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ABSTRACT 

MISCONSEPTION OF SCIENCES BOOK OF SIXTH GRADE 
ELEMENTARY SCHOOL IN BANDUNG PLANT REPRODUCnON 

SUBJECT 

Agus Muhidin 
ahiumiOI@r:mail. com 

Sere nee learning 1:\' expected to convey the basic concept of true science. 
So far the achievements in the field of science is still low. It is seen from the 
acquisition (1 national exam value which is still below the value of other lesson 
and hased on PI~'A assessment. Often fbund the concept of wrong in students, 
teachers or prospective teachers. Misunderstandmg (misconception) must he 
eliminated. One way to overcome a conceptual error is with the presence of a 
good text hook. 

The textbook of elementary school science lesson is the textbook used to 
convey the SD science subject. With the use of science textbooks are expected 
leacher5, students, and others who U'ie the book to get enough infOrmation about 
the basic concepts of the nght subject and in relevant with the existmg 
curru:u/um. 

Misconceptions that occur in teachers and students can be minimized by 
the availability r~f a good hook. This reserch aims to find out about the suitability 
of existing concepts on books with concepts by literature, focus grouf discusion, 
and expert. The method used is the qualitative method through the analysis of the 
contents (~{the book andfiJllowed by literature studies and discw·sed wUh expert 
of science subject . The fOcus of his research is reproduction on plants with 6th 
grade hook data source containing the subject of plant reproduction used by 
schools in Randung. Hased on the analysis ojfive books, fOund the wrong concepl 
in hooks 1, 3 and 5. lhere are errors in the concept of cassava reproduction 
through root tubers, carrots, and radishes. Complete and complete flower 
classification and pollination classification su~ject. There is no concept error in 
urt!flcial vegetative reproduction. Based on these findings, it i.<.,· necessary to 
review the content qf science books m order to avoid the miscvnceptum oj 
teachas and students on the suNect of science, especially on plant reproduction 
suNect. 

Kevwords :Misconception, Book a_( Science, Reproduction, Plants, 
Rook Anulysis. 
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ABSTRAK 

MISKONSEPSI BUKU IPA SD KELAS ENAM DI KOTA 
BANDUNG PADA MATERI PERKEMBANGBIAKAN 

TUMBUHAN 

Agus Muhidin 
abiumiO I @gmail.com 

Pembelajaran IPA diharapkan mampu menyampaikan konscp dasar sains 
yang bcnar. Sejauh ini prestasi dibidang sains masih rendah. Hal tersebut ter\ihat 
dari perolehan nilai UN yang rnasih di bawah nilai bidang studi lainnya scrta 
berdasarkan penilaian PISA. Sering ditemuk.an konsep salah pada siswa, guru 
ataupun caJon guru. Kesalahpahaman (miskonsepsi) harus dihilangkan. Salah satu 
cara untuk mengatasi kesalahan konsep adalah dengan terdapatnya buku teks yang 
baik. 

Buku teks pelajaran IP A SD adalah buku teks yang digunakan untuk 
menyampaikan materi IPA SD. Dengan penggunaan buku teks IPA diharapkan 
guru, siswa, dan pihak lain yang rnenggunakan buku tersebut mcndapatkan 
informasi yang cukup tentang konsep dasar materi yang bcnar dan sesuai dengan 
kurikulurn yang ada. 

Miskonsepsi yang teijadi pada guru dan siswa dapat dimmimailsu dcngan 
hadimya buku yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
kesesuaian konsep yang ada pada buku dengan konsep menurut literatur, FGD, 
dan narasumber. Adapun metode yang digunakan adalah metode kuahtatifmelalui 
analisis tcrhadap isi buku dan dilanjutkan dengan studi pustaka dan berd1skusi 
dcngan narasumber profesiaonal pada materi IP A. Adapun fokus penditiannya 
adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan sumber dala buku kelas 6 SD 
yang memuat materi perkembangbiakan tumbuhan yang digunakan sekolah d1 
Kota Bandung. Berdasarkan basil analisis terhadap lima buku, ditemukan konsep 
yang salah pada buku 1, 3 dan 5. Terdapat kesalahan konsep pcrkembangbiakan 
singkong melaui umbi akar, wortel, dan lobak. Penggolongan bunga lengkap dan 
sempuma serta materi penggolongan penyerbukan. Tidak terjadi kcsalahan 
konsep pada pcrkembangbiakan vegetatif buatan. Berdasarkan tcmuan tersebut 
diperlukan pengkajian konten buku IPA guna menghindari m1skonsepsi guru dan 
siswa pada materi lP A terutama pada materi perkembangbiakan tumbuhan. 

Kata Kunc1 : Miskonsepsi, Buku IPA, Perkembangbiakan, Tumbuhan, 
Analisis Buku . 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Sekolah Dasar di Kota Randung secara keseluruhan sejak tahun 2016 telah 

rnenggunakan kurikulum 2013. Berlakunya kurikulum dlikuti pula dengan 

perubahan buku pelajamn yang digunakan di sekolah-sekolah. Pengadaan buku 

sekolah di Kota Bandung dilakukan oleh sekolah secara mandiri. Tetapi kebijakan 

pencntuan buku dan perusahaan penyalur yang diperbolehkan menjual buku telah 

ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut karena erat kaitannya dengan kebijakan 

penggunaan dan pengelolaan uang bantuan operasional sekolah. 

Dengan berlakunya kurikulum 2013 setiap sekolah di Kota Bandung telah 

rnenggunakan buku tematik. Buku tematik yang digunakan sekolah yang 

dijadikan sampel terdapat dua buku tematik. Tema yang pertama merupakan buku 

yang diwajibkan. Sedangkan yang satunya lagi merupakan buku pilihan sekolah 

dan penggunaannya terbatas sebagai pegangan guru atau ada siswa yang 

membelinya secara pribadi. 

Selain menggunakan buku tematik, diketahui dalam proses belajar mengajar 

guru-guru di Kota Bandung masih menggunakan buku KTSP. Hal tersebut 

dilakukan karena muatan buku tematik memerlukan buku lain sebagai 

pendamping. Penggunaan buku KTSP berdasarkan alasan karena buku tersebut 

buku yang masih tersedia di sekolah-sekolah. Buku pelengkap lainnya yang 

digunakan sekolah adalah buku yang bersipat ringkasan materi. 

48 
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Diperoleh infonnasi bahwa setiap sekolah menggunakan beberapa buku 

somber untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Adapun 

buku yang digunakan di sekolah dasar dan menjadi objek kajian penelitian adalah 

em pat buku surnber dan satu buku rangkuman materi IP A. Keempat buku tersebut 

adalah: Buku Tema I kemudian dijadikan buku objek 1, Buku Penilaian Autentik 

kemudian dijadikan buku objek 2, buku Ilmu Pengetahuan Alam 6, kemudian 

dijadikan buku objek 3, buku Sains kemudian dijadikan buku objek 4, buku 

Rangkuman Materi kemudian dijadikan buku objek 5. Ernpat buku somber adalah 

buku utama yang digunakan sekolah-sekolah, sedangkan buku rangkuman 

digunakan sebagai pendamping. 

I. Gambaran Singkat Buku Buku l 

Buku ini termasuk buku elektronik, dimana sekolah baru mendapatkan buku 

mi dalam bentuk file untuk kelas enam. Sekolah atau guru dan orang tua b1sa 

mcncetak file buk.u untuk kelas 6 sesuai dengan kebutuhan rnasmg-masmg. File 

yang diterima adalah dalam bentuk PDF dengan ukuran 5,01 mega bites. Jumlah 

halaman keseluruhan buku adalah 176 halaman. 

Daftar isi buku im terdiri atas ; kata pengantar, tentang buku s1swa, daflar 

JSL Tema I Selamatkan Makhluk Hidup, dengan subtema I Tumbuhan Surnber 

Kehidupan, subtema 2 Hewan Sahabatku, subtema 3 Lestarikan Hewan dan 

Tumbuhan. subtema 4 merupakan fokus kegiatan literas1 dengan judul Subterna 

Aku Cinta Membaca, Selamatkan Makhluk Hidup. Bagian terakh1r adalah Dattar 

Pustaka. 

Adapun fokus penclitian pada buku ini adalah subtema 1 pcmhclajaran 1 

A yo Cari Tahu, A yo Diskusikan, Temukan Jawabannya, dan J\yo Analisis. Tema 
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1 subtema 3 Lestarikan Hewan dan Tumbuhan, pembelajaran 5 A yo Menulis, 

Perkembangbiakan Generatif, Perkembangbiakan Vegetatif Buatan, a. Cangkok, 

b. Stek Batang, c. Menyambung, Perkembangbiakan Vegetatif Alami. 

2. Gambaran Singkat Buku 2 

Buku dua merupakan buku tcmatik dalam pembelajaran kurikulurn 2013. 

Buku 2 untuk kelas enam terdiri atas sembilan buku tema. Masing-rnasmg buku 

terdapat satu tema utama, dan terdiri atas tiga subtema. Buku yang menjadi bahan 

penelitian adalah buku tema satu yang memuat materi perkembangbiakan 

tumbuhan. 

Fokus penelitian dari buku 2 adalah subtema 1 Tumbuhan Somber 

Kehidupanku pada pernbelajaran lima. Adapun sistematika bagian ini adalah 

Ekplorasi konsep rnuatan IPA perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 1. 

Contoh Perkembangbiakan Yegetatif Alami. 2. Contoh Perkembangbiakan 

Vegetatif Buatan. Kegiatan I Memhuat Kartu Perkembangbiakan Tumbuhan dan 

A yo Berlatih. 

Fokus penelitian selanJutnya subtema 3 Lestarikan Hewan dan Tumbuhan 

pada pendampingan pembelajaran hma. Adapun sistematikaya adalah sebagai 

berikut Ekplorasi konsep materi muatan IPA tentang keuntungan dan kerugian 

perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif Keuntungan 

generatif, kerug1an generati( keuntungan vegetatif, kerugian vegctatif, contoh 

tumbuhan yang berkembangbmk secara generatif maupun vegetatif, kegiatan 1, 

dan ayo berlatih. 
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3. Gambaran Singkat Buku 3 

Buku 3 tennasuk BSE (Buku Sekolah Elek"tronik). Penelitian analisis isi 

dilakukan pacta Bab 2. Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Adapun sistematika 

bah 2 terd1ri atas; narasi awal bah dan peta konsep, A. Pertumbuhan dan 

Perkembangan, 1. Masa Balita, 2. Masa Remaja, 3_ Masa Dewasa, 4_ Masa Usia 

Lanjut. B. Perkembangbiakan yang terdm atas; 1. Perkembangbiakan Hewan, a. 

Perkcmbangbiakan Generatif, I) Bertelur, 2) Beranak, 3) Bertelur dan beranak. b. 

Perkernbanghiakan Vegetatif I) Tunas, 2) Membelah Diri, 3) Fragmentasi. 2. 

Perkembangbiakan Tumbuhan. a. Pcrkcmbangbiakan Generatif~ b. 

Perkembangbiakan Vegetatif. 1) Vegetatif Alami a) Umbi Lapis, b) Umbi batang, 

c) Geragih, d) Akar tinggal, e) Tunas, 2) Vegetatifbuatan, a) Cangkok, b) Stek, c) 

Merunduk. 3 Perkembangbiakan Manusia. 

Adapun tOkus utama penelitian pada buku ini adalah Bab 2. 

Perkembangbiakan Makhluk Hidup Subbab, B. Perkembangbiakan, pom 2. 

Perkembangb1akan Tumbuhan yang terdiri atas: a. Perkembangbiakan Generat1f, 

b. Pcrkembangbiakan Vegetatif I) Vegetatif Alami a) Umbi Lapis, b) Umb1 

batang, c) Geragih, d) Akar tinggal, e) Tunas, 2) Vegctatifbuatan, a) Cangkok, b) 

Stek, c) Merunduk. 

4. Gambaran Singkat Buku 4 

lsi buku terdiri dari, Bab I adalah Ciri Khusus Makhluk Hidup dengan 

subjudulnya adalah A. Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan. B. Ciri Khusus 

Beherapa Jenis Tumbuhan, Rangkuman, Uji Kompetensi, Latihan Soal dan 

Retleks1 13ab 2 Perkembangan Makhluk Hidup. Adapun subbabnya terdiri atas 

A. Perkembangan dan Pcrtumbuhan Manusia, B. Perubahan-perubahan Fis1k 
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Tubuh Manusia Pada Masa Pubertas, C. Perkembangbiakan Hewan, D. 

Perkembangbiakan Tumbuhan, E. Perkembangbikan Manusia, Rangkuman, Uji 

Kompetens1, Latihan Soal dan Refleksi. 

Bah selanjutnya yaitu Bab 3 Keseimbangan Ekosistem. Subbab ini terdiri 

atas A Berbagai Kegiatan Manusia yang dapat Mempengaruhi Keseimbangan 

Ekosistem, B. Mencegah Kepunahan Hewan Tumbuhan, Rangkuman, Uji 

Kompetensi, Latihan Soal dan Refleksi. Bah 4 Pelestarian Makhluk Hidup. 

Subbab 101 terdm atas, A Hewan dan Tumbuhan Langka, B. Pentingnya 

Pelestarian Makhluk Hidup, Rangkwnan, Uji Kompetensi, Latihan soal dan 

Refleksi. Bah 5 adalah Konduktor dan lsolator Panas. Bah ini terdiri atas 3 

Subbab yaitu; A Benda Konduktor dan Isolator Panas, B. Bahan untuk Membuat 

Konduktor dan Isolator Panas, C Peralatan yang Menggunakan Bahan Konduktor 

dan Isolator Sekaligus, Rangkuman, Uji Kompetensi, Latihan Soal, dan Refleksi. 

Bab 6 Pcrubahan Pada Benda. Subbabnya adalah A. Faktor Penyebab Perubahan 

Benda, B. Faktor Penentu dalam Memilih Benda atau Bahan. Rangkuman, Ujt 

Kompetensi , Latihan Soal dan Reflekst pada bagiian akhir bah, Refleksi pada 

materi ini merupakan materi akhir semester satu dengan diakhiri latihan ulangan 

umum semester I. 

SelanJutnya Bab 7 Energi, perubahannya dan sebabnya terdiri atas A. Gaya 

dan Gerak, B. Energi Listrik, Rangkuman, Uji Kompetcnsi, Latihan Soal dan 

Retleksi. Bab 8 Hemat Energi dengan Subbabnya yaitu; A Penggunaan Alat-Alat 

Elektronik, B. Pengl:,'1maan Bahan Bakar, C Hemat Energt, D. Karya yang 

Menggunakan Energi Listrik, Rangkuman, Uji kompetens1, Latihan Soal dan 

Refleksi. Bah & Bumi dan Alarn Sernesta, dengan subbabnya terdiri atas; A. Tata 
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Surya, B. Gerakan Bumi dan Bulan, C. Gerhana Bulan dan Matahari, D. Sistern 

Penanggalan, Rangk:uman, Uji Kompetensi, Latihan Soal, Refleksi. Bah 7 sampai 

9 merupakan materi semester dua dengan diakhiri latihan ulangan urnum semester 

2. Lembaran berikutnya adalah daftar pustaka dan yang paling akhir adalah daftar 

istilah. 

AwaJ bah terdapat standar kompetensi kemudian dilanjutkan dengan peta 

konsep materi. Penjelasan materi terdiri atas narasi yang dilengkapi gambar. Pada 

setiap materi terdapat catatan khusus yang berisi materi yang penting. Selain itu 

setiap akhir Subbab terdapat tugas narasi yang bisa dilakukan siswa untuk lebih 

mendalami materi yang dibahas pada Subbab tersebut. Sisi penyajian buku sudah 

lengkap dengan terdapatnya landasan hukum yaitu terdapatnya pasal undang~ 

undang perbukuan, keterangan tentang isi, pengarang dll., terdapat kata pengantar, 

daftar isi, daftar pustaka, daftar istilah, analisis yang dilakukan pada buku untuk 

mencari kemungkinan konsep yang berbeda yang mernungkinkan penafsiran yang 

kurang pas dan dilakuk.an pada satu bab yaitu Bab 2, Subbab poin D, Materi 

pcrkembangbiakan tumbuhan. 

Adapun sistematika isi buku yang menjadi fokus penelitian yaitu dari 

Subbab Poin D, dengan judul Pcrkcmbangbiakan Tumbuhan_ a. 

Perkembangbiakan Tumbuhan Secara Vegetatif Alami_ Bagiannya yaitu. I) 

Mcmbelah diri, 2) Spora, 3) Akar tinggal (Rrzorna), 4) Umbi Laprs, 5) Umbr 

batang, 6) Geragih 7) Tunas (Anakan), 8) Tunas Adventif. b. Perkembangbmkan 

Tumbuhan Secara VegetatifBuatan. I) Cangkok 2) Stek a) Stek batang, b) Stek 

daun. 3) Runduk. b. Perkembangbiakan Tumbuhan Secara Generatif a. Bagtan

Bagian Bunga, b. Penyerbukan Dan Pembuahan, c. Cara-Cara Pcnycrbukan 
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5. Gambaran Singkat Buku 5 

Fokus penelitian pa.da buku ini adalah materi perkembangbiakan makhluk 

hidup. Bagian yang diteliti adalah poin perkembangbiakan tumbuhan. Adapun 

sistematika penulisan pada materi ini terdiri atas; A. Perkembangbiakan Secara 

Kawin (Generatif). Penyerbukan Turnbuhan I) Penyerbukan Sendiri, 2) 

Penyerbukan Tetangga, 3) Penyerbukan Silang, 4) Penyerbukan Bastar, 5) 

Penyerbukan Buatan, Proses Penyerbukan 1) Hidrogami, 2) Anemogami, 3) 

Zoidigami, 4) Antropogami. A Perkembangbiakan Secara Tak Kawin (Vegetatif) 

I) Umbi Lapis, 2) Umbi Batang, 3) Umbi akar, 4) Tunas, 5) Tunas Adventif, 6) 

Rhizoma, 7) Geragih, 8) Membclah diri, 9) Spora, 10. Perkembangbiakan 

Vegetatif Buatan terdiri atas; I) Mencangkok, 2) Stek, 3) Merunduk, 4) 

Menempel, 5) Menyambung, 8) Kultur Jaringan 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Kesesuaian lsi Buku dengan Kompetensi Dasar 

r·- K~mpetensi 
' Dasar 

Membandi 
ngkan 

perkemban 
gbiakan 

hewan dan 
tumbuhan. 
(Fokus pada 

materi 
Perkembang l biakan 

um:uh:n) 

Tabel4 I 
Keseuaian lsi Buku 

I 2 r 
Wortel I 

berkembangb : 
iak secara 
vegetatif 

alami urnbi ,p 
akar. (hal 50, 

146) ~ 
ro 
~ 

c 
Menyambung EO. 

(enten) 
termasuk 

perkembangb 
iakan. (hal 
146, 148) 

-----

------------ ----- ------·-·-···-··----. 
Uraian lsi Buku Teks I _ , -P F _ _ _ 5~:---:---.:::::::::1 

l
i i Terdapat penyerbukan 

i 
erkcmbang I 

buatan yang bertolak 
belakang dengan 

penyerbukan sendiri (hal 
173 dan 174) 

biakan I 
vcgctatif 
melalm 

urn hi akar 
(hal33) 

I ~ -B-Un_g_a-se_m_p_u_m_a __ a"d-al"a"h---1 

I 
EO bunga lengkap (hal 175) 

~ ISunga tidak sempuma 

'
I i (bunga tidak lengkap) (hal 

. 175) 

I T anaman ketela pohon 

j_ j __ ~~~:m:~~r::, ~elaui 
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a. Buku I 

Kompetensi dasar lP A ten tang pengetahuan (KD. 3 I) adalah 

membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan 

kompentesi keterampilan (KD 4.1) adalah menyajikan karya tentang 

perkembangbiakan tumbuhan. Keduanya diana! isis untuk menernukan data. 

Adapun muatan materi buku yang menjadi kajian anahsis adalah subtema 1 

pemeblajaran I, tema I subtema 3 lestarikan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 

5 perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan vegetatif buatan dan 

perkembangbiakan vegetatif alami. 

b. Buku 2 

Kompetensi dasar lP A tentang pengetahuan (KD 3.1) ada lab 

rnembandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan 

kompentesi keterampilan (KD 4.1) adalah menyajikan karya tentang 

perkembangbiakan tumbuhan. 

Adapun matcri yang disajikan buku 2 meliputi sub tema I Tumbuhan 

sumber kehidupanku pada pembelajaran lima. Materi yang tennuat di dalamnya 

adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan. 

Sub tema 3 lestarikan hewan dan tumbuhan, meliputi materi kcuntungan dan 

kerugian perkemhangbiakan tumbuhan secara generatif dan vcgetatif. 

c. Buku 3 

Kompetens1 dasar TP A tentang pengetahuan (KD 3 I) adalah 

membandmgkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan 

kompentes1 ketcrampilan (KD 4.1) adalah menyajikan karya tentang 

perkembangbiakan tumbuhan. 
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Materi yang disajikan pada buku tiga meliputi perkembangbiakan mahluk 

hidup. Perkembangbiakan generatif Perkembangbiakan vegetatif yang terdiri 

dari perkembangbiakan vegetatifalami dan perkembangbiakan vegetatifbuatan. 

d. Buku 4 

Kompetensi dasar IPA tentang pengetahuan (KD. 3.1) adalah 

membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan 

kompentesi keterampilan (KD 4.1) adalah menyajikan karya tentang 

perkembangbiakan tumbuhan. 

Adapun materi yang sesuai dengan kompetensi dasamya adalah~ 

Perkembangbiakan twnbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alamai dan 

perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Selanjutnya adalah 

perkembangbiakan generatif 

e. Buku 5 

Kompetensi dasar IPA tentang pengetahuan (KD. 3.1) adalah 

membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan 

kompcntesi keterampilan (KD 4.1) adalah menyajikan karya tentang 

perkembangbiakan tumbuhan_ 

Pada buku hma tersaj1 rnaten yang sesua1 KD yaitu pcrkembangbiakan 

tumbuhan. bagian materi tersebut meliputi perkembangbiakan gencratif. 

Termasuk penyerbukan tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif yang dibagi 

menaJi vegetatif alami dan buatan. 

Kelima buku tersebut rnemuat materi tentang perkembangbiak.an tumbuhan 

yang meliputi perkembangbiakan generatif, vegetatif alarni dan vegetatif buatan. 

43477.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



57 

Dengan demikian kelima buku tersebut telah sesuai dengan kompetensi dasar IPA 

3. I yaitu perkembangbiakan tumbuhan. 

2. Kesesuaian lsi Buku dengan Konsep Dasar 

Analisis dilakukan terhadap lima buku yang digunakan sekolah-sekolah di 

Kota Bandung. Fokus materi yang dianalisis adalah perkembangbiakan pada 

tumbuhan. Fokus mengacu kepada kompetensi dasar pengetahuan pada materi 

membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan (KD. 3.1) dan 

mengambil subnya pada perkembangbiakan tumbuhan. Adapun hasil analisis 

buku tersebut dipaparkan sebagai berikut ini: 

a. Buku I 

Sajian materi pada buku dirnulai dari pengertian perkembangbiakan 

generatif. Sajian dilengkapi gambar bunga lengkap dengan bag1an-bagiannya pad a 

halaman 8. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut 

--· ---·-· 

.,........._,,..~_ r~~.:....,., ...._~~ ,.--.---.,.._._ ~......,.-..;:;...-,. 

.._ ..... ~00 ""-u...-~ 0Fh~-

Gambar 4.1 
Gam bar buku 1 hal 8 
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Pada halaman 9 terdapat rangkuman materi tentang perkembangbiakan 

generatif Materi selanjutnya terdapat pada pembelajaran 5 yang membahas 

perkembangbiak:an vegetatif Materi yang ada dipaparkan sangat smgkat.. Setiap 

materi terdapat gambar untuk membantu menjelaskan materi. Dan sebagian besar 

berupa pertanyaan sebagai pendalaman materi. Dalam pertanyaan yang terdapat 

pada halaman 48 terdapat kata yang kurang tepat. Dalarn buku tertulis Pemahkah 

kamu mengamati tanaman cocor bebek? Perhatikan gambamya berikut ini_ 

Kalimat tersebut bisa terlihat pada gam bar di bawah ini. 

y,._,..-.,"" ,_\..o<n b.or>~I'H'~ .. ~~ 
b>- d••·<Ju~ ~-.. o..,._r.,, ·'. 

--~.to-..s_.....,. .. ., .. _ --IT. a_ .. ---... ............... _....,t._,._.. ;> .. r. .. ~ ..... -· 

.,~,.... -..-~.H/1 ~,..!-~ •·~..,,t . ._.t, .. ~ ' 
"""--~ .,.,.n t-.,J,..._ 

";>~• .... t!ll<.<>ll ~- ,.,.,.._ .. "'"<; •-... -.-. ,, •• ..., ~;, .. :.-.,. .. • r.,,~,, •"~' .... -.. •t• ···--~ 
torl\jo....O ""''· 

' .. 

Garnbar 4_2 

Garnbar buku I halaman 48 
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Selanjutnya pada halaman 49 terdapat topik ayo bertanya dengan perintah 

buatlah minimal dua pertanyaan mengenai tanaman cocor bebek, terutama 

perkembangbiakannya. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan yang 

kamu buat. Setelah topik tersebut dilanjutkan dengan topik temukan jawabannya. 

Adapun pertanyaan yang terdapat pada buku pada topik temukan jawabannya 

sama dengan topik sebelumnya. Hal tersebut bisa teramati pada gam bar di bawah 

Ill!. 

a. ... .,..,, .,.,..,,,.,..,. .to. .... vnl_....~ ... ...-.- i...._ ... ..,. u-.M t-t>o>-a. ,.,....,.....,..,.,.. 
, .... ~,..•-1 • -~·'" .· •. .,_.,,..v lVI,,. '· ,.,,,,, < .- ·, •• ., •• ., ·~ t .olo ".,., • .. -.1-, 1-u .... .,.. 4~-, .,. ,,._, 
~ •• .," t.o. .... 

;;,.,·~··· .~ ... ,..~-· 

Gambar 4.3 
Gam bar buku I halaman 49 

Pada halaman 50 terdapat topik pcmbclajaran mcngamati berbaga1 tanaman 

yang berkembangbiak melalm perkernbangbiakan vegetatif alami. Dalam Gam bar 

tersebut tcrcanlum bcbcrapa tanaman yang berkembangbiak melalm 

perkembangbiakan vegetatJJ" alami. Terdapat tanaman wortel yang 

Berkembangbiak secara generauf melalui biji. Gam bar tersebut bisa diamati pada 

gambar di bawah 1m. 
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" " _, --
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Gambar 4.4 

·-~i1)0J'. • rj,V -~ \ . 

' 
' -

<"--·-",.....__-..-.. -_ ..... ..._ ·--.,._,_, -- ----· 

Gam bar I3uku I halaman 50 
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Muatan materi IPA pada buku tema satu yang selanjutnya adalah pada 

halaman 145. Matcri yang disajikan adalah gambar seri perkembangbiakan 

gcnerauf Dilanjutkan dengan perkembangbiakan vegetatif buatan yang terdiri 

atas cangkok, stek batang dan menyambung. Materi berikutnya tcrdapat pada sub 

unit baru tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Materi disajikan dengan 

menganalisis gambar seperti di bawah ini 

.-------------' 
: .... ,.! ·n•· ' 

:-,, ! 
: '"' : l : 
• • . ,, ! ~; ,: 
:_ ____________ _] 

------------, . . 

'tJ"' i . . . . 
' ' ' . 
' ' ' . 

• • ' . ' . l_ _, 

,-----------; 
' .,_,_,_., ' 
' ' ' . 
:~: ' . ' . 
' ' : I l 
' ' ' ' !._ __________ _! 

Gambar 4.5 
Gambar buku 1 halaman 146 

Muatan materi IPA bagian selanJutnya pada halaman 148 pada topik ayo 

mencoba terdapat kegiatan praktck mengembangbiakan tumbuhan dcngan cara 
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vegetatif buatan. Dalam rangkaian kegiatan terdapat pilihan cara 

mengembangbiakan enten seperti terlihat pada gambar berikut ini. 

!)(JkJ,.,, l.rloo~ l.rv.t{,(-r<.t~fl.O IMI('Inr::<J. ~fl!IIJ olon ntrn.pmU!U.on k("')ioton 
,,,~td>()r'l<jl,ioU.OO tur,,t~JI!<'ln •1!'"'0<)0<'1 (()l!l lA'g('lntif ll\IO!an. tohapnya 
'.d_on,ga• t..rrikut_ 

I l'd·fl '1-l'l!ll (tlm: n...-!V<lniJlnl fl;l'flyMr)., <lUlu l'l>NI"rrunbuilo). 

;_ t•,j,IJ WIIU jN!r\lllnQI'I)(ln.tl1o111 

rn•l<JJ....-....: ('o"!Jo">O I~IOh·I."-IOli()Jl !>l'rlfl)1l; 

• ~.·td.: ~•n']~·~- ld>I:.IO>'l<Hl11111 l1iil~. ~ng~.lu<<J: 

• Nltm· pd!lll'l htll'lh·'"M'Il!'ln I>Nkn\l•. 
'>i<l[0ln (lJot dart ~>(Jh'lfl. 

•t 1 aWknn ~ tu(~ngrt.ull lnnglah·~~~~ poda qornl.oar ili holothan 
~d..-!un:nyo 

i:tkr•JO>n,,o;.nh .J,"'119'lfl tl(fl <1~11 f'Cl~l•kolll ._...:;a.p onggrna M'lmlJIOk. 
!lomtk\pltloo lllC)tK-. 

Gambar 4.6 
Gambar buku 1 halaman 148 

b. Buku 2 

Muatan materi IPA pada buku ini diawali dengan proses perkembangbiakan 

tumbuhan. Pada kegiatan eksplorasi dijelaskan tentang pengertian 

pcrkcmbangbiakan baik secara vegetatif maupun secara generatif Dalam 

penjelasan terdapat uraian bahwa sel kelarnin jantan pada bunga adalah serbuk 

san, sedangkan sel kelamin betina adalah sel telur. Tidak terdapat keterangan 

putik dan kepala putik. Tetapi dalam membantu kejelasan materi disajikan gambar 

yang cukup besar dan mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan materi jenis-jenis 

pcnycrbukan yang diJengkapi dengan gambar dan keterangan sebagai 

penjelasannya secara runtut. 
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Gambar buku 2 halaman 2 
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Muatan materi se1anjutnya terdapat pada halaman 19 sampai halaman 20. 

Pada kegiatan eksplorasl dijelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan 

dilengkapi dengan contoh dan gambamya. Akhir materi muatan IPA terdapat pada 

halaman 72·73. Pada bagian ini dijelaskan keuntungan dan kerugian 

perkembangbiakan pada tumbuhan baik secara gencratif maupun vcgctatif Matcri 

dijelaskan secara singkat tctapi jelas. Pada penjelasan terdapat contoh sederhana 

pemanfaatan perkembangbiakan tumbuhan melalui vegetatif buatan pada 

smgkong. Pada pcnjelasan tcrscbut dijclaskan pula perkcmbangbiakan sccara 

generati f pada tanaman terse but. 

Gambar 4.8 

~lelil(€1"1 
~ilellJallc<ll 

...• ·:eet~ 

Gam bar buku 2 halaman 72 
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Gambar 4.9 
Gambar buku 2 halaman 73 
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Pada fokus materi penelitian buku bupena memberikan penjelasan konsep 

dengan baik. Hal tersebut bisa tcrlihat dari dari konsep pcrkembangbiakan pada 

pohon singkong. Singkong dijelaskan sccara konsep berkembangbiak rnelalui 

generatif, tetapi perkembangbiakan melalui stck lebih utama. Hal tersebut karena 

perkembangbiakan stck jauh lebih baik dibandingkan dengan perkembangbiakan 

melalui biji. 

c. Buku 3 

Fokus penelitian pada buku im dimulai dari materi tentang membandingkan 

perkembangbikan hewan dan tumbuhan pada buku teks IPA yang terdapat pada 

halaman 22 sampa1 halaman 26_ Mengawali pembelajaran pada buku tersebut 

dimulai dengan kegiatan eksplorasi melalui rubrik jelajah. Kemudian tcrdapat 

penjelasan materi yang menjelaskan perkembangbiakan generatif disertai gam bar 

bunga dan gambar proses penyerbukan. PenJelasan yang selanjutnya adalah materi 

perkembangbiakan vegetatif Penjelasan pcrkembangbiakan vegetatif alam1 

discrtai contoh dan gambar, beg1tupun pada penjelasan perkcmbangbiakan 

vegetatif buatan. Secara konsep dan bahasa yang dmnaliSIS terhadap 5 halaman 

pada buku 3 tidak ditcmukan konsep yang salah. 
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d. Buku 4 

Materi yang diteliti pada buku 4 terdapat pada halaman 32 sampai halarnan 

49 sebanyak 17 halaman. Materi yang diteliti adalah Perkembangbiakan 

Tumbuhan. Materi berdasarkan buku dibagi menjadi dua. Materi yang pertama 

adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada bagian ini di halaman 

33 dijelaskan bahwa perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi 8 jenis. 

terdiri atas I. Membelah diri, 2. Spora, 3. Akar tinggal, 4. Umbi lapis, 5. Umbi 

batang, 6. Umbi akar, 7. Geragih, 8 Tunas. 

2} Sporo 

rendah berkemb<~ng 
dlri. Tumbuh.om tingk.at 

at'aS S.<Jtu '>E'I. m!salnya 
. Jadi. g~•nCJg"nq hijau rnern

dengan c.:na rn~rnt.>elah sel 
dua. 

1\.imbuhan yang berkernbaog biilk deng<~n 
5poi3'-'ijd."itah berbagol jenis tumhuhan pak.u. 
Spora ber.bintuk seperti biji, tetapi ~angat k<~cil 
se~1frg!;la tld<ilk; Qap;:~t dmhat del'>garl ,JTlat<:~ saj.:.. Spera O<'!P<I~ ;diU~.:t<mV 
-~E!~gan: menggUtlakan mikroskop, Sr:>Ortl ·dlbernuk dan d!<;impari-<tlrf~----,'' 

Gambar 4.10 
Gam bar buku 4 halaman 33 

Item perkembangbiakan dijclaskan satu per satu. Pada penjelasan tersebut 

ada item yang hilang dan terdapat item yang baru. Pada poin 6 sebagaimana 

diJelaskan d1 halaman 33 dijelaskan di poin 6 asalnya umbi akar_ Tetapi pada 

penjelasan menjadi geragih atau stolon. Terdapat penambahan poin yang baru 

yaitu tunas adventif yang pada penjelasan awal tidak ada. Sedangkan 

perkembangbmkan urnbi akar tidak dijelaskan seperti poin-poin yang lain. 
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- . 
Gambar 4.11 

Gam bar buku 4 halaman 36 

Berbeda dengan penjelasan gambar pada halaman 33 pada kolom khusus 

terdapat penjelasan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif a1ami terdiri atas 

mernbelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, geragih, tunas, dan 

tunas adventif. Penjelasan setiap item dilengkapi contoh dan gam bar. 

Pada penjelasan perkembangbiakan secara vegetatif buatan selain 

dilengkapi contoh dan gambar dilengkapi Juga dengan tugas proyek untuk 

melakukan percobaan menanam pohon secara vegetatif buatan. 

Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dijelaskan melalui penjelasan lebih 

terperinci dan dibantu melalui gambar bunga lengkap dan gambar seri_ Proses 

penyerbukan dijclaskan sccara tcrpisah yang terdiri atas penyerbukan sendin, 

penyerhukan tetangga~ penyerbukan silang, dan penyerhukan bastar. Pada 

penjelasannya terdapat materi tentang struktur biji herkeping satu dan biji 

berkeping dua. 

e. Buku 5 

Topik kajian analisis pada huku ini sebanyak 10 lembar, yakni mulai dari 

halaman 172 sampai dengan halaman 182. Bagian awal materi pada buku 

dijelaskan tentang perkembangbiakan generatif Pada bagian penjclasan 

43477.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



66 

dilengkapi gambar lengkap dengan petunjuk gambar. Proses penyerbukan 

dijelaskan berdasarkan asal serbuk sari dan prosesnya. 

Pada halaman 173 terdapan konsep yang berlainan dengan halaman 174 

yakni tentang penyerbukan sendiri dengan penyerbukan buatan. 

Gambar 4.12 
Gambar buku 5 halaman 173 

Pada halaman 174 dijelaskan pada poin 4 penyerbukan buatan seperti pada 

gam bar. 

~ .• ~h •• h ... ..., n.,.n.::ot rlih~nh I 
Gambar 4.13 

Gambar buku 5 halaman 174 

Tcrdapat bunga sempuma (bunga lengkap) dan bunga tidak sempurna ( 

tidak lengkap) pada halaman 175. 
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Gambar buku 5 halaman 175 
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Penjelasan perkembangbiakan umbi lapis disertai contoh dan gambar yang 

tidak terlalu besar. Begitupun pada perkembangbiakan umbi akar, tunas, tunas 

adventif dan rhizoma. Dijelaskan ciri-ciri tanarnan umbi akar dan disajikan 

contoh beberapa contoh nama tanarnan yang Berkembangbiak melalui umbi akar 

( 176). 

Gambar 4.15 
Gam bar buku 5 hal a man 176 

Perkembangbiakan vegetatif buatan dijelaskan secara terperinci. Pada 

halaman 180 terdapat cara menempel. Lengkap dengan penjelasan dan gambar 

yang disajikan. Selanjutnya pada halaman 181 terdapat cara menyambung yang 

dilengkapi pula dengan penjelasan gambar sen pada langkah-langkah 

mcnyambung. Mcncmpcl dan mcnyambung terrnasuk perkembangbiakan 

vegetatifbuatan. llal tersebut bisa diamati pada gam bar d1 bawah mi: 
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Gambar4.16 
Gam bar buku 5 Halaman 180 

y, -# .·· ... · ..... ·.· 1·. ·~···"·. 
A-_~' ·. __ -_, . 

......... 
Gambar4.17 

Gam bar buku 5 Halaman 181 

Menurut buku tersebut menempel dan menyambung termasuk cara 

perkembangbiakan vegetatif buatan. 

3. Matcri yang Salah Konsep 

Pada buku satu terdapat wortel yang dijelaskan bcrkemabngbiak secara 

vegetatif alami umb1 akar. Konsep yang benar tcntang perkcmbangbiakan wortel 

adalah melaui biji Perkembangbiakan melaui biji disebut perkembangbiakan 

gcncratif atau kawin. 

Pada huku dua tidak ditemukan rnateri yang salah konsep. Dengan dcmikian 

buku dua berdasarkan analisis fokus maten KD_3 I tidak tcrdapat miskonsepsi. 

Selain buku dua yang mcnJadl bahan analls1s terdapat pula buku 4 yang tidak 

ditemukan materi yang salah konsep. Sedangkan pada buku tiga terdapat 

kesalahan konsep pada materi p~rkembangbiakan vegetatif alamt. Adapun 
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Dijelaskan Permendikbud No. II Tahun 2005 bahwa buku teks merupakan 

acuan yang digunakan sekolah. Sedangkan teks yang dimaksud harus 

mengandung pesan yang hendak disampaikan terhadap pembaca. Sajian materi 

pada buku satu dimulai dari pengertian perkembangbiakan generatif. Sajian 

dilengkapi gambar bunga lengkap dengan bagian-bagiannya pada halaman 8. Hal 

tersebut dapat terlihat pada gambar 4.18. Gambar yang ada pada buku 

rnempetjelas konsep perkembangbiakan generatif Sedangkan diungkapkan 

Efendy (2009) bahwa buku yang benar buku yang membantu siswa dalam proses 

belajar mengajar, memecahkan masalah-masalah sehingga yang rumit menjadi 

sederhana dan dan susah Iebih menjadi mudah. Serta tidak menimbulkan persepsi 

yang salah bagi penggunanya. Kcbcnarannya dapat dipertanggungjawabkan . 

.. ~ .......... ·-·-· ....... - ........ . 

Uambar4.Jg 
Gam bar buku 1 hal 8 

Penggunaan buku tema untuk belajar anak sangat tcrgantung kepada 

kemampuan manajemen kelas seorang guru. Selain guru harus mampu mengelola 

kclas guru harus paham betul bagaimana menggunakan buku tema berdasarkan 

acuan buku guru. Untuk dapat mcnggunakan buku tema dengan baik guru harus 
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pula memahami buku guru. Dengan demikian penggunaan buku 1 memerlukan 

prosedur khusus agar pengunaan buku tersebut berja1an dengan baik. 

Melalui analisis pada rubrik temukan jawabannya hila pembelajaran tidak 

dikelola dengan baik akan memungk:inkan anak memetik bunga di Iingkungan 

sekolah secara sembarangan. Sementara bunga merupakan tumbuhan yang harus 

dilindungi baik untuk keindahan maupun untuk perkembangbiakan. Dengan 

demikian pembentukan karakter yang baik sangat diperlukan baik dalam disiplin, 

mengantri, mencintai tanaman dan bekerjasama saling membantu. 

Pada halaman 9 terdapat rangk:uman materi tentang perkembangbiakan 

generatif Materi selanjutnya terdapat pada pembelajaran 5 yang membahas 

perkembangbiakan vegetatif. Materi yang ada dipaparkan sangat singkat Setiap 

materi terdapat gambar untuk membantu kejelasan materi. Scbagian besar sajian 

buku berupa pertanyaan sebagai pendalaman materi. Dalam pertanyaan yang 

tcrdapat pada halaman 48 terdapat kata yang kurang tepat. Dalam buku tertulis 

Pernahkah kamu mengamati tanaman cocor bebek? Perhatikan gambamya bcrikut 

tnl. Kalimat tersebut bisa tcrlihat pada gam bar 4.19 

Pcnggunaan kalimat yang baik pada sebuah buku akan memudahkan 

pembaca memahami makna atau kandungan bacaan yang dibacanya. "Pcrnahkah 

kamu mcngamati cocor bebek? Perhatikan gambamya berikut ini. Pada kalimat 

tersebut lehih efektif bila dirubah menjadi " Pemahkah kamu mengamati cocor 

bebek? Perhatikan gambamya, atau mcnggunakan perhatikan gambar berikut ini! 

Pada akh1r kalimat diakhiri dengan tanda baca (!). 
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~gee ••• 

Gambar4.19 
Gam bar buku I halaman 48 

Selanjutnya pada halaman 49 terdapat topik ayo bertanya dengan perintah 

buatlah minimal dua pertanyaan mengenai tanaman cocor bebck, tcrutama 

perkembangbiakannya. Mintalah temanmu untuk menjawab pcrtanyaan yang 

kamu buat. Setelah topik tersebut dilanjutkan dengan topik temukan jawabannya. 

Adapun pertanyaan yang terdapat pada buku pada topik temukan jawabannya 

sama dengan topik sebelumnya. Hal tersebut bisa teramati pada gambar 4.20. Dari 

kedua rubrik tersebut memungkinkan anak mengerjakan rubrik pertama dengan 

mernanfaatkan rubrik berikutnya. 
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Gambar 4.20 
Gam bar buku 1 halaman 49 

73 

Pacta halaman 50 terdapat topik pcmbelajaran mengamati berbagai tanaman 

yang herkembangbiak melalm pcrkcmbangbtakan vegetatif alami. Dalam gam bar 

tersebut tcrdapat beberapa informasi tanaman yang berkernbangbwk mclalm 

perkembangbiakan vcgctattf alami Terdapat juga tanaman wortel yang 

berkembangbiak secara gcncratif mclalui b1ji. Dari sajian gam bar tersebut terdapat 

informasi bahwa perkembangbiakan wortel adalah melalui vegetat1f alarm 

melalui umbi akar. Konscp yang bcnar tcntang wortel adalah melalui gcneratif 

yaitu mcnanam bijinya. 
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Gambar 4.21 
Gambaran Buku 1 halaman 50 

74 

Muatan materi IPA pada buku terna satu yang selanjutnya adalah pada 

halaman 145. Materi yang disajikan adalah gambar seri pcrkembangbiakan 

generatif Dilanjutkan dengan perkembangbiakan generatif buatan yang terdiri 

alas cangkok, stek batang dan rnenyarnbung. Materi berikutnya terdapat pada sub 

umt baru tcntang perkembangbiakan vegetat1f alami. Matcri disajikan dcngan 

mcnganalis1s gambar seperti di bawah ini. 

l.,..rl<.co.LongLiaMn V<:ytf<Jtilll.lonoi 

~C~t~n] i ~ :,i ,--~-1 
1 ~/ -: I ~"\- 1 

L ___ -~ ________ _: !__ _: -------~~-~J 

Gambar 4.22 
Gam bar buku I halaman 146 
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Gambar tersebut menyajikan makna perkembangbiakan vegetatif alami. 

Senada dcngan gambar 4.21. Dari gambar tersebut terdapat kekurangjelasan 

terhadap gambar pada umbi batang. Melalui pertanyaan sepintas terhadap 

beberapa siswa yang mengamati gambar mereka berpendapat bahwa gambar 

tersebut adalah singkong. Padahal kemungkinan gambar yang dimaksud adalah 

ubi jalar. l.ebih baiknya pada gam bar yang ditampilkan adalah kentang. Bila anak 

beranggapan gambar tersebut adalah singkong dan yang digolongkan menjadi 

umbi batang maka tetjadi kesalahan konsep. Kemudian konsep wortel 

Berkembangbiak melalui vegetatif alarni umbi ak.arpun perlu diluruskan. Konsep 

yang benar pacta singkong Berkembangbiak melalui biji dan vegetatif buatan 

yaitu stek batang. 

Muatan materi IPA bagian selanjutnya pada halaman 148 pada topik ayo 

mencoba terdapat kegiatan praktek mengembangbiakan tumbuhan dengan cara 

vegetatif huatan_ dalam rangkaian kegiatan terdapat pilihan cara 

mengembangbmkan enten seperti terhhat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.23 
Gamhar buku 1 halaman 148 

Berkembangbiak adalah bertambah banyak. Dan satu menjadai dua, atau 

dua menjadi tiga dan seterusnya_ Sementara yang tetjadi pada sambung pucuk 

atau entcn asal tanaman dua pohon dan setelah proses sambung tetap tidak 

menambahjumlah tanaman. 
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2. Buku 2 

Muatan materi IPA pada buku ini diawali dengan proses perkembangbiakan 

tumbuhan. Pada kegiatan eksplorasi dijelaskan tentang pengertian 

perkembangbiakan baik secara vegetatif maupun secara generatif. Dalam 

penjelasan terdapat uraian bahwa set kelamin jantan pada bunga adalah serbuk 

sari, sedangkan sel kelamin betina betina adalah sel telur. Tidak terdapat 

keterangan putik dan kepala putik. Tetapi dalam rnembantu kejelasan materi 

disajikan gambar yang cukup besar dan mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan 

materi jenis-jenis penyerbukan yang dilengkapi dengan gambar dan keterangan 

scbagai penjelasannya secara runtut. 

Gambar 4. 24 
Gambar buku 2 halaman 2 

Infonnasi berdasarkan pengertian perkembangbiakan pada buku tersehut 

tidak terdapat konsep yang salah. Tetapi menggunakan istilah yang berbeda_ Sel 

kelamin bunga jantan pada bunga betina disebutkan serbuk sari, scdangkan pada 

sel kelamin betina disebutkan sel telur. Pada penjelasannya tidak disebutka putik 

atau kepala putik. Penjelasan tcrsebut bisa diperoleh pada bagian gambar yang 

menampilkan gambar seri pada proser penyerbukan bada bunga. 

Muatan matcri selanjutnya terdapat pada halaman sembilan bda~ sampm 

halaman dua puluh. Pada kcgiatan eksplorasi dijelaskan perkemhangbiakan 

vegetatif pada tumbuhan dilengkapi dengan contoh dan gambamya_ Akh1r matcri 
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muatan IP A terdapat pada halaman 72- 73. Pada bagian ini dijelaskan keuntugan 

dan kerugian perkembangbiakan pada twnbuhan baik secara generatif maupun 

vegetatif Materi dijelaskan secara singkat tetapi Jelas. Pacta penjelasan terdapat 

contoh sederhana pemanfaatan perkembangbiakan tumbuhan melalui vegetatif 

buatan pada singkong. Pada penjelasan tersebut dijelaskan pula 

perkembangbiakan secara generatif pada tanaman tcrscbut. Dengan penjelasan 

yang ada dalam buku bisa diketahui bahwa singkong walaupun 

perkembangbiakan secara umwn dilakukan melalui vegetatifbuatan tetapi konsep 

perkembangbiakan melalui bijipun bisa diketahui oleh anak. Begitupun pada 

tanaman bawang. Berdasarkan penjelasan buku anak akan mendapatkan infonnasi 

yang cukup jelas tentang perkembangbiakan bawang. Dalam penjelasan buku 

terdapat uraian bahwa bawang dapat dikembangbiakan baik melalui umbi ataupun 

biji. Berdasarkan infonnasi tersebut siswa diharapkan lebih terbuka wawasan. 

Baik bagi siswa yan mungkin pemah secara langsung dan mengalama bagaimana 

cara bercocok tanam dengan umbi atau siswa yang tidak pcrnah mengalaminya. 

Dari informasi tersebut siswa dapat pengetahuan baru yang tidak umum dilakukan 

oleh masyarakat dalam kegiatan bercocok tanam bawang seperti pada gambar d1 

bawah. 

Gambar 4.25 
Gambar buku 2 halaman 72 
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3. Buku 3 

Gambar 4.26 
Gambar buku 2 halaman 73 

78 

Fokus pcnelitian pada buku ini dimulai dari materi tentang membandingkan 

perkembangbikan hewan dan tumbuhan pada buku teks TPA yang terdapat pada 

halaman 22 sampai halaman 26. Mengawali pembelajaran pada buku tersebut 

dirnulai dengan kcgiatan eksplorasi melalui rubrik jelajah. Kemudian terdapat 

penjelasan materi yang menjelaskan perkembangbiakan generatif disertai gam bar 

bunga dan gambar proses penyerbukan_ Penjelasan yang selanjutnya adalah materi 

perkembangbiakan vegetatif. Penjelasan perkembangbiakan vegetatif alami 

disertai contoh dan garnbar, begitupun pada penjelasan perkembangbiakan 

vegetatif buatan. 

Secara konsep dan bahasa yang dianalisis terhadap lima halaman pada buku 

3 tidak ditemukan konsep yang sa\ah. Muatan rnateri pada buku 3 relative lebih 

singkat. Tetapi dalam pemcnuhan unsur kesesuaian dengan kornpetensi dasar 

maten yang terdapat dalam buku telah mewakili kompetensi membandingkan 

perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dari isi buku tidak ditemukan sebanyak 

lima halaman tidak terdapat kekcliruan konsep ataupun bahasa. Hanya terdapat 

satu gam bar yang teramati sedikit kurang jelas. Hal terscbut terpdi pada gam bar 

cocor bchck. 
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4. Buku 4 

Materi yang diteliti pada buku 4 terdapat pada halaman 32 sampai halaman 

49 sebanyak 27 halaman. Materi yang diteliti adalah Perkembangbiakan 

tumbuhan. Materi berdasarkan buku dibagi menjadi dua. Materi yang pertama 

adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada bagian ini di halaman 

33 dijelaskan bahwa perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi delapan 

jenis; terdiri atas : I. membeJah djri, 2. spora, 3. akar tinggal, 4. umbi Lapis, 5. 

umbi btang, 6. umbi akar, 7. geragih, 8 tunas. 

U _.elolodJrl 
Tumbuhv~ ting _...,, tC!f"d~n t>er~,..tr~b:>l")9 

bL'\Ir 0\f"'Qa/' !Tternt>o~t .• t :itrt_ huubundn ~tf)Qk"'•': 
' (.•,.,aaf, •cu te.Ydtn ltt"t'\ "•'r" ~'""' mfsafny~ 
$1)<1flQ~9 hJ13Ur .Md1. g~Jf'f0'-J~S)•.- hl)dL m.eH·\ 
J~rol~h ~t'lt\.Ar'Undt'l dC"~l'}~n c,,r., ~nt.'"rnt"'.oe!.l), s.e-t 
tubulinya rn <"'+'ij.u(li dL~tl 

l umb\1Mn )oanq Uf!rW~-·n .n....rw) h>~\.: der-~an 
"..fiOt~ •do~\.'lh be-rl~_l •. tl Jcnls tvmtJroL~ha.n t.: .~u 
$por-t ~b!-rltok se~~'" 0.114 , • • a,,. s.a"'9b' 'k~"<.-8 
~ tKidk dolJ)at: d•1t•Mt dt·t'tY .tn rnc~td "-lJ· por:. c.J.oJ J,.I.}t d l;t'lut 
d~n ~r..ac. an m1~ •c.;. ~· !:apota dsbt:!ntu.ll. d.,t' l ol~rn;.')Gn <.U 

Gambar 4.27 
Gambar buku 4 halaman 33 

Berdasarkan gambar di atas pembaca bisa mendapatkan informasi tentang 

jenis-jerus perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan secara vegetatif alami 

Yakni ada delapan jenis cara pcrkcmbangbiakan. Dalam informasi tersebut 

pembaca akan mengetahui bahwa ada jerus perkembangbiakan mel a lui umbi akar. 

Hal te rsebut bertolak belakang dengan poin-poin yang dijelaskan pada setiap 

penjelasan item perkcmbangbiakan pada tumbuhan. dari adanya kedua keterangan 

yang berbeda akan sangat membingungkan pembaca. 

Pada poin yang dijelaskan satu persatu, terdapat poin yang hilang dan 

terdapat poin yang baru. Pada poin 6 sebagaimana dijelaskan di halaman 33 
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dijelaskan di poin enam pada penjelasan menjadi geragih atau stolon. Terdapat 

penambahan poin yang barn yaitu tunas advent if yang pada penjelasan awal tidak 

ada. 

lnformasi diperoleh bagi yang membaca sepintas bagian awal mereka akan 

menemukan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan bisa terjadi secara umbi 

akar. Sedangkan bagi pembaca yang membaca bagian-bagian item yang 

dijelaskan akan mendapatkan informasi bahwa tidak te rdapat perkembangbiakan 

melaJui umbi akar. Konsep yang benar tentang akar sebagai fungsi tambahan bisa 

digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makan dan bisa sebagi a lat 

berkembangbiak. Tetapi tidak semua umbi akar bisa dijadikan sebagai alat 

berkembangbiak. Contoh singkong atau umbi akar termasuk pada materi dan 

konsep tumbuhan yang menyimpan hasil proses fotosisntesis sebagai cadangan 

makanan yang dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada 

singkong umbi bukan sebagi alat untuk berkembangbiak. Begitupun pada lobak, 

wortel dan bit bengkuang. Terdapat umbi akar yang bisa dijadikan alat 

perkembangbiakan yaitu ubi jaJar danbunga dahlia. 

Garnbar tersebut menujukan bagian poin cnam pada urutan gambar 4.27. 

bcrdasarkan gambar tersebut mendukung penjelasan pada halaman 33 pa.da kolom 
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khusus terdapat penjelasan bahwa perkembangbiakan secara vegetataif alami 

terdiri atas membelah diri, spora, akar tinggal, umbi Lapis, umbi batang, geragih, 

tunas, dan tunas Adventif. Penjelasan setiap item dilengkapi contoh dan gambar. 

Pada penjelasan perkembangbiakan secara vegetatif buatan selain di lengkapi 

contoh dan gambar dilengkapi juga dengan tugas proyek untuk melakukan 

percobaan menanam pohon secara vegetatif buatan. 

Perkembangbiakan tumbuban secara generatif dijelaskan melalui penjelasan 

lebih terperinci dan di bantu melalui gambar bunga lengkap dan gambar seri . 

Proses penyerbukan dijelaskan secara terpisah yang terdiri atas penyerbukan 

sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Pada 

penjelasannya te rdapat materi tentang struktur biji berkeping satu dan biji 

berkeping dua. Muatan materi yang terdapat pada buku sain ini relative lebih 

dalam. Basil analisis tersebut hanya menemukan dua konsep kesalahan yang ada 

pada buku. Dua kesalahan tersebut saling berhubungan. Kemungki nan dari 

kesalahan tersebut akan membingungkan pembaca dalam memahami informasi 

yang ada. Bahkan informasi tersebut tidak akan tuntas bila tidak ada informasi 

lain baik dari guru atau buku penunjang yang bisa memberikan penjelasan 

pembantu agar tidak jawaban dari permasalahan tersebut jelas. 

5. Buku 5 

Topik kajian analisis pada buku ini sebanyak sepuluh lembar, yakni mulai 

dari halarnan 172 sampai dengan halaman 182. Bagian awal materi pada buku 

dijelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Pada bagian penjelasan 

dilengkapi gambar lengkap dengan petunjuk gambar. Proses penyerbukan 

dijelaskan berdasarkan asal serbuk sari dan prosesnya. 
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Pada halaman 173 terdapan konsep yang berlainan dengan halaman 174 

yakni tentang penyerbukan sendiri dengan penyerbukan buatan. 

Pada halaman 174 dijelaskan pada poin 4 penyerbukan buatan seperti pada 

gam bar. 

• -- __ _._ •.. ~h· .h.,n rl-;::on~t riih~nttt' niP-hail: 
Gambar 4.30 

Gambar buku 5 halaman 174 

Terdapat bunga sempuma (bunga lengkap) dan bunga tidak sempuma ( 

tidak lengkap) pada halaman 175. Pada penjelasan tersebut didapatkan infonnasi 

penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh kekepala putik bunga itu sendiri. 

Sedangkan penyerbukan buatan yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia 

contohnya tanaman vanili. Dari kedua konsep tersebut jelas bersebrangan. Pada 

kenyataanya penyerbukan bunga panili melalui bantuan manusia serbuk sarinya 

disatukan dengan kepala putik masih dalam satu bunga itu juga. Sedangkan pada 

penjelasan lain ada penyerbukan yang digolongkan berdasarkan proses yang 

membantu penyerbukan sesua1 dengan penjelasan pada buku tersebut. 
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Penyerbukan yang dibantu oleh serangga, angm, aLr atau manusaa. Dengan 

demikaian penyerbukan buatan harusnya penggolongannya terpisah. 

Penggolongan penyerbukan alami harusnya berada pada penggolongan 

penyerbukan buatan itu sendiri dan penyerbukan alami. 

- tidak memiliki kelenjar madu. 
B e rdasarkan kelengkapan atat kelammnya. bunga dtbedakan 
m enjadi : 
1) Bunga sempurna (longkap) atau bunga herm_afroditada

la h bun ga yan g memtliki putik da n benang san. contohnya 
bunga m a ngga . bunga ka cang . dan bunga tambu. 

2) B a tidak sempurfla (tidak Jengksp) adalah bunga yang 
ung m iliki salah satu alat kelamin SBJO, contohnya bunga 

hany~ med ·agung (bunga jantan) dan tongkoltagung (bongo 
malatpa aJ 
betina). 

_ ----·-..,.""" ~ECARA TAt< t<AWIN (VEGETAT!F) 

Gambar 4.3 1 
Gambar buku 5 halaman 175 

Bunga sempuma (lengkap) atau bunga hennafrodit adalah bunga yang 

memiliki putik dan benang sari , contohnya bunga manga, bunga kacang dan 

bunga jambu. Bunga tidak sempuma (tidak Jengkap) adalah bunga yang hanya 

memiliki salah satu alat kelaminsaja, contohnya bunga malai pada jagung (bunga 

jantan) dan tongkol jagung (bunga betina). Bunga sempuma dan bunga Jengkap 

ada lah penggolongan yang berbeda penggolongan. Lengkap dan tidak lengkap 

merupakan penggolongan bunga berdasarkan kelengkapan bung. Scdangkan 

sempuma atu tidak sempurna merupakan penggolongan bunga berdasarkan alat 

pcrkcmbangbiakan bunga. Berikut ini dikemukakan bahwa bunga lengkap dan 

tidak lengkap digolongkan berdasarkan alat kelengkapan bunga, sedangkan bunga 

scmpuma dan bunga tidak sempuma digolongkan berdasarkan alat 

perkembangbiakan a tau sel kelamin dan sel telur (Suhartanti, Dewi. 2009). 

Materi pada buku yang selanjutnya penjelasan perkembangbiakan umbi 

Lapis disertai contoh dan gambar yang tidak terlalu besar. Bcgitupun pada 

perkembangbiakan umbi akar, tunas, tunas Advcntif dan rhizoma. Dijelaskan ciri-

43477.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



84 

ciri tanaman umbi akar dan disajikan contoh beberapa contoh nama tanaman 

yang Berkembangbiak melaJui umbi akar halaman 176. 

daun. 
Tunas baru tumbuh dan bogian yang ,....,.,.. 
merupC;l~n sisa batang. 

• contoh tanaman yang borkembangbiak de(lgan umbi 
akar adalah ketela pohon. wortel . lobakdan dahha. 

Gambar 4.32 
Buku pintar 5 halaman 176 

Umbi akar adalah akar yang membesar untuk menyipan cadangan makanan. 

Pemyataan tersebut adalah benar. Tetapai pada contoh t.anaman yang 

berkemgabangbiak dengan umbi akar tcrdapat ketela pohon, wortel, lobak dan 

dahlia tidak benar. Karena ketela pohon, wortel dan lobak berkemabngbiak 

melalui biji . Sedangkan dahlia berkembangbiak dengan urnbi akar. 

Gambar4.33 
Gambar buku 5 halaman 180 

Gambar4. 34 
Garnbar buku 5 halaman 181 

Perkembangbiakan vegetatif buatan dijelaskan secara terperinci . Pada 

halaman 180 tcrdapat cara menempcl. Lengkap dengan penjelasan dan gambar 

yang disajikan. Selanjutnya pada halaman 181 terdapat cara menyambung yang 

dilengkapi pula dcngan penjclasan gambar sen pada langkah-langkah 

menyambung. Dengan membaca buku tersebut diperoleh informasi bahwa 

menempel dan menyambung termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan. 
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berkembangbiak pada pelajaran SD sering diartikan dengan istilah bertarnbah 

banyak, atau menghasilkan individu barn. Hal tersebut diungkapkan pada berbagai 

kegiatan KKG yang menyatakan bahwa Perkembangbiakan tanaman adalah suatu 

proses dihasilkannya individu generasi keturunan baru dari kedua atau suatu tetua 

dalam rangka untuk mempertahankan dan pengembangan suatu jenis tanaman. 

Menempel dan sarnbung merupakan budidaya tanaman. Tetapi belum sampai 

pada tahapan bertambahnya tanaman baru. Oleh karena itu katagori 

perkembangbiakan melalui cara ini masih membingungkan. Tetapi untuk proses 

pembelajaran di sekolah dasar dengan kosep bahwa berkemabangbiak adalah 

bertambah banyak maka konsep sambung dan menempel jarang ditemukan pada 

buku pakct siswa SD. Sementara Singgih, Sastradihardja (20 II) mengungk:apkan 

bahwa menyambung merupakan kombinasi antara pembiakan melalui vegetatif 

dan generatif. Dengan demikian proses yang terjadi pada tumbuhan bisa melalui 

upaya tersebut. Berdasarkan buku tersebut perbanyakan Vegetatif sarnbung 

merupakan perkembangbiakan. 

6. Forum Group Discussion (FGD) KKG Gugus 27 

Analisis kesesuaian isi buku dengan kompetensi dasar fokus pada materi 

perkembangbiakan tumbuhan dilakukan melalui Forum Gruf Discusion (FGD) 

gugus 27 Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Kompetens1 dasar pengetahuan pada 

muatan pelajaran IPA terdapat (KD3.1) rncrnbandingkan perkembangbiakan pada 

hewan dan tumbuhan. Dalam kornpetensi tcrscbut tcrdapat matcri 

perkernbangbiakan pada tumbuhan. Hasil pcmbahasan melalm FGD dalam sctlap 

buku terdapat rnateri tentang perkembangbikan pada tumbuhan. Dengan dcm1kian 

secara konsep semua buku tclah menyajikan buku mengacu kepada KD3 I 
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Pada anahsis keseuaian dengan konsep ditemukan beberapa kesalahan yang 

memerlukan analisis lebih lanjut. Ternuan tersebut meliputi tentang 

perkernbangbiakan melalui umbi akar, (wortel, lobak, singkong) penyerbukan 

tanaman, dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Adapun data tersebut terdapat 

pada lampiran rekapitulasi anailis kesesuaian buku dengan konsep dasar. 

berdasarkan lampiran tersebut diperoleh infonnasi bahwa terdapat materi buku 

mungkin bisa menimbulkan kesalahpahan/ miskonseps1. 

7. Pembahasan Narasumber 1 

Validator ahli adalah tenaga lapangan pada Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan sehan~hari narasumber adalah hagian 

pengembangan benih dengan alamat kantor d1 Jl. Raya Jatinangor Telp. (022) 

7911067. Diskusi dilakuakan di kantor UPTD Tanjungsari pada hari Rabu, 20 

Desember 2017 untuk memvalidasi konsep yang salah sehingga diperoleh 

infonnasi tentang konsep yang benar. 

Adapun basil pembahasan dengan narasurnber satu dikctabui terdapat 

kesalahan konsep pada konsep perkembangbikan wortel dan umbi akar, pada 

perkcmbangbikan melalui generatif pada pengertian pcnyerbukan dan tidak 

terdapat kesalahan pada perkembangbiakan melalui vegetatif buatan yaitu 

menyambung atau entcn. Adapun secara lebih lengkapnya uraian tersehut terdapat 

pada Jampiran tabel basil pembahasan narasumber satu. 

8. Pembahasan Narasumbcr 2 

Yalidator ahli adalah doscn d1 Universitas Pendidikan Indonesia kampus 

Cibiru. Narasumher mengajar pada mata kullah pendidikan lPA SD. Pendidikan 

yang di tempuhnya adalah S2. Proses validasi dllakukan melalui pennohonan dan 
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menyampaikan basil analisis isi buku. Penyampaian hasil oleh va1idator 

disampaikan melalui diskusi dan penyerahan basil analisis_ Diskusi dilakukan 

pada hari Kamis, 21 Desember 2017. Diskusi dilakukan di kampus Universitas 

Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru di ruangan Dosen. Kegiatan dilakukan 

untuk memvalidasJ kesesuaian buku dengan kompetensi dasar dsar, kesesuaian 

buku dengan konsep dasar sehinggga d1peroleh data buku yang salah 

konsep/miskonseps1. 

Adapun basil pembahasan dengan narasumbcr dua diketahui bahwa konscp 

perkembangbiakan pada wortel tidak menggunakan mnbi akar melainkan melalui 

generatif yaitu b1j1. Selanjutnya tentang fungsi akar dijelaskan bahwa akar 

mempunyai fungsi tambahan bisa untuk berkembangbiak atau menyimpan 

cadangan makanan. Tetapi fungsi tersebut hanya bcrlaku bagi bebempa jenis 

tanaman tertentu_ Sedangkan perkembangbikan vegetatif dilakukan melalui proses 

pcnyerbukan. Pada penjelasan proses penyerbukan terdapat penjelasan buku yang 

mesti diluruskan. Hal tersebut teljadi pada penyerbukan bcrdasarkan Jatuhnya 

serbuk sari Dalam konsep tersebut tidak semestinya terdapat penyerbukan buatan. 

Sedangkan pada penggolongan bunga lengkap terdapat pula kesalahan dalam 

menggolongkan bunga. Karena bunga sempurna dan bunga lengkap digolongkan 

berdasarkan hal yang berlainan. Bunga sempurna digolongkar berdasarkan sel 

kelamm sedangkan hunga lengkap digolongkan berdasarkan alat kelengkapan 

bunga Perkembangbiakan vegetatif buatan menyambung bisa dikatakan 

pcrkcmbangbiakan d1karenakan terdapat perkembangan jenis tumbuan yang 

bcrbcda dari indukannya_ Adapun secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 

format hast! pcmbahasan ahli 2. 
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9. Pembahasan Naraswnber 3 

Validator ahli adalah dosen dengan pendidikan terakhir adalah S3. Ahli 

mengajar pada fakultas pertanian, program studi Agroteknologi, pada departemen 

Budidaya Pertanian. Proses validasi dilakukan melalui penyampaian draf basil 

analisis buku. Melalui diskusi validator ahli rnenjelaskan basil melalui 

pemaparan dan sebagian dalam bentuk coretan dan pendapat dalam lembaran 

format validasi. Diskusi dilakukan pada tanggal 21 di kampus ahli. Diskusi 

dilakukan untuk validasi kesesuaian konsep dan miskonsepsi yang ada pada buku. 

Dari basil pembahasan dengan narasumber tiga diketahui wortel 

Berkembangbiak melalui biji. Umbi akar memang bisa digunakan untuk 

perkembangbiakan oleh tanaman tertentu, tetapi tidak pada tanaman wortel, lobak 

dan bengkuang. Ketiga tanaman ini berkembangbiak mclalui biji. Terdapat 

tanaman yang berkembangbiak dengan akar, tetapi bukan umbi akar. Pohon 

tersebut adalah pohon sukun. 

Pada perkembangbiakan generatif pcnycrbukan digolongkan berdasarkan 

serbuk sari jatuh diputik dan penyerbukan berdasarkan proses yang membantunya. 

Dengan demikian penyerbukan rnelalui bantuan manusi penggolongannya 

tennasuk kepada penyerbukan antrofogami. Sedangkan penggolongan bunga 

lengkap dan bunga sempuma didasarkan pada jenis yang berbeda. Selanjutnya 

pada perkembangbikan vegetatif buatan terjadi bisa melalui cangkok, stek, 

merunduk, menyambung, dan kultur jaringan. Untuk lebih jelasnya terdapat pada 

format analisis ahli pada lampiran. 
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10. Rekapitulasi Pembahasan dari Narasumber 

Tabel 4.2 
Fonnat Rekapitulasi Anal isis Kesesuaian lsi Buku Dengan Konsep 

Keterangan. : - ( tidak setuju) , + (setuju) terhadap materi konsep anal isis 

89 

r
_"Tp<en-,:e:.:l_"it,_i _-d._eco.n,ga_,n.._.m.,e"-ru=1'uk..._.b,uk=uTb"io00l'-'o"'-'-gy_-C'"am.,n=pbt,e,l _____ _ -----,,----,---, 

Valid 
Cl 
0 

Materi buku a tor 
Materi konsep analisis Peneliti 
Merujuk buku Bilogy Cambel 

I 2 3 
Wortel --cbe.-,'k-em-;-b-an-g""'b~ia'k'--GW;-;---ort"'e'I,-----,b-e-ck'"em-'ban-· gb7ia""'k--s-e-ca.--a+--+-'-f-"-i---"-H 
secara vcgetatif alami umbi generatifmelalui hiji 

"""" ~~r_ (~~i-1 cc50"',_,1_,4"-6)L--o---c-----c+-;----;----c-·---·------c-~+++++++-+f-A--ii 
Menyambung (enten) Menyambung dan enten tidak 
tennasuk perkembaugbiakan. tennasuk perkembangbiakan karcna + B 
(hal 146, 148) tidak herta.-nbahnya tan a.-nan baru 

~----t----

f-~"'--t-~C.~k~b-:can::cg:;:b:cia:;:k:ca-::-n----ve-:-g:ce-:-tan::--'<r+.v-cer:::ko:-ema=:;:b--;an-::-gcobcci-.ak'an-------:vegetUt"-r++++-t-__jl' 

melalui umbi akar (hal 33) twnbuhan melaui membelah diri, 
w spora, akar tinggal, wnbi Lapis, umbi + + + + C i 

batang, geragih, tunas anakan dan 
tunas adventif. 

- --~-----;----c----l--;;~~--;-----c;-~---;---
Terdapat penyerbukan Penyerbukan sendiri seharusnya 

--t-f--+--: 
' I buatan yang bertolak penyerbuka:n antrofogruni 

belakang dengan + + + + D 
penyerbukan sendiri (hal 
173 dan 174) 
Bunga sempu~a----:a--;dc:-al.-:ah~-;B"un=g:::a:--------:csern=c:pc:urn=a-----.b:::un::-g::ca:------:cy:::an=-g+ +++-t---l 
bunga lengkap (hal175) mempunyai dua putik dan benang sari I 

Bunga tidak sempuma yang hanya 
Bung a 
(bunga 
175) 

tidak sempuma 
tidak lengkap) (hal. 

memiliki satu diantara benang sari dan l 
' putik ++++lEI 

Bunga lengkap bunga yang memiliki t • • 

semua kelengkapan bagian bunga I I 
yang tidak memilik.i salah bagian 
Bunga tidak lengkap adaJah bunga L[ ;I! 

1---;;-c-;--,---c- --------c--1-;b'-;'u-'Cng";'•a~----- . _______ ----+--+--+--+-
Contoh tanrunan yang Ketela, pohon tidak bisa ll 
=~~mt;;bi~alah d~~~~~ Berkembangbiak melalui umbi akar 

1 1 
\ + -\, F I 

pohon, wortel, lobak dan 

f-'de<ab=lia".--'-(h"'a"'L_.1.,7~6 )'--c_c ~--+o--,---~~-~~-~. _____ _ 
Menempel adalah cara Menempel berasal dari dua tanaman 
memperbanyak tumbuhan dan menjadi dna tru1aman kern bali ' 
dcngan menempelkan tunas (tidak berkembruigbiak) + _ _ _1

1 

c; 
muda pada ranting atau I . 
batang tumbuhan induknya j I i 
~~~!~~bw1g, Menge-n-tc-n+~M~e-n-ym--n~b-un __ g_•_ ~b-cc_a_s-;al~d~an~-d-ou_a_t_an_a.-n_an-+-,+_+1-- l,,i, _I :~. 

atau kopulasi (hal.181) dan tetap menjadi dua tanam itu juga. . 
L-~cc---'c-~=-o~c--;-;--'--~~- --- --- ------ --

Ket: A,B,C,D,E,F, dan II ada d1 halaman bcnkutnya. 
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A materi pada buku 1 salah konsep, hal tersebut dtsepakati oleh diskusi 

KKG guru melaui FGD dan divalidasi oleh ahli I ,2, dan 3 sehingga diperoleh 

kesimpulan materi tersebut miskonsepsi. Sedangkan B analisis yang peneliti sama 

dengan pendapat diskusi guru melaui FGD. Hal tersebut mengacu kepada 

pengertian berkembangbiak sebagai bcrtambahnya tanaman baru. Hal tersebut 

dijelaskan berbeda oleh ketiga ahli. Pendapat ketiga ahli sama dengan matcri yang 

terdapat pada buku. Dengan demikian miskonsepsi tcrdapat pada guru dan buku 

tidak mengaJami miskonsepsi. 

C materi pada buku 3 berdasarkan analisis terdapat kesalahan konsep. Hal 

tersebut didukung oleh diskusi guru melam FGD, pendapat ahli I ,2, dan 3. 

Dengan demikian kesalahan pada konsep umbi akar buku 3 memerlukan 

perbaikan. 

D, E, dan F berdasarkan analisis terdapat kesalahan konsep pada buku 5. 

Pendapat tersebut dibahas pada kegiatan diskusi guru melaui KKG (FGD) dan 

validator ahli 1 ,2, dan 3. Sedangkan G dan H hasil anal isis discpakati FGD tetapi 

narasumber ahli berpendapat lain. Dengan demik1an mformast yang d1sampaikan 

buku adalah benar dan terdapat kcsalahan pcmahaman pada peneliti dan guru 

yang melakukan diskus1 melaui KKG. 

I3erdasarkan rekapitulasi analisis kesesuaian ist buku dengan konscp dari 

kelima buku tcrdapat kesalahan konsep pada materi perkembangbiakan vegetatif 

alami ( buku I ,3, dan 5)_ Terdapat kesalahan konsep pada materi generatif pada 

buku 5. Adapun perbedaan pendapat antara penelttt, FGD dan Validator ahli 

I ,2,dan 3 terjadi pada matcri vegetatif buatan mcnempel dan menyambung. 

Peneliti dan FGD merujuk kepada pengertian bahv.-·a berkembangbiak berarti 
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bertambah banyak. Sedangkan menempe1 atau menyambung pada prosesnya tidak 

menghasilkan tanaman baru_ Sedangkan pendapat ahli beranggapan dengan 

terjadinya proses menempel atau menyambung terdapat kebaruan pada tanaman 

tersebut. Selain itu terjadi pula percepatan perkembangbiakan sehingga akan lebih 

mempercepat menghasilkan tanaman baru. 

11. Temuan Analisis Materi Buku 

a. Perkembangbiakan Wortel 

Terdapat muatan pada buku 1 dan buku 5 bahwa perkembangbiakan pada 

wortel terjadi melalui vegetatif alami wnbi akar. Campbel, Neil A & Reece, 

Jene B. (2012) diketahui hahwa beberapa tumbuhan memiliki batang dengan 

fungsi-fungsi tambahan sebagi tempat penyimpanan cadangan makanan dan 

reproduksi aseksuaL Batang yang tennodifikasi tersebut yaitu rizoma, umbi Lapis, 

stolon dan umbi batang yang senng disangka sebagai akar. Selanjutnya Akar 

selain sebagai tempat mcnambatkan turnbuhan kedalam tanah sering kah 

digunakan untuk menyimpan karbohidrat. Wortel, lobak dan bit di manfaatkan 

sebagai rnakanan pada masa sebelum bcrbunga. Hal yang sama disampaikan 

Nowicki, Stephen. (2008) mengklasifikasikan (Vegetal if reproduction) (stolon), 

strobenes, (rhi::oma), gmger ( tumher), potato,(bulbs), tulips, dqf/Odils, and 

onion_ Perkcmbangb1akan vegetatif pada tumbuhan bisa melalui stolon pada 

tanaman stroben, rhizoma tcrjadi pada tanaman jahe, urn hi batang pada ken tang, 

umb1 Lapis pada bunga tulip, bunga bakung dan bawang merah. Dengan demikian 

terdapat urnb1 akar yang btsa digunakan sebagi perkembangbiakan dan terdapat 

umbi akar yang digunakan tempat menyimpan karbohidrat sehagi surnher 

makanan. 

43477.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



92 

b. Umbi Akar 

Pada buku 1, 3, dan 5 terdapat muatan materi tentang perkembangbiakan 

umbi akar. lnformasi yang bisa diambil pembaca pada buku satu dan lima terdapat 

ketela pohon yang tennasuk kedalam golongan turnbuhan yang berkembangbiak 

melalui umbi akar. Selain wortel terdapat wortel, lobak dan dahlia. Campbel, 

Neil & Reece, Jene (2012) menjelaskan bahwa umbi akarpada wortel berfungsi 

untuk menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan selama proses 

penyerbukan sampai menjadi b1ji yang akhirnya siap untuk menjadi tanaman barn. 

Sedangk:an bunga dahlia merupakan tanaman yang berkembangbiak melalui umbi 

akar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat, ahli 1, 2,3 dan FGD sebagai 

narasumber dan validator kebenaran konten konsep perkembangbiakan umbi akar. 

Selanjutnya tanaman singkong yang diJelaskan dalam buku Berkernbangbiak 

rnelalui wnbi akar tidak bisa diterima kebanarannya. Perkebangbiakan singkong 

yang terjadi secara alami adalah melalui biji, tetapi singkong bisa diupayakan agar 

mempercepat perkemabngbiakannya melalui stek batang. Dengan demikian 

perkembangbiakan singkong secara alarninya melalui generatif yaitu biji, tetapi 

budidaya singkong menjadi sangat populcr dengan perkembangbiakan vegetatif 

buatan yaitu stek batang karena prosesnya sangat cepat dibandingkan dengan 

menggunakan biji Hal tersebut terjadi pula pada bawang merah. Yang semula 

budidaya bawang dilakukan mclalui biji. Tetapt karena efektipitas budidaya lebih 

cepat menggunakan umbi Lapis maka budidaya bawang rnelalui biji kurang 

dtkenal di masyarakat. 

Dikcmukakan Sastradiharja (20 11) ada beberapa akar yang mempunyai 

fungsi selain menambatkan pohon agar berdiri kuat. Diantaranya terdapat tanaman 
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yang berkembangbiak melalui akar. Hal tersebut terjadi pada tanaman sukun. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat pakar ahli (20 18) dalarn penelitian ini. Menurut 

ahli tersebut sukun bisa berkembangbiak melalui akar yang terkadang muncul di 

pennukaan tanah, tetapi akar tersebut tidak termasuk urnbi. Beberapa tanaman 

berkembangbiak menggunakan umbi akar, contohnya adalah bunga dahlia, ubi 

jalar dan begonia. Ada juga tumbuhan yang berkembangbiak dengan akar seperti 

sukun. Tctapi perkembangbiakan yang terjadi pada ketela pohon, wortel, lobak 

tidak menggunakan umbi akar. 

Konsep yang salah teijadi pada singkong yang berkembangbiak melalui 

umbi akar. Konsep yang benar pada singkong atau ketela pohon berkembangbiak 

menggunakan biji (generatif) dan vegetatifbuatan, berupa stek, sedangkan wortel , 

dan Jobak berkembangbiak melalui generatifyaitu biji. 

c. Menyambung (Enten) 

Pada buku 1 dan 5 terdapat materi menyambung atau enten sebagai 

perkembangbiakan vegetatif buatan. Menurut Sastradiharja, Singgih. (2011) 

sambung merupakan pembiakan vegetatif-generatif. Bibit sambung merupakan 

altematif agar tanaman cepat berbuah. Selanjutnya dikcmukakan Anggriani, 

Endriyanto, dan Sukannin (20 I 0) bahwa perbanyakan tanaman secara vegetatif, 

terutarna okulasi dan sambung merupakan upaya menyatukan bagian bawah 

tanaman (batang bawah) dengan bagian atas tanarnan yang akan melaukan proses 

fotosmtesis (batang atas). Gusti, Dirgahani, dan Suryati (2016) menyampaikan 

bahwa penyambungan (grafting) merupakan kegiatan untuk menggabungkan dua 

atau lebih sifat unggul dalam satu tanaman. 
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Yang selanjutnya melalui diskusi dengan ketiga narasumber diketahui pula 

bahwa penyambungan merupakan perkembangbiakan karena terdapatnya 

perkembangan janngan baru dalam proses pertumbuhan tanaman tersebut. Hal 

berbeda berdasarkan basil KKG melaJui FGD bahwa sambung tidak termasuk 

perkembangbiakan. Hal tersebut mengacu kepada pengertian dasar 

berkembangbiak adalah bertambahnya individu baru. Pemahaman ini muncul 

dalam diskusi bahwa menyambung berasal dari dua tanaman yang disatukan dan 

tetap menjadi dua tanaman kemabali atau menjadi satu tanaman. Sedangkan 

mencangkok asalnya satu tanaman bisa menjadi dua atau Jebih. Begitupun dengan 

vegetatifbuatan yang lainya yaitu merunduk. 

Perbedaan pemahaman pada perkembangbiakan terjadi pada bertambahnya 

tanaman barn dije1askan narasumber I ,2 dan 3 adalah terdapatnya kcbaruan 

dalam tumbuhan dimaksdud. Baik secara kualitas ataupun Jaringan baru yang 

mungkin berbeda dari kedua asal indukan. Sedangkan pandangan yang berbeda 

beranggapan bahwa kebaruan sebagat basil perkembangbiakan merupakan 

individu baru. Dengan demikian secara konsep enten termasuk Berkembangbiak. 

Berdasarkan analisis tersebut terhadap menyambung pada buku 1 dan 5 

merupakan hal yang benar. Sedangkan miskonseps1 terJadi pada pcnchti dan guru 

yang melakukan diskusi melalui KKG. Dengan demik~an tidak terjadi 

miskonsepsi pada materi enten, tetapi diperlukan perbaikan terhadap pemahaman 

guru tcntang materi ini. 

d. Penyerbukan Bunga 

Pada buku 5 dijelaskan berdasarkan asal serbuk sarinya tcrdapat 

penyerbukan sendiri yaitu bila scrbuk jatuh di kcpala putik bunga itu scndin. 
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Penyerbukan tetangga hila serbuk sari Jatuh di kepala putik bunga lain, tetapi 

bunga itu masih satu pohon. Penyerbukan silang hila serbuk sari jatuh di kepala 

putik bunga lain yang berbeda pohon. Penyerbukan bastar hila serbuk sari jatuh 

kepkepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan dan tidak sejenis tetapi 

masih satu famili. Penyerbukan buatan yaitu pcnyerbukan yang dibantu oleh 

man usia. Pada penggolongan yang lainnya berdasarkan proses yang membantunya 

penyerbukan terdin atas penyerbukan oleh bantuan air hidrogami, penyerbukan 

oleh bantuan angin anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan ziodigam1 

dan penyerbukan yang dibantu oleh manusia hidrogami. Diungk:apkan Haryanto, 

(2012) penyerbukan berdasarkan jatuhnya serbuk sari terdiri atas penyerbukan 

sendiri, tetangga, s1iang dan bastar. Hal yang sama dikemukakan oleh ke\ima 

narasumber bahwa penyerbukan berdasarkan asal mula serbuk sari sama dengan 

pendapat Haryanto(2005). Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh manusia 

tennasuk penyerbukan antropogami. Dengan demikmn terdapat konsep yang tidak 

tepat pada penggolongan jems penyerbukan ini 
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A. Simpulan 

BABY 
SIMPULAN 

Berdasarkan anal isis yang d.ilakukan terhadap buku 1, buku Bupcna 6a, 

buku 2, buku 3, dan buku 4 pada fokus penelitian perkembangbiakan hewan, 

d1peroleh data meteri yang tennuat pada buku sccara keseluruhan mengacu pada 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional. Pcnyajian 

buku tclah mcnyajikan konsep-konsep ilmu pengetahuan alam yang baik. 

Ditemukan kesalalahan konsep perkembangbiakan singkong melalui umbi akar, 

wortel, dan lobak. Penggolongan bunga lcngkap dan sempurna serta materi 

penggolongan penyerbukan. Tidak tcrjadi kcsalahan konsep pada 

pcrkembangbiakan vegetatif buatan_ Berdasarkan temuan tersebut d1perlukan 

pengkajian konten buku lPA guna menghindari miskonsepsi guru dan siswa pada 

matcn pcrkembangbiakan tumbuhan 

Bcrdasarkan analisis mengacu kepada konscp narasumber, FGD, dan 

kaj ian pus taka terdapat kcsalahan pada konsep perkembangbiakan singkong 

mclalu1 vegetatif alami harus diperbaiki dengan perkembangbiakan generatif dan 

perkemhangbmkan vegetatif buatan yaitu stek batang. Konsep perkembangbiakan 

pada wortcl dan lobak harus diluruskan bahwa wortel dan lobak berkembangbiak 

melalui gcneratifyaitu biji. Terdapat kcsalahan konsep pada penggolongan bunga 

lcngkap dan tidak lengkap, bunga sempuma dan tidak sempuma yang diperbaih 

Pcnggolongan bunga lengkap seharusnya berdasarkan alat kelengakapan bunga. 

Bunga sempuma seharusnya penggolongan bunga berdasarkan kelengkapan alat 

perkcmbangbiakan. 
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Kesalahan konsep penyerbukan buatan yang dijelaskan buku tennasuk 

pada go Iongan Jatuhnya serbuk sari pada putik seharusnya menjadi penyerbukan 

anemogami dan tergolong pada penyerbukan berdasarkan proses yang 

membantunya. Sedangkan pada konsep perkembangbiakan vegetatif buatan 

sambung/enten yang disinyalir oleh FGD memuat kesalahan perkembangbiakan, 

melalui penjelasan narasumber dan kajian literatur isi buku telah sesuai konsep. 

FGD beranggapan bahwa berkembangbiak biak sebagaimana dijelaskan pada 

kompetcnsi IPA SD secara sederhana adalah proses bertambah banyak. Karena 

materi tersebut erat kaitannya dengan hadimya individu baru. Sedangkan 

sambung dan enten pada prosesnya berasal dari dua tanaman dan hanya 

menghasilkan dua tanaman kembali atau mungkinjadi satu tanaman. 

Kesalahan konsep tersebut terdapat pada buku 1, 3 dan 5. Buku 5 

mempunyai kesalahan konsep yang paling ban yak. Sedangk:an buku 2 dan 4 tidak 

ditemukan konsep yang salah pada buku. 

B. Saran 

Guru sehagai pengajar harus mampu menjadi jembatan terhadap siswa 

ketika siswa membutuhkan pilihan infonnasi yang herbeda baik berdasarkan buku 

yang dibacanya atau pengetahuan lain yang mungkin berbeda dengan isi buku. 

Bila pengetahuan guru belum bisa memastikan infonnasi yang disampaikanya itu 

benar-benar yakin karcna perbedaan konsep buku sebaiknya guru membcrikan 

catatan khusus terhadap materi tersebut, kemudian bersama siswa mencari 

kebenaran konsep tersebut sampai benar-benar yakin. Penggunaan buku yang 

beragam oleh guru akan sangat menunjang proses pembelajaran. tetapi 

pcnggunaan buku yang beragam pada siswa sangat memerlukan bimbingan guru 
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atau orang tua stswa agar tidak menimbulkan kebingungan stswa ketika 

memperoleh perbedaan konsep yang mungkin teijadi dari berbagai buku yang 

dibacanya. 

Pemerintah, diperlukan pembahasan berbagai konsep dasar tentang materi 

IPA SD agar menjadi baik dan benar terutama pada konsep perkembangbiakan 

tumbuhan secara vegetatif, umbi batang agar pengetahuan yang diperoleh anak 

tidak salah konsep. Diperlukan standar definisi terhadap perkembangbiakan, 

tumbuh dan berkcmbang untuk tingkat siswa sekolah dasar agar tidak 

bertentangan menyambung pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Dengan 

terdapatnya berbagai perbedaan dari setiap buku yang digunakan sekolah 

diperlukan buku acuan standar agar ketika terdapat perbedaan antar buku, 

pengguna buku bisa mengambil kesimpulan yang benar tentang konsep yang 

semestinya berdasarkan buku standar yang dikeluarkan pemerintah. 

Penelitian ini hanya fokus terhadap materi perkembangbiakan tumbuhan. 

oleh karena itu diperlukan penelitian lain terhadap materi lain. Selanjutnya 

Penelitian lanJutan juga diperlukan, Apakah terdapat dampak bagi anak sekolah 

dasar dengan adanya materi yang sama tetapi dijelaskan baik dalam buku itu 

sendiri atau dijelaskan buku lain yang berbeda makna kandungannya Proses 

penelitian memanfaatkan narasumber sebagai ahli dari berbaga1 kualifikas1 

keahlian. Proses tersebut bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya dengan 

menggunakan pakar yang diperlukan dengan tujuan mendafatkan infonnasi yang 

lcbih komplek. 

Perlu penijauan dan penjelasan oleh penerbit terhadap buku 1,3 dan 5 terkait 

materi yang dianalisis pada penelitian mi. 
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Analisis Awal Oleh Pene1iti 

Rekap Analisis Kescsuaian Buku 
·---

Deskripsi 

Secara keseluruhan 
tampilan buku sangat 
menarik dengan tampila n 

en 
pt 
t. 
n 

an 

berwama dan setiap mat 
dilengkapi gambar. Teta 
penjelasan sangat singka 
Buku ini harus diberika 
oleh guru dengan bantu 
buku guru. 
diperlukanjuga buku 
pendamping bagi siswa 
dalam kegiatan belajamy a. 

Berdasarkan gambar dan 
tugas dalam buku , wo rtel 
berkembangbiak secara 
vegetatif alarm dengan 
umbi akar. (hal 50, 146) 
Menyambung ( enten) 
termasuk 
perkembangbiakan_ (hal 
146, 148) --
Buku 2 adalah buku 
t~:matik_ Sajian rnate1 i 
menjelaskan 
perkembangbiakan 
tumbuhan baik secara 
generative maupun pege tahf 
lengkap dengan sajian 
gambar dan penjelasan s erta 

Kesesuaian 
Den an KD 

Secara 
kesehnlthan isi 
buku telah 
mengacu kepada 
kompetens1 

. perkembangbmk 
' an turnhuhan. 

Kesesuaian dengan I 
konse 

Konsep yang disaj ikan ~ 
buku telah sesuai dengan 

1 
konsep ilmu pengetahuan ' 
alam. Hanya terdapat 
satu kesalahan pada 
materi yang menjadi 
fokus peneltian. 
Kesalahan tersebut 
terdapat pada konsep 
perkembangbiakan umbi 
akar wortel Di buku 
dijelaskan bahwa wortel 
perkembangbiakanya 
melaui vegetatif alami 
yaitu umbi akar. Konsep 
yang benar adalah wortel 
berkembanghiak melalui 

I generative yaitu biji. 

~-----c-t---c--c· --~ 
Sajian materi materi yang disajikan 
sesu<11 Jengan tiJak diiemukan konst:p 
Komptensi dasar yang salah 
tentang 
perkemhangbiak 
an tumhuhan. i 

I tugas individu dan tugas 
proyeknya untuk 
keterampilan siswa 
Ruku ~ mempakan huk•J -:- M"t~;, v~1nc-·--- ~- Secara k"elun•han 

i disajik;n sesuai konsep yang disajikan paket sain, Sel uruh mate n 
di berisi muatan bidang stu 

TP A. Materi memuat 
perkembangbiakakan 
tumbuhan baik secara 

! dengan sudah sangat baik. 
j kompetensi 

1 

Hampir semua konsep 
i perkembangbiak yang menjadi objek 
· an pada I penelitmn sudah benar. 

generatif rnaupun peget 
secara lcngkap. 
Terdapat konsep yang 

atif : tumbuhan 1
1 Terdapat penjelasan 

pcrkembangbiakan 
vegetaif alami. Pada 
bagian awal terdapat men jelaskan 

Perkembangbiakan ve"C _______ ;;;> tat if _ l'.Qi_!!__l!!"!l_i2.1. ~-~ar. 
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1 melalui umbi~k•r (hal 33) 
T etap1 perkembangbiakan 
pada umbi akar tidak 
dijelaskan pada 
penjelasannya. 

· ·---T Sedangkan pada I 
penjelasan poin tersebut 
menjadi hilang. 
Seharusnya penjealsan 
perkembangbiakan umbi 
akar tetap ada dan 
mcnggunakan contoh 
tanaman yang memang 
berkembangbiak dengan 
umbi akar. Contohnya I 

Selain itu materi disajikan 
dcngan bantuan gambar 
yang mudah dipahamai. 

-4-~Buku i~i merupakan terbitan 
PUSBUK dengan materi 
seluruhnya muatan IP A. 
Materi perkembangbiakan 

. _ -~+-o:bu ... ,n.,.glada.h.l ... ia=.· ______ _ 
lsi buku St!suai Konsep 
dengan KD 3.1 
mernbandingkan 
perkembangbiak 
an hewan dan 

perkembangbikan pada 
tumbuhan disajikan 
sesuai dengan konsep 

I 

tumbuhan disajikan dengan 
lengkap dan dilengkapi tumbuhan. 

~ 
gam bar dan penjelasan 

__ y~ng sederhana. ----·-----+~-~~----~+~-~-------~----
' 5 Dijclaskan penyerbukan Materi ini scsuai Penyerbukan buatan atau 

buatan yang bertolak dengan Kd 3 I antropogami adalah 
belakang dengan yaitu penyerbukan melalui 
penyerbukan sendiri. perkembangbiak bantuan manusia. 
Penyerbukan Sendiri hila an pada Penggolongannya 
serbuk sari jatuh di kepala tumbuhan sub berdasarkan hal yang 
putik bunga itu sendiri. materi berbeda 
Penyerbukan buatan perkembangbiak 
penyerbukan yang d1bantu an generattf 

oleh manusca('-'17_-3L__)----o~+~---c--~-+~--;--;----,---
Bunga sempurna adalah Materi sesuai Kesalahan penggolongan 
bunga lengkap (hal 175) kompetnsi 3 pada bunga. Bunga 

pada sempurna digolongkan 
Bunga tidak sempuma 1 perkembangbiak pada bagian putik dan 
(bunga tidak lcngkap) (hal. an tumbuhan benangsari sedang bunga 
175) lengkap dan tidak 

lengkap digolongkan 

l
i berdasarkan 

kclengakapan bun~ __ _ 
-----~----_J ____ ---

Contoh tanaman yang Matcri sesuai kesalahan konsep pada 
berkembangbiak dengan dengan KD pada perkembangbiakan 
umbi akar adalah ketela sub materi tersebut. Seharusnya 
pohon, wortel, lobak dan j perkcmbangbmk ketela pohon 
dahlia_ (hal 176) i an vege1at!f berkembangbiak melaui 

.--.---------l.alam--I·----_j_'b"'iJJ'·;~da-n_s_te_k_b_a_t_an_g_'· ___ J 
Wortel dan lobak melalui 
biii 
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Tabel 
Format Anal isis Kesesuaian Buku dengan Kopctensi Dasar 

M t P k b b.ak twnbuh a en er em ang[J an an 

Buku KD 
lsi Buku FGDGugus27 3.1 

~---

aJ Materi sesuai 
~ Perkembang biakan tlll11buhan tetapi penjelasan ,.,. 
c 

Perkembangbiakan generatif sangat singkat. o-j 
~ Perkembangbiakan vegetatif Memerlukan buku 3 
~ Perkembangbiakan vegetatif alami pendamping, -

, I Perkembangbiakan vegetatifbuatan terdapat 
kesalaban konsep_ '-- ··--- r Perk~~batlgbiakan turnbuhan I ro 

~ ' Perkembangbiakan tumbuhan Materi sesuai KD il 
" 1.:: Perkembangbiakan generatif 3.1. penjelasan 
" ~ keuntungan dan kerugian mudah dipahami -3 

""" -~E_ke!J1bangbiakan gene_r~~i_f 
0 " -- --- ----- ...... --

"" "' ~ 0. Perkembang biakan tumbuhan Materi sesuai, 
" w -· 

s "0 " Perkembangbiakan generatif penejelasan """ c.><" Perkembangbiakan vegetatif ( vegetatif lengkap, terdapat " § 

~-~- g-g alarni dan veg~t~_tif~~!~~-) kesalaban buku 
~ ~ 

Perkernbangbiakan tumbuhan ~ "" :::!. (') 
;., .,a Perkembangbiakan pegetatif 

" 0" Pegetatif alami ( mernbelah diri, spora, ~ " """ """ akar tinggal, urnbi lapis, urn hi batang, 3 g: Materi sesuai 
"" urnbi akar, geragih, tunas) 
" "" penjelasan I " " Pegetatifbuatan ( cangkok, stek, 

00 " mudah dipahami 

I """" runduk) -· ~ dan Jengkap ~~ Perkembangbiakan generatif ~ § " Bagian-bagian bunga ~c. 

§ § Penyerbukan dan pembuahan 
0"~ 

c~~:_cara ~_nyer~ukan 0 ~ 

2"8 

" - <T Perkembangbiakan tumbuhan " ~ "" -,. Perkembangbiakan generatif 1': " " Penyerbukan turnbuhan Materi sangat 
Perkembangbiakan pegetatif lengkap pada 

I Perkembangbiakan pegetatif alam1 ( dasarnya sesuai 
umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dengan KD3.1, 
tunas, tunas adventif, rhizome, geragih, tetapi terdapat 
membelah diri, spora) kesalahan konsep 
Perkembangbiakan vegctatifbuatan ( dan kesalahan 
rnencangkok, stek, merunduk, buku 

I I P P -1 menvambun kultur 

I 
m_n_mpe, 

I . . 
... -·-···· 1 Janngan) 

g. 
j_ J 
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F ormat ,--- ·-

= 0 Materi buku 
~ 

---- ---- -- ·-
Wortel 
berkembangbiak 
secara vegetatif 
alami umbi akar. 

I (hal 50"146) 
I Menyambung - ( enten) termasuk 

perkembangbiakan. 
(hal 146, 148) 

N . 
-----

Perkembangbiakan 

w vegetatif melalui 
umbi akar (hal 33) 

.... -·-. 
Terdapat 

I penyerbukan 
I buatan yang I 
I bertolak bclakang 
' 
I, dengan 

penyerbukan 
sendiri (hal 173 
dan 174) 

I 
' Bunga sempurna 

adalah bunga 

~ 
Jcngkap (hal 175) 

I 
' Bunga tidak 
' 

sempuma (bunga 
tidak lengkap) (hal 
175) 

I 

I 
'------'---· 

116 

Anal" . K ISIS 

Tabel 
I k esesuatan st Bu 'U Dengan Konsep 

-----

Materi konsep yang Basil Pembahasan FG D 
seharusnya Gugus27 

.. . 

Wortel 
Perkembangbiakan wortel 

berkembangbiak 
secara generatif 

secara generatif (biji). Urn 

melalui biji 
hanya proses untuk 
menghasilkan biji. 

bt 

Menyambung dan Masih ada kebingungan, 
enten tidak tennasuk konsep yang dipahami gur u, 

perkembangbiakan guru. Berkembangbiak 
karen a tidak adalah bertambahnya 
bertambahnya I individu baru (anakan) 
tanaman barn tum huh adalah bertambah 

tinggi besar dll. 

---- - ~-

Umbi akar berfungsi 
untuk meny1mpan 

Setuju 
cadangan makanan 
hasil fotosintesis 

___ _. __ ---------·----
Penyerbukan sendiri Pengelompokan 
seharusnya penyerbukan pada halama n 
penyerbukan 173 berdasarkan 
antrofogami serbuksarinya cukup no. 

I ,2,3,4 
penyerbukan buatan masu 
kepengelompokan hal 174 
pada poin penycrbukan 
antrofogami 

-.----

Bunga sempuma 
bunga yang 
mempunyai dua putik 
dan benang sari 
Bunga tidak St:lllpurna 

Bunga lengkap pas . 
yang hanya memiliki 

bunga sernpurna 
saalab satu diantara 
benang sari dan putik 

. Bunga sernpurna 
belurn tcntu buga 

Bunga lengkap bunga 
lengkap ''""n n-><>....,ililri <'PYn>>'> 

II 

Y .. "b '""'"'''"' _,...,,., .. ._. 

kelengkapan bagian 
bunga 
Runga tidak lengkap 
adalah bunga yang 
tldak memJilk1 salah 

.,. . .. ----
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"' 0 -0 
~ 

" ~ 
"" " 

-

Contoh tanaman 
yang 
berkembangbiak 
dengan umbi akar 
adalah ketela 
pohon, wortel, 
lobak dan dahlia. 
(haL 176) -
Menempel adalah 
cara 
memperbanyak 
twnbuhan dengan 
menempelkan 
tunas mud a pada 
ranting atau batang 
tumbuhan 
induknya (haL 180) 
Menyambung, 

I bagian bunga 

Ketela, pohon ti dak 
biak bisa berkembang 

melalui umbi akar 

--
Menempel ber as a( 

dan 
man 

dari dua tanam:.m 
menjad1 dua tana 
kembali 

Menyambung ber 
dari dua tanaman I Mengenten atau 

kopulasi (haLlS!) tetap menjadi 
1 j tanam itu juga. 

-

1. Bukul 
2. Buku2 
3. Buku3 
4. Buku4 

117 

Ketela pohon 
bcrkembangbiak melaui stek 1 

L"_l __ ~__..B..,uk..,u,-5 _____ .. ·-----·----- _____ _j 
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Validator Ahli I 
Fon An r K I . B k D ,-·,---..:.= nat a ISIS esesuamn s1 u·u Konscp Cl_!g_an ..._ 

,_ 

Materi b uku 

gbiak 
Wortd 
berkemban 
secara v 
alami umb 
(hal 50, 14 

1 
Menyambt 

egetatif 
1 akar. 

6) 
mg 
nnasuk 
gbiaka 

( enten) te 
perk em ban 
n. (hal 146 , 148) 

j -+---1-

f N Perk~~ban 
--· 

I n v 
gbiaka 

,w egetatif 
I melalui urn 

(hal 33) 

j;;:·t-.c--..---:-
1 Terdapat 

bi akar 

.. 

an 
yang 

Materi konsep yang 
seharusnya 

Wortel 
berkembangbiak 
secara generatif 
melalui biji 

~~,.f"e-nYainbung dan 
enten tidak termasuk 
perkembangbiakan 
karena tidak 
bertambahnya 
tanaman baru 

·-
__ ,_ 

Umbi akar berfungsi 
untuk meny•mpan 
cadangan makanan 
hasil fotosintesis 

-
.. 

Penyerbukan scndiri 
seharusnya 
penyerbukan 

elakang , antrofogami 

n 
hal 173 

Pen dapat ahli 

Perkemba ngbiakan wortel 
j i atau secara melalui bi 

generatif 

- ·-·-
Menempe ! dan 
menyarnb ung temasuk 

ngbiakan karena 
epat tanaman 
aiau 

pcrkemba 
memperc 
berbuah 
bcrkemba ngbiak 

··-

urnbi akar berfungs1 untuk 
an cadangan rneny1mp 

rnakanan 
... 

-· 

AmrotOg am• 

penycrbuk 
buatan 
bertolak b 
dcngan 
pcnyerbuka 
sendin ( 
dan 174) --+=----·--·---+-
Bunga sempuma Runga sempuma i 
adalah bunga I bunga yang I 
lengkap (hal 175) mempunyai dua putik I 

dan benang sari 1 

Bunga tidak , Bunga tidak sempuma 'I 

sempurna {bunga i yang hanya memiliki 

118 

·, tidak icngkap) saalah satu diantara Bunga lengkap sudah pasti 
! (hal. 175) benang sari dan putik bunga sempuma. Bunga 

Bunga lengkap bunga sempurna belum tentu 
yang mcmiliki semua bunga lengkap. 

I kelengkapan bagian 
bunga 
Bunga tidak lengkap 

, adalah bunga yang , 
I tidak memiliki salah i 

_j bagian bunga I 
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j Contoh tanarnan T ketela, pohon tidak 
yang ' bisa berkembang biak 
berkembangbiak melalui umbi akar 
dengan wnbi akar 
adalah ketela 
pohon, wortel, 
lobak dan dahlia. 

119 

Ketela pohon berkembang 
biak melalui generatif dan 
vegetatifbuatan 

(hal. 176) 
----~~--~~--~--------------

Menempel Menempel berasal 
adalah cara dari dua tanaman dan 
memperbanyak mcnjadi dua tanaman 
tumbuhan dcngan kembali 
menempelkan 
tunas muda pada 
ranting atau 

' batang tumbuhan I 
induknya 

Menempcl dan 
rnenyambung temasuk 
perkembangbiakan karena 
memperccpat tanaman 
berbuah atau 

(haLJ80) 
Menyarnbung, 
Mengenten atau 
kopulasi (haL!8!) 

~-~~ berkembangbiak 
Menyarnbung berasal 
dari dua tanaman dan 
tetap menjadi dua 

L_-'---~- ~--Lta~!'!!l itu~j~:o•go,:>:_ __ __i__~-----·---_j 
1. Buku I 
2. Buku 2 
3. Buku 3 
4. Buku4 
5. Buku 5 
Validator ahli adalah tenaga lapangan pada Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan sehari-hari adalah bagian 

pengembangan benih dengan alamat kantor d1 Jl. Raya Jatinangor Telp. (022) 

7911067. Diskusi dilakuak11 di kantor UPTD Tanjungsari pacta hari Rabu, 20 

Desernber 2017. 
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Validator Ahli 2 
F onnat - na tsts Kesesuatan 1st Bu u Dengan Konsep A I k 

= Materi konsep yang e Materi buku Pendapat ahli § seharusnya 

' Wortcl Wortcl 
berkembangbiak berkembangbiak 

Akar tidak digunakan 
secara vegetatif secara generatif 

untuk berkembangbiak. 
alami umbi akar. melalui biji 

' 

(hal 50, 146) ,_ Menyambung Menyambung d<m 
( enten) tennasuk enten tidak tennasuk 

Berkembang biak karena 
perkembangbiaka perkembangbiakan 
n. (hal 146, 148) karena tidak 

ada proses perkembangan 

bertambahnya jaringan baru 

tanaman barn 

N -
Perkembangbiaka Umbi akar berfungsi 
n vegetatif untuk menytmpan Akar tidak digunakan w 
melalui umbi akar cadangan makanan untuk berkembangbiak 
(hal 33) hasil fotosintesis 

... 
---------- .. -------· 

Terdapat Penyerbukan sendiri 
penyerbukan seharusnya 
huatan yang penyerbukan 
hertolak helakamr antrofogami Terjadi kesalahan 

I I dengan "' penempatan 
I 

i 
penyerbukan 
sendiri (hal 173 

I 
dan 174) I ··-------

I Bunga sempurna Bunga sempuma 
adalah bunga bunga yang I 
lengkap (hal 175) mempunyai dua putik I 

V> 
dan benang sari 

' I Bunga tidak Bunga tidak sernpuma I I 

(bunga yang hanya memiliki I 
sempurna i I tidak lengkap) salah satu diantara 

I (hal 175) benang sari dan putik 
Kesalahan penggolongan 

Bunga lengkap bunga 
yang memiliki scmua 
kelengkapan bagian 

I 
bunga ! 
Bunga tidak lengkap I 

' 
I adalah bung a yang 

l_ ---· tidak memiliki salah 
bagian bunga 

-------- ' -----------

43477.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I Contoh tanaman I Ketela, pohon tidak I 
bisa berkembang biak 
melalui umbi akar 

yang 
berkembangbiak 
dengan wnbi akar 
adalah ketela 
pohon, wortel, 

Ketela pohon 
berkembangbiak dengan 
setek batang (vegetatif 
buatan) 

121 

lobak dan dahlia. 
(hal. 176) 

r-;-M;-:e-::n-:-em=pe'-;l,-------ji-;M~en-e-m-p-e'l----;-b-er-a-sai ------------1 
adalah cara dari dua tanaman dan 
memperbanyak menjadi dua tanaman 
tumbuhan dengan kcmbali 
menempelkan 
tunas muda pada Berkembang biak karcna 
ranting atau ada proses 
batang tumbuhan perkembangangbiakan 
induknya jaringan 

(hal.l80) ·-t---.-.c----.----.---;-1 
Menyambung. Menyambung berasal 
Mengenten atau dari dua tanaman dan 
kopulasi (hal.l81) tetap menjadi dua 

1. Buku l 
2. Buku2 
3. Buku3 
4. Buku4 
5. Buku 5 

_______ __j 

Va\idator ahli adalah dosen di Universitas Pendidikan Indonesia karnpus 

Cibiru. Beliau mengajar pada mata kuliah pendidikan IPA SD. Pendid1kan yang d1 

tempuhnya adalah S2. Proses validasi dilakukan rnclalui pennohonan dan 

menyampaiakn hasil analisis isi huku_ Penyampa1an hasi! oleh validator 

disampaikan melalui diskusi dan penycrahan basil analists_ Diskus1 dllakukan 

pada hari Karnis, 21 Desember 2017. Diskusi dilakukan dt kampus Umvt:rsitas 

Pcndidikan Indonesia Kampus Cibiru di ruangan Dosen. 
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Validator 3 
Format Analis1s Kesesua1an lsi Buku De~n Kons~ 

Materi buku 
Materi konsep yang 

seharusnya 
Pendapat ahli 

122 

I-+=~~--- ------t-;-;-;-:-::-:-;-------t--------- - ----
Wortel Wortel 

berkembangbiak 
secara generatif 
melalui biji 

\Vortel tidak bisa 
berkembangbiak secara 
vegetative alami. 

berkembangbiak 
secara vegetatif 
alami umbi akar. 
(hal 50, 146) 
Men yam bung 
( enten) tennasuk 
perkembangbiaka 
n. (hal 146, 148) 

M e-=n: y:::a:=m::;b:::u:::n::g:---:;dc:a=-n -t-;E:;--n:::t-eJ-1 :::te_nn_a_s :::uk:::_ :::j e-n::,,-----j 

entcn tidak tennasuk perkernbang biakan 
perkembangbiakan karena terdapat 
karena tidak perkernbang biakan 
bcrtambahnya jaringan dalam tumbuhan 
tanaman baru tersebut -----------t-==--------1 

N -

Perkembangbiaka 
n vegetatif 
melalui umbi akar 
(hal 33) 

Umbi akar berfungsi 
untuk meny1mpan 
cadangan makanan 
has1l fotosintesis 

Terdapat · Penyerbukan sendui 
penyerbukan seharusnya 
buatan yang pcnyerbukan 
bertolak belakang I antrofogarni 
dengan I 
pcnycrbukan i 

Wortel tidak bisa 
berkembangbiak secara 
vegetative alami. 

Penggolongan tidak tepat. 
harusnya penggolongan 
penyerbukan buatan 
dipasangkan dengan 
penyerbukan alami 

sendiri (hal 1 T'rl 
~:~~~4)sempurnU 8~-~g-a------~~~P~~~-a-+------------j 

Bunga sempuma bel urn 
adalah bunga 1 bunga yang tentu hunga lengkap tetapi 
lengkap (hal 1 75) mcmpunyai dua putlk bunga lengkap pastJ 1 

dan bcnang sari 
menjadi bunga sempurna 

Bunga tidak Bunga tidak sempurna 
sempuma (bunga ~~ yang hanya memiliki 
tidak lengkap) saalah satu diantara 
(haL 175) bcnang sari dan putik 1 

Bunga lengkap bunga 
yang mcmJI!ki semua 

. kelengkapan bagian 
' i bunoa 
i 0 ' 

: Bunga !!dak !engkap 
! adalah bunga yang 
] tidak mcmiliki salah 

L_l_ ______ --~g1an bung~--·-~-·· 

Kcsalahan rncnggolongkan 
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' 

I 
I 
I 

I 

; 

i 

l_ 

Contoh tanaman 
yang 
berkembangbiak 
dengan umbi akar 
adalah ketela 
pohon, wortel, 
lobak dan dahlia. 
(hal. 176) 

Menempcl 
adalah cara 
memperbanyak 
tumbuhan dengan 
menempelkan 

: tunas muda pada 
ranting a tau 
batang tumbuhan 
induknya 
(hal.l80) 
Men yam bung, 
Mengenten a tau 
kopulasi (hal.l81) 

I. Buku I 
2. Buku 2 
3. BukuJ 
4. Buku 4 
5. Buku 5 

123 

Ketela, p ohO_n_t-cid
7a-;k-,Boc-u-ng-a--;dah-ocl~ia-b'-,~-s-.---

mbang biak berkembangbiak melalui bisa berkc 
melalui um bi akar umbi akar, sedangkan 

-----

Menempcl berasal 
dari dua ta naman dan 

ua tanaman menjadi d 
kembali 

-
Menyambu 
dan dua ta 
tetap me njadi dua 

tanaman lainnya yang 
disebutkan pada buku 
tidak bisa. 

menempeJ, Enten atau 
menyambung termasuk 
jenis perkembang biakan 
karena terdapat 
perkernbangan janngan 
dalam tumbuhan tersebut 

tanam ituj 

ng berasal 

narnan dan I 
uga. _ _1 _____ ~ 

··-----

Validator ahli adalah dosen di Universitas Padjajaran dengan pendidikan 

terakhir adalah S3. Narasumber menga_jar pada fakultas Pertanian, program studi 

Agroteknologi , pada departemen Budidaya Pertanian. Proses validasi dilakukan 

melalui penyampaian draf has1l analisis buku_ Melalui diskusi validator ahli 

menjelaskan has1l melalui pemaparan dan sebagian dalam bentuk curetan dan 

pendapat dalam lcmbaran format validasi. Diskusi dl\akukan pada tanggal 21 di 

kampus UNPAD Gedung 03 ruang Doscn. 
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Tabel 
Format Rekapitulasi Anal isis Kesesuaian lsi Buku Dcngan Konsep 

K t e erangan. : - ( negatL ~ L f) Tdak setUJU , + PQSIU = SCtUIU 

Valid 
to 

Materi konsep yang ., ator ~ Matcri buku § Ahir ~ seharusnya 
~ I 2 3 

----~ 

Wortel Wortel berkembangbiak 
berkembangbtak secara generatif melalui 
secara vegetatif alarni biji + 
umbi akar. (hal <n + + + + 

JV, 

- 146) 
----.. ·----· 

Menyambung (cntcn) Men yam bung dan enten 
termasuk tidak termasuk 
perkembangbiakan. perkembangbiakan karena 

+ 
1-

-
- - -

(hal 146, 148) tidak bertambahnya 
tanaman baru 

N -
---- -- - -·---

Pcrkcmbangbiakan Umbi akar berfungsi untuk 

"' vegetatif melalui urnbi meny1mpan cadangan + + + + + 
akar fhal 33) makanan hasil fotosintesis .. 
Terdapat penyerbukan Penyerbukan sendiri 
buatan yang bertolak seharusnya penyerbukan 
belakang dengan antrofogami + + + + + 
penverhukan sendiri 

I (hall73 danJ74) ___ [-;;----- ----- ------- --- .. - -- .. ·--- -

Bunga sempuma Bunga sempuma bunga 
adalah bunga lcngkap yang mempunya1 dua 

I 
(hal 175) putik dan benang sari 

Bunga tidak sempuma 
Bunga tidak sempuma yang hanya memihki 
(bunga tidak lengkap) saalah satu diantara 

~ 
(hal 175) benang sari dan putik i 

Bunga lengkap bunga + + + +I + 

I I yang memiliki semua ' I ' I ' ' ' 
I 

kelengkapan bagian ' I 
bunga 

I Bunga tidak lengkap 
I 

I 
adalah bunga yang tidak I 

I 
memiliki salah bag ian 
bunga ------ ·- -

Contoh tanaman yang Ketela, pohon tidak bisa 
berkembangbiak berkembang biak melalui + + I + + 
dengan umbi akar umbi akar 
adalah ketela pohon, ---- -
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I wortel, lobak dan I - -· 

I dahlia. (hal. 176) I I I 
Menempel adalah Menempel berasal dari dua 
cara memperbanyak tanaman dan menjadi dua 
twnbuhan dengan tanaman kembali 
menempelkan tunas (tidak berkembangbiak) + 
muda pada ranting 
atau batang tumbuhan 
induknya (hal. 180) . 
Menyambung, Menyambung berasal dari 
Mengenten a tau dua tanaman dan tetap + lrnn• ; f " 1 m n " ' n itn I .. ~eulas. ,h .. l..8l) 

1 

: .. e .. Jadi 
1 ____ Juga. 

dua rn .. am ..... j 

Format rekfitulasi kesalahan konsep pada masing-masing buku 

---- -----------

Materi buku 
Buku Kesimpulan 

I 213 41 5 .. 
A. Generatif 

· 1. Penegrtian - - - - - Tidak terdapat miskonsepsi 
~ 

! 
2. Pcnggolongan bunga - - -

3. Bagia-bagian bunga - - -
4 Jenis-jesni penyerbukan - - -

- f 

-
- -
- + 

I'~1iskonscpsi pada buku 
I pendamping 

--- .. -- _j 
I 

Tidak terdapat miskol_!_sepsi 
Miskonsepsi pada buku 

: pendampin~ 
Q Vegetatif C:j 1---

Pengertian - -
--

2. Vegetatif alami - -
a. Spora - -

I b. Umbi batang - -
C. U111bi akar . -~-r -
d Umbi lapis -r---

f------S:· Tunas -
~-----

f Akar tinggal 

! : 
-

1----- ·--
g. Geragih -

- ----·-·· -
f-;_-- _h. T~as adventif --
~1--~<::g~tatif buatan -j' -

a. Mencangkok - -
b. Stek - -

----- .. 

C. Menempel - ---
d. Merunduk r -e. Menyambung 
f Kultur Jaringan 

--··- ------------- ---

- -
- -
- -
- -
----

t 

- -
- -
- -
-- ~-

- -

- -
- -
- -
- -
=-~--=~ 
- -
- -
-

- Ti~ak terdapat miskonseps1 
- _:fidak terdapat m~~konsepsi .. 
- Tidak terdapat rnJskO_!l}_C.Qsi 
- _]"idak terdapat rn~~~~~~cpsi 
+' Miskonsepsi pada buku ' ' J , ,J , 

- Tidak terdapat rniskons<:E__s_•_ 
- Tidak terdapat rniskonseps• 
- Tidak terdapat rn1skonseps• 
- Tidak terdapat miskonscps1 

- Tidak terda~<_I! -~11~~~~ns~~~-
- Tidak terdapat !~-~~~Slns~~j 
- Tidak terdapat !!l_isk~msepsi 
- Tidak tcrd~! m1sk_onsep_~-~ 
- Tidak terdapat m1skonsepsi 
- Tidak terda_pat mis~onscr_~i 
- Tidak terd~t_~-!~~-onsepsi 
- Tidak terdapat miskonsepsi 

.. ------------

--- -----1 

I -I 
I 

_j 
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;:! 
~ 
<:: 

,_ 

Tabel 
_______________ T___£Of!'!!_~ __ 8:Il_'!!~~is ~~~~su~-~~Isi _!3uku~gal!_~OJ.1~ep 

----- -

Hasil FGD Gugus 27 J :\-Tateri buku 

Wortel berkembangbiak secara 
vegetatif alami umbi akar. (hal 50, 
146) 
Menyambung (enten) tennasuk 
perkembangbiakan. (hal 146, 148) 

Materi konsep yang seharusnya 

Wmtel berkembangbiak secara generatif ~.fer\cemb:JrYpll wortcl 5eeaf'O qeneraUF 
melalui biji h~,) ),\llfl"bi c:~kar ~eberu(ny:=; ha(lyo 

proses untui' rne"q/'u<dka" Pi~/ 
Menyambung dan enten tidak tennasuk 
perkembangbiakan karena tidak 1 , , 

. bertambahnva tanaman bam 
'·' ' 

·~· I . 
~--·----------------',--··-------·------ t 'r' ·' ·f 1 i_ · · 

-~~i-Perkembangl)iakan vegetatifl Urltbi akar berfungsi untuk menyimpan J-:-! j"· -, --'------'---~-----1 

---------

"'" 

I melahu umbt akar(h_al13) __ +cadanganmakananhastl fotosintesis 

V1 ' Terdapat·P-enyerbukan Ft-Jatan yang i Pe1lyerbukan sendin seharusnya_j ' 
·---··---en--, ----c---..,.----1 

< . .:~ . ' ~ i ( ' ' '( 

bertolak belakang dengan I penyerbukan antrofogami · ....,.-o~=-~-or~--, •• 
penyerbukan sendiri (hal 173 dan 
174) 

--------

·,·ljl ,,~ !''10 
-j ,_. __ •i.- f{(l '(t 

'!:/lit-' 

~)- i -,,:; ;.l~[("((f\ 

IC \,),~;!·(· 

rt¥ (_ .\ u L 1-

f.cd IJ"t 
' I ' (\ !;'{C! t:U:<Cn ,'I/ -i r</( ' 

-- \ { 

/." VO I· 

\
{ .- ··\I I • 
~-CI ·~--I 

I : ,'j I 

"' 

ii ., 

(', 

(f\ ( l 

' 

~ 
N 

"' 
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-;Bunga sernpuma -adaTah bunga ·. Bunga sempuma bunga yang mempunyai 
; lengkap (hal 175) dua putik dan benang sari 

Bunga tidak sempuma yang hanya [ 
Bunga tidak sempunw (bunga tidak memilik1 saalah satu diantara benang sari I 

; lengkap) (hal. 175) dan putik '· 
Bunga lengkap bunga yang memiliki 

(2,un~y':i 
j)._ . , ~~ 

.. ,_ 

,~ ! j ;•qr_:{ i \_y r rr • -.• .' lr'!'-lf~\~1 

. -,:. :t (• -~ -

semua kelengkapan bagian bunga ;I 

. ~unga tid~- \~ngkap ada~ah bunga yang 

I t. t1dak me1mlzk1 salah bag1an bunga · 1 
Contoh______ tanaman yani Ketela, pohon tidak bisa berkembang t:.e{c1o poho n Yi ~PI I><?.. l r 0 L10f:. 
berkembangbiak dengan wnbi akar ! biak melalui umbi akar ePqon r,{. c!<. 

'· adalah ketela pohon, wortei, lobak i J · 

! dan dahlia. (hal. 176) 1 

Menempel adalah cara Menempel berasal dari dua tanaman dan! lf1_~ tl"l,zn~mpe( he~w;o men 1p• n: q~~( 
memperbanyak tumbuhan dengan menjadi dua tanaman kembali : !_':\ ,". s-[,5. D / :'- ":/i' ;;-·.- -,IJc~' '/ -;, 
menempelkan tlmas muda pada 

1 

.,,,,. .-· 1p: 1•.r1 

rantmg atau batang tumbuhan 
: induknya(hal.180) { n: ,-.,,,,,..,_,; ·-~-

~-Menyamoung. Mengenten 
kopulasi (haL 181) 
I. Buku tema 
2 Bupena 
3. Sain 
4 IPA 
5. RPAL 

.. . " atau 1
1 
Menyambung berasal dari dua tanaman 

1 dan tetap menjadi d.ua tanam j_~1j_~ .. g_,a~. --'----

~ 
N 

" 
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Tabe1 

------------------- -------- ------ -- -------------------- -·- ------------
Fonnat Analisis Kesesuaian Isi Buku Oengan Konsep 

--------- ------- -- --------- ----

"' "' Materi buku Materi konsep yang seharusnya Hasil FGD Gugus 27 ;>: 
c I 

I 
' 

- Wortel berkembangbiak secara Wortel berkembangbiak secara generatif Perkembangbiakan wortel secara 
1 

vegetatif alami umbi akar. (hal 50, melalm biji ' generative(biji). Cmbi akar hanya proses untuk 
146) 

-:\:1enyambung dan enten tidak tennasuk 
menghasilkan biji. 

Menyambung (enten) tennasuk Masih ada kebingungan, konsep yang dipahami 
perkembangbiakan. (ha1146, 148) perkembangbiakan karena tidak gum-guru berkembangbiak adalah 

I bertambahnya tanaman bam 1 bertambahnya individu bam (anakan) tumbuh 
! 

' : adalah bertambah tinggi besar dll. 

" -
w : Perkembangbiakan vegetatif Umbi akar berfungsi untuk menyimpan 

Setuju I melalui umbi akar (hal 33) cadangan makanan basil fotosintesis 
_,. 
v, Terdapat penyerbukan buatan yang 

1 
Penyerbukan sendiri seharusnya Pengelompokan penyerbukan pacta halaman 

berto1ak be1akang dengan I penyerbukan antrofogami 173 berdasarkan serbuksarinya cukup no. 
penyerbukan sendiri (hal 173 dan 1,2,3,4 
174) penyerbukan buatan masuk kepengelompokan 

------ -- ------- -------- --- - - - -- --- --- -- -- ----- _ha.l __ l ?_~_p~~-~ _QQ!!t p~~~X~_£~-t!_~a._I_! a.!!tro_f()E~L 

' 
' 

~ 

" "' 
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-·:sunga sempuma adalail. bunga I Bunga sempuma bunga yang meri-tpunyai ·----
Jengkap (ha\175) ! dua putik dan benang sari 

Bunga tidak sempuma yang hanya . 
. Bunga tidak sempuma (btmga tidak memiliki saalah satu diantara benang sari i 
1

, lengkap) (hal. 175) dan putik I 
Bunga lengkap bunga yang memiliki 

--···-- ··-·-··o··-r·-· --o·-·· --··o-
Bunga tidak lcngkap adalah bunga yang 

, tidak memiliki salah bagian bunga 
------···-· 

Contoh tan am an yang ' Ketela, pohon tidak bisa berkembang 
berkembangbiak dengan mnbi akar biak melalui urnbi akar 
adalah ketela pohon, wortel, lobak 
dan dahlia. (hal. 176) 

. :\llenempel adalah cara, Menempel berasal dari dua tanaman dan 
memperbanyak tumbuhan dengan menjadi dua tanaman kembali 
menempelkan tunas mud a pada 
ranting ata11 batang tumbuhan 

' mduknya (hall SO) 

Menyambung, Mengenten a tau :Vlenyarnbung berasal dari dua tanaman 
. l ko~ulasi (hallS!) dan teta menjadi dua tanam itu ·uga . 

I Buku tema 
2. Bupena 
3. Sain 
4. IPA 
5. RPAL 

Bunga lengkap pasti bunga sempurna 
Bunga sempuma belmn tentu buga 
lengkap 

Ketela pohon berkembangbiak melaui stek 

Iya menempel hanya mempercepat proses 
perkembangbiakan. Tanaman induk tumbuh 
sebagai tanaman yang menempet tumbuh 
sesuai induk asalnya 

r'o~~Jvn '), \\) \)ef eml?.u- 2017 

\0-"-->~ L~eG 6\i&!;. q 

~ 
~ 

"' 
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Tabel 

Fonnat Analisis Kesesuaian Isi Buku Dengan Konsep 

r Judul- -
' ' 

---------- --------------- ---- -- -"- ----------------------

1 Materi konsep yang seharusnya Materi buku 
Buku 

Pendapat ahli 

Buku : Wortel berkembang biak secara I Wortel berkembangbiak secara generatife 
Jy" ftr-kvnh .. 0Jt~'"' 

' 
' 50, 146) 

melalui biji 

Menyambung dan enten tidak tennasuk It<-'/)~( ['( c~rrr 'G!Mr«-/'f 
perkembang biakan karena tictak [ lndttua ~~ ;r. 

Tema 1 vegetatife alami umbi akar. (hal 

Menyambtmg (enten) tennasuk 

perkembangbiakan. (haJ 146, 148) 

! Bupena j -

bertambahnya tanaman bam 

· Sain ; Perkembangbiakan vegetatife I Cmbi akar berfungsi untuk menyimpan 

melalui umbi akar {ba\33) cadangan makanan hasil foto sintesis /h n t<-1' 
IPA +- ---f-------------1 

RP-AL Terdapat penyerbukan buatan ! Penyerbukan antrofogami 

yang bertolak belakang dengan . 

penyerbukan send1ri (hal 173 dan 

174) Bunga sempuma bunga yang mempunyai 

Bunga sempuma adalah bunga ! dua alat kelamin 

Jengkap (hal 175) 

Bunga tidak sempm11a btmga tidak ! Bunga yang hanya memiliki satu alat i 

8U?~r 

rJ7LiJ-, 

Bon J?! U0J {y I 

/.x-<"84 f~m/<P~'nd,, 

~ 
w 
0 
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lengkap. kelamin 

Contoh tanaman 

Bunga lengkap bunga yang memiliki semau 

yang I bagian blmga 

berkembangbiak dengan urnbi j Bunga tidak lengkap yang tidak memiliki 

akar adalah ketela pohon, \vortel, : semua bagian bunga 
! 

Jobak dan dahlia. (lwl. 176} ! Ketela, pobon tidak bisa berkembang biak 

Menempcl adalah cara ! melalui umbi akar 

mcmperbanyak tumbuhan dengan 

menempelkan tunas muda pada ! Menempel berasal dari dua tanaman dan 

ranting atau batang tumbuhan I menjadi dua tanaman kembali 
' induknya (hal.180) 

Menyambung. Mengenten atau 

kopulasi (hal.l81) Menyambung herasal dari dua tanaman dan 

menjatetap menjadi dua tanam itujuga. 

Ban dung, Desember 2017 

Palidator Ahli 

,R..u/-; /llct/'777/11! ' .. ---··-, 

~ 
w 
~ 
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Tabel 

Fonnat Analisis Kesesuaian Isi Buku Dengan Konsep 
r ---------

Judul 
~--------- ----------------- - 1 

Materi buku 
Buku 

I 

Materi konsep yang seharusnya Pcndapat ahli 

Buku Wortel berkembang biak secara Wonel berkembangbiak secara generatife 

Tema I vegetatil alami umbi akar. (hal melalui biji I 
50, 146) Menyambung dan enten tidak tennasuk _ 'f,,.-~"'1)(1, ;cx9r_ 

Menyambung (enten) tennasuk perkernbang biakan karena tidak 9c.cv- o.da 1v lJ 
C.Vto - r- 11 c:::>~.Vl I 

perkembangbiakan. (hal146, 148) bertambahnya tanaman bam 
----- --- -- --Bupena -

Sain Perkembangbiakan vegetatife Umbi akar berfungsi untuk menyimpan Aw_or {;~a_'\ o ,·:r'v'o§,c, ,, 
melalui umbi akar (hal33) cadangan makanan basil foto simesis !J--cd:i,_j ~'-~\~Yt.\ 

JPA 

I RPAL T erdapat penyerbukan buatan : Penyerbukan antrfgami 

yang bertolak belakang dengan i 
' 

penyerbukan sendiri (hal 173 dan 

I 
174) ~ Bunga sempurna btmga yang mempunyai 

Bunga sempurna adalah bunga : dna alat kelamin 
' ! 

I lengkap (hal175) 
I 

L-~---·---~unga tidak sempurna bunga tidak 1 Bunga yang hanya memiliki satu alat 

' -----
~ 
w 
N 
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Jengkap. 

Contoh tanaman 

kelamin 

Bunga lengkap bunga yang memiliki semiln.. 

yang ! bagian bunga 

berkembangbiak dengan umbi i Bunga tidak lengkap yang tidak memiliki 

akar adalah ketela pohon. wortel, semua bagian bunga 

Jobak dan dahlia (hal. 176) 

Menempel adalah 

i K~etela pohon tidak bisa berkembang biak 
J ' """ %~,!~ -cara I mel" 1 umbi akar a rr ~-"' 

memperbanyak tumbuhan dengan 

menempelkan tlmas muda pada Menempel berasal dari dua tanaman dan 

ranting atau batang tumbuhan menjadi dua tanarnan kembali 

induknya (hal. 180) 

Menyambung, Mengenten atau 

kopulasi (ha\.181) 1 Menyambung berasal dari dua tanaman dan 
I 

luke"' ~<h\'\ ~'J 
Q,C>R ~(AM &1lk~ 

1 menjatetap menjadi dua tanam itujuga. _j 

Bandung, ;LJ Desember 2017 

Pali or Ahli --
'-=~~-""'---"-"~tj+'u"'L-"'· a."-'-'r-i C\n· V1 i n<;i&-1 ~ , n . p d 

~ 
w 
w 
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-------- -- r 
r Judul ' 

' Buku 

Buku 

Tema 1 

Bupena 

Sain 

liP A 
~ 

i RPAL 
i 
I 
I 

Tabel 

Fonnat Analisis Kesesuaian lsi Buku Dengan Konsep 

T 
---r -I 

Materi konsep yang seharusnya Pendapat ahli 

Wortel berkembang biak secara Wortel berkernbangbiak secara generatif 

vegetatif alami ~ akar. (hal melalui biji j 
50, 146) ' tnJr' Menyambung dan en ten tidak tennasuk 

' ,I Menyambtmg (enten) tennasuk i perkembang biakan karen a 
~ 

perkembangbiakan. (hal 146, bertambalmya tanaman bam X 

148) 
--

Perkembangbiakan vegetatif C)ribi akar berfungsi untuk menyimpan 

melalui umbi akar (hal33) cadangan makanan basil foto-sintesis 
- - --- --------- "----- ---------- - . --------- .. ·--------- ----------------- -- ---------

Terdapat penyerbnkan buatan ~ Penyerbukan antrofogami 

yang bertolak belakang deng:an j 

dan 174) Bunga sempuma bunga yang mempunyai dua ! 

bunga ' alat kelamin I Bunga sempuma adalah 

__ _j lengkap (hal 175) 

~ 
w ,. 
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- -"~~--- -sunga -tldak-··-sempurna bunga Bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin ~ 

tidak lengkap. Bunga lengkap bunga yang memiliki sen~ j 

bagian bunga ~ 

· Contoh tanaman yang ~ ~ lengkap ;' yan{ tidak memiliki i 

· berkembangbiak dengan ufbi : ~ b~ i 

akar adalah ketela pohon, worteL · Ketela, pohon tidak bisa berkembang biak 

lobak dan dahlia (hal 176) 

Menempel 

memperbanyak 

adalah cara 

h1mbuhan 

dengan menempelkan tunas 

muda pacta rant1ng atau batang: 

tumhuhan indukJJya (hal. 180) 

' melalui u,rtti akar 

' 

Menempel berasal dari dua tanaman 

menjadi dua tanaman kembali 

dan 

1\knyambung, Mengenten atau I Menyambung berasal darj dt@. tanaman dan , 

kopulasi (hal 181) I menjatetap menJadi dua tanam itu juga. 
' 

Ban dung, r:l/ Desember 2017 

' 

-----

-4~ -L!ra -Llenn:IJo(,~ro/'n/ ~S. 

~ 
w 
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Amatilah bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. 

Ayo Diskusikan ) 

Kepala Sari 
Benang Sari 

Kepala Putik 

Tongkai Putik 

136 

Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembangbiakan 
generatif tumbuhan. 

Diskusikan hasilnya dengan kelompokmu. 

(IJ Temukon Jowobonnyo.) 

Cariloh bunga di lingkungan sekolahmu. Petiklah bunga tersebut, kemudian 
amati bagian-bagiannya. Gambarloh bagian-bagian bunga tersebut. 

8 Buku Siswa SD/Ml Kelas Vl 
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Ayo Amati 

Tumbuhan selain berkembang 
biak dengan cora generatif, 

juga berkembang biak dengan 
cora vegetatif. Bogoimana 

perkembangbiakon generatif 
dan vegetatif pado tumbuhan? 

Ayo, kito cori tohu. 

137 

Pernahkah kamu mengomoti tonoman cocor bebek? Perhotikan gombarnyo 
berikut ini. 

48 Buku Siswo 50/Ml Kelas VI 
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Ayo Bertanya 

Buatlah minimal duo pertanyaan mengenai tanaman cocor bebek, terutama 
perkembangbiakannya. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan yang 
kamu buat. 

(:;}) Temukan Jawabannya) 

Bagaimana cora perkembangbiakan tanaman cocor bebek? 

Apakah perkembangbiakan tersebut termasuk perkembangbiakan generat if? 
Berikan alasanmu! 

Tema 1 Subtema 1: Tumbuhan Sumber Kehidupan 49 
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Ayo Amati 

Sekarang, amati gambar berikut ini. Bagaimana cora tanaman tersebut 
berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Tuliskan hasilnya 
pada tabel. 

Sumber: horionlo"'f''M'9.CO.id Sumbct: boii>Aiw:rbol com 

Wortel Jahe 

Sumber: teropongbisnls com 

Jamur 

Nama 
Ton oman 

Cora 
Berkembong 

Biak 

50 Buku Siswa 50/Ml Kelas Vl 

Su~: b<:b<:jo com 

Suplir 

Penjelasan 

Sumber: b<:bejo.com 

Bawang 

Contoh Tanaman Loin 
yang Berkembong Biak 

dengan Cora yang Soma 
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Perkembongbiakan Vegetatif Buatan 

a. Congkok 

b. Setek botong 

c. M enyombung 

Perkembongbiokon Vegetatif Alomi 

1---- ----- --- - ~ ------------, 
1 Akar Tmggal 

. 
L. - - - - - - - - - - - - -· 

1 
Umbi lapis 1 

I 
_I 

146 Buku Siswo 50 / MI Kelos VI 

140 

Umbi Satang Umbi Akar 

I L...-----------
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r------------- --------------, 
Tunas Adventif Spera Geragih 

L-------------- ._ ____________ _ 

Perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan 
melalui perkawinan sel jantan (benong son) dan sel betina (putik). 
Perkembangbiakan vegetotif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa 
perkawinan. 

• Apakah persamaan dan perbedaan perkembangbiakan generatif dan 
vegetotif pada tumbuhan? Analisislah dan tuliskan dalam bentuk diagram 
venn seperti berikut. 

Tema 1 Subtema 3: Lestarikan Hewan dan Tumbuhan 147 
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Dengan membantu 
perkembangbiakan tumbuhan, 

berarti kamu telah ikut 
melestorikon keberodoonnya. 

ltuloh wujud syukur kita kepado 
Tuhan Yang Moho Eso. 

f!tyo ~encobg_~ 

142 

Dalam kelompok kecil bersama temanmu, kamu akan mempraktikkan kegiatan 
mengembangbiakkan tumbuhan dengan cora vegetatif buatan. Tahapnyo 
sebagai berikut. 

1. Pilih satu cora: mencongkok, menyetek, atau menyambung. 

2. Pilih satu jenis tanaman, yoitu 

• cangkok: pohon buah-buahan berkayu; 

• setek: singkong, tebu, tanaman hias, kangkung; 

• enten: pohon buoh-buahan berkoyu. 

3. Siapkan alat dan bohon. 

4. Lakukan dengan mengikuti longkah-langkah pada gombor di halamon 
sebelumnya. 

Bekerjosamaloh dengon baik, dan pastikon setiop onggota kelompok 
mendapatkan tugas. 

Apakah kegiatan yang telah 
komu lokukon soot mencar.gkok 
teloh sesuoi dengon niloi-niloi 

Poncosilo? Apo monfootnyo bogi 
kehidupon? 

148 Buku Siswo 50/MI Kelos VI 
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dan hewan 
-ciri tertentu. 
1galami masa 
nya di dalam 
)angan janin 
1mbuhannya 

) iak cJengan 
1engandunq. 
Jarkan telur 
akanan yang 
anin cl~tlmbil 
'kembangan 
11ener,1s clan 

)iak denc1an 

JSU ~etdd'l 1 

n menvu~u1 
e1.·-:a'd Se1,w1 
Jidt. clt f'ICJJn 

01 '>C'kllJlH 

· m"'lll ( lu· 9' 
[(,''vi I St i Ill 

)iak dengan 
:elenja1 susu. 
.YJil bertPILJr 

itu plal!pl''' 
li.:J Udll lt'IUI 

na~ pldf!J 'll"
enyu<;ui rlan 

c!OI 'I r d 

tsab 1 1-'erKemoangOiaKan MakhluK Hid up 

1. Perk~,, ' 
Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembang

biakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melaiUI perkawinan. 
Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jan tan dengan 

sel kelamin betina. 
Perkembangbiakan vegetatif hanya mel ibatkan satu induk saja. 

Makhluk hidup baru (keturunan) berasal dan bagian rubuh induknya 
(satu induk). Karena hanya melibatkan satu induk, maka makhluk 
hidup baru memiliki sifat biologis yang sama dengan 1nduknya. 

Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi 
dua macam, yaitu perkembangb iakan vegetatif a/ami dan 
perkembang biakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan 
secara vegetatif alami, makhluk hid up baru terbentuk r,1np0 bJntui1n 
manusia. Pad a perkembangbiakan secara vegetcHif buatJn, rnakhluk 
hidup bJru terbentuk dengan bantuan manusia. 

a. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami 

Perkembangbiakan secara vegetatif alam1 terd1n dan: 
1) membelah diri 5) umbi batanq 
2) ~pora 6) umb1 akar 
3) akar tinggal 7) geragih 
'I) umbi lapis 8) tuna~. 

Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alarni 
d1ura1kan lebih lanjut berikut ini. 

7) Membelah diri 

Tumbuha n tingkat rendah berkembang 
biak dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat 
rendah itu terdiri atas satu se l, misalnya 
ganggang hijau. Jadi, ganggang hijau rnem
peroleh keturunan dengan cara membelah sel 
rubuhnya menjadi dua. 

2) Spora 

143 

Tumbuhan yang berkembang biak dengan 
spora adalah berbagai J·enis tumbuhan paku. 
Sporo berbentuk seperti biji. tetap1 sangat kecil 

Gam bar 2.12 l ,angqan'J h•JiHI 

sehingga t1dak dapat dilihat dengan mara saja Spora dapat d1lihat 
deng<m menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan d1 
dalam kotak spora yang disebut sporangium. 

I 

; ~ .... 
·.'t' 
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Sains SD Kelas VI 
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Gam bar 2.13 Kumpulan kotak spor a pada 
tumbuhan paku 

Gambar 2.14 Tumbuhan paku 

Tumbuhan paku mempunyai bentuk daun yang indah. Kota 
spora (sporangium) pada tumbuhan paku terdapat pada bagiar 
bawah daun. Jika daun dibal ik. maka kita dapat melihat kotak spor. 
di bagian tepi daun. 

Tumbuhan paku tidak berbunga. Oleh karena itu. tumbuhar 
paku juga t idak menghasilkan buah dan biji. Tumbuhan yang ter 
golong tumbuhan paku antara lain suplir, paku ekor kuda, pakt 
tanduk rusa. dan berbagai jenis pakis. Walaupun tidak berbung.: 
tumbuhan paku dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena memilik 
bentuk daun yang cantik dan warna hijau daun yang segar 

3) Akar tingga/ (rizoma) 

Gambar 2.16 memperlihatkan akar tingga 
bunga iris yang merupakan contoh tumbuhar 
yang berkembang biak dengan akar tinggal 
Perhatikanlah gambar itu baik-baik. Ada ka~ 
tanaman tersebut di lingkungan sekitarmu· 
Pernahka h kamu menanamnya? Jika pernah 
bagaimanakah caranya7 

Gambar 2.15 Bunga ins Akar tingga l a tau rizoma merupakan batan~ 
yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah 
Satang tersebut tumbuh secara mendatar dar 
tampak seperti akar. Ciri-ciri akar t inggal adala~ 
sebagai berikut. 

Gambar 2.16 Akar tinggal bunga HIS 

34 '· 

(a) Bentuknya mirip akar, tetapi berbuku-bukL 
seperti batang dan pada ujungnya terdapa· 
kuncup. 

(b) Pada setiap buku terdapa( semacam daur 
yang berubah menjadi sisik. 

(c) Pada setiap ketiak sisik terdapat tunas. 
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ah. Kotak 
a bagic:m 
•tak spora 

Jrnbun(.m 
yang ter
rda. paku 
)erbunga, 
3 merniliki 

1ar 

ar tmggal 
umbuhan 
r tinggal. 
. Adakah 
:kitarmu? 
3 pernah, 

an batang 
1m tanah. 
datar dan 
;}al adalah 

)Uku buku 
a terdap<H 

cam daun 

tuna'> 

"' 
t 

·~ 

I 

Bab 2 Perkembangbiakan Makhluk Hidup 

Jika ujung rizoma atau tunas ketiak tumbuh menjadi tumbuhan 
baru, tumbuhan terse but tetap bergabung dengan tumbuhan induk 
dan membentuk rum pun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak 
dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan 

rum put. 

4) Umbi lapis 

Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis. Umbi 
yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas disebut 
umbi lapis. Umbi lapis terd iri atas daun yang mengelilingi 
cakram (batang) dan membengkak di dalarn tanah. 

Pada pcrmukJan atas dari set iap buku (ruas), tumbuh 
daun yang reba! dengan satu atau dua kuncup ketiak yang 
leraknya berdekatan sehingga seperti berlaprs- lapis. Pada 
permukaan bawah dari setiap buku, wmbuh akar serabut 
tepat di bawah batangnya (cakram). Umb· lapis baru yimg 
berasal dari tunas ketiak terluar akan tumbuh membentuk 
tunas yang drscbut s1ung. 

I 
\ 

145 

Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis 
antara lain bawang merah, bawang bornbar, bawang putih, 
bunga bakung, dan bunga tu lip. 

Gamba r 2.17 Umbi lapis 
pildil bawanq merah 

5) Umbi ba tang 

Kamu tentu sudah mengenal ubr jJIJr dan kentang. Ubi jalar dan 
kentang merupakan jenis umbi yang brasa krta jumpai. Umbi pada 
ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang tumbuh 
ke dalam tanah. Ujung batang tersebut mcnggem
bung membentuk umbi untuk menyrmpan cadangan 
rnakanan, terutama zat tepung. Jenis umbi rn i d isebut 
umbi batang. 

Pada suatu lekukan di permukaan batJng atau 
umbi tersebut terdapat tunas yang disebut mara tu
nas. Mata tunas dan umbi batang dapat kamu amati 
pada ubi Jalar dan kentang dengan cara sebagai 
berikut. Sediakanlah salah satu jenis umbi tersebut. 
Pilihlah yang sudah cukup tua. Taruhlah umbi itu di 
tempat yang lembap. Lama kelamaan, pada lekukan 
di permukaan umbi itu akan muncul rnata tunas. 
Umbi itu kemudian dipotong-potong berdasarkan 
mat a tunas yang ada. Apabila potongJn potongan Gamba r 2.1 s Ur'1bt batang pada 

lil"liltn.m k ( on l 

35 
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membelah menjadi dua bagian dengan 
susunan sama. 
Pada umumnya perkembangbiakan ve
getatif pada hewan bersel satu adalah 
membelah diri. 
Contoh hewan yang membelah din ada
lah amoeba, paramecium, cilliata, flage
llata , dan bakleri. 

3) Fragmentasi 
Fragmentasi adalah pemclongan bagian 
lubuh. 
lndividu baru lerbentuk dari bagian lubuh 
induk yang lerpolong sendiri. 
Contoh hewan yang berkembangbiak 
dengan fragmentasi adalah cacing pipih. 

IJ Pcrkcmbangbi!~Tumb!~n 

.f: y· ...... r~-
·• /. . ' .- .... 
,"" . ., . '' 

.I · .. -- ~~ 
... , "'*. ''v: 
... "'' . .;• .· "(; ' . ! • . .) • .. ' {' 

' 
Patamecium 

Cacong Pipih 

1. Perkembangbiakan tumbuhan dapal mel a lui biji, tunas, cangkok, dan 
stek. 

2 Perkembangbiakan tumbuhan 1erd1ri alas dua cara, yailu : 

A PERKEMBANGBIAKAN SECARA KAWIN (GENERATIF) 
Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah proses per
kembangbiakan dengan menggunakan sel kelamin atau yang 
terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 
Penyerbukan adalah perisliwa jatuhnya serbuk sari ke atas 
kepala putik. 
Pembuahan adalah bersatunya sel kelamin janlan dengan sel 
kelamin betina membentuk individu baru. 
Perkembangbiakan generatif dialami oleh lumbuhan berbiji. 
Perkembangbiakan generalif pad a tumbuhan lerjadi pada bunga 
dan biji. 

D { :iZ.. ~ ')i:-:;. • Kepala Putik 

Gb 25.10. Bagoan·bag•an bonga 

~ Pintar RPAL Global 
- r<..."'.'?A; .. ~., ~\~ pC..H') ... iAI~~·~.-- At~~ .... ~·~9'-·"r "'Cflo(;,, .. l 

Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga yang memiliki 
be nang sari (a/at kelamin jan tan) dan putik (a/at kelamin bet ina). 
Biji ada'lah hasil dari penyerbukan dan pembuahan serta menjadi 
alat perkembangbiakan. 
Bagian-bagian bunga, yaitu : 
- Tangkai bunga adalah bag ian yang menghubungkan bung a 

dengan batang. 
Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bung a saal masih 
kuncup. 
Mahkota bunga adalah bagian bunga paling indah yang 
berfungsi untuk melindungi putik dan benang sari kelika 
kuncup. 
Benang sari adalah alat kelamin janlan pada bunga. 
Putik adalah alai kelamin betina pada bunga. 

Benang sari lerdiri dari tangkai sari, kepala sari. dan serbuk 
sari. 
Di dalam setiap serbuh sari terdapat sel kelamin jantan atau 
spermatozoid. 
Putik lerdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. 
Bagian-bagian biji yailu : 
- Kulit biji adalah bagian biji paling luar yang berfungsi untuk 

melindungi dari kondisi lingkungan yang buruk. 
- Keping biji adalah tempal menyimpan makanan dan 

melindungi lembaga. 
- Lembaga adalah caJon tumbuhan baru yang terdiri atas bakal 

akar, bakal batang, dan bakal daun. 
- Daging biji adalah cadangan makanan bagi lembaga. 

PENYERBUKAN TUMBUHAN 
Berdasarkan asal serbuk sari, 
penyerbukan pada tumbuhan 
dapat dibedakan menjadi : 
1) Penyerbukan sendiri , yai

tu serbuk sari jatuh ke kepa
la putik bunga itu sendiri. 

2) Penyerb ukan tetangga, 
yailu serbuk sari jatuh ke 
kepala putik bunga lain, tela
pi kedua bunga tersebut 
masih satu pohon. 

3) Penyerbukan si lang, yaitu 
serbuk sari jaluh ke kepala Gb.25.11. Proses penyeroukan 
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putik bunga la1n yang berbeda pohon, tetapi masih satu Jenis. 

4) Penyerbukan bas tar, yailu serbuk sari jaluh ke kepala putik 
bunga lain yang berbeda pohon dan lidak sejenis 1etap1 masih 
satu famili. 

5) Penyerbukan buatan, yaitu penyerbukan yang dibanlu oleh 
manusia 

Proses penyerbukan pada tumbuhan dapal dibanlu oleh air. 
angin, hewan dan manusia. 
1) Hidrogami yaitu penyerbukan dengan bantuan a1r, conloh

nya penyerbukan pada ganggang air. 

2) A nemogami yailu penyerbukan dengan baluan angin, con
lohnya penyerbukan pada lanaman rumpul-rumpulan, ja
gung, dan p<'ldi. 

3) Zoidiogami yailu penyerbukan dengan banluan hewan, 
conlohnya penyerbukan pada bunga jambu, jeruk, pepaya, 
dan bunga kacang. 

4) Antropogami yailu penyerbukan dengan banluan manusia, 
contohnya penyerbukan pada lana man vanili. 

Berdasarkan jenis kelaminnya, tumbuhan dibagi menjadi dua 
macam, yailu: 
1) Tumbuhan berumah satu , artinya pada salu pohon terdapat 

bunga jantan dan bung a belina. 
2) Tumbuhan berumah dua, artinya bunga jantan dan bunga 

betina lerpisah pada pohon lain. 

Penyerbukan oleh hewan dapal dilakukan oleh serangga, kele
lawar. burung. dam bekicot. 
Ciri-ciri bunga yang penyer
bukannya dibanlu serangga 
adalah: 

- mahkola besar dan ber
warna mencolok, 

- memiliki bau yang khas, 

- menghasilkan kelenjar 
madu (nektar). 

- serbuk sarinya lengket. 
Ciri-ciri bunga yang penyer
bukannya d1bantu angin ada
lah: 

Gb 25 12. Penyerb<~~o.an denqan oantuan 
serangga. 

- mahkola keci l dan tidak berwarna mencolok, 
- serbuk sari banyak, kecil, dan ringan, 

- langka1 sari panjang, 

- kepala pullk besar dan berbulu. 

Iii :~~:~.~~~1.~~~.~1~~:1. .... ~ At... .. ~ ... ?~··r .C~t .• ~ .• ! 

- lidak memiliki kelenjar madu. 

Berdasarkan kelengkapan alai kelaminnya, bunga dibedakan 
menjadi: 

1) Bung a sempurna (lengkap) atau bunga hermafrodit ada
lah bunga yang memiliki putik dan benang sari, contohnya 
bunga mangga, bunga kacang, dan bunga jambu. 

2) Bunga tidak sempurna (tidak lengkap) adalah bunga yang 
hanya memiliki salah salu alai kelamin saja, contohnya bunga 
malai pad a jagung (bunga jantan) dan longkol jagung (bung a 
belina). 

B. PERKEMBANGBIAKA N SECARA TAK KAWIN (VEGETATIF) 

Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan adalah perkembang
biakan lanpa melalui perkawinan atau dilakukan dengan cara 
menggunakan bag ian lubuh induknya. 

A/at perkembangbiakan vegetatif adalah bagian tubuh induk 
lumbuhan yang dijadikan tumbuhan baru. 

Pembiakan vegetatif adalah memperbanyak tumbuhan dengan 
alai perkembangbiakan vegelatif . 

Perkembangbiakan vegetatif dapat dibedakan menjadi dua, yai
tu: 

PERKEMBANGBIAKAN VEGETATIF ALAMI 

a. Perkembangbiakan vegetatif a/ami adalah perkembangbiakan 
secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantu an 
manusia. 

b. Perkembangbiakan vegetalif alami antara lain der:tgan cara : 

1) Umbi Lapis 

Umbi lapis adalah bag ian dari pelepah 
daun yang benluknya berlapis-lapis 
dan berfungsi sebagai cadangan 
makanan. 

Di bagian tengah umbi lapis terdapat 
tunas (bakal lumbuhan baru) yang 
disebut siung. 
Contoh lanaman yang berkembang

Bawang merah 

biak dengan umbi lapis, yaitu bawang pulih, bawang me
rah, bunga bakung, bunga lili dan bunga tulip. 

2) Umbi Satang 

Umbi batang adalah batang yang lumbuh di dalam tanah 
dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. .... 
Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangart:j 
makanan, lerutama zat tepung. 
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Pad a kuht umbi batang terdapat mata 
tunas yang dapat tumbuh menjadi 
tumbuhan baru. 
Contoh tanaman yang berkembang
biak dengan umbi batang adalah 
kentang dan ketela rambat. 

Ken tang 
3) UmbiAkar 

Umbi akar adalah akar yang membesar untuk me-
nyimpan cadangan makanan. 
Ciri-ciri umbi akar adalah : 

umb1 tidak berbuku-buku, 
- umbi tidak memiliki mala tunas. 
- umbi tidak memiliki kuncup dan 

daun. 
WO<Iel Tunas baru tumbuh dari bag1an yang 

merupakan sisa batang. 
Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan umbi 
akar adalah ketela pohon, wortel, lobak dan dahlia. 

4) Tunas 
Tunas adalah kuncup yang tumbuh 
pada ujung batang atau ketiak daun. 
Tunas akan tumbuh men1adi tumbuh
an baru dan membentuk rumpun . 
Contoh tumbuhan yang berkem
bangbiak dengan tunas adalah bam
bu. tebu. dan pisang. 

5) Tunas Adventif 
01sebul)uga tunas daun. 
Tunas adventif adalah tunas yang 
tumbuh pad a akar dan daun 

Tunas bam\"J 

Contoh tumbuhan yang berkembang
biak dengan tunas daun adalah cocor 
bebek dan begonia. ~-41 
Contoh tumbuhan yang berkembang
biak dengan tunas akar adalah sukun, 
cemara. dan kesemek. 

Coco< bebek 

6) Rhizoma 
Disebut juga akar tinggal atau akar tongkat. 
Rhizoma adalah bagian batang yang tumbuh mendatar 
di dalam tanah yang menyerupai akar. 

Iii rt..~:.~~~L;~!~,.~~!t. ...... At. .. ~ .L"">*"'' ~it~~ .. t 

Ciri-ciri rhizoma adalah : 
- bentuk seperti akar, beruas-ruas 

seperti batang, 
- pada setiap ruas terdapat daun 

yang berubah menjadi sisik, 
- pada setiap ketiak sisik (daun) 

terdapat mala tunas. Kunyit 

Contoh tumbuhan. yang berkembangbiak dengan rhi
zoma adalah jahe, kunyit, temulawak, alang-alang , ken
cur, dan lengkuas. 

7) Geragih 
Disebut juga stolon. 
Geragih adalah batang yang menjalar 
di atas permukaan tanah. 
Tunas pada buku-buku batang yang 
menjalar akan menjadi tumbuhan ba
ru. 
Contoh tumbuhan yang berkembang-
biak dengan geragih adalah arbei, Kunyit 

stoberi, semanggi, rumput teki, dan pegagan. 

8) Membelah diri 
Perkembangbiakan membelah diri 
te~adi pad a tumbuhan tingkat rendah. 
yaitu tumbuhan bersel satu. 
Tumbuhan yang membelah diri akan 
membagi tubuhnya menjadi dua 
bagian yang sama secara langsung. 
Contoh tumbuhan yang berkembang
biak dengan membelah diri adalah 

,..., .. 
- -· v.-.-i .• . ,. ;;.1 '.: 

~·.'. "~-0 .. ·\ . 
·...v ~ . ·. · ~ . .. 

Volvox 

volvox, ganggang hijau bersel satu, dan chlamydomo
nas. 

9) Spora 
Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat 
perkembangbiakan. 
Spora terletak di dalam kotak spora •Fz 1• 
(sporangium) yang terkumpul di da
lam sorus. 
Sorus adalah kumpulan kotak spora 
yang terletak di bagian tepi bawah 
daun. _ 

Oaun fertil (subur) adalah daun yang Jamur 
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dapat menghasllkan spora. 
Pada tumbuhan paku. spora dtbentuk pada daun. 
Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora 
adalah jamur, lumut. dan paku-pakuan. 

PERKEMBANGBIAKAN VEG ETATIF BUATAN 

a. Perkembangan vegetotd buatan adalah perkembangbiakan 
secara hdak kawin pad a tu-nbuhan yang sengaJa dilakukan oleh 
manusta atau dengan h<llltuan manusta. 

b Perkembangbtakan vegAI<1ti f buatan dilakukan dengan cara : 

1) Mencangkok 
Mencangkok adalah usaha untuk mengembangbiakan 
(memperbanyflk) tumbuhan dengan cara membuat akar 
baru pada bagton batang. 
Tumbuhan yang c.lapat dtcangkok adalah tumbuhan yang 
batangnya berkavu atau berkambtum (tumbuhan dikotil). 

Syarat tumbuhan yang akan dtcangkok yaitu : 

tidak terlalu tua atau terlalu muda, 
- ukurannya ltdak terlalu bcsar. 

- batangnya lurus, 
- cabang berwarna coklat muda dan kulit mulus. 

Tujuan mencangkok adalah · 
- mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama 

persis dengan induknya, 
- agar tumbuhan baru cepat berbuah. 
Contoh tumbuhan buah-buahan yang dapat dicangkok 
adalah mangga srikaya, kedondong, rambutan, jeruk, 

dan jambu air. 
Contoh beberapa tanaman l1ias yang dapat dicangkok 
yai tu bunga soka, bunga nusa indah, dan bunga melati . 

Keuntungar. dan kerugian mencangkok yaitu : 

1. Dapat dipilih sifat yang dikehendaki.l 1. 
2. Tanaman hasil cangkokan cepat 2. 

menghasilkan. 
3. Sifat tanaman cangkokan sama I 3. 

Sedikit menghasilkan tanaman baru. 
Memiliki akar yang kura11g kuat (akar 
serabut) sehingga mudah roboh. 
Tanaman induk akan rusak jika 
terlalu banyak dicangkok. dengan induknya. 

4. Cepat berbuah. 4. Tumbuhan terlalu besar dan rimbun 

5. Mutu buahnya sama dengan induk· 
nya. 

daunnya. 

.1. ., / ~ Iii Pintar RPAL Global 
7\...•H~?'-htH oH\ p ...... ')c.l_r.l.,., .. ,, r'\tnu\. ........ ~''-?"' ' ,.. ,f..:Jt("(;..tt 

~
~);; 

~ 

; 

Langkah-langkah mencangkok yaitu : 
- menguliti bagian batang tumbuhan . 
- membersihkan kambiumnya. 

- menutupi batang yang Ieiah bersih dari kulit dan 
kambium dengan tanah subur. 

- membungkus batang yang sudah ditutup tanah de· 
ngan plasti atau sabut kelapa, lalu diikat erat. 

Gb 25 13. Mencang<ok 

2) Stek 

Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan me
nan am potongan bagian tertentu dari tanaman. 
Ada tiga macam stek, yaitu stek batang, stek daun, dan 
stek akar. 
Stek batang adalah cara memperbanyak tumbuhan de· 
ngan menanam potongal") batang atau ranting yang ada 
mala tunasnya. 

Contoh tumbuhan yang dapat distek batang yaitu ketela 
pohon. tebu, sirih, dan bunga sepatu. 

Gb.25. 14. Stek batang. 

Stek daun adalah cara memperbanyak tumbuhan 
dengan menanam potongan atau helaian daun. 

Contoh tumbuhan yang dapat distek daun yaitu cocor 
bebek, begonia, dan sania. 

Stek akar adalah cara memperbanyak tumbuha~ 
dengan menanam potongan akar. 1.0 

Contoh tumbuhan yang dapat distek akar yaitu sukun, 
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jambu biji, cemara. dan kersen. 
Keuntungan stek yaitu mempercepat tumbuhan menjadi 
banyak. 

3) Merunduk 
Merunduk adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan 
membengkokkan sebagian batang atau ranting dan 
menguburnya ke dalam tanah . 
Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara 
merunduk adalah tumbuhan yang memiliki batang men
julur dan berbuku-buku. 
Contoh turnbuhan yang dikembangbiakan dengan cara 
merunduk adalah ape!, alamanda, selada air, dan 
bougenvil. 
Langkah-langkah merunduk yaitu : 
- mengerat sedikit batang tumbuhan yang akan dikem-

bangbiakan, 
- merundukkan atau melengkungkan batang ke tanah, 
- menimbun bag ian yang telah dike rat dengan tanah, 
- menyiram tanah secara teratur agar tetap lembap 

hingga tumbuh tanaman baru. 

4) Menempel 
Disebut juga okulasi. 
Menempel adalah cara memperbanyak tumbuhan de
ngan menempelkan tunas muda pada ranting atau ba
tang tumbuhan induk yang lain. 

I 
' . 

. . 

. 
Gb.25.14. Menempel 

Tujuan menempel (okulasi) adalah menggabungkan dua 
sifat tanaman berbeda sehingga mendapat tumbuhan 
baru yang sifatnya l~bih baik dari induknya. 
Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan cara 
menempel adalah mangga, jeruk, rambutan, nangka, dan 
durian. 
Okulasi dapat dilakukan dengan dua car'a, yaitu : 

Lirm Pintar RPAL Global 
- R.~.,L.. ........ p_,.w ..... ~ A/-.. .t-."'Jt.--1' G~..i 

- menyambung batang, 
- menempel kulit batang pada batang lain. 
Langkah-langkah okulasi yaitu : 

- membuat keratan pada kulit batang tumbuhan yang 
akan ditempel, 

- mengambil mata tunas tumbuhan lain yang akan 
ditempel (ukuran sama dengan keratan). 

- Menempelkan mala tunas pada tumbuhan yang telah 
dikerat, 

- mengikat erat-erat mata tunas yang telah ditempel, 
- memotong bagian atas tanaman yang ditempel jika 

sudah tumbuh mata tunas. 

5) Menyambung 

Disebut juga mengel en a tau kopulasi 
Menyambung adalah cara memperbanyak tumbuhan 
dengan menggabungkan batang bawah dengan batang 
atas dari tumbuhan berbeda sehingga diperoleh tanam
an baru . 

Tujuan menyambung sama dengan menempel. 
Tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan 
sekeluarga, misalnya tomat dengan terus. 
Contoh tumbuhan yang dapat disambung adalah jeruk, 
jambu, dan durian. 

~ 
Gb.25.15. Menyambung • 

8) Kultur jaringan 

Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan 
dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan 
media yang khusus. 
Kultur jaringan akan menghasilkan tumbuhan baru yang 
sama dengan induknya tanpa menimbulkan dampak 
negatif pada lingkungan. 

Beberapa keuntungan vegetatifbuatan adalah : 
Sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan 
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Traoskrip Wawancara deogao Guru 

Pertanyaan: Assalamua1aikum Wr. Wb. Ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan 
pak Ade disekolah. Bagaiaman perbandingan perolehan nilai USBN antara nilai 
IP A, Bahasa Indonesia dan Matematikah. 

Jawaban : Baik saya akan menjawab pertanyaannya. Perbandingan nilai antara 
Maternatika, Bahasa Indonesia dan Matematika kalau saya perhatikan dari tahun 
ketahun selalu mengalami perubahan. Adapun urutannya Bahasa Indonesia 
merupakan Nilai tertinggi, kernudian IPA dan Maternatika nilainya paling 
Rendah. 

Pertanyaan : Ada beberapa buku sumber IPA yang digunakan sekolah, buku 
sumber apa saja yang di gunakan Pak Ade? 

Jawaban: Buku sumber yang saya gunakan itu ada tiga. Yang pertarna saya 
gunaka buku dari BSE, baik yang cetaknya rnaupun yang elektronik, buku itu ada 
dikomputer saya. Yang kedua buku dari Erlangga buku sain. Yang ketiga karena 
sekolah menggunakan kurikulurn 2013 jadi saya menggunakan buku Tema. 

Pcrtanyaan: Kalau LKS? 

Jawaban: Kebetulan saya tidak menggunakan LKS. 

Pertanyaan: Selain buku sumber bila terdapat rnateri yang dibutuhkan 
menggunakan materi dari mana? 

Jawaban: saya menggunakan materi yang dibahas di KKG. Hasil KKG terdapat 
beberapa paket materi. Selain itu mengambil dari internet. Brosing, bisa 
mengambi l beberapa paket untuk soal latihan. 

Pertanyaan: Kalau ada kesulitan terhadap isi buku umpanya ada rnasalah di isi 
buku apakah pak Ade rnenggunakan RP AL? 

Jawaban: Kebetulan saya memiliki buku itu. Jadi saya sering rnenggunakan buku 
itu. Karena rangkumannya lengkap. Sebagai pegangan buku. 

Pertanyaan: Kalau buku sumber untuk persiapan USBN menggunakan buku apa? 

Jawaban: kalau persiapan USBN biasanya rnenggunakan buku persiapan yang 
sesuai kisi-kisi USBN seperti detik-detik ada buku yang dari Erlangga 

Pertanyaan: Bagai mana kesan-kesan pelajaran TPA? 

Jawaban: saya sendiri selarna tiga tahun rnengajar saya lebih rnenyukai pelajaran 
IPA. 
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Foto-foto SDN Babakao Sioyar 
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Foto-foto SDN 124 Hanura 
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Foto SDN Rancabolang 
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SON 076 Sukajadi 
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Kegiatan Wawancara Dengan Guru 
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Kegiatan Uji Objektifitas Terhadap Siswa 
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Kegiatan FGD Gugus 27 
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Jawablah Pertanyaan eli bawah ini ! 

I. Amati Gam bar! Gam bar tumbuhan apa saja yang terdapat pada gam bar 

tersebut? J"''na. ~(J..\1-~0.l'' \1\e\ <A\1 C'ltl\t)to\ '"') " ~'' , WOf-\e\ 

2. Berdasarkan gambar, sebutkan cara perkembangbiakan tanaman tersebut! 
y..'nQ, L \YI~t.\li\\0 1 a~~r ~ i1 ~-;'·'' ) F...AtN!t' t-~? ,~,., ~·}. · ~ ~.:.1 ,~1'4! u""''P\ \o..~\~ ') 

~\ \"' Jj\ ') ,·# , -c\. 1 \ ·,. ' 'v i-"f' I ~:.~ ,9)'"? J '' •:l\ -\t.\ I_~· c.\~\IJ\ \}\'\ \.) \ "-'('()\) 

Bacalah buku halaman 173 dan 174. Kemudianjawablah soal berikut ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buata n? 
CC\1\o ·\n "''"'~O.~"' \ <.'' ~\, 

2. Apa yang dimaksud penyerbuka.J? Antrofogami? 
~e.\1~tt'o~V\'&-~~ •· .. N n.,l t:j) &tb"" l"~V o\~~\1 t.•tn•vo:,tq 

3. Apa perbedaan penyerbukan hidrogami dan penyerbukan buatan? 
\)J\Hi)~~bv\rii'IY\ \),,, ·J;,.·\ , \_{')q ,, !?1\"\k) .v(· 'pw\,•) l 

4. Baca buku haJaman 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak? L 1"1'nl C\l-' C\ {' 

43477.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



160 

1. Amati Gambar! Gam bar tumbuhan apa saja yang terdapat pada gam bar 

tersebut? ja.~}i?., 'oo .. wo,\1~ Me~ 'T" ·, c-.·.~- <:j,\-0 ;-9' WP~~ Q I 

Bacalah buku halaman 173 dan 174. Kemudianjawablah soal berikut iru ! 

1. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buatan? f.· e fl!,:)i:>t \.--,~, \;,.('\ r'- b\iC\~ 0\\\ y <:. iC~' 
\o(.\\1 \'J \'1\0\ (),.,c) \f\ . ,) 

2. Apa yang dimaksud penyerb~kan Antrofogami? pE>P'j~t'H ·'r0 \\ -.--\tofl:}~f\ t ... "t('\\\\:~l (j 
a>n te!> '<"· .\c, ro_ rr-.c\ ,.., -l~ n G \\ 

3. Apa perbedaan penyerbukan hidrogami dan penyerbukan buatan? pt>\')t)~,t \:tt.!kr·..r \::uc;.~c\\ 
vo.rar\\ bo.\1~ V {"fl(\ 8 \.. '0. \(\• ~e{t v 1 ?€t\V~~ b\ ·~ t 1' cl\?f'OC,~ ~c t \!'~ \(•., .:;- ' .., ..) 

cc· r~o\1-\c·· r·-c,\ \tf· 

4. Baca buku halaman 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak? i.J1'"r1 b1 o.\c:c-~r 
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Jawablah Pertanyaan di bawah ini ! 

1. Amati Gam bar! Gam bar tumbuhan apa saja yang terdapat pada gam bar 

tersebut? :JAH<?,. Bc~ll~L Sl\~~0119 dou Wortet 

2. Berdasarkan gambar, sebutkan cara perkembangbiakan tanaman tersebut! 

"Qdre \11?10\\J\ a~dr ~~I'Xd<ad' 
Bowon0 ffie1o\u1 Ulllbr lo~>,.s 
S tng~on~ Netolvi Umo bo~O") 
UJortet tv~ -etatu\ UYYlb of:ar· 

Bacalah buku halaman 173 dan 17 4. Kemudian jawablah soal berikut ini ! 

. 
1. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buatan? !JOn~ d1 6Jmv Q)Qh mctOVS l 0 

2. Apa yang dimaksud penyerbukan antrofogami? daw:m \::x:lnt\)(10 M00\).(l0 CC{)tohYl~C1 
-ranoma n VoflQL; 

3. Apa perbedaan penyerbukan antropogami dan penyerb4kan buatan? 
\-e'l~E>rh\J\:::o~ ~~n d\ bqmu C)\Qh n,af)lJSto }::cHolJ P@fi8Etb\ll::Cil') 
h 'd \o<2PO'h o\ bantu C\Ph C\lorn 

4. Baca buku halaman 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak? 

l)mb~ AkRr 
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Jawablah Pertanyaan di bawah ini ! 

1. Arnati Gam bar! Gam bar tumbuhan apa saja yang terdapat pada gambar 

tersebut? :>a"'e .~w~~ M~l~Yt, Q,\~~\on~, CaY\ wor-\e.\ 

2. Berdasarkan gambar, sebutkan cara perkembangbiakan tanaman tersebut! 

]a~t- (~e.\a\u·, ~~~\ -tlY\~~~ ~o.W0\1~ Mtf~\, lMt.\a\\.1:\ \JM'Pi . \~fiS) 
l2>\~'tol'~ (1V't.\~\v, u~V>\ \x;\\~1'~) v..>Ot~\ Lf"t\a\v' uM'o\ ()'far) 

Bacalah buku halaman 173 dan 174. Kemudian jawablah soal berikut ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buatanf\o,Y.C\M~Y\ ~~N-\\ 

2. Apa yang dimaksud penyerbukan antrofogami?~Yl~\>\J~Y\ W~ff\G\ ~~ tl\b£\o\-o 
c\t'n MaY\\lS\C\ 

3. Apa perbedaan penyerbukan antropogami dan penyerbukan buatan? 

<ytn'j~t\>\lWY'I ,-\t\oYl'')"' , l?>eJ,~Ir\ , ~\\~"'C) • cbY' \>u~ \an 

4. Baca buku halarnan 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak? Uf'\\>, a.~~ 
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Jawablah Pertanyaan di bawah ini ! 

1. Amati Gam bar! Gambar tumbuhan apa saja yang terdapat pada gam bar 

tersebut? ~a\-.e .'oo.wot'~ ""e~'h, S\r~s~ot'~, w~~ \-€\ 

2. Berdasarkan gambar, sebutkan cara perkembangbiakan tanaman tersebut! 

pak\ce~ bel~ b~o. \:.o.h tp ~e. fv'e\o.\u' o.kaR. 

?eR\c el"\ bah~ 'b\ ()\c Cll'\ CO\~ ~on<\, Me\o. \u\ 'oo.\o.~. 
fer.\<t-N'A<:.\l'\~ \ooY:o.r-. ~~O.fl~ f<e\~\.. f\'le\Q\ui Q."{coR -

Pffi~ e~b~ 'Po \co'"' worz\e\ ""e\b.\~' a \co.\'2.. 
Bacalah buku halaman 173 dan 174. Kemudianjawablah soal berikut ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buatan?~~ep.\,u\c.O.n 'ou<\\<l.n ~tl~ di bt\ntU 
'MC!.\"'US\C\. 

2. Apa yang dimaksud penyerbukan antrofogami??e\'\~et\bu~~t'\ de~C'\'1'\ M.tXr'lv.~\<\ 

Gonfohn~~ \o.\lof'-\cm Vo.ne\i 

3. Apa perbedaan penyerbukan antropogami dan penyerbukan buatan? ~n(}e~bu \<o 1'\ ~uQ t<llh 

~5 d\ bo.n{u ~anu~\o.,\E!\C1?i ~e~PRbu¥cY\ detl0(:\Y'\ Met~us.\QJ con\~ht\Uo 
\~ro"'~V'I VClnek o 

4. Baca buku halaman 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak?UMbi bake1'A. 
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Jawab1ah Pertanyaan di bawah ini! 

1. Amati Gam bar! Gam bar tumbuhan apa saja yang terdapat pada gam bar 
tersebut? y:J'hQ, roh>Ot~, 9>1~):::019, cbn I;X)~Q\ 

2. Berdasarkan gam bar, sebutkan cara perkembangbiakan tanarnan tersebut! 
.)JnQ (llQ\O\Ui c\-<0) hnC?9aL 
BallJ)\"Q nw.\a\u·\ Utn~ \<Yfi<.S 
s.,~\<Org me\a\Ul 'oa\-Cng 
SQ~all§ Ubr\Ql 1\lep\ui \1-rob\ a\<or 

Bacalah buku halaman 173 dan 174. Kemudianjawablah soal berikut ini! 

g. ·o 
1. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buatan?~l"'Q di e:ao\·\J o.en mQf\\1 

1 

2. Apa yang dimaksud penyerbukan antrofogami?d~'O eon\-000 'f(lQOUS.iO cO~\On ~ 
·lan::nv'(ln proli 

3. Apa perbedaan penyerbukan antropogarni dan penyerbukan buatan? 
PeP40"'G'J\.Yo.n &.~\~ dt fun\\) oe!n t'()QnU~\o 
\-<U\OU fQn!@\J\<On h (:1\il;)Qm\ d1 furW,b o.c<.'h o \~rn 

4. Baca buku halaman 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak? 

L..lfnb\ d\.o<o.r 
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Jawablah Pertanyaan di bawah ini! 

1. Amati Gam bar! Gam bar tumbuhan apa saja yang terdapat pada gam bar 

tersebut? Jnhr: ., l..t'll)-)~r~ '' t"t~h, C:1f'\.~'r<o0c; " dan I.Voqel 

2. Berdasarkan gambar, sebutkan cara perkembangbiakan tanaman tersebut! 

Joh~ .... ( r'f'tlU\•J 1 1\~t~r .i·0.;·:·r• · ~cwo0g rn~roh ( lf'rlo'u' umb1 lopr~) 
S• f'j~0°) ( rnrlolul '-'f' ~· 'co 1r '.) ') \Jc-1 ~.c' ( n ,.. .<",1~1· urnb, C\x'lr ') 

Bacalah buku halaman 173 dan 174. Kemudianjawablah soal berikut ini! 

I. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buatan? ·ran~.., rf"1f"' 1..,,.,r 11 

2. Apa yang dimaksud penyerbukan antrofogami? rf'j€1 bl~'V . •i'•l r " j"' ~: 
o\~~ ,,1(1,,,,~, 1 

I 
·j r "I( • I l 

3. Apa perbedaan penyerbukan antropogami dan penyerbukan buatan? 

~ '~ r I ' I ' f ' ~ r{ I . , ' 

4. Baca buku halaman 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak? 
I 

I I , I,.,' 
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1. Amati Gam bar! Gam bar tumbuhan apa saj a yang terdapat pada gam bar 

tersebut? jO.he \ \)cxw~ Me~o I,, ~ \C\~ \<-of\~ ' wo<'-\..e \ 

Bacalah buku halaman 173 dan 174. Kemudianjawablah soal berikut inj! 

1. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan buatan? f &t'.'je r 'ou~f"l \,vO\.~ VG'II,3 d' 
.\oO\. n.\v tNA. N.~ '~ 

2. Apa yang dimaksud penyerbukan antrofogami? peA~e.r'ou\::.o.J\ den~O'\.<\ ~CA(\~\~ 
C:O \\-\() h_ ~0\J'(\Odl ~ f\(? \ t · 

3. Apa perbedaan pcnyerbukan antropogami dan penyerbukan buatan? fe.f\~e.f~v~0\0 'olC 
-k\.f 'l' yCAf)gc\ tbM.tu ~IVA\~ .\.e.~\ pQ.,C\\jQ{'bV~JI. deD<jOV\ f'f'O..\'\V9 
0\. Cbf\.~ ~CA.J\-\..c f\. Q.ll 

4. Baca buku halaman 176! Melaui apa ketela pohon berkembangbiak? vf'f\'o lO\..~f 
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........_ KEtvlENTERJI\N RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKA!'lGTINGGI 
.-.. -..... 
$ 

UN IVERSITAS TCRBUKA 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Jolnn Cabe Ray:~, Pondok Cnbe. Pamul:lng. Tangerang Sclotan 1541 R 

Telepon: 02 1-7490941 (Hw11ing) 
Faksimile: 02 1-7490 14 7 (Bagi<~n Umum), 021-7434290 (Sekrela ris Rektor) 

LDmon: www.tll.ac.id 

KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR: 7S-;h /UN31.FAK. l/HK/2018 

TENTANG 

PENETAPAN KOMISI PENGUJI TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER 
MAHASISWA S2 UPBJJ-UT BANDUNG 

Menimbang 

Mengingat 

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN DASAR 
MASA REGISTRASI 2017/2018 .2 (2018. 1) 

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS TERBUKA 

a. bahwa Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
adalah salah satu persyaratan yang diharuskan bagi 
mahasiswa S2 UPBJJ-UT Bandung Program Magister 
Pendidikan Dasar untuk meraih gelar Strata Dua; 

b. bahwa agar kualitas Ujian Sidang Tugas Akhir Program 
Magister (TA PM) mahasiswa sesuai dengan kompetensi 
kajian keilmuan yang diharapkan, maka mahasiswa harus 
diuji oleh Komisi Penguji yang berkualifikasi; 

c. bah wa seh ubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, 
perlu ditunjuk Komisi Penguji Tugas Akhi r Program Magister 
(TAPM) Mahasiswa S2 UPBJJ-UT Bandung Program Magister 
Pendid ikan Dasar Universitas Terbuka Masa Registrasi 
20 17/2018.2 (20 18.1). 

l. Und ang Undang Republik Indonesia: 
a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 
b . Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 
c. Nomor 12 tahun 2012 ten tang Pendidikan Tinggi; 

f 
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2. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia: 

a . Nomor 19 Tahun 2005 tcntang Standar Nasional Pendid ikan; 
b . Nomor 4 Tahun 20 l 4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
c . Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidik an; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia: 

a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi 
Kabinet Kerja; 

b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi , 
dan Pendidikan Tinggi; 

4. Keputusan Presiden Repub)ik indonesia : 
a. Nomor 41 Tahun 1984 ten tang Pendidikan Universitas 

Terbuka; 
b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan 

Presiden tentang tentang Susunan Organisasi 
Universitasj lnstitut Negeri; 

d. Nomor 121/P/2014 tentang pembentukan Kementerian dan 
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-20 19; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Ke budayaa n Nomor l 09 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh 
pada Pendidikan Tingg1; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
0564/U j 1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh, 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidi~an Tinggi: 
a. Nomor 44 Ta hun 2015 tentang Standar Nasion a l Pendidikan 

Tinggi; 
b. Nomor 16 Tahun 2017 ten tang Organisasi Tata Kerja 

Universitas Terbuka; 
c. Nomor 84 Tahun 2017 tcntang Statuta Universitas Terbuka; 

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : 
a. Nomor 339/M/KPT/KP/2017 tentang Pengangkatan 

Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor 
Universitas Terbuka Periode 20 17-202 1; 

b. Nomor 189/MPK/UN31/KEP/2018 tentang Pengangkatan 
Drs. Udan Kusmawan, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univer sitas Terbuka Periode 
2017 - 202 1; 

,. 
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MEMUTUSKAN : 

Menunjuk Komisi Penguji 1'ugas Akhir Program Mdgister (TAPM) 
Mahasiswa S2 UPBJJ-UT Bandung Program Magister Pendidikan 
Dasar untuk melaksanakan Ujian Sidang pada hari Sabtu dan 
Minggu tanggal 30 Juni dan 01 Juli 20 18, dengan susunan 
sebagaimana tercantum daJam Lampiran Keputusan ini. 

Susunan Komisi Penguji terdiri atas: 
1. Ketua Komisi Penguji , yaitu Dekan FKIP, Kapus P4s, Penanggung 

Jawab Bidang P4s, Ketua Pascasarjana yang relevan atau Kepala 
UPBJJ-UT Bandung. Ketua Komisi Penguji bertugas memimpin 
ujian sidang, memimpin rapat penentuan kelulusan dan 
mengumumkan hasil ujian sidang. Ketua Komisi Penguji dapat 
mengajukan pertanyaan daJam ujian sidang, tetapi tidak 
memberikan peniJaian. 

2. Dua orang Pembimbing yang masing-masing secara perseorangan 
mempunyai tugas dan kewenangan memberikan penilaian atas 
TAPM pada Ujian Sidang. 

3. Penguji AhJi diusuJkan oleh Ketua Pascasarjana yang relevan 
atau KepaJa UPBJJ-UT Bandung dan disetujui oleh Dekan FKIP
UT. Penguji Ahli dapat berasal dari dalam atau luar UT dan 
harus mernpunyai kepakaran sesuai dengan materi yang akan 
diuji. Penguji Ahli mempunyai tugas dan kewenangan untuk 
memberikan peniJaian atas TAPM maupun atas kemampuan 
Kandidat Magister dalam mempertahankan TAPM pad a uj ian 
sidang. 

4. Sekretarjs Komisi adalah Ketua Pascasarjana atau Staf Edukatif 
yang ditugasi untuk mencatat masukan dari para Penguji dan 
tanggapan yang disampaikan Kandidat Magister, menghimpun 
penilaian, mencatat hal-hal penting yang muncul dalam ujian 
sidang dan mengisi Ber1ta Acara Rapat Penentuan Kelulusan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penguji dibantu oleh 
Sekretariat dalam hal penyiapan kelengkapan dokumen Ujian 
Sidang yang mencakup: 
1. F'ormulir Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sidang. 
2. Formulir Hasil Penilaian Ujian Sidang da.ri masing-masing 

Penguji 
3. Formulir Rekapitulasi Nilai Ujian Sidang TAPM 
4. Formulir Saran Perbaika n TAPM 

.. t 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penguji TAPM bertanggung 
jawab kepada Dekan FKJP Universitas Terbuka. 

Biaya pelak sanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran 
UPBJJ-UT Bandung yang sesuai. 

Keputu san ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
perubahan sebagaimana mestinya. 

: Tangerang Selatan 

: 2 1 JUN 2018 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKUl.TAS KEGURUAN DAN ILMU PENDrDJKAN UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : ~~ IUlol3l.FAK.liHKI2018 

T ANGGAL : 2 1 JUN 2018 
DAFTAR KOMISI P ENGUJI TUGA.S A.KHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

MAHASISWA 52 UPBJJ-UT BANDUNG PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN DASAR 
MASA REGISTRASJ 2017 /2018.2 (2018.1) 

NAMA I NIM JUDUL TAPM 
PEMBIMB lNG I PEMBIMBING ll 

PENGUJI AHLI 
NO. I PENGUJl 1 I PENGUJI II 

Efektifitas Model Pembclajaran 

Jajang Sudinnan 
Berbasis Masalah (PBM) terhadap Prof. Dr. M. Syaom 

Titi Chandrawati , Prof. Dr. St. Budi 
l Kemampuan Pemahaman dan Bartiana, M.Pd., 

NlM. 500638911 M.Ed., Ph.D. Waluya, M.Si 
Dispos1si Matemaus S1swa Sekolah M.T. 

Dasar pada Pembelajaran Matcmatika 

Penerapan Model Pembelajaran 
Multiliterasi untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpik.ir K.ritis dan Prof. Dr. M. Syaom 

lis Kustiawat.i K.aTakter Siswa Sekolah Dasar Titi Chandrawati , Prof. Dr. St. Budi 
2 NIM. 500638857 (Penelitian Kuasi Eksperimen di Kelas 

Barliana, M .Pd., 
M.Ed., Ph.D. Waluya, M.Si 

M.T. 
VI SON Sek<..rwangi, Kecamata.n 
Soreang, Kabupaten bandung, Jawa 

Barat) 

Efektivitas P1~nggunaan Model 
Prof. Dr. M. Syaom Dr. Dodi 

3 
Restu Tresnawati Problem-Bast~d Learning Terhadap BarUana. M.Pd ., Sukmayadi, 

Prof. Dr . Sl. Budi 

NtM. 500638982 Kemampuan Berpikir Kritis dan Self- Waluya, M.Si 

Efficacy Siswa Sekolah Dasar 
M.T. M.Sc.Ed. 

Agus Muh1din 
Miskonseps1 Buku I PA SO Kelas VI di Prof. Dr. M. Syaom 

Dr. lr. Amalia Prof. Dr. St. Budi 

I 4 NIM. 500638785 
Kota Bandung pada Materi Barhana. M. Pd ., 

Sapriati, M.A. Waluya, M.Si 
Perkembangbiakan Tumbuhan M.T. 

KETUA KOMJSI 

Dr. lr. Amalia 

Sapriati, M.A. 

Dr. lr. Amalia 
Sapriati, M.A. 

Dr. Jr. Amalia 
Sapriati, M.A. 

Drs. Enang 
Rusyana, M. Pd 

SEKRETARIS 

Drs. Ruganda , M.Pd . 

I 

Drs. Ruganda, M.Pd. 

Drs. Ruganda, M.Pd. 

Angga Sucitra 
Hendrayana, S.E .. 

M.Si. 

..... 
'-I ..... 
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6 
Ratna 

NIM. 500638531 

lroplementasl Pendidikan Karakter 
melalui Keterampilan Menulis dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia di 
Sekolah Dasar Negeri Cingcin 0 l 

Dr. H. Moh. Uzer 
Usman. M.Pd 

Dr. Suratinah, 
MS.Ed. 

Prof. Dr. St. Budi 
Waluya, M.Si 

Drs. Enang 
Rusyana, M.Pd 

Angga Sucitra 
Hendrayana, S.E .. 

M .St. 

~~ ~------~--------------~-------T--------j-------~------r-------~ 

7 
Triyani 

NTM. 500639074 

Kontribusi Jklim Organisasi Sekolah. 
dan Motivasi Kerja Guru terhadap 
Kinerja Guru. Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan !bun Kabupaten Bandung 

Dr. Nugraha 
Suharto, M.Pd. 

Mohamad Toha. 
M .Ed ., Ph.D 

Prof. Dr. St. Budi 
Waluya, M.Si 

Drs. Enang 
Rusyana. M.Pd 

Angga Sucitra 
Hendrayana, S.E .. 

M.Si. 

.... ...., 
N 
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Saran Perbaikan TAPM untuk Mahasiswa : 

Nama 

NIM 

: Agus Muhidin 

: 500638785 

: Magister Pendidikan Dasar (Reguler) 

173 
Lampiran 

Program Studi 

Judul TAPM : Miskonsepsi Buku IP A SO Kelas VI di Kota Bandung pada Materi 
Perkembangbiakan Tumbuhan 

Adalah sebagai berikut: 

.~ ... ~ Mlh# :7. ~U.~ _l ~'".i.sBt-~ :0~~ . . . . ... . . 

.~.: .... ~~~· ...... ~~-~----~---~---·~·-···~·-·········~~-~~---··~---~---~--~~ 
····~~t<aJ:l~~ \'~~~~.~~~~- l.ld.:: .l::<:'~~.'YTl'''"'"'f5i 

....................... ~~----~0.~---~·-········~~~---~---~5! ..... ~.~-~~·-···· · ··· 
~. : ... ??.~ ... l .... ~ ... ~.N ..... ~~----~----~······~-~- ---·~-~-----·~-~ 
........ ~~---~---·~---~·-···~---~~: ... ~---~--~~0~ ..... ~~----~~ .. it. ... ~tA b~ . 
t- --~~(111<~ -~~~1-· -~tS;i.Q~~~ ~~~L-········· ~-
···············-~····································:················ ··············- ~·-···-~·-······-~·-···-~ 

1),,-J/~ . .' ~ ~ IVVL~ f> vJ2<M 1 - S dJ'$evhP~ cWvvn ~ 
.............. ":.~C:.~~1f.~.~ ......................................... ... .. .... .................... ... ....... (}:.:.:'\ ... ~················ ·· ··········· . 

(k ......... ~·*-···~-~ .... 7. .. ~---~-~---·~~~ ...... ~-~~ 
............ ~·····~····················· .......................................................................................... . 

rUf7tu1l,. tt> & APNno-. . 7: ............... .. .............. .'.1}:-:-:.::.: ~-~ ............................................................................................................ . 

Bandung,30Juni 2018 
Pembimbing II , 

Dr. Ir. Amalia Sapriati, M.A. 
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Saran Perbaikan T APM untuk Mahasiswa: 

Nama 

N I M 

: Agus Muhidin 

: 500638785 

: Magister Pendidikan Dasar (Reguler) 

174 
Lamp iran 

Program Studi 

Judul TAPM : Miskonsepsi Buku IP A SD Kelas VI di Kota Bandung pada Materi 
Perkembangbiakan Turnbuhan 

Adalah sebagai berikut: 

<t;~::""f:J!i<: ·~:- ... ;j.·:···T ... .... . ~ . . . : . . ....... ·: ·;, . . ·: . . 
...................... l.~ .... -k'IJ·····U,f.. ..... ~.4, ..... ~ ... m.~kS'.q~ ....... ((~ .. f?.~~~······ ·· 
.2..: .. .!f..iw41..f'=%£. .. p.u.4 .. ~.~·::t:···!'./<l~ .. :~7A?f.4.:~ . 
. ~: ... ~; .. ~ ... 1r.r.«?J.~!~t1!~ ... ~ ..... ~( . .!f!. ..... ~~: ....... ~ ..... .... ...... ...... ... ........ ... .. ..... ........ ... ........... . 

Bandung,30Juni2018 
Ketua Komisi , 

Drs. Enang Rusyana, M.Pd 
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Lampiran 
Saran Perbaikan T APM untuk Mahasiswa: 

Nama 

N I M 

Program Studi 

Judul TAPM 

: Agus Muhidin 

: 500638785 

: Magister Pendidikan Dasar (Reguler) 

: Miskonsepsi Buku IP A SO Kelas VI di Kota Bandung pada Materi 
Perkembangbiakan Tumbuhan 

Adalah sebagai berikut: 

····:r:· ····~~~C:j~······klrJ2V~-f,:. .... [&J'Jfr········'1!~6~···················· ( -., ~ v ·; ~ ' 
····· ····· ···· ···~~········ ··· ····················· ···· ······ ··· ······················\:········ ······· ········ ·· ·· ········· · ·· · ·········· ··· ······ 

............... :f.7\!)~ ..... '!?~~ .... ~ ........ 0. .. ~.~ . .Jf···· ·(J·:~?~ ... . 

.................. Y..~/:1. ..... D..~ ... f]!r::)j?.?1:.!~ .............................. ..... ...................... . 
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....................... ~.~ ....... ~ ..... !~?.>~~ ............................................. . 
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········zi····· .. ····~~-·ii~~~·;······J'1f7i~········(r~·······fi:-~u·w··~········ ............. (······B .................................................................................................. ;······························· 
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Bandung, 30 Juni 20 18 
Pembimbing I, 

Prof. Dr. M. Syaom Barliana, M.Pd., M.T. 
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Lampiran 

Saran Perbaikan T APM untuk Mahasiswa: 

Nama 

NlM 

Program Studi 

Judul TAPM 

: Agus Muhidin 

: 500638785 

: Magister Pendidikan Dasar (Reguler) 

: Miskonsepsi Buku IPA SO Kelas VI di Kota Bandung pada Materi 
Perkembangbiakan Tumbuhan 

Bandun~ 30 Juni2018 
Penguji Ahli, 

~ 
Prof. ~~SI. Budi Waluya, M.Si 
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