (2) Pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman 

Loranthaceae sebagai sumber belajar berbasis moodle berpengaruh nyata terhadap 

kemampuan kognitif pada siswa kelas X SMA Negeri Kebakkramat  

 

Kata Kunci: keanekaragaman Loranthaceae, Sumber belajar, moodle 

  



PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Benalu merupakan salah satu kelompok tumbuhan parasit yang termasuk 

dalam suku Loranthaceae. Tumbuhan parasit ini umumnya menyerang pepohonan 

atau pun tumbuhan perdu terutama pada bagian ranting dan cabang-cabangnya. 

Pohon atau pun perdu yang diserang benalu akan terganggu bahkan dapat mati 

apabila serangan tersebut dalam jumlah besar. Benalu sering merugikan secara 

ekonomis dan mengganggu kehidupan tubuhan inang. Selain dikenal sebagai 

tumbuhan yang merugikan ternyata benalu telah sejak lama dikenal sebagai sumber 

bahan obat tradisional Indonesia. Mengingat bahwa pemanfaatan suatu jenis benalu 

untuk bahan obat maupun penelitian fitokimia harus berkaitan dengan jenis 

inanngnya, sedangkan tidak semua jenis tumbuhan dapat menjadi inang benalu, maka 

perlu mengkaji keanekaragaman jenis benalu di berbagai inang karena tanaman ini 

tergolong unik dan penelitian tentang tanaman ini belum banyak dilakukan terutama 

tentang morfologi benalu.  

Permasalahan di atas berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan pada 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya pada materi plantae dengan 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan yaitu: ” Mendeskripsikan ciri-ciri divisio 

dalam dunia tumbuhan dan peranananya bagi kelangsungan hidup di bumi”. 

Kompetensi dasar ini menuntut pengalaman belajar yang diperoleh siswa berupa 

kemampuan dalam melakukan pengamatan morfologi secara makroskopis, 

kemampuan melakukan kajian literatur tentang siklus hidup benalu, kemampuan 

menggali informasi tentang peranan benalu bagi kehidupan.  

Berdasarkan kompetensi dasar dan tuntutan pengalaman belajar seperti 

tersebut, konsep pada materi Plantae, dapat diberikan melalui pembelajaran yang 

merupakan perpaduan antara dua aktivitas yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas 

belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peran seorang guru dalam konteks 

mengupayakan tercapainya proses belajar mengajar yang interaktif dan inovatif. 

Inovasi pembelajaran dapat dilakukan dengan mengubah pola pembelajaran 

yang selama ini hanya bersumber pada buku paket dan guru menjadi pembelajaran 

dengan memanfaatkan aneka sumber belajar yang relevan dengan materi yang akan 



diajarkan, salah satunya dengan memanfaatkan hasil penelitian biologi sebagai 

sumber belajar dalam proses pembelajaran materi biologi di sekolah.  

Keuntungan pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian adalah guru 

dalam memilih bahan ajar dan peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai 

dengan kemampuan, kebutuhan dan minatnya. Guru dapat pengembangan kompetensi 

peserta didik melalui penyediaan aneka ragam sumber bahan belajar yang dikemas 

secara menarik dengan memanfaatkan teknologi.  

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana media 

pembelajaran untuk mata pelajaran biologi perlu dibuat untuk menyajikan pelajaran 

agar lebih menarik diera komputerisasi seperti sekarang ini. Salah satu pemanfaatan 

teknologi dalam pendidikan, yang secara umum disebut sebagai e-learning. Diyakini 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan teknologi 

tersebut juga memperlihatkan hal menarik seperti keterbukaan dan kemampuan siswa 

dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi 

berbasis internet seperti blog, forum diskusi (bulletin board), social networking, 

instant messaging dan e-mail telah menjadi media/alat komunikasi sehari-hari yang 

lazim.  

Teknologi pembelajaran yang dimaksud hendaknya berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara lebih efektif dalam proses 

pembelajaran. Pengembangan teknologi pembelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran efektif, yaitu pembelajaran yang 

memungkinan keaktifan siswa untuk menemukan konsep sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siwa. Konsep yang diperoleh siswa secara mandiri akan 

lebih lama mengendap dalam ingatan siswa dibandingkan dengan jika siswa hanya 

secara pasif menerima konsep yang diberikan. Berbagai media teknologi 

pembelajaran yang dapat menciptakan kondisi pembelajaran efektif, yaitu 

pembelajaran yang memungkinan keaktifan siswa untuk menemukan konsep 

sehingga meningkatkan hasil belajar siswa misalnya Moodle (Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment.  

Moodle merupakan sebuah nama untuk sebuah program aplikasi yang dapat 

merubah sebuah media pembelajaran kedalam bentuk web. Moodle dapat 

memberikan materi tidak hanya menggunakan tulisan saja, tapi juga memberikan 



materi dalam bentuk multimedia. Siswa akan lebih tertarik dengan media 

pembelajaran yang disajikan secara menarik, interaktif dan mudah dipahami. Dengan 

menggunakan moodle, siswa akan lebih memahami konsep materi pelajaran dengan 

lebih cepat menggunakan animasi dan visualisasi. Siswa akan berusaha sendiri 

mencari sumber bahan ajar untuk memecahan masalah sehingga menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna.  

