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Abstract 

The aim of this research is to 1) Accelerated Learning Included By Discovery (ALID) 

learning model on students desire on main material about motion in plant, 2) Accelerated 

Learning Included By Discovery (ALID) on student achievement on main material about 

motion in plant. This research was categorized as a quasi experiment with nonequivalent 

control group design. The population of this research is VIII grade students of MTs 

Wathoniyah Islamiyah Kebumen consist of four classes. The selection of research samples 

was conducted by using purposive sampling technique. The samples of this research were 

the students of VIII A as experiment group and VIII B as control group. The data were 

collected through test and desire questionnaire. The data were analyzed using the 

independent sample t-test for students achievement and Mann Whitney U test for students 

desire. The result of this research showed that 1) Accelerated Learning Included By 

Discovery (ALID) is not effective for students desire in Science Biology. Based on the result 

of Mann Whitney U test showed that p-value 0,074 (>0,05). 2) Accelerated Learning 

Included By Discovery (ALID) is effective for students achievement in Science Biology. The 

result of the post-test showed that t-count 6,800 (>1,69) with p-value (sig) 0,000 (<0,05). 

Keyword: Accelerated Learning Included By Discovery (ALID),  Desire and Achievement. 

Pendahuluan 

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia merdeka yaitu mencerdaskan bangsa. 

Sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut, maka pendidikan 

merupakan hal yang harus mendapat prioritas (Supardi, 2012: 112). Pendidikan 

merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan bangsa dan arah bangsa ke 

depannya tergantung pada arah dan proses pendidikan serta wajah-wajah siswa saat ini 

(Komite Nasional Pendidikan, 2014: 1). 

Proses pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembelajaran siswa untuk 

membentuk kepribadian dan menciptakan integritas dirinya sendiri. Oleh karena itu, 

pendidikan memerlukan orientasi dan arah yang jelas sesuai cita-cita bangsa. Itulah 

sebabnya dalam implementasi pendidikan seharusnya tidak sekedar mendidik seseorang 

dari sisi intelektualnya, akan tetapi juga kepribadian, etika, dan estetika dari dalam 
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potensi diri siswa (Komite Nasional Pendidikan, 2014: 1-2). Pada prinsipnya 

pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. 

Pembelajaran merupakan upaya guru untuk membantu siswa melakukan kegiatan 

belajar secara aktif (Budimansyah, 2003: 4).  

Menurut Silberman (2001) dalam Priyayi, dkk (2014: 2) mengatakan bahwa 

kenyataan yang sering dijumpai di sekolah-sekolah sekarang, kegiatan pembelajaran 

belum sesuai dengan prinsip pembelajaran, dimana guru berupaya membantu siswa 

belajar secara aktif. Hal ini senada dengan hasil observasi dan wawancara di MTs 

Wathoniyah Islamiyah Kebumen pada tanggal 24 Januari 2015 tahun ajaran 2014/2015, 

menunjukkan bahwa guru terbiasa menggunakan model pembelajaran direct instruction 

dan masih menggunakan pendekatan teacher centred.  

Peran guru dalam pembelajaran lebih dominan, dimana guru menjelaskan secara 

langsung konsep-konsep yang sudah ada dan kurang melatih siswa untuk membangun 

pengetahuan secara mandiri, serta belum dapat membuat siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Siswa hanya duduk, mencatat dan mendengarkan ceramah guru. IPA 

biologi menjadi salah satu pelajaran yang masih diajarkan dengan model direct 

instruction, sehingga siswa merasa bosan dan tidak tertarik dan berminat untuk belajar 

IPA biologi. Pembelajaran IPA biologi seperti ini tidak sesuai dengan karakteristik 

materi IPA biologi. 

Wenno (2008) berpendapat bahwa pembelajaran IPA biologi merupakan bagian 

dari ilmu pengetahuan alam (IPA) yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

makhluk hidup dan lingkungannya. Pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberi 

pengalaman langsung kepada siswa melalui pengembangan pengetahuan yang 

menyangkut kerja ilmiah, pemahaman konsep, dan aplikasinya. Secara umum, produk 

pembelajaran IPA meliputi fakta, konsep, prinsip, generalisasi, teori, dan hukum-

hukum, sedangkan prosesnya meliputi serangkaian kegiatan ilmiah yang akan 

membentuk sikap ilmiah (Priyayi, dkk, 2014: 2). 

Berdasarkan karakteristik pembelajaran IPA biologi yang mempelajari hal-hal 

yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya, maka tidak sesuai jika 

pembelajaran IPA biologi diajarkan dengan model direct instruction, hal tersebut dapat 

membuat kesan pada diri siswa bahwa pembelajaran IPA biologi tidak menarik, 

membosankan dan bersifat hafalan, sehingga minat belajar siswa kurang terhadap IPA 
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biologi. Kurangnya minat belajar siswa ditunjukkan dengan sebagian siswa yang tidak 

memperhatikan dan cenderung aktif berbicara sendiri dengan teman-temannya karena 

siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Kurangnya minat belajar siswa berdampak pada pemahaman siswa terhadap 

materi IPA Biologi menjadi kurang, khususnya untuk materi Gerak Pada Tumbuhan, 

siswa merasa kesulitan, yaitu dimana siswa belum memahami mekanisme gerak pada 

tumbuhan, dan sering kali keliru saat membedakan istilah jenis-jenis gerak pada 

tumbuhan. Didukung oleh rendahnya nilai hasil ulangan siswa pada materi tersebut 

dengan rata-rata 68,64 yang masih dibawah nilai standar kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditentukan sebesar 72. Selain itu, persentase siswa yang belum 

menguasai materi tersebut sebesar 54, 47% dari 124 siswa. 

Berdasarkan hasil kuisioner respon dari 100 siswa terhadap inovasi model 

pembelajaran menunjukkan bahwa 91% siswa ingin terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, kemudian 94% siswa menginginkan model pembelajaran yang menuntut 

siswa aktif dalam pembelajaran, dan 94% siswa menginginkan adanya suatu inovasi 

model pembelajaran. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya inovasi model 

pembelajaran untuk meningkatkan kurangnya minat dan hasil belajar siswa. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan minat dan 

hasil belajar siswa adalah guru perlu menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 

Suatu model pembelajaran yang diharapkan dapat mengelola faktor internal maupun 

faktor eksternal yang berpengaruh pada proses belajar siswa (Priyayi, dkk, 2014: 3). 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi 

permasalahan minat dan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran Accelerated 

Learning Included by Discovery (ALID). 

Model pembelajaran ALID bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang 

konstruktivis dan humanistik, yaitu pembelajaran yang memberikan peluang pada siswa 

untuk menemukan konsep dan memecahkan permasalahan dengan potensi siswa secara 

utuh sehingga pembelajaran lebih bermakna.  Siswa dapat belajar dalam lingkungan 

yang bersifat saintifik dan belajar melalui kerjasama kelompok (kolaboratif) (Priyayi, 

dkk, 2014: 3-4). 

Berdasarkan hasil analisis situasi di atas, maka rumusan masalah yang diambil 

adalah sebagai berikut: (1) Apakah model pembelajaran Accelerated Learning Included 
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By Discovery (ALID) efektif terhadap minat belajar IPA Biologi siswa kelas VIII MTs 

Wathoniyah Islamiyah Kebumen? (2) Apakah model pembelajaran Accelerated 

Learning Included By Discovery (ALID) efektif terhadap hasil belajar IPA Biologi pada 

aspek kognitif siswa kelas VIII MTs Wathoniyah Islamiyah Kebumen? 

Metode 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasi Experimental Design, yaitu 

desain penelitian yang menggunakan sampel penelitian yang diambil secara tidak 

random, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua siswa kelas VIII MTs Wathoniyah Islamiyah Kebumen, yaitu kelas VIII 

A – VIII D tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini dilakukan dengan membagi 

kelompok yang diteliti menjadi dua kelompok pengamatan, yaitu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, 

dikarenakan pengelompokan kelas tidak random tapi didasarkan pada kemampuan 

siswa. Setelah dilakukan pengambilan menghasilkan kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol yang memiliki tingkat kemampuan 

yang sama. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen 

pembelajaran (silabus, RPP dan LKS) dan instrumen pengambilan data (lembar soal 

pretest dan posttest, lembar angket minat belajar siswa). Teknik analisis data hasil 

belajar siswa menggunakan uji statistik Independent Sample t-test dan data minat 

belajar siswa menggunakan uji statistik Mann Whitney U-test. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan model 

pembelajaran Accelerated Learning Included By Discovery (ALID) terhadap minat dan 

hasil belajar siswa kelas VIII A dan VIIIB, pada materi pokok gerak pada tumbuhan 

kelas VIII semester gasal. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu masing-masing tiga kali pertemuan untuk setiap kelas (kelas eksperimen dan kelas 

kontrol). Data yang dikumpulkan berupa data minat belajar siswa dan data hasil belajar 

kognitif siswa. Adapun hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut: 
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a. Minat Belajar Siswa 

Tabel 1. Deskripsi Angket Minat Belajar 

Keterangan 

Kelas 

Eksperimen 

(ALID) 

Kontrol 

(DI) 
Rata-rata 111, 13 103,91 

Minimum 95 90 

Maksimum 145 130 

Jumlah Sampel 23 23 

Tabel 1. menunjukkan bahwa skor rata-rata angket minat belajar kelas kontrol 

adalah 103,91 dan kelas eksperimen sebesar 111,13. Nilai terendah (minimum) pada 

kelas eksperimen yaitu 95 dan pada kelas kontrol sebesar 90. Selain itu, nilai maksimum 

pada kedua kelas juga berbeda, kelas eksperimen sebesar 145 dan kelas kontrol 130. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Selisih nilai rata-rata 

angket motivasi belajar siswa antara kelas eksperimen (111,13) dan kelas kontrol 

(103,91) yaitu 7,22 poin. Hasil diatas didukung dengan hasil persentase minat belajar 

berdasarkan Indikator minat dalam penelitian ini antara lain: 1) adanya rasa 

ketertarikan, 2) adanya pemusatan perhatian, 3) adanya keingintahuan, 4) adanya 

kebutuhan dan 5) adanya perasaan senang (Trisnani, 2012: 27-28). 

Hasil persentase penilaian angket motivasi belajar dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori, yaitu (Burhanudin dan Soejoto, 2006: 24): 

a. 91% - 100% : Sangat Berminat 

b. 76% - 90% : Berminat 

c. 61% - 75% : Cukup Berminat 

d. 51% - 60% : Kurang Berminat 

e. 0% - 50%  : Tidak Berminat 

Tabel 2. Persentase Angket Minat Belajar Setiap Aspek 

Aspek yang 

diukur 
Kelas Eksp (%) Ket 

Kelas 

Kontrol (%) 
Ket 

Ketertarikan 75,90 Cukup Berminat 74,03 Cukup berminat 

Perhatian 76,95 Berminat 70 Cukup berminat 

Rasa Senang 73,54 Cukup berminat 68,07 Cukup berminat 

Keingintahuan 72,11 Cukup Berminat 66,96 Cukup berminat 

Kebutuhan 72,54 Cukup berminat 67 Cukup berminat 

Hasil perhitungan angket minat belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat menunjukkan bahwa aspek minat belajar kelas eksperimen yang 
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menggunakan model pembelajaran ALID, 1 aspek yaitu perhatian berada pada kategori 

berminat dengan persentase P > 76%, dan 4 aspek (ketertarikan, keingintahuan, rasa 

senang dan kebutuhan) minat belajar berada pada kategori cukup berminat dengan 

persentase P > 61%. Sedangkan pada kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran DI, keseluruhan aspek berada pada kategori cukup berminat dengan 

persentase P > 61%.  

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

segnifikan antara minat belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran ALID hanya dapat meningkatkan 1 aspek 

(20%) minat belajar siswa dengan kategori berminat dan 4 aspek (80%) masih pada 

kategori cukup berminat. Sedangkan keseluruhan aspek (100%) kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran DI berada pada kategori cukup berminat. 

