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ABSTRAK
PENGGUNAAN PERMAINAN EDUKATIF ULAR TANGGA UNTUK
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PADA MATERI
SISTEM IMUNITAS KELAS XI IPA SMA TIGA MARET YOGYAKARTA

Ana Tri Yuliani
Universitas Sanata Dharma
2014

Hasil dari observasi di ketahui bahwa nilai sistem imunitas siswa rendah,
siswa kurang aktif dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sering
menggunakan metode yang kurang bervariasi sehingga membuat siswa menjadi
cepat bosan. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah
penggunaan permainan edukatif ular tangga mampu meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa-siswi kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta pada materi
sistem imunitas.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus
yang masing-masing terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi
dan refleksi. Data dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa yang diukur
dengan menggunakan lembar kuisioner, hasil belajar menggunakan tes obyektif
dan aspek psikomotor serta afektif menggunakan lembar observasi.Subyek dalam
penelitian ini adalah adalah siswa-siswi kelas XI IPA SMA Tiga Maret
Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 20 siswa.Penelitian
dilakukan pada bulan Mei 2014.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
Biologi dengan menggunakan permainan edukatif ular tangga pada materi sistem
imunitas dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada siklus awal sebesar 55
% dan siklus akhir 90 %. Peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada siklus I
rata-rata kelas sebesar 66,25 dengan ketuntasan belajar klasikal 30 % dan siklus II
rata-rata kelas sebesar 70,5 dengan ketuntasan belajar klasikal 65 %. Begitu pula
untuk aspek afektif terjadi peningkatan pada siklus I sebesar 55 % dan siklus II
sebesar 75 %, sedangkan aspek psikomotor terjadi peningkatan pada siklus I
sebesar 100 % kriteria tinggi dan siklus II sebesar 20 % kriteria sangat tinggi dan
80 % kriteria sangat tinggi.
Kata kunci: motivasi belajar, hasil belajar, permainan edukatif ular tangga,
sistem imunitas
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ABSTRACT

THE USE OF EDUCATIONAL SNAKES LADDERS GAME TO
IMPROVE MOTIVATION AND LEARNING OUTCOMES ON
MATERIAL IMMUNITY SYSTEM GRADE XI SCIENCE
SENIOR HIGH SCHOOL TIGA MARET YOGYAKARTA
Ana Tri Yuliani
Sanata Dharma University
2014
The result of the observation that the value of a system of immunity students
low, students less active and methods of instruction used by the teacher often uses
the method that is less very so as to make students of becoming quick bored.
Research in a thesis is intended to know whether through the use of educational
snakes ladders game able to increase motivation and learning outcomes of the
students of grade XI science senior high school Tiga Maret Yogyakarta on
material immunity system.
The research is the act of class research consisting of 2 cycles each consisting
of four stage that is planning, acting, observation and reflection. Data in this
research is motivation learn students who measured using sheets of kuisioner, the
learning outcomes to use a test objective and the aspect of affective psychomotor
using sheets of observation. Subyect in this research is the students grade XI
science senior high school Tiga Maret Yogyakarta the academic year 2013 / 2014
which consist of 20 students. The research was done in may 2014.
Based on the results obtained can be concluded that the learning of biology
by the use of educational snakes ladders game on material immunity system can
be increase the motivation learning start cycle was 55 % and final cycle was 90 %.
Increased student learning outcomes in the first cycle was 66.25 with a passing
grade was 30 % and second cycle 70,5 with a passing grade was 65 %. Similarly,
for the affective aspect of an increase in the first cycle was 55% and the second
cycle was 75 %, while psychomotor aspect of an increase in the first cycle was
100 % high criteria and the second cycle was 20 % is very high criteria and 80 %
very high criteria.
Keywords: motivation of learning, learning outcomes, educational snakes
ladders game, immunity system.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai peran utama untuk
mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
Guru mempunyai tugas yang sangat penting dalam upaya membentuk watak
dan mengembangkan potensi siswa dalam membangun pendidikan di
Indonesia. Guru harus mampu bertanggung jawab untuk menyesuaikan situasi
dan kondisi belajar dengan keinginan siswa agar termotivasi untuk belajar.
Selain itu, tanggung jawab dalam mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar
dan kemajuan belajar serta melakukan diagnosis dengan cermat terhadap
kesulitan dan kebutuhan siswa.
Perlu diketahui, pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang
disengaja atas kemauan siswa untuk menimbulkan suatu hasil yang diinginkan
sesuai tujuan yang ditetapkan. Sebagai sebuah proses yang disengaja maka
pendidikan harus dievaluasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah
proses yang dilakukan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan Purwanta,
(2009:18). Evaluasi yang dilakukan tidak hanya sekedar mengetahui mampu
atau tidaknya siswa melalui hasil akhir dari tes yang diberikan, tetapi juga
perlu ditindak lanjuti.
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SMA Tiga Maret Yogyakarta merupakan salah satu sekolah swasta di
kabupaten Sleman. Masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru di kelas XI IPA
di SMA Tiga Maret Yogyakarta adalah pada hal pembelajaran sistem imunitas
yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil belajar sekitar 39 %
siswa tidak tuntas dengan nilai ≤ 60, sedangkan untuk siswa dengan nilai 70
adalah sekitar 35 % dan nilai ≥75 adalah 26 %. Padahal nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) di SMA Tiga Maret Yogyakarta adalah 75 dan
setidaknya ada sekitar 70 % siswa yang lulus KKM.
Meskipun sudah memiliki fasilitas yang cukup menunjang untuk
melakukan pembelajaran, namun masih terdapat kesulitan belajar. Dari hasil
observasi peneliti, di dalam kelas masih banyak siswa yang kurang aktif dalam
mengikuti pembelajaran. Sebagian besar siswa datang ke sekolah hanya duduk,
diam dan mendengarkan. Jika diberikan kesempatan untuk bertanya sebagian
besar siswa hanya diam sehingga guru yang lebih aktif bertanya kepada siswa.
Namun, ada beberapa siswa aktif karena melakukan aktivitas lain yang tidak
mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya siswa jalan-jalan di dalam
kelas dan siswa mengobrol dengan teman sebangku.
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi di SMA Tiga Maret
Yogyakarta ada faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: siswa kurang
percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan siswa kurang berkonsentrasi
dalam proses pembelajaran. Selain itu, materi sistem imunitas cukup sulit
dengan banyak bahasa asing yang sulit dimengerti, Materi pokok bahasan
tersebut banyak, waktu yang disediakan terbatas, bersifat informatif, lebih
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mengandalkan pemahaman dan daya ingat tinggi. Serta siswa tidak hanya
dituntut untuk menghafal komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem
imunitas melainkan juga memahami proses-proses yang terjadi di dalamnya,
sehingga

siswa

mampu

mengaitkan

dan

mengimplementasikan

pengetahuannya tentang sistem imunitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penyebab lain dari rendahnya motivasi belajar siswa adalah metode
pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang
bervariasi yaitu sering menggunakan metode ceramah, sehingga membuat
siswa menjadi cepat bosan dan sulit dalam berinteraksi dengan temannya.
Metode pembelajaran mempunyai banyak pilihan. Guru harus memilih
secara tepat dan selektif karena setiap metode memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing agar metode yang digunakan dapat berjalan efektif.
Karakteristik siswa sangat sangat penting dalam interaksi belajar mengajar.
Dimana, karakteristik individu sebagai keseluruhan perilaku dan kemampuan
yang ada pada individu sebagai hasil dari pembawaan dengan lingkungannya.
Bagi seorang guru, informasi mengenai karakteristik siswa akan sangat
berguna dalam memilih dan menentukan metode pengajaran yang lebih baik
dan lebih tepat, yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi setiap siswa.
Dari hasil observasi siswa di SMA Tiga Maret Yogyakarta, media
pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang
aktif dan menyenangkan belum banyak dijumpai di sekolah tersebut. Salah satu
upaya dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut, guru sebagai pendidik perlu
menciptakan strategi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Peneliti
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menggunakan strategi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar yaitu
penggunaan permainan ular tangga. Media pembelajaran berupa permainan
mempunyai beberapa kelebihan, yaitu permainan merupakan sesuatu yang
menyenangkan untuk dilakukan karena menghibur dan menarik.
Selain itu, metode permainan dengan ular tangga diharapkan dapat
mempermudah guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang efektif dan
efisien, mempermudah siswa dalam mengingat dan memahami konsep materi,
mampu melatih kognitif siswa, menciptakan kompetisi antar kelompok,
mampu membuat siswa menjadi termotivasi dan semangat dalam pembelajaran
terutama untuk menjawab pertanyaaan materi sistem imunitas.
Dari keterangan di atas penulis ingin meneliti sejauh mana siswa yang
mengalami kesulitan belajar terutama termotivasi untuk belajar, sehingga
meningkatkan hasil belajar. Maka timbul keinginan untuk memilih judul yang
berkaitan dengan hal-hal tersebut yaitu “Penggunaan Permainan Edukatif Ular
Tangga untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar pada Materi Sistem
Imunitas Kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah penggunaan permainan edukatif ular tangga mampu meningkatkan
motivasi siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta pada materi
sistem imunitas?
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2. Apakah penggunaan permainan edukatif ular tangga mampu meningkatkan
hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta pada materi
sistem imunitas?

C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang harus diidentifikasi maka perlu batasan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Parameter
a. Motivasi belajar siswa yang diambil melalui kuisioner motivasi
belajar sebelum tindakan dan setelah tindakan.
b. Hasil belajar siswa meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotor.
Pada domain afektif dan psikomotor menggunakan lembar observasi.
Lembar observasi untuk domain afektif terdapat 3 aspek : penerimaan,
partisipasi dan penilaian/penentuan sikap. Sedangkan untuk lembar
observasi psikomotor terdapat 5 aspek yaitu persepi/peka terhadap
rangsangan, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan mekanis terbiasa
dan kreativitas.
c. Media permainan ular tangga yang dilengkapi dengan kartu soal dan
kartu jawaban. Media ular tangga yang digunakan berupa kertas
spanduk memiliki warna dan gambar yang menarik serta ukuran
kertas 1 X 1 meter disesuaikan dengan ruangan kelas agar siswa dapat
melihat dengan jelas ketika di tempelkan di depan kelas.
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2. Materi
Materi yang diteliti dalam penelitian adalah materi sistem imunitas yang
dipelajari pada kelas XI semester 2.
a. Standar Kompetensi
Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu,
kelainan dan/atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya
pada Salingtemas. Materi yang akan dibahas yaitu sistem imunitas
b. Kompetensi Dasar
3.8 Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing
berupa antigen dan bibit penyakit.