Pembelajaran biologi secara umum menunjukkan siswa kurang menguasai 

konsep biologi dan kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang 

diterapkan guru lebih mengarahkan siswa menghafal istilah-istilah biologi yang 

banyak. Akibat dari fenomena tersebut, siswa mengalami kesulitan jika dihadapkan 

pada pertanyaan yang berbentuk permasalahan. Salah satu alternatif yang diajukan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dalam proses pembelajaran adalah dengan 

implementasi moodle. Pembelajaran dengan moodle merupakan pembelajaran yang 

menekankan kemampuan kognitif siswa. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai 

sumber bahan ajar siswa yang interaktif dan menarik.  

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar terutama pada 

mata pelajaran biologi maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul sebagai berikut: “IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN 

KEANEKARAGAMAN JENIS LORANTHACEAE PADA FAMILI 

ANACARDIACEAE SEBAGAI SUMBER BELAJAR BERBASIS MOODLE 

TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS X SMA”  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka barbagai permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Model ceramah membuat siswa kurang temotivasi.  

2. Media yang diterapkan guru kepada siswa kurang menarik  

3. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian biologi sebagai salah satu sumber 

belajar secara maksimal baik oleh guru maupun oleh peserta didik.  

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher center), sedangkan siswa 

hanya menerima pelajaran secara pasif yang berpengaruh pada kemampuan 

kognitif siswa.  



5. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa perlu dikembangkan model 

pembelajaran e-learning berbasis moodle .  

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam Penelitian peneliti membatasi masalah sebagai berikut:  

1. Subyek penelitian  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap SMA Negeri 1 

Kebak Kramat Tahun Ajaran 2010/2011  

2. Objek Penelitian  

a. Sumber belajar yang digunakan berbasis moodle yang dapat digunakan secara 

bebas sebagai produk open source dibawah lisensi GNU.  

b. Aspek yang diteliti adalah kemampuan kognitif siswa pada materi 

pembelajaran biologi sub pokok bahasan Plantae.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Adakah pengaruh 

pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman Loranthaceae pada famili Anacardiacea 

sebagai sumber belajar berbasis moodle terhadap kemampuan kognitif siswa di SMA 

Negeri Kebak Kramat?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adanya pengaruh pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman Loranthaceae pada 

famili Anacardiacea sebagai sumber bahan ajar berbasis moodle terhadap kemampuan 

kognitif siswa di SMA Negeri Kebak Kramat.  

 

 

 

  



F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat antara lain :  

1. Bagi Siswa  

a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui 

pengimplementasian pembelajaran berbasis moodle sebagai pemicu 

munculnya kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran Biologi. 

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

semangat dalam belajar.  

c. Membangun budaya belajar mandiri ,mendasar, menyeluruh, dan terpadu  

2. . Bagi Guru  

1. Menyajikan sebuah alternatif bagi Guru untuk mengatasi masalah 

pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan 

metode pembelajaran yang bervariasi.  

2.  Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat implementasi moodle 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran 

Biologi.  

3.  Mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif dan menyenangkan.  

3.  Bagi sekolah  

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi peningkatan kemampuan 

kognitif siswa dalam pembelajaran Biologi pada tahap berikutnya.  

b. b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 

secara umum pada tahap berikutnya.  

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran biologi SMA materi plantae 

dapat disimpulkan:  

Ada pengaruh secara signifikan pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman 

Loranthaceae pada famili Anacardiacea sebagai sumber belajar berbasis moodle 

terhadap kemampuan kognitif siswa di SMA Negeri Kebakkramat.  

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis  

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai pemanfaatan hasil penelitian 

keanekaragaman Loranthaceae sebagai sumber belajar berbasis moodle  

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru dalam 

memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan memanfaatkan sumber belajar 

dari hasil penelitian biologi dan meningkatkan daya guna hasil penelitian biologi 

yang bermanfaat dalam dunia pendidikan sehingga dapat mengoptimalkan 

pencapaian kemampuan kognitif.  

 

C. SARAN 

1. Guru  

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya memberikan alternatif sumber belajar 

yang dapat mendukung proses belajar bagi siswanya.  

b. Guru dalam menerapkan sumber belajar berbasis moodle perlu 

memperhatikan kemampuan siswa dalam menyampaikan materi sehingga 

konfirmasi materi oleh guru sangat diperlukan agar ketercapaian penguasaan 

konsep optimal.  



c. Guru dalam menerapkan sumber belajar berbasis moodle hendaknya mampu 

mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga semua aspek 

pembelajaran dapat disampaikan.  

2. Peneliti  

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu diadakan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan sumber belajar berbasis moodle 

dalam ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-faktor lain yang turut 

berpengaruh terhadap pembelajaran. 