Hasil uji statistik Mann Withney U-test menunjukkan bahwa nilai sig atau P 

value sebesar 0,074. Sehingga 0,074 > 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata 

hasil minat belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol (Ho ditolak dan Ha 

diterima). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ALID secara 

segnifikan tidak efektif terhadap minat belajar siswa. 

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa model pembelajaran ALID 

tidak cukup efektif terhadap minat belajar. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi minat belajar siswa. Menurut Muhibbin Syah (2005: 132-138) 

faktor yang mempengaruhi minat belajar dibagi menjadi tiga yaitu, faktor internal, 

faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar.  

Masih rendahnya minat belajar siswa tersebut dikarenakan adanya faktor 

internal yang meliputi aspek fisiologis dan aspek psikis yang mempengaruhi. Aspek 

fisiologis yang mempengaruhi siswa yaitu kondisi fisik. Elizabeth Hurlock (1990) 

dalam Susanto (2013: 62) menyatakan bahwa perkembangan minat mungkin terbatas, 

dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan. Kondisi fisik dimana siswa sudah 

lelah karena pelajaran IPA Biologi ini ada pada jam terakhir yaitu jam ke-7 dan ke-8. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Slameto (2010: 59) bahwa kelelahan juga 

berpengaruh terhadap faktor internal siswa. Kelelahan jasmani terlihat dengan adanya 

kelemahan tubuh dan cenderung untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani ditandai 
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dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat, motivasi dan daya kreatifitas 

menjadi hilang. 

Faktor internal yang mempengaruhi juga meliputi aspek psikis yaitu pada kasus 

penelitian ini adalah rasa senang, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa minat 

siswa pada aspek rasa senang itu masih kurang. Sedangkan menurut Winkel (1996: 188) 

antara perasaan senang dan minat terdapat hubungan timbal balik, sehingga tidak 

mengherankan jika siswa yang mempunyai perasaan tidak senang, akan kurang 

berminat. Kurangnya aspek rasa senang siswa dengan model pembelajaran ALID 

dikarenakan siswa tidak terbiasa belajar secara berkelompok. Hal tersebut diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan guru Biologi yang sekaligus wali kelas menyampaikan 

bahwa kelas eksperimen tersebut belum terbiasa belajar secara berkelompok, sehingga 

apabila diterapkan pembelajaran kelompok siswa masih cenderung bersifat individual 

sehingga pembelajaran tidak berjalan efektif. 

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor eksternal, yaitu aspek 

lingkungan sosial di kelas atau keman sekelas. Siswa di kelas eksperimen tersebut 

semua sangan aktif saat pembelajaran, akan tetapi hanya sebagian kecil saja yang aktif 

ke pelajaran dan sebagian lain lebih aktif di luar pelajaran. Hal tersebut membuat 

sebagian kecil siswa yang aktif pada pelajaran menjadi terganggu dan terkadang 

terpengaruh untuk tidak konsentrasi ke pelajaran. 

Faktor yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar yaitu meliputi model yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ALID adalah salah satu 

model pembelajaran yang disesuaikan untuk pembelajaran sains dan bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan (Priyayi, dkk., 2014: 12). Menurut 

hasil  dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Priyayi, dkk. diketahui bahwa model 

pembelajaran ALID dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada semua aspek. 

Penelitian tersebut belum mengujikannya terhadap minat belajar, kemudian dalam 

penelitian ini model pembelajaran ALID diterapkan di kelas eksperimen untuk 

mengetahui efektivitasnya terhadap minat belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

model pembelajaran ALID tidak efektif terhadap minat belajar siswa hal tersebut 

dikarenakan jam pelajaran IPA Biologi yang terdapat di akhir, sehingga siswa sudah 

merasa lelah fisik, tidak bersemangat, konsentrasi berkurang dan sulit dikondisikan. Hal 



Binti Khasanah, Runtut Prih Utami – Efektivitas Model Pembelajaran Accelerated.... 

 
36 

tersebut menjadikan penerapan model pembelajaran ALID menjadi kurang efektif dan 

maksimal. 

b. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar dalam penelitian ini didapatkan melalui pretest dan posttest. Hasil 

belajar siswa pada masing-masing kelas disajikan sebagai berikut: 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Tes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik 

Penilaian 

Kelas 

Eksperimen 

(ALID) 

Kontrol  

(DI) 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
Jumlah Siswa 35 35 

Mean 45,86 79,78 43,04 49,78 

St. Deviasi 1,77 1,40 1,41 1,58 

Maksimum 80,00 100 60,00 70,00 

Minimum 20,00 40,00 10,00 15,00 

Berdasarkan tabel 3., dapat diketahui bahwa mean nilai pretest pada kelas 

eksperimen yaitu 45,86 dan pada kelas kontrol yaitu 43,04. Selain itu pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran ALID memiliki standar deviasi 

1,77; nilai maksimum 80,00; dan nilai minimum 20,00. Sedangkan pada kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran direct instruction memiliki standar deviasi 

1,41; nilai maksimum 60,00; dan nilai minimum 10,00. 

Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi 

perlakuan. Perhitungan hasil pretest juga menunjukkan bahwa kedua kelas tidak 

memiliki perbedaan bermakna atau memiliki kemampuan kognitif yang hampir sama. 

Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan statistik uji Independent Sampel t-tets yang 

menunjukkan bahwa nilai sig. Atau P value sebesar 0,553. Kemudian P value 0,553 > 

0,05 yang berarti bahwa tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Sehingga kedua kelas bisa dikatakan homogen dalam tingkat 

kemampuan awal siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada ranah kognitif bisa dilihat dari perhitungan 

hasil posttest. Hasil posttest pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa mean 79,87; 

standar deviasi 1,40; nilai maksimum 100; dan nilai minimum 40,00. Sedangkan pada 

kelas kontrol memiliki nilai mean 49,78; standar deviasi 1,58; nilai maksimum 70,00; 

dan nilai minimum 15,00. Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

posttest kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata posttest 

kelas kontrol. Selisih nilai rata-rata hasil belajar posttest siswa antara kelas eksperimen 
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(79,78) dan kelas kontrol (49,78) yaitu sebesar 30 poin. Hasil tersebut juga didukung 

dengan distribusi hasil posttest berikut: 

Tabel 4. Distribusi Hasil Posttest Kelas Kontrol 

No 
Kelas Kontrol (DI) 

Rentang F(x) 

1 (15-23) 2 

2 (24-32) 2 

3 (33-41) 3 

4 (42-50) 4 

5 (51-59) 3 

6 (60-68) 8 

7 (69-77) 1 

 Jumlah 23 

 

Tabel 5. Distribusi Hasil Posttest Kelas Eksperimen 

No 
Kelas Eksperimen (ALID) 

Rentang F(x) 

1 (40-49) 1 

2 (50-59) 0 

3 (60-69) 4 

4 (70-79) 5 

5 (80-89) 6 

6 (90-99) 6 

7 (100-109) 1 

 Jumlah 23 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki perbedaan. Hasil kelas eksperimen nilai posttest dua tingkat tertinggi 

berada pada rentang nilai 80 – 89  dan rentang nilai 90 – 99  dengan jumlah masing-

masing 6 siswa. Sedangkan kelas kontrol nilai posttest dua tingkat tertinggi berada pada 

rentang nilai 60 – 68 dengan jumlah 8 siswa dan rentang nilai 69 – 77 dengan jumlah 1 

siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar pada kelas eksperimen jauh lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kelas eksperimen mengalami 

kenaikan hasil belajar sebesar 33,92 poin, sedangkan kelas kontrol hanya mengalami 

kenaikan hasil belajar sebesar 6,74 poin. Kenaikan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

hasil pretest dan posttest. Hasil pretest siswa kelas eksperimen memiliki nilai mean 

sebesar 45,86 dan nilai posttets memiliki nilai mean sebesar 79,78. Sedangkan untuk 
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kelas kontrol memiliki nilai pretest dengan mean sebesar 43,04 dan nilai posttest 

dengan mean sebesar 49,78. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Accelerated Learning Included By Discovery (ALID) sesuai jika diterapkan pada materi 

pokok gerak pada tumbuhan, sehingga menunjukkan adanya efektivitas model ALID 

terhadap hasil belajar siswa. 

Aktivitas dalam pembelajaran yang menggambarkan model pembelajaran 

Accelerated learning Included by Discovery yaitu ketika siswa diminta mengerjakan 

tugas secara berkelompok untuk menganalisa dan mencari informasi tentang gerak pada 

tumbuhan melalui gambar dan video, kemudian membuat kesimpulan. Tahap diskusi 

kelompok tersebut mengajarkan siswa berfikir kritis dan ini sesuai dengan model 

pembelajaran discovery. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk mengkomunikasikan 

hasil diskusi kelompok dengan teman sekelas melalui presentasi, kegiatan ini termasuk 

dalam model accelerated learning. Pembelajaran yang demikian dapat mendukung 

perkembangan intelektual siswa diantanya adalah proses pemecahan  masalah, analisa 

data, pencarian informasi, pengajuan pertanyaan dan penerimaan ide-ide baru.   

Hasil uji Independent Sampel t-test juga menunjukkan bahwa nilai sig. Atau P 

value sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (Ha diterima dan Ho ditolak). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran ALID efektif terhadap hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran ALID sesuai diterapkan pada pembelajaran sains yang 

berbasis pada penemuan, berpikir kritis dan pemecahan masalah oleh siswa sehingga 

berdampak pada pemahaman siswa yang meningkat dan lebih efektifnya terhadap hasil 

belajar siswa (Priyayi, dkk., 2014 : 10). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dessy Fajar P., dkk menunjukkan bahwa model pembelajaran ALID dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Kegiatan dalam pembelajaran ALID membantu siswa untuk mengalami 

kebermaknaan belajar. Siswa dituntut tidak hanya mendengar melainkan melakukan 

aktivitas dan berkomunikasi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran ALID mendukung perkembangan intelektual siswa yang berkaitan dengan 

kemampuan dalam pikiran siswa untuk merefleksikan pengalaman yang diperoleh 

(Priyayi, dkk., 2014 : 10). 
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Pelajaran IPA Biologi merupakan salah satu pembelajaran sains sehingga akan 

sesuai jika diajarkan menggunakan model pembelajaran ALID. Penelitian ini 

mengambil materi gerak pada tumbuhan yang sebagian isi materi terdapat pada 

lingkungan siswa dan pengalaman belajar siswa dapat mendukung pemahaman siswa 

terhadap materi tersebut. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa model pembelajaran 

ALID mendukung kemampuan dalam pikiran siswa untuk merefleksikan pengalaman 

yang diperoleh. Selama pembelajaran siswa dituntut melibatkan pengalaman, fakta 

dilapangan menunjukkan bahwa siswa antusias ketika melibatkan pengalaman dalam 

pembelajaran, dan siswa lebih paham dengan materi yang dipelajari. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa model pembelajaran ALID sesuai untuk diterapkan pada materi 

gerak pada tumbuhan, sehingga hasil belajar lebih efektif.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran merupakan salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap berhasilnya 

proses pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan disesuaikan 

dengan karakteristik materi akan berdampak pada hasil belajar siswa yang menjadi lebih 

efektif. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Model pembelajaran Accelerated Learning Included By Discoveri (ALID) tidak 

efektif terhadap minat belajar IPA Biologi siswa di MTs Wathoniyah Islamiyah 

Kebumen. 

b. Model pembelajaran Accelerated Learning Included By Discoveri (ALID) efektif 

terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa di MTs Wathoniyah Islamiyah Kebumen. 

Saran: 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran 

adalah memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang 

dipelajari. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model pembelajaran 

Accelerated Learning Included by Discovery (ALID) sesuai apabila diterapkan untuk 

menjelaskan materi pokok gerak pada tumbuhan. Oleh karena itu, model pembelajaran 

Accelerated Learning Included by Discovery (ALID) direkomendasian untuk digunakan 

dalam penyampaian materi pokok gerak pada tumbuhan. 
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