D. Tujuan Penelitian
1. Mampu meningkatkan motivasi siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret
Yogyakarta pada materi sistem imunitas melalui penggunaan permainan
edukatif ular tangga
2. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret
Yogyakarta pada materi sistem imunitas melalui penggunaan permainan
edukatif ular tangga
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E. Manfaat Penelitian
1. Bagi guru
Guru dapat memanfaatkan permainan ular tangga sehingga motivasi dan
hasil belajar siswa pada materi sistem imunitas dapat meningkat.
2. Bagi siswa
Siswa dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi terhadap materi
imunitas melalui permainan edukatif ular tangga.
3. Bagi sekolah
Penelitian tindakan kelas ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah untuk
meningkatkan kualitas hasil belajar melalui permainan edukatif ular
tangga.
4. Bagi peneliti
Peneliti dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu dan teori yang
diperoleh di bangku kuliah, serta sebagai upaya meningkatkan pengalaman
untuk mendukung profesi peneliti di dalam dunia pendidikan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran
1. Pengertian Belajar
Menurut Arifin (2012:10) mengatakan bahwa belajar adalah suatu
proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan
lingkungan dan pengalaman. Selanjutnya ada yang mendefinisikan belajar
adalah berubah. Dalam hal ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha
mengubah tingkah laku. Jadi, belajar akan membawa suatu perubahan
pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu berkaitan dengan
penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga terbentuk kecakapan,
ketrampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian
diri.
Akhirnya belajar dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan
jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai
hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya
yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
2. Pengertian Pembelajaran
Menurut Suryo (2004:7) mengatakan bahwa pembelajaran adalah
suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu
perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari
pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan,
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menurut Arifin (2012:10) mengatakan pembelajaran adalah suatu proses
yang sistematis dan sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif
antara pendidik dengan peserta didik, sumber belajar dan lingkungan untuk
menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan
belajar.
Beberapa prinsip yang menjadi landasan pengertian tersebut di atas
adalah: pertama pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan
perilaku. Kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku
secara keseluruhan. Ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses.
Keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang
mendorong dan sesuatu tujuan yang akan dicapai. Kelima, pembelajaran
merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah situasi
yang nyata dengan tujuan tertentu. Pembelajaran merupakan bentuk
interaksi individu dengan lingkungannya, sehingga banyak memberikan
pengalaman dari situasi nyata.

B. Hasil Belajar
1. Hasil Belajar
Menurut Sudjana (2010:22) Hasil belajar ialah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman
belajarnya. Domain yang lazim digunakan dalam hasil pembelajaran
adalah kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga domain tersebut memiliki
cakupan level yang berbeda dan penjelasannya sebagai berikut.
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a. Domain Kognitif
Hasil belajar pada domain kognitif merupakan obyek penilaian
yang berhubungan dengan hasil belajar intelektual. Domain belajar
kognitif terdiri dari 6 aspek: mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi/menilai dan mencipta.
Tabel 2.1. Taksonomi Tujuan Pembelajaran dari Bloom
Level
Mengingat

Deskripsi
Mengingat

atas

materi

yang disajikan
Membangun

Mengerti/memahami

Contoh

pesan

arti

Menyebutkan

dari

pembelajaran,

termasuk komunikasi lisan

Menjelaskan

dan tulisan

Memakai/menerapkan

Menggunakan

prosedur

untuk latihan

Menerapkan,
menyusun,
mendeteksi

Memecahkan bahan-bahan
Menganalisis

ke

dalam

unsur-unsur Membedakan

pokoknya.
Membuat
Mengevaluasi/menilai

pertimbangan

berdasarkan criteria dan
standar tertentu

Mencipta

Membuat
baru

suatu

Menilai, menguji,
membenarkan,
menyalahkan

produk Memproduksi,
mengubah.

Sumber : Bloom et al. (1956) dalam Siregar, E (2010:9)
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b. Domain Afektif
Domain afektif memiliki cakupan karakteristik, seperti nilai,
sikap, minat, dan perilaku. Taksonomi tujuan pembelajaran afektif
dikembangkan oleh Krathwohl, Bloom, dan Masia (1964). Berikut ini
taksonomi menurut Bloom dalam Munthe (2009:42)
Tabel 2.2. Taksonomi Bloom berkaitan dengan Tujuan Afektif
Perubahan

Receiving
(Penerimaan)

Kemampuan

Kata kerja

internal

operasional

menunjukkan

menanyakan,

kesadaran, kemauan,

memilih, mengikuti,

(perhatian,

menjawab,

mengakui,kepentingan

memberikan.

,perbedaan)

Merespons
(partisipasi)

Valuing
(penilaian/penentuan
sikap)

mematuhi (peraturan

melaksanakan,

dan perintah), ikut

membantu,

serta aktif (dalam

mendatangi,

diskusi, belajar

menyesuaikandiri,

kelompok)

menampilkan,

Menerima, menyukai,
menghargaimemilih
dan komitmen

membentuk sistem
organization
(Mengatur)

nilai
menangkap relasi
antar nilai
bertanggung jawab

Sumber : Bloom (1964) dalam Munthe (2009:42

melaksanakan,
mengikuti,
menyatakan
pendapat, ikut serta
berpegang pada,
mengaitkan,
menyusun,
mengatur,
menyempurnakan,
mengubah
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c. Domain Psikomotor
Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk ketrampilan
dan kemampuan bertindak individu. Ada 7 macam tingkatan
perubahan dalam bentuk ketrampilan, yakni:
Tabel 2.3. Taksonomi Bloom berkaitan dengan tujuan
psikomotor
Perubahan

Kemampuan Internal

Kata Kerja Operasional

Persepsi

Menafsirkan rangsangan

Memilih,

Peka terhadap

mempersiapkan

rangsangan
Mendiskriminasikan
Kesiapan

Gerakan

Berkonsentrasi

Memulai, mempersiapkan,

Menyiapkan diri

menanggapi

Meniru contoh

Mempraktikan,memainkan,

terbimbing

mengikuti,mengikuti,
membaca

Gerakan

Berketrampilan

Memasang, melaksanakan,

mekanis

Berpegang pada pola

mengerjakan, menyusun

terbiasa

Memainkan.

Gerakan

Berketrampilan (secara

Mengoperasikan,

respons

lancar, luwes, supel,

melaksanakan, menyusun,

kompleks

gesit, lincah)

memainkan, mengatur

Penyesuaian

Menyesuaikan diri

Mengubah, mengadaptasi,

pola gerakan

Bervariasi

membuat, variasi

Kreativitas

Menciptakan sesuatu

Merancang, mendesain,

yang baru

menciptakan,

Berinisiatif

merencanakan

Sumber : Bloom (1964) dalam Munthe (2009:44)
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Dalam proses belajar mengajar di sekolah saat ini, tipe hasil
belajar kognitif lebih dominan jika dibandingkan dengan tipe hasil
belajar bidang afektif dan psikomotor. Namun yang menjadi
persoalan bagaimana menjabarkan tipe hasil belajar tersebut
sehingga jelas apa yang harus dinilai. Tipe belajar domain
psikomotor berkenaan dengan ketrampilan atau kemampuan
bertindak setelah siswa menerima pengalaman belajar tertentu
Sudjana (2010:31).
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Kegiatan belajar merupakan proses dari perkembangan hidup
manusia. Dengan belajar, manusia mengalami perkembangan tingkah laku
yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah dilakukan oleh
individu. Perubahan itu adalah hasil yang telah dicapai dari proses belajar.
Jadi, untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk ”perubahan” harus
melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dalam diri individu
dan di luar individu. Oleh karena itu, proses belajar yang telah terjadi
dalam diri individu hanya dapat disimpulkan dari hasilnya, karena
aktivitas belajar yang telah dilakukan.
Menurut Slameto (2010:54) ada beberapa faktor yang mempengaruhi
proses dan hasil belajar :
a. Faktor-faktor intern
Ada tiga faktor yang membahas tentang faktor intern ini, yaitu : faktor
jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan.
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1) Faktor jasmaniah
a) Faktor kesehatan
Kesehatan merupakan hal yang mempengaruhi dalam proses
pembelajaran. Proses belajar individu akan terganggu jika
kesehatan tidak stabil.
b) Cacat tubuh
Cacat tubuh adalah suatu yang menyebabkan kurang baik
atau kurang sempurna mengenai tubuh. Keadaan cacat tubuh
dapat mempengaruhi belajarnya. Siswa yang cacat belajarnya
akan terganggu.
2) Faktor psikologis
a) Intelegensi
Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu
kecapakan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam
situasi yang baru dan afektif, mengetahui/menggunakan
konsep-konsep abstrak secara afektif, mengetahui relasi dan
mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi berpengaruh besar
terhadap kemajuan belajar.
b) Perhatian
Untuk menjamin hasil belajar yang baik maka siswa harus
mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika
bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka
timbullah kebosanan, sehingga siswa tidak lagi suka belajar.
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Agar siswa dapat belajar dengan baik, bahan belajar selalu
menarik perhatian.
c) Motif
Seorang siswa harus mempunyai motif untuk berpikir dan
memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan
kegiatan yang mendukung proses belajar. Dalam proses
belajar harus diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa
agar dapat belajar dengan baik.
3) Faktor kekelahan
Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan
kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah
lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan siswa untuk
membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan
adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan motivasi
untuk menghasilkan hilang. Kelelahan ini dapat terjadi terusmenerus dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak
sesuai dengan bakat, minat dan perhatiannya.
b. Faktor-faktor ekstern
Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan
menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor
masyarakat.
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1) Faktor keluarga
Siswa yang akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara
orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah
tangga dan ekonomi keluarga.
2) Faktor sekolah
Faktor sekolah juga mempengaruhi belajar seorang siswa, antara
lain: metode mengajar yang digunakan oleh guru, kurikulum, relasi
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung
sekolah, metode belajar dan tugas rumah.
3) Faktor masyarakat
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh
terhadap belajar siswa, seperti kegiatan siswa dalam masyarakat,
media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.

C. Motivasi
1. Pengertian Motivasi
Motivasi berasal dari kata motif yang berarti kekuatan yang terdapat
dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak dan
berbuat. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila
kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/ mendesak. Jadi motif
adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas
tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian motivasi
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merupakan dorongon yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha
mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik untuk memenuhi
kebutuhannya.
Menurut Winkel (2007:169) Motivasi belajar ialah keseluruhan daya
penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,
menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada
kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar
memegang peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat
dalam belajar, sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki energi
banyak untuk melakukan kegiatan belajar.
Walaupun seseorang siswa memiliki intelegensi yang cukup tinggi
namun tidak menjamin keberhasilan dalam proses belajar karena
kurangnya motivasi belajar. Hasil belajar akan optimal jika ada motivasi
yang tepat. Sehingga, kegagalan belajar siswa tidak selalu karena
kesalahan dari pihak siswa. Bisa saja dari pihak guru tidak berhasil dalam
memberi motivasi untuk membangkitkan semangat dan kegiatan siswa
dalam belajar. Jadi, tugas guru adalah mendorong siswa agar pada dirinya
tumbuh motivasi.
2. Kebutuhan dan Teori Motivasi
Dalam kegiatan belajar-mengajar guru harus menciptakan kondisi dan
proses mengajar yang mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas
belajar.

Guru

berupaya

melakukan

usaha-usaha

untuk

dapat

menumbuhkan dan memberikan motivasi agar siswa melakukan aktivitas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18

belajar yang baik. Kegiatan belajar dengan didasari motivasi yang kurang
baik, atau karena merasa takut, terpaksa atau sekedar kamuflase, jelas akan
menghasilkan hasil belajar yang semu, tidak otentik dan tidak tahan lama.
Memberikan motivasi kepada seseorang siswa, berarti menggerakkan
siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Pada tahap
awalnya akan menyebabkan siswa merasa ada kebutuhan dan ingin
melakukan sesuatu kegiatan belajar. Dengan demikian motivasi, akan
selalu berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan.
3. Fungsi Motivasi dalam Belajar
Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Semakin
tepat motivasi yang diberikan, maka akan semakin berhasil dalam
pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya
sendiri ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama
dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Keinginan atau dorongan
untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. Motivasi dalam hal ini
meliputi dua hal: (1) mengetahui apa yang akan dipelajari; dan (2)
memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Sebab tanpa motivasi
kegiatan belajar mengajar sulit untuk berhasil. Jadi motivasi akan
senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para peserta didik.
Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi :
a. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini
merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
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b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin
dicapai.
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa
yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi
tujuan tersebut.
Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian
prestasi belajar. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya
motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan
hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan
didasari motivasi, maka seseorang yang belajar akan dapat melahirkan
prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat
menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.
4. Macam - Macam Motivasi Belajar
Macam-macam motivasi yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Ada
dua macam motif-motif dalam belajar sebagai berikut :
a. Motivasi intrinsik
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau
berfungsi tanpa perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap
individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.Kegiatan
belajar dimulai dan diteruskan, berdasarkan penghayatan suatu
kebutuhan dan dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan
aktivitas belajar. Biasanya, kegiatan belajar disertai minat dan
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perasaan senang, karena siswa menyadari bahwa dengan belajar dia
memperkaya dirinya sendiri.
Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan memiliki tujuan
menjadi orang yang terdidik, berpengetahuan, ahli dalam bidang studi
tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju tujuan yang ingin dicapai
adalah belajar, tanpa belajar tidak mungkin menjadi ahli.
b. Motivasi ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik merupakan aktivitas dimulai dan diteruskan,
berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak
berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri. Motivasi belajar ekstrinsik
bukan suatu bentuk motivasi yang berasal dari luar siswa, misalnya
dari orang lain. Motivasi belajar selalu berpangkal pada suatu
kebutuhan yang dihayati oleh orangnya sendiri, biarpun orang lain
mungkin memegang peranan dalam menimbulkan motivasi itu.
Motivasi belajar yang timbul adanya faktor ekstrinsik adalah (1)
adanya penghargaan, (2) lingkungan belajar yang kondusif, dan (3)
kegiatan belajar yang menarik. Hakekat motivasi belajar adalah
dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang
belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya
dengan beberapa indikator yang mendukung. Menurut Uno (2008:23)
indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1)
Adanya hasrat dan keinginan berhasil, 2) Adanya dorongan dan
kebutuhan belajar, 3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan, 4)
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Adanya penghargaan dalam belajar, 5) Adanya kegiatan yang menarik
dalam belajar, 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga
memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.
5. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar
Teknik-teknik motivasi atau upaya meningkatkan motivasi menurut
Uno (2008:35) salah satunya menggunakan permainan merupakan proses
yang sangat menarik bagi siswa. Suasana yang sangat menarik
menyebabkan proses belajar menjadi bermakna secara afektif atau
emosional bagi siswa. Sesuatu yang bermakna akan lestari diingat,
dipahami atau dihargai.
Pendapat lain mengungkapkan bahwa ada 4 fungsi guru sebagai
pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan
motivasi belajar peserta didik, yaitu guru harus dapat menggairahkan
peserta didik, memberikan harapan yang realistis, memberikan intensif dan
mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang menunjang tercapainya
tujuan pengajaran De Decce dan Grawford 1974 dalam Djamarah
(2011:169).
a. Menggairahkan peserta didik
Guru

harus

menghindari

hal-hal

yang

monoton

dan

membosankan dalam pembelajaran. Guru harus memelihara minat dan
motivasi siswa dalam belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan
tertentu untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan aspek pelajaran.
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b. Memberikan harapan realistis
Guru harus memelihara harapan-harapan peserta didik yang
realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak
realistis. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap peserta didik
di masa lalu.
c. Memberikan insentif
Bila

siswa

mengalami

keberhasilan,

guru

diharapkan

memberikan hadiah kepada siswa dapat berupa pujian, angka yang
baik, dan sebagainya. Sehingga siswa terdorong untuk melakukan
usaha lebih lanjut untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Hal
seperti di atas mampu membangkitkan motivasi yang signifikan.
d. Mengarahkan perilaku peserta didik
Guru dituntut untuk memberikan respons terhadap siswa yang
tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Siswa yang
hanya diam, yang membuat keributan, yang berbicara semaunya,
harus diberikan teguran secara arif dan bijaksana. Cara mengarahkan
perilaku siswa adalah bisa dengan memberikan penugasan, bergerak
mendekati siswa, memberikan hukuman yang

mendidik, menegur

dengan sikap lemah lembut dan perkataan yang ramah dan baik.
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D. Permainan edukatif Ular Tangga
Permainan adalah suatu proses yang lebih menarik dan menghibur
terutama dalam proses pembelajaran. Model ini ditampilkan tetap mengacu
pada proses pembelajaran, oleh karena itu diharapkan terjadi aktivitas belajar
sambil bermain, dengan demikian siswa tidak merasa bahwa mereka sedang
belajar. Berikut ini karakteristik model permainan, antara lain: 1) setiap
permainan harus memiliki tujuan, 2) adanya peraturan yang harus diikuti
siswa, 3) adanya kompetisi untuk menempuh tujuan yang akan dicapai, 4)
adanya tantangan untuk menambah daya tarik permainan, 5) imajinatif dan, 6)
mengibur. Kustandi (2013:72).
Permainan ular tangga adalah permainan di mana pemain yang
menempati kotak ular diharuskan turun dan pemain yang menempati kotak
tangga akan naik. Ular Tangga dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih.
Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak
digambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya dengan kotak
lain. Permainan ini dapat dimainkan untuk semua mata pelajaran dan semua
jenjang kelas, karena didalamnya hanya berisi berbagai bentuk pertanyaan
yang harus dijawab oleh siswa melalui permainan tersebut sesuai dengan
jenjang kelas dan mata pelajaran tertentu. Seluruh pertanyaan-pertanyaan dan
jawaban-jawaban diberi nomer sesuai urutan sekaligus dengan petunjuk
permainannya.

Setiap

teknik

pembelajaran

memiliki

kelebihan

dan

kekuranganya masing-masing. Permainan memiliki beberapa kelebihan
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terutama bagi proses pembelajaran seperti diuraikan oleh Sardiman (2008:78)
sebagai berikut:
a. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan
sesuatu yang menghibur.
b. Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk
belajar.
c. Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peranperan ke dalam situasi yang sebenarnya di masyarakat.
d. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung.
e. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak.
Guru dapat membuat sendiri media ini dengan menyesuaikan tujuan dan
materi pembelajaran. Tujuan permainan ular tangga ini adalah untuk
memberikan motivasi belajar kepada siswa agar senantiasa mempelajari atau
mengulang kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya yang
nantinya akan diuji melalui permainan, sehingga terasa menyenangkan dan
menghibur bagi siswa terutama pada materi sistem imunitas. Beberapa
manfaat diantaranya adalah:
a. Mengenal kalah dan menang.
b. Belajar bekerja sama dan menunggu giliran.
c. Mengembangkan imajinasi dan mengingat peraturan permainan.
d. Merangsang anak belajar.
e. Belajar memecahkan masalah.
1. Kelemahannya antara lain:
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a. Penggunaan media permainan ular tangga memerlukan banyak waktu
untuk menjelaskan kepada anak.
b. Kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa orang siswa saja.
c. Kurangnya

pemahaman

aturan

permainan

oleh

anak

dapat

menimbulkan kericuhan.
2. Langkah langkah :
a. Guru menyiapkan media ular tangga berupa kertas spaduk dan kartu
yang berisi pertanyaan serta kartu yang berisi jawaban, pada bagian
atas / depan kartu bertuliskan nomor dari nomor 1 s.d. no 30.
b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5
siswa tiap kelompok untuk siklus I dan 4 siswa tiap kelompok untuk
siklus II.
c. Kemudian perwakilan dari setiap kelompok mengambil undian untuk
menentukan pemain I, II, III dan IV.
d. Setiap siswa dalam perwakilan dari kelompok mendapat satu buah
pion yang memiliki nama dan warna yang berbeda.
e. Pemain mengocok dadu dan menjatuhkannya di atas meja. Sebelum
melangkah pemain harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu,
dengan mengambil soal sesuai nomor urut. Setiap pertanyaan yang
dijawab oleh pemain mendapatkan 2 poin. Jika pemain mendapatkan
angka 6 dari kocokan dadu, maka pemain teserbut diperbolehkan
mengocok dadu lagi.
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f. Apabila tidak dapat menjawab pertanyaan, wakil dari kelompok
tersebut dapat bertanya kepada anggota kelompoknya. Dan jika dalam
kelompoknya tidak dapat menjawab, maka dilempar ke kelompok lain.
g. Untuk mengecek jawaban benar maka dapat dibuka kartu jawaban
sesuai nomor soalnya.
h. Apabila jatuh pada tanda tangga maka pion siswa langsung naik sesuai
dengan arah tangga, begitupula pion/kartu tepat pada gambar ekor ular
maka pion turun mengikuti arah ular.
i. Waktu untuk menjawab setiap pertanyaan dibatasi 10 detik.
j. Skor diberikan pada pemain atau kelompok yang menjawab benar dan
dicatat pada lembar skoring.
k. Permainan berakhir jika ada pemain dari wakil kelompok selesai
sampai finish.

E. Materi Sistem Imunitas
Sistem imunitas merupakan salah satu materi belajar pada kelas XI IPA
semester II dengan standar kompetensi yaitu menjelaskan struktur dan fungsi
organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin
terjadi serta implikasinya pada salingtemas. Sedangkan, kompetensi dasar 3.8
menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa
antigen dan bibit penyakit.
Indikator dalam materi sistem kekebalan tubuh ini meliputi: Menjelaskan
pengertian sistem kekebalan tubuh/ imunitas, menjelaskan fungsi sistem
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kekebalan tubuh/ imunitas, menyebutkan komponen di dalam sistem
kekebalan tubuh, membedakan limfosit T, limfosit B, antigen dan antibodi,
menjelaskan macam- macam imunisasi (kekebalan tubuh), menjelaskan proses
mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing, membedakan respon imun
non spesifik dan spesifik pada sistem imun tubuh dan menjelaskan akibat yang
terjadi bila pertahanan tubuh lemah.
Menurut Aryuliana,dkk. (2010:251) sistem kekebalan tubuh adalah
sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari
makromolekul asing atau serangan phatogen, termasuk virus, bakteri, protozoa
dan parasit. Ada dua jenis sistem imunitas, yaitu imunitas alami (imunitas non
spesifik) dan imunitas adaptif (imunitas spesifik).
Komponen sistem kekebalan tubuh terdiri dari

makrofag, limfosit,

reseptor antigen, sel-sel pengangkut antigen dan antibodi. Berdasarkan bentuk
butir-butir sitoplasma, sel darah putih dibagi menjadi dua macam yaitu
Granulosit terdiri dari: Eosinofil berfungsi sebagai fagosit, basofil dan netrofil.
Agranulosit terdiri dari: Limfosit dan monosit. Zat antibodi merupakan protein
jenis immunoglobulin (Ig) yang bekerja untuk merespon antigen. Vaksin
adalah bibit penyakit seperti bakteri/virus yang telah dilemahkan. Imunisasi
adalah satu metode untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap
penyakit tertentu dengan menggunakan mikroorganisme yang sudah
dilemahkan, seperti bakteri atau virus. Ada 2 jenis imunisasi, yaitu Imunisasi
aktif dan imunisasi pasif.
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Respon Kekebalan non spesifik bekerja tanpa membeda-bedakan
antigen tertentu. Kekebalan non-spesifik meliputi kekebalan eksternal dan
internal. Respon Kekebalan Spesifik ini dikatakan spesifik karena hanya
bekerja spesifik terhadap antigen tertentu. Kelainan pada sistem kekebalan
tubuh bervariasi seperti alergi, AIDS, autoimunitas, defisiensi umun dan
penolakan pencangkokan organ.

F. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2009) dengan
judul: “Penggunaan Permainan Ular Tangga untuk Meningkatkan Hasil
Belajar IPA tentang Peredaran Darah Manusia pada Siswa Kelas V SDN
Betahwalang Kabupaten Demak” disimpulkan bahwa penggunaan permainan
ular tangga berpengaruh terhadap hasil belajar. Pada penelitian ini diketahui
rata-rata skor ketuntasan pada siklus I yaitu 77,25 % dan siswa yang tuntas
sebanyak 37 siswa sedangkan yang belum tuntas sebanyak 3 siswa. Adapun
ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 92,5 %. Untuk ketuntasan belajar
siswa dapat dilihat dari hasil belajar pada siklus I 73,05 % meningkat pada
siklus II 77,03 %.
Penelitian serupa dilakukan oleh Sudarti (2012) dengan judul: “Mata
Pelajaran IPS Pokok Bahasan Aktivitas Ekonomi dan Sumber Daya Alam
melalui Metode Permainan dengan Ular Tangga dan Media Gambar Di
SDN Tenggarang 03 Tahun Pelajaran 2011/2012”. Menyebutkan bahwa,
pada siklus I secara keseluruhan didapat persentase hasil belajar siswa 72%,
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Pada pembelajaran siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan
sebesar 14% yaitu dari 72% menjadi 86%.
Hasil dari kedua peneliti terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan
media permainan ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh
karena itu, peneliti menggunakan kedua penelitian terdahulu tersebut sebagai
acuan dalam penyusunan penelitian ini.

G. Kerangka Berpikir
Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dibutuhkan metode
pembelajaran yang aktif dan kreatif. Prinsip belajar yang baik adalah
menggunakan media pembelajaran yang nyata dan jelas, yang mampu
mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Seperti halnya sumber belajar
yang digunakan siswa berupa buku-buku dan sumber informasi, tetapi akan
lebih efektif jika menggunakan metode yang menarik. Salah satu model
pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran
terutama motivasi siswa adalah menggunakan media permainan ular tangga.
Permainan ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk termotivasi
dalam kegiatan pembelajaran dan aktif untuk berpikir selama proses kegiatan
belajar. Selain itu siswa dapat saling interaksi ketika berdiskusi dalam
kelompok, serta berkompetisi untuk mendapatkan nilai terbaik dari kelompok
lain. Dengan aplikasi pembelajaran menggunakan media permainan ular
tangga, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
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Kerangka berpikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar

2.1. sebagai

berikut:




Kondisi awal





Tindakan

Kondisi akhir

Siswa sulit memahami dengan
materi pelajaran pada sistem
imunitas
Siswa asyik ngobrol sendiri dengan
teman lain
Siswa aktif melakukan kegiatan
yang tidak mendukung pelajaran
Guru
menggunakan
metode

pembelajaran
yang
kurang
variatif
Siswa kurang percaya diri dalam
menjawab pertanyaan

Pembelajaran
menggunakan
Permainan edukatif Ular tangga

Hasil
belajar
pada
materi
sistem imunitas
rendah
dan
proses
pembelajaran
membosankan

Motivasi
siswa

belajar

Hasil belajar materi
sistem imunitas

Motivasi dan hasil belajar siswa meningkat

Gambar 2.1. Kerangka penelitian

H. Hipotesis
Metode pembelajaran permainan edukatif ular tangga dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar di kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta pada
materi sistem imunitas tahun ajaran 2013/2014.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

tindakan

kelas

dengan

menggunakan metode Kemmis and Mc Taggart. Model ini merupakan
pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Hanya
saja pada model Kemmis and Mc Taggart, komponen acting (tindakan) dan
observing (pengamatan) dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukannya kedua
komponen tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa antara
implementasi acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak
terpisahkan. Maksudnya, kedua kegiatan haruslah dilakukan dalam satu
kesatuan waktu, begitu berlangsungnya suatu tindakan begitu pula observasi
juga harus dilaksanakan. Penelitian tindakan ini setiap siklus terdiri dari 4
tahap, yaitu ; perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.

B. Setting penelitian
4. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret
Yogyakarta dengan jumlah siswa 20 orang.
5. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA Tiga Maret Yogyakarta, jln. Jl. Affandi
Gejayan

No

5,

Caturtunggal,

Depok,

Sleman.
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6. Waktu Penelitian
Waktu penelitian selama 1 bulan yaitu bulan Mei 2014 terdiri dari 2 siklus
yaitu siklus I dan siklus II.

C. Rancangan Tindakan
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara
kolaboratif, yaitu pihak yang melakukan tindakan adalah peneliti sedangkan
yang melakukan pengamatan adalah guru Biologi SMA Tiga Maret
Yogyakarta. Model penelitian yang digunakan adalah model Kemmis and Mc
Taggart. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini yaitu perencanaan,
tindakan, pengamatan dan refleksi.
Model yang dikemukakan oleh Kemmis & Mc Taggart pada hakekatnya
berupa perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan satu perangkat terdiri
dari empat komponen, yaitu ; perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.
Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu
siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus pada kesempatan ini adalah suatu
putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan
refleksi.
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Prosedur penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut.

Permasalahan

Perencanan
tindakan 1

Pelaksanaan
tindakan 1

Siklus 1

Refleksi 1

Pengamatan 1

Perencanaan
tindakan 2

Pelaksanan
tindakan 2

Siklus 2

Refleksi 2

Pengamatan 2

Apabila
permasalahan
yang belum
terselesaikan

Siklus
selanjutnya

Permasalahan
baru hasil
refleksi

Gambar 3.1. Bagan PTK Model Kemmis and Taggart
Penjelasan alur di pada gambar 3.1 adalah :
1. Perencanaan awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun
rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di
dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran.
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2. Pengamatan atau pelaksanaan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh
peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta
mengamati hasil atau dampak yang dilakukan.
3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau
dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan
yang diisi pengamat.
4. Rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat
membuat rencana revisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya.
Sebelum melakukan pembelajaran peneliti memberikan pretest untuk
mengukur pengetahuan awal siswa. Dengan demikian peneliti dapat
menerapkan siklus tindakan kelas sebagai berikut :
1. Siklus I
a. Perencanaan (planning)
1) Menyiapkan Rancangan Perencanaan Pembelajaran (RPP).
Materi yang akan diajarkan adalah sistem imunitas pada sub
bab: pengertian sistem kekebalan tubuh, fungsi sistem
kekebalan tubuh/ imunitas, komponen di dalam sistem
kekebalan tubuh, limfosit T, limfosit B, antigen dan antibodi.
2) Menyusun media atau alat bantu pembelajaran, soal pretest dan
LKS.
3) Menyusun kuisioner untuk siswa dan lembar observasi.
Kuisioner yang diberikan siswa berupa kuisioner refleksi siswa
untuk melihat motivasi belajar siswa. Sedangkan lembar
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observasi ditujukan untuk mengamati kegiatan siswa selama
proses pembelajaran pada domain afektif dan psikomotor.
4) Membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 5 siswa.
b. Tindakan (acting)
1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi
2) Guru mendampingi siswa dalam kegiatan pembelajaran diskusi
dan permainan edukatif ular tangga.
3) Guru membagikan LKS
4) Siswa menganalisis dan menarik kesimpulan
5) Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk materi
selanjutnya
6) Guru meminta mencari literatur untuk pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
c. Pengamatan (Observation)
Tahap observasi dilakukan selama proses pembelajaran
berlangsung. Aspek yang diamati adalah dampak dari tindakan
terhadap motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa, yang mana
motivasi belajar menggunakan kuisioner motivasi awal siklus I dan
akhir tindakan siklus II. Sedangkan hasil belajar aspek kognitif
siswa menggunakan lembar test tertulis yaitu pre-test dan post-test.
Hasil belajar domain afektif dan psikomotor menggunakan lembar
observasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

36

d. Refleksi (Reflection)
Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi dari hasil tindakan
siklus I. Refleksi tersebut dilakukan untuk mengetahui kelemahan
dan kelebihan yang terdapat pada siklus I. Hasil refleksi kemudian
dijadikan pedoman untuk melakukan perbaikan pada siklus II.
2. Siklus II
a. Perencanaan (Planing)
1) Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan
refleksi pada siklus 1
2) Merancang kembali RPP, instrument pembelajaran, instrument
penilaian, soal, rubrik penilaian. Materi yang akan diajarkan
pada sub bab: macam-macam imunisasi (kekebalan tubuh),
proses mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing,
respon imun non spesifik dan spesifik pada sistem imun tubuh
dan akibat yang terjadi bila pertahanan tubuh lemah
3) Membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3 siswa.
b. Tindakan (Acting)
1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.
2) Guru mendampingi siswa dalam kegiatan pembelajaran diskusi
dan permainan ular tangga.
3) Guru membagikan LKS.
4) Siswa menganalisis dan menarik kesimpulan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5) Guru

memberikan

tugas

rumah

kepada

siswa
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untuk

mempelajari materi selanjutnya.
c. Pengamatan (Observation)
Aspek yang diamati pada siklus II adalah dampak dari
tindakan terhadap motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa
yang mana motivasi belajar diambil dari kuisioner motivasi belajar
siswa setelah tindakan. Sedangkan hasil belajar aspek kognitif
siswa menggunakan lembar test tertulis yaitu post-test. Hasil
belajar aspek afektif dan psikomotor menggunakan lembar
observasi.
d. Refleksi (Reflection)
Refleksi pada siklus II merupakan hasil yang diperoleh
selama proses pembelajaran. Semua instrumen untuk pengambilan
data dan istrumen pembelajaran digunakan untuk menganalisis
kelemahan

dan

kelebihan

dalam

pelaksanaan

penggunaan

permainan edukatif ular tangga. Diharapkan pada akhir siklus ini
motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret
Yogyakarta meningkat.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen

yang

digunakan

dalam

penelitian

pembelajaran dan instrument pengumpulan data.

ini

adalah

instrumen
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1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran dalam penelitian ini, antara lain: berupa silabus,
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

yang

mengacu

pada

pembelajaran yang menggunakan permainan edukatif ular tangga yang
dilengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS).
2. Instrumen Pengumpulan Data
a. Lembar Kuisioner Siswa
Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan
tertulis kepada siswa atau responden untuk dijawabnya. Kuisioner
merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu
dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa
diharapkan dari responden atau siswa. Isi kuisioner yang diberikan
untuk siswa berbeda dengan awal tindakan siklus I dan akhir tindakan
siklus II. Kuisioner I adalah kuisioner untuk mengukur motivasi siswa
sebelum tindakan dan kuisioner II adalah kuisioner yang digunakan
untuk mengukur motivasi belajar setelah tindakan pada akhir siklus.
Peneliti menggunakan kuisioner berisi pernyataan yang terdiri
dari 20 item. Setiap pernyataan disediakan 4 alternatif jawaban yaitu
SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS ( Tidak Setuju) dan STS (Sangat
Tidak Setuju). (lembar kuisioner dapat dilihat pada lampiran 8 & 9
hal. 170-173)
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Dalam menyusun kuisioner harus berdasarkan pada indikator
motivasi belajar. Menurut Uno (2008:23) indikator motivasi belajar
siswa antara lain :
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil
2) Adanya dorongan dan kebutuhan belajar
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan
4) Adanya penghargaan dalam belajar
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar
6) Adanya

lingkungan

belajar

yang

kondusif,

sehingga

memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik.
Berikut ini tabel skor lembar kuisioner motivasi siswa :
Tabel 3.1. Penskoran Lembar Kuisioner Motivasi Siswa
Pernyataan

∑
Item

Skor
Sangat

Setuju

Setuju

Tidak

Sangat Tidak

Setuju

Setuju

∑

positif(+)

13

4

3

2

1

52

negatif(-)

7

1

2

3

4

28

Skor Maksimal

Kisi-kisi kuisioner motivasi belajar sebelum dan setelah diberikan
tindakan dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

80

40
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Tabel 3.2. Kisi- kisi Instrumen kuisioner motivasi belajar siswa
No

Indikator

1

Item soal
Positif

Negatif

hasrat dan keinginan berhasil

1, 11, 12, 19

2, 9

2

dorongan dan kebutuhan belajar

3, 4

5, 6

3

harapan dan cita-cita masa depan

7

8

10, 13, 18

-

adanya kegiatan belajar yang

4

menarik

5

adanya penghargaan dalam belajar

14, 16

15

6

adanya lingkungan belajar kondusif

17

20

1. Hasil belajar
a. Domain Kognitif
Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah
domain kognitif. Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan 5
pilihan jawaban. Soal yang digunakan berupa pre-test dan posttest. Soal pre-test diberikan pada awal siklus I, dengan tujuan
mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa mengenai materi
sistem imun. Soal post-test pertama diberikan pada akhir siklus I
untuk mengetahui tingkat perubahan hasil belajar siswa setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran materi sistem imunitas pada sub
bab: pengertian sistem kekebalan tubuh, fungsi sistem kekebalan
tubuh/ imunitas, komponen di dalam sistem kekebalan tubuh,
limfosit T, limfosit B, antigen dan antibodi dan macam- macam
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imunisasi (kekebalan tubuh) dengan menggunakan permainan
edukatif ular tangga. Sedangkan soal post-test kedua diberikan
pada akhir siklus

II

yang bertujuan mengetahui tingkat

perkembangan hasil belajar siswa dari pembelajaran siklus I pada
sub bab: proses mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda
asing, respon imun non spesifik dan spesifik pada sistem imun
tubuh dan akibat yang terjadi bila pertahanan tubuh lemah. (data
kisi-kisi soal dapat dilihat pada lampiran 4,5 dan 6 hal. 116-142)
Dalam penelitian ini, peneliti memilih soal bentuk pilihan
ganda karena merupakan soal yang jawabannya harus dipilih dari
beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Soal bentuk
pilihan ganda mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya:
mampu mengukur berbagai tingkatan kognitif (dari ingatan sampai
mencipta), penskorannya mudah cepat, obyektif dan mencakup
ruang lingkup materi yang luas dalam suatu tes untuk suatu kelas.
b. Domain Afektif dan Psikomotor
Lembar Observasi siswa digunakan untuk melihat domain
afektif dan psikomotor. Menurut Sudjana (2010:84), pengamatan
adalah teknik evaluasi untuk mengukur tingkah laku individu
ataupun proses terjadinya kegiatan yang diamati. Tujuan utama
observasi adalah (1) mengumpulkan data dan informasi mengenai
suatu peristiwa, (2) untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara
siswa dan guru. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi digunakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

42

untuk menilai proses dan hasil belajar siswa, seperti tingkah laku
siswa pada waktu belajar, kegiatan diskusi, mengerjakan tugas, dll.
Ada tiga jenis observasi, yakni observasi langsung, observasi tidak
langsung, dan observasi partisipasi. Peneliti menggunakan jenis
observasi partisipasi yang berarti pengamat melibatkan diri atau ikut
serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang sedang
diamati.

Dengan

observasi

partisipasi

ini

pengamat

lebih

menghayati, merasakan, dan mengalami sendiri seperti kelompok
yang diamatinya. (lembar observasi dapat dilihat pada lampiran 10
& 11 hal185-186)
Kisi-kisi untuk lembar observasi afektif dan psikomotor dapat
dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4.
Tabel 3.3. Kisi-kisi lembar observasi afektif
Aspek

Penerimaan

Indikator
-

Memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru

-

Mengikuti

kegiatan

pembelajaran

dengan

sungguh-sungguh
Partisipasi

Penilaian
sikap

Bertanya ketika materi yang disampaikan kurang
dapat dipahami

-

Menyampaikan pendapat ketika kegiatan belajar

-

Bekerja sama dengan teman dalam satu kelompok

-

Memiliki kepedulian terhadap kesulitan teman
sesama anggota kelompok
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Tabel 3.4. Kisi-kisi lembar observasi psikomotor
Aspek
Persepsi/peka

Indikator
-

pembelajaran dalam permainan ular

terhadap rangsangan

Kesiapan

Gerakan terbimbing
Gerakan mekanis

Siswa mampu mempersiapkan kegiatan

tangga dengan baik
-

Siswa mampu berkonsentrasi untuk
mengikuti permainan ular tangga

-

Siswa mampu mengikuti permainan ular
tangga sesuai peraturan yang disepakati

-

terbiasa

Siswa terampil dalam menggunakan
alat-alat saat permainan ular tangga

-

Siswa

berinisiatif

untuk

menjawab

pertanyaan permainan ular tangga jika
kelompok lain tidak bisa menjawab
Kreativitas
-

Siswa

menggunakan

komunikatif

ketika

bahasa

yang

menjawab

pertanyaan permainan ular tangga

E. Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui keefektifan metode dalam kegiatan pembelajaran
perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik
analisis deskritif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa angka hasil
belajar meliputi ketuntasan nilai akhir, rata-rata kelas dan ketuntasan belajar
secara klasikal dari hasil test. Data

kualitatif berupa prosentase hasil
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observasi dan kuisioner yang dideskripsikan dengan kata-kata dan data
kuantitatif menggunakan rumus seperti pada keterangan di bawah ini:
1. Kuisioner motivasi belajar
Peneliti menggunakan kuisioner untuk mengetahui adanya
peningkatan motivasi setiap siswa. Kuisioner akan dibagikan sebanyak 2
kali. Kuisioner awal diberikan pada waktu sebelum tindakan, kuisioner
akhir diberikan pada waktu akhir siklus II. Penilaian masing-masing
siswa dari hasil pengisian kuisioner dikualifikasi berdasarkan penskoran
dari tiap item positif dan item negatif. Kemudian hasil skor masingmasing siswa dimasukkan ke dalam tabel berikut ini :
Berdasarkan perbandingan hasil presentase yang diperoleh aspek
motivasi dan indikator yang ditetapkan pada siklus I dan II, peneliti dapat
mengemukan berhasil tidaknya tindakan.
a. Skor individu
x 100 %
Dari

hasil

penghitungan

tersebut

diperoleh

prosentase

keseluruhan. Kemudian dimasukkan dalam kategori motivasi belajar
sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Berikut ini kriteria dari hasil
kuisioner motivasi siswa dapat dilihat pada tabel 3.5.
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Tabel 3.5. Kriteria Motivasi Siswa

Kriteria

Presentase

Sangat tinggi (ST)

75% - 100%

tinggi (T)

50 % - 74,9 %

Sedang (S)

25 % - 49,9%

Rendah (R)

0 % - 24,9 %

b. Skor klasikal
∑
∑

2. Domain Kognitif
Ketuntasan dalam proses belajar adalah jika siswa dapat mencapai nilai >
75. Nilai ketuntasan dipilih sesuai dengan KKM di SMA Tiga Maret
Yogyakarta untuk mata pelajaran Biologi yaitu 75. Analisis ini dihitung
dengan menggunakan statistik sederhana yaitu :
a. Menentukan nilai akhir
Untuk memperoleh data tentang nilai hasil belajar (kognitif) siswa
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Nilai Akhir

soal benar
soal

100 %
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b. Menentukan rata -rata kelas
Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas pada masing-masing siklus
sebagai berikut:
̅

∑

Keterangan :
̅
= Nilai rata-rata (mean)
Σ
= Jumlah nilai seluruh siswa
N
= Banyaknya siswa yang mengikuti test
c. Untuk ketuntasan belajar secara klasikal
Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan
secara klasikal.
∑
∑

x 100 %

3. Domain Afektif dan Psikomotor
Lembar observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan
aspek afektif dan psikomotor siswa secara klasikal. Hasil observasi
menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data tentang
gejala yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Lembar observasi
aspek afektif digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan selama
proses pembelajaran, sedangkan lembar observasi aspek psikomotor
untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan permainan edukatif
ular tangga. Berikut ini rubrik penilaian aspek psikomotor dan afektif
pada tabel 3.6 dan 3.7.
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Tabel 3.6 Rubrik Penilaian Afektif
No.

1

2

3

4

5

6

Aspek yang
diamati

Penilaian
1

Memperhatikan
tidak
apa
yang
memperhatikan
dijelaskan oleh
sama sekali
guru
Mengikuti
kegiatan
pembelajaran
dengan
sungguhsungguh
Bertanya ketika
materi
yang
disampaikan
kurang
dapat
dipahami

tidak
memperhatikan
sama sekali

2
memperhatikan
tetapi
masih
sering
mengobrol
dengan
temannya
mengikuti
tetapi
masih
sering
mengobrol
dengan
temannya

3

4

memperhatikan
tetapi terkadang memperhatikan
masih mengobrol dengan mencatat
dengan temannya

mengikuti tetapi
terkadang masih mengikuti
mengobrol
dengan serius
dengan temannya

memberikan
bertanya dan
tidak bertanya bertanya hanya
bertanya
lebih memberikan
sama sekali
sekali
dari 2 kali
solusi

selalu
diam,
tidak
Menyampaikan
memberikan
memberikan
memberikan
menyampaikan
pendapat ketika
pendapat tetapi pendapat
lebih pendapat dan
pendapat sama
kegiatan belajar
hanya sekali
dari 2 kali
memberikan
sekali
solusi
mengeluarkan
bekerja sama
Bekerja sama
bekerja sama dan pendapat,
dalam diskusi
dengan teman
berdiskusi dengan berdiskusi
duduk dan diam namun dengan
dalam
satu
1
teman dengan semua
teman
kelompok
kelompoknya
anggota
kelompok lain
kelompoknya
Memiliki
mencari
mencari
kepedulian
referensi buku
duduk
dan
berdiskusi
dan referensi
dari
terhadap
dan
tidak
diam/acuh
mencari referensi buku dan berani
kesulitan teman
berani
terhadap teman
dari buku
mengeluarkan
sesama anggota
mengeluarkan
jawaban
kelompok
jawaban
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Tabel 3.7 Rubrik Penilaian Psikomotor
Penilaian

No

Aspek yang diamati

1

Siswa mampu
mempersiapkan
kegiatan
pembelajaran dalam
permainan ular
tangga dengan baik
Siswa mampu
diam dan
berkonsentrasi untuk mengantuk
mengikuti permainan
ular tangga

2

3

4

5

6

1
duduk dan
diam

Siswa mampu
mengikuti permainan
ular tangga sesuai
peraturan yang
disepakati
Siswa terampil
dalam menggunakan
alat-alat saat
permainan ular
tangga

tidak menaati
peraturan sama
sekali

Siswa berinisiatif
untuk menjawab
pertanyaan
permainan ular
tangga jika
kelompok lain tidak
bisa menjawab
Siswa menggunakan
bahasa yang
komunikatif ketika
menjawab
pertanyaan
permainan ular
tangga

duduk dan
diam

melakukan
kesalahan
karena tidak
mendengarkan
peraturan

hanya
mendengarkan

2
mempersiapkan
kegiatan
permainan
dengan kurang
baik

3
mempersiapkan
kegiatan
permainan
dengan cukup
baik

4
mempersiapkan
kegiatan
permainan
dengan baik dan
serius

berkonsentrasi
mengikuti
permainan
dengan kurang
baik:bermainmain dengan
temannya
menaati
peraturan tetapi
hanya sekali

berkonsentrasi
mengikuti
permainan
dengan cukup
baik:terkadang
bercanda dengan
temannya
menaati
peraturan tetapi
terkadang
bercanda

berkonsentrasi
mengikuti
permainan
dengan baik
dans serius

terampil
menggunakan
alat tetapi sering
memainkan alat
permainan
dengan merusak

menaati
peraturan
dengan baik

terampil
menggunakan
alat tetapi
terkadang
memainkan alat
permainan
dengan tidak
semestinya
berinisiatif
berinisiatif
menjawab hanya menjawab
sekali
pertanyaan lebih
dari 2 kali

terampil
menggunakan
alat dengan baik
dan serius

menjawab
dengan bahasa
yang singkat

menjawab
dengan bahasa
yang jelas dan
benar

menjawab
dengan bahasa
yang singkat
dan benar

selalu
berinisiatif
menjawab
pertanyaan
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Untuk menghitung lembar observasi aspek afektif dan psikomotor
digunakan rumus sebagai berikut :
a. Skor individu
∑
∑
Data prosentase pada lembar observasi aspek afektif-psikomotor
digunakan

untuk

mengetahui

seberapa

besar

partisipasi

ketrampilan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Tabel 3.8 Kriteria Lembar Observasi Siswa aspek afektif dan
psikomotor

Kriteria

Presentase

Sangat tinggi (ST)

75% - 100%

tinggi (T)

50 % - 74,9 %

Sedang (S)

25 % - 49,9%

Rendah (R)

0 % - 24,9 %

b. Skor klasikal
∑
∑

dan
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E. Indikator pencapaian
Indikator keberhasilan merupakan hasil peningkatan yang diinginkan
oleh peneliti selama proses pembelajaran pada setiap siklus. Berikut ini
indikator yang diterapkan oleh peneliti.
Tabel. 3.9 Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator

Data

Kondisi Awal

Target Akhir

Skor rata- rata

Nilai postest

56,4

Nilai rata- rata 70

Presentase mencapai

70 % anak tuntas
Nilai postest

26 %

KKM (%)

KKM
70 % dari kelas
Lembar

Motivasi belajar

memiliki motivasi
belum terukur

kuisioner

kategori tinggi dan
sangat tinggi
70 % dari kelas

Afektif dan

Lembar

memiliki kategori
belum terukur

Psikomotor

Observasi

tinggi dan sangat
tinggi
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian
Penelitian ini di mulai pada tanggal 17 Mei 2014 di kelas XI IPA SMA
Tiga Maret Yogyakarta dan di laksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari 4
kali pertemuan. Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dan siklus II terdiri dari
2 kali pertemuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk
peningkatan motivasi belajar dilihat dari lembar observasi dan kuisioner,
sedangkan untuk peningkatan hasil belajar dilihat dari hasil pre-test di awal
sebelum tindakan dan pos-test pada setiap akhir siklus. Berikut ini adalah
jadwal pelaksanaan penelitian :
Tabel. 4.1. Jadwal Pelaksanan Penelitian
No

Hari

Tanggal

Kegiatan

1

Sabtu

17 Mei 2014

Siklus I Pertemuan I

2

Sabtu

24 Mei 2014

Siklus I Pertemuan II

3

Rabu

28 Mei 2014

Siklus II Pertemuan I

4

Jum’at

30 Mei 2014

Siklus II Pertemuan II

Pelaksanaan penelitian pada siklus I dan siklus II terdiri dari 4 tahap
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Berikut ini adalah
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deskripsi tentang pembelajaran biologi pada materi sistem imunitas dengan
menggunakan permainan edukatif ular tangga.
1. Siklus I
a. Perencanaan
Sebelum melakukan tindakan peneliti mempersiapkan perangkat
pembelajaran

seperti

silabus,

RPP

(Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran), lembar kerja siswa, soal pre-test, post-test I dan posttest II, lembar kuisioner motivasi belajar, lembar observasi afektif,
lembar observasi psikomotor, membuat media permainan ular tangga
dan hand-out untuk materi sistem imunitas. Pada siklus I pertemuan I
materi yang diberikan adalah pengertian sistem imunitas dan
komponen yang terlibat dalam sistem imunitas, sedangkan untuk
pertemuan II materi yang diberikan adalah jenis-jenis antibodi,
perbedaan antigen dan antibodi, limfosit T dan B.
b. Tindakan
1) Pertemuan I
Pertemuan I dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei
2014 pada pukul 7.45-9.15 WIB. Pelaksanaan tindakan dilakukan
oleh peneliti sedangkan mahasiswa lainnya bertindak sebagai
observer. Penelitian ini seharusnya dilaksanakan oleh guru
Biologi

SMA

Tiga

Maret

Yogyakarta.

Namun,

beliau

berhalangan hadir karena mengikuti PLPG sehingga pelaksanaan
penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri dari siklus I sampai
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siklus II. Sebelum penelitian dilaksanakan siswa diberikan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai materi
sistem imunitas. Subyek penelitian di kelas XI IPA SMA Tiga
Maret Yogyakarta berjumlah 23 siswa. Namun, saat tindakan
pertemuan I siswa yang hadir hanya 21 siswa.
Siswa mengerjakan soal pre-test pilihan ganda selama ± 20
menit. Dalam tahap awal proses kegiatan pembelajaran, guru
mengawali

pembelajaran

dengan

mengucapkan

salam.

Selanjutnya guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran.
Pada kegiatan inti, terlebih dahulu guru menjelaskan materi
pengertian sistem imunitas dan komponen yang terlibat dalam
sistem imunitas kurang lebih selama 15 menit. Kemudian guru
membagi kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Setelah itu, guru
memberikan LKS 1 kepada masing-masing kelompok dan siswa
berdiskusi selama 35 menit.

Gambar 4.1. Siswa berdiskusi mengerjakan LKS 1
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Guru menunjuk 1 kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi. Kemudian guru mengklarifikasi hasil diskusi kelompok
siswa sesuai dengan konsep mengenai sistem imunitas.
Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan
apa yang sudah dipelajari pada hari ini. kemudian guru
mengucapkan salam penutup dan memberikan tugas untuk
mempelajari materi selanjutnya.
2) Pertemuan II
Pertemuan II ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei
2014 pukul 7.45-09.15 WIB. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh
peneliti sedangkan rekan mahasiswa bertindak sebagai observer.
Pada tahap ini, guru memberikan apersepsi dan tujuan
pembelajaran tentang jenis-jenis antibodi, perbedaan antibodi
dengan antigen dan limfosit T dan limfosit B. Kemudian guru
menjelaskan materi dengan powerpoint

dan mengulang materi

pada pertemuan I secara singkat selama 10 menit.
Dalam kegiatan inti, Guru membagi kelas dalam kelompok
yang terdiri dari 5 siswa. Kelompok ini masih sama sesuai
kelompok pada pertemuan I. Guru memberikan Lembar Kerja
Siswa (LKS) 2. Siswa melakukan diskusi selama 15 menit. Setelah
diskusi, guru tidak melakukan presentasi hasil diskusi untuk
perwakilan kelompok, tetapi langsung melanjutkan kegiatan
permainan ular tangga.
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Gambar 4.2. Siswa berdiskusi mengerjakan LKS 2
Pada kegiatan permainan ular tangga ini, kelompok siswa
sesuai dengan kelompok waktu diskusi yaitu berjumlah 4
kelompok. Sebelum permainan, guru menjelaskan langkah-langkah
permainan ular tangga beserta peraturan yang harus dijalankan.
Setiap kelompok mewakilkan 1 peserta untuk menjalankan
permainan dengan diberi nama kelompok yang berbeda-beda, yaitu
kelompok leukosit, antigen, antibodi dan limfosit. Sedangkan
anggota setiap kelompok membantu anggotanya untuk menjawab
pertanyaan. Sedangkan untuk kartu soal dan kartu jawaban
dipegang oleh guru. Untuk menilai jawaban siswa dalam
permainan ular tangga menggunakan lembar penilaian yang dibuat
oleh guru. Observer bertugas untuk mencatat nilai dari setiap
kelompok yang bisa menjawab pertanyaan dalam permainan ular
tangga.
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Guru menghentikan permainan ular tangga setelah waktu
permainan 30 menit dan ada 1 kelompok yang telah mencapai
finish. Dan guru mengumumkan hasil nilai dari setiap kelompok.

Gambar 4.3. Proses pelaksanaan permainan ular tangga
Kegiatan akhir pada tahap ini adalah guru bersama siswa
menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Menjelang
akhir waktu, guru memberikan tes formatif untuk

mengetahui

sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari selama
20 menit. Kemudian guru mengucapkan salam penutup dan
memberikan tugas untuk mempelajari materi selanjutnya.
c. Observasi
Selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas siswa
dilakukan observasi oleh seorang observer. Pada perencanaan
pengambilan data untuk lembar observasi afektif dan psikomotor
adalah jenis observasi partisipasi dimana peneliti melibatkan diri
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dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang sedang
diamati. Namun, hal ini tidak dilakukan karena peneliti bertugas
sebagai pengajar sehingga observer dilakukan oleh rekan
mahasiswa. Lembar observasi afektif digunakan untuk selama
proses pembelajaran berlangsung, sedangkan lembar observasi
psikomotor digunakan untuk kegiatan permainan ular tangga di
siklus I pertemuan II. Masing-masing lembar observasi ini terdiri
dari 6 indikator. Observer memberikan tanda O (lingkaran) untuk
siswa yang melakukan aktivitas belajar yang tertera dalam lembar
observasi.
d. Refleksi
Berdasarkan pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran
siklus I, siswa sudah merasa senang dalam mengikuti pembelajaran
dan mulai memahami materi cukup baik melalui permainan ular
tangga.
1) Keberhasilan siklus I
Pada aspek psikomotor dalam permainan ular tangga sudah
mencapai target yang diharapkan yaitu 100 % masuk dalam
kriteria tinggi. Siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan
pembelajarn ketika permainan ular tangga dan beberapa siswa
aktif bertanya dalam proses pembelajaran.
2) Kekurangan siklus I
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Pada aspek afektif yang masuk dalam kriteria sedang ada
45 % dan kriteria tinggi 55 %. Pada aspek kognitif belum
mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan dalam
pencapaian KKM yaitu hanya 30 % siswa yang mendapatkan
nilai ≥ 75 padahal target indikator keberhasilan untuk siklus I
sebesar 60 %. Selama proses pembelajaran berlangsung masih
ada siswa

yang melakukan kegiatan di

luar skenario

pembelajaran yaitu:
a) Tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan materi
pelajaran,
b) Berbicara dengan teman sebangku,
c) Ada beberapa siswa mengantuk,
d) Ada beberapa siswa yang malas bekerja sama dengan 1
kelompok saat berdiskusi,
e) Suasana kelas ketika pelaksanaan permainan ular tangga
belum terkendali karena siswa terlalu bersemangat dalam
bermain ular tangga, membuat peraturan yang sudah
disepakati menjadi kurang diabaikan,
f) Guru masih terlalu cepat menjelaskan materi pada siklus I
pertemuan I,
g) Pembuatan materi dengan power point pertemuan I terlalu
banyak dan materi banyak istilah yang penting, sehingga
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjelaskan.
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Maka berkenaan dengan hal tersebut akan diadakan siklus II
yang diharapkan ada peningkatan ketuntasan belajar klasikal.
2. Siklus II
a. Perencanaan
Berdasarkan hasil dari siklus I, peneliti mengurangi jumlah
kelompok menjadi 3-4 siswa dalam kelompok. Pengurangan
jumlah kelompok ini bertujuan agar semua siswa dalam kelompok
terlibat aktif dalam diskusi maupun kegiatan permainan ular
tangga. Selain itu, guru lebih tegas dalam mengatur permainan ular
tangga, guru menegur jika ada siswa yang masih berbicara ketika
guru menjelaskan, guru menjelaskan materi secara lebih jelas dan
memberikan materi secara lebih detail. Guru juga mengulangi
materi pertemuan I siklus II secara singkat untuk dijelaskan pada
pertemuan II siklus II agar siswa lebih mudah mengingat dan
memahami materi. Terutama dalam permainan ular tangga
sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan yang ada.
Pada siklus II pertemuan I materi yang diberikan adalah
macam-macam imunisasi dan mekanisme pertahanan tubuh,
sedangkan untuk pertemuan II materi yang diberikan adalah
perbedaaan respon imun spesifik dan non spesifik dan macammacam penyakit yang ditimbulkan jika sistem imunitas terganggu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

60

b. Tindakan
1) Pertemuan I
Pada siklus II pertemuan I pada hari Rabu, tanggal 28
Mei 2014 pukul 10.15- 11.45 WIB. Sebelum melaksanakan
kegiatan pembelajaran. guru mempersiapkan alat dan bahan
untuk pembelajaran. Kemudian guru mengucapkan salam
kepada siswa. Guru memberikan apersepsi dan tujuan
pembelajaran tantang pengertian imunisasi, macam-macam
imunisasi dan mekanisme respon sistem kekebalan.
Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi tersebut
dengan powerpoint. Lalu, guru membagi kelas dalam
kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. Guru memberikan
lembar kerja siswa (LKS) 3 dan siswa berdiskusi selama 15
menit.

Gambar 4.4. Siswa berdiskusi mengerjakan LKS 3
Guru menunjuk 1 kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi. Kemudian guru mengklarifikasi hasil diskusi
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kelompok siswa sesuai dengan konsep mengenai sistem
imunitas.
Di

akhir

pembelajaran,

guru

bersama

siswa

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini.
kemudian guru mengucapkan salam penutup dan memberikan
tugas untuk mempelajari materi selanjutnya.
2) Pertemuan II
Pertemuan II dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 28
Mei 2014 pukul 9.30-11.00 WIB. Pelaksanaan tindakan
dilakukan oleh peneliti sedangkan rekan mahasiswa bertindak
sebagai observer.
Guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran
tentang perbedaan respon imun spesifik dan non spesifik dan
macam-macam

penyakit

yang

ditimbulkan

jika

sistem

kekebalan tubuh terganggu.
Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi tersebut di
atas dengan menggunakan powerpoint secara singkat. Lalu,
guru membagi kelas dalam kelompok yang terdiri dari 3-4
siswa. Kelompok ini masih sama seperti saat pertemuan hari
Rabu yaitu siklus II pertemuan I. Guru memberikan Lembar
Kerja Siswa (LKS) 4. Siswa melakukan diskusi selama 10
menit. Karena keterbatan waktu presentasi kelompok tidak ada,
dilanjutkan dengan permainan ular tangga.
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Proses permainan ular tangga dilakukan selama 30 menit
setelah 1 kelompok mencapai finish. Untuk menilai jawaban
siswa dalam permainan ular tangga menggunakan lembar
penilaian yang dibuat oleh guru. Observer bertugas untuk
mencatat nilai dari setiap kelompok yang bisa menjawab
pertanyaan dalam permainan ular tangga. Kartu soal dan kartu
jawaban dipegang oleh observer.

Gambar 4.5. Proses pelaksanaan permainan ular tangga
Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan
apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Guru menyiapkan soal
pos-test akhir untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai, guru
membagikan kuisioner akhir. Kemudian guru mengucapkan
salam penutup.
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c. Observasi
Selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas siswa
dilakukan observasi oleh seorang observer. Lembar observasi
afektif digunakan untuk selama proses pembelajaran berlangsung,
sedangkan lembar observasi psikomotor digunakan untuk kegiatan
permainan ular tangga di siklus II pertemuan II. Masing-masing
lembar observasi ini terdiri dari 6 indikator. Observer memberikan
tanda O (lingkaran) untuk siswa yang melakukan aktivitas belajar
yang tertera dalam lembar observasi.
d. Refleksi
Berdasarkan pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran
pada siklus II, masing-masing aspek mengalami peningkatan.
1) Keberhasilan siklus II
Hasil motivasi belajar siswa, aspek afektif dan psikomotor
mengalami peningkatan sesuai target yang diharapkan sebesar
70%. Pada siklus II ini, siswa sudah mengikuti permainan ular
tangga selama proses pembelajaran sesuai peraturan yang telah
ditentukan guru. Mereka juga menunjukkan keaktifan yang
semakin baik dalam proses kegiatan pembelajaran dan mampu
memanfaatkan media permainan ular tangga dengan baik
dengan memberi semangat dan motivasi teman dalam satu
kelompok belajar. Selain itu, siswa aktif bekerja sama untuk
menjawab pertanyaan terutama dalam permainan.
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2) Kekurangan siklus II
Pada

aspek

kognitif

belum

mencapai

indikator

keberhasilan yang diharapkan untuk prosentase KKM yaitu
hanya 65 % dari 70 % siswa yang mendapatkan nilai ≥ 75. Hal
tersebut terjadi dikarenakan diawal pelajaran masih ada
beberapa siswa yang terlambat masuk ke kelas agar siswa tidak
menyia-nyiakan waktu yang telah ada dan ada siswa yang
asyik mengobrol dengan teman sebangku. Untuk mengatasi hal
tersebut guru tidak hanya menegur namun harus diberikan
teguran secara arif dan bijaksana. Cara mengarahkan perilaku
siswa yang seperti itu guru sebaiknya bergerak mendekati
siswa, memberikan hukuman yang mendidik, menegur dengan
sikap lemah lembut dan perkataan yang ramah serta baik.
Peneliti

tidak

melanjutkan

ke

siklus

III

karena

keterbatasan waktu. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada
pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan. Di mana siswa,
akan menyiapkan dan melaksanakan ujian semester genap.
Selain itu, materi yang digunakan oleh peneliti merupakan
materi paling akhir kelas XI IPA semester II.
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B. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian ini aspek-aspek yang dibandingkan adalah
motivasi belajar siswa sebelum tindakan dengan setelah tindakan, aspek
afektif siklus I dengan siklus II, aspek psikomotor siklus I dengan siklus II,
dan hasil belajar siswa siklus I dengan siklus II.
1. Hasil Motivasi Belajar
Berdasarkan hasil data motivasi sebelum tindakan digunakan untuk
mengetahui

seberapa

besar

motivasi

siswa

sebelum

dilakukan

pembelajaran dengan menggunakan permainan edukatif ular tangga dan
hasil data motivasi setelah tindakan digunakan untuk mengetahui
peningkatan motivasi belajar siswa setelah penerapan permainan edukatif
ular tangga dalam proses pembelajaran.
Pengisian kuisioner motivasi belajar siswa menggunakan indikator
data hasil aktivitas siswa yaitu Adanya hasrat dan keinginan berhasil, 2)
Adanya dorongan dan kebutuhan belajar, 3) Adanya harapan dan cita-cita
masa depan, 4) Adanya penghargaan dalam belajar, 5) Adanya kegiatan
yang menarik dalam belajar, 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif
sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik saat
mengikuti pembelajaran.
Dari indikator penilaian di atas diperoleh data hasil analisis
kuisioner motivasi belajar siswa seperti ditunjukan pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Analisis Motivasi Belajar Siswa
Motivasi Siklus awal

Motivasi Siklus akhir

(%)

(%)

Sangat Tinggi

-

5%

Tinggi

55 %

85

Sedang

45 %

10 %

Rendah

-

-

jumlah %

100 %

100%

Kriteria

Dari hasil data tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah tindakan
yaitu siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan permainan
ular tangga meningkat sehingga siswa yang memiliki kriteria tinggi
pada siklus awal sebesar 55 % meningkat menjadi 90 % pada siklus
akhir. Sedangkan untuk kriteria sangat tinggi pada siklus awal 0 %
meningkat menjadi 5 % pada siklus akhir (data secara rinci dapat
dilihat pada lampiran 12 hal. 196)
2. Hasil Analisis Belajar Kognitif Siswa
Hasil belajar siswa merupakan aspek kognitif siswa. Data hasil pretest sebelum tindakan kelas didapatkan dari hasil pengisian tes pilihan
ganda sebanyak 20 soal. Data hasil pre-test dapat dilihat pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3. Data Hasil Pre-test
No

Indikator

Hasil yang diperoleh

1

Nilai Tertinggi

90

2

Nilai Terendah

25

3

Siswa Tuntas ≥ 75

3

4

Siswa Tuntas ≤ 75

21

5

Ketuntasan Kelas

14,28 %

6

Nilai Rata-Rata Kelas

50,95

Hasil pre-test menunjukan menunjukkan bahwa siswa yang
mendapatkan nilai ≥ 75 berjumlah 3 siswa dari 21 siswa dengan
prosentase rata-rata kelas yaitu 50,95 %. maka untuk ranah kognitif
perlu ditingkatkan lagi.
a. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil post-test I siklus I dan
post-test II siklus II. Data hasil post-test I dan post-test II dapat
dilihat pada tabel 4.4 hasil belajar siswa berikut ini.
Tabel 4.4 Analisis hasil pos-test siklus I dan siklus II

No

Indikator

Siklus I

Siklus II

Hasil yang

Hasil yang

diperoleh

diperoleh

1

Nilai Tertinggi

85

95

2

Nilai Terendah

55

55

3

Siswa Tuntas ≥ 75

6

13

4

Siswa Tuntas ≤ 75

14

7

5

Ketuntasan Kelas

30 %

65 %

6

Nilai Rata-Rata Kelas

66,25

70,5
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Dari hasil analisis pos-test I dan Pos-test II menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk nilai rata-rata kelas
sebesar 4,25 %. Begitu pula untuk pencapaian KKM mengalami
peningkatan sebesar 35 % dari siklus I sebesar 30 % meningkat
menjadi 65 %. Namun, untuk pencapaian KKM tidak memenuhi target
yang diharapkan yaitu sebesar 70 % harus tuntas KKM. (data secara
rinci dapat dilihat pada lampiran 13 hal. 198).

3. Hasil Analisis Lembar Observasi
Lembar observasi siswa terdiri dari lembar observasi afektif dan
lembar observasi psikomotor. Lembar observasi afektif digunakan
untuk mengetahui kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung,
sedangkan lembar observasi psikomotor digunakan untuk mengetahui
adanya peningkatan aktivitas siswa selama kegiatan permainan ular
tangga berlangsung.
a. Hasil Analisis Observasi Psikomotor
Berikut ini adalah data hasil observasi aspek psikomotor
selama proses pembelajaran di siklus I dan II.
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Tabel 4.6. Analisis Aspek Psikomotor siswa
Kriteria

Psikomotor
Siklus I

Siklus II

Sangat Tinggi

-

20 %

Tinggi

100 %

80 %

Sedang

-

-

Rendah

-

-

Dari hasil analisis aspek psikomotor yang sebelumnya pada
siklus I kriteria sangat tinggi 0 % setelah siklus II mengalami
peningkatan 20 % untuk kriteria sangat tinggi. (data secara rinci dapat
dilihat pada lampiran 15 hal. 202)
b. Hasil Analisis Lembar Observasi Afektif
Berikut ini adalah data hasil observasi aspek afektif selama
proses pembelajaran di siklus I dan II pada tabel 4.5.
Tabel 4.5. Analisis Aspek Afektif
Kriteria

Afektif
Siklus I

Siklus II

Sangat Tinggi

-

15 %

Tinggi

55 %

60 %

Sedang

45 %

25 %

Rendah

-

-

jumlah %

100 %

100%

Dari hasil analisis aspek afektif menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan yang signifikan untuk aspek afektif sebesar 15 % untuk
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kriteria sangat tinggi dan 5 % untuk kriteria tinggi. (data secara rinci
dapat dilihat pada lampiran 14 hal. 200)

C. Pembahasan
1. Motivasi Belajar Siswa
Menurut Winkel (2007:169) motivasi belajar ialah keseluruhan
daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan
belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah
pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar
memegang peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat
dalam belajar, sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki energi
banyak untuk melakukan kegiatan belajar. Berikut ini grafik motivasi
belajar siswa dari hasil pengisian kuisioner siswa yang nampak pada
gambar 4.6.

Presentase Motivasi Belajar Siswa
100%

85%

80%
55%

60%

45%

40%
20%
0%

10%

5%

0% 0%

0%
Sangat Tinggi

Tinggi
awal

Sedang

Rendah

akhir

Gambar 4.6 Grafik Motivasi belajar siswa siklus Awal dan Akhir
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Dari penjelasan diagram pada gambar 4.6 untuk siklus awal
menunjukkan bahwa motivasi belajar 55 % siswa masuk ke dalam kriteria
tinggi, 45 % siswa masuk ke dalam kriteria sedang, 0 % siswa masuk ke
dalam kriteria sangat tinggi dan kriteria rendah. Sedangkan siklus
menunjukkan bahwa 5 % siswa masuk ke dalam kriteria sangat tinggi, 85
% siswa masuk ke dalam kriteria tinggi, 10 % siswa masuk ke dalam
kriteria sedang dan 0 % siswa masuk ke dalam kriteria rendah. Pengisian
kuisioner menunjukkan motivasi belajar siswa antara kriteria tinggi dan
sangat tinggi untuk siklus akhir.
Dalam penelitian ini, pengisian kuisioner motivasi belajar siswa di
SMA Tiga Maret Yogyakarta masuk dalam kriteria tinggi dan sangat
tinggi dengan pencapaian prosentase 90 % setelah melakukan kegiatan
belajar dengan permainan ular tangga. Yang pertama, siswa berebut ketika
perwakilan setiap kelompok untuk maju melakukan permainan ular
tangga. Kedua, masing-masing kelompok saling bersaing sehat untuk
menjawab pertanyaan. Ketiga, setelah permainan selesai peneliti
memberikan hadiah kepada setiap kelompok yang mendapatkan nilai
tertinggi. Motivasi yang tinggi ini dibuktikan dengan proses pembelajaran
yang dilakukan oleh peneliti menarik siswa untuk melakukan aktivitas
belajar. Peneliti berupaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa
selama proses pembelajaran dengan memberi pujian jika ada siswa yang
mampu menjawab pertanyaan.
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Pernyataan di atas sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Hamalik
(2013:166-167), bahwa cara menggerakkan motivasi belajar siswa, antara
lain: 1) memberi angka, pada umumnya setiap siswa ingin mengetahui
hasil pekerjaanya, yakni berupa angka yang diberikan oleh guru. 2)
memberikan pujian kepada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan. 3)
pemberian hadiah bagi siswa yang mendapatkan hasil belajar yang baik
dan ketika melakukan suatu permainan memberikan hadiah kepada
pemenang. 4) kerja kelompok, dalam kerja kelompok siswa menjadi
semangat dan terkadang mempunyai perasaan untuk mempertahankan
nama baik kelompok. 5) persaingan, dalam kerja kelompok siswa
menunjukkan persaingan yang sehat untuk mendapatkan hasil belajar yang
baik.
Selain itu, dalam proses belajar mengajar, dua unsur yang amat
penting adalah metode pembelajaran dan media pembelajaran. Hamalik
(dalam Arsyad, 2010:15-16) mengemukakan bahwa pemakaian media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan
kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis
terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media
pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman,
menyajikan data yang menarik dan menyampaikan informasi yang lebih
detail.
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Penggunaan media pembelajaran dengan permainan ular tangga akan
membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga
proses pembelajaran dan isi pelajaran dapat tersalurkan ke siswa. Motivasi
merupakan faktor menentukan dan berfungsi menimbulkan, mendasari,
dan mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik
tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan
semakin besar kesukseksan untuk meningkatkan prestasi dalam belajar
Djamarah (2011:96).
Pandangan di atas juga dikemukakan oleh Dwi (2013:7-8) dalam
jurnalnya, bahwa dalam proses belajar motivasi sangat diperlukan, sebab
siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin
melakukan aktivitas belajar yang efektif. Motivasi bisa datang dari dalam
diri ataupun oleh orang lain, namun motivasi yang datang di dalam diri
sendiri biasanya lebih kuat dan tahan lama. Motivasi berarti menggerakkan
siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Motivasi
belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah atau
semangat dalam belajar, sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki
energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar.
Dari pernyataan di atas, bahwa proses belajar mengajar yang lebih
jelas dan menarik akan menumbuhkan motivasi serta sikap positif siswa
terhadap materi ajar dan proses belajar.
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2. Hasil Belajar Kognitif
Peningkatan hasil belajar pada aspek kognitif siswa diperoleh
melalui post-test I yang diberikan pada siklus I dan post-test II yang
diberikan pada siklus II. Selama proses pembelajaran terjadi peningkatan
yang cukup baik. Berikut ini adalah diagram peningkatan nilai rata-rata
kelas dan prosentase siswa tuntas belajar klasikal.

Peningkatan Nilai Rata-rata Kelas

80

66,25

70

70,5

60
50
40
30
20
10
0
Pos-Test Siklus I

Pos-Test Siklus II

Gambar 4.7. Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata Kelas

Peningkatan Ketuntasan Klasikal
70%

65%

60%
50%
40%
30%

30%

20%
10%
0%
Pos-Test Siklus I Pos-Test Siklus II

Gambar 4.8. Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal
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Dari hasil belajar pada siklus I menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan nilai rata-rata kelas dari 66,25 % meningkat menjadi 70,5 %
di siklus II.

Dan untuk ketuntasan KKM siswa pada siklus I terjadi

peningkatan dari 30 % menjadi 65 % di siklus II. Namun, hal ini belum
memenuhi indikator target keberhasilan peneliti yaitu 70 % siswa tuntas
KKM.
Tidak tercapainya hasil aspek kognitif terutama untuk nilai
ketuntasan KKM ini dipengaruhi oleh beberapa siswa yang masih tidak
memperhatikan saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu,
penyebab dari siswa yang tidak tuntas KKM adalah ketika pergantian jam
untuk pelajaran biologi, ada beberapa siswa yang terlambat masuk ke kelas
dengan alasan yang bermacam-macam, seperti: ke kamar mandi dulu, ada
yang hanya duduk-duduk di luar kelas.
Penyeban lain, siswa tidak tuntas KKM yaitu ruangan yang
digunakan untuk mengajar oleh peneliti bukan ruang kelas yang
sebenarnya. Ruang kelas untuk kelas XI IPA berada di lantai 2. Peneliti
tidak menggunakan ruang kelas tersebut karena di dalam kelas XI IPA
tidak terdapat LCD untuk menjelaskan materi dengan menggunakan
powerpoint sehingga peneliti memanfaatkan ruang multimedia untuk
mengajar. Kesempatan seperti ini dimanfaatkan beberapa siswa untuk
mengurangi jam pelajaran Biologi, sehingga membuat siswa tertinggal
dengan materi yang sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti.
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Dari hasil analisis soal untuk postest I bahwa sebagian besar siswa
mengalami kesulitan pada indikator menyebutkan komponen-komponen
yang terlibat di dalam sistem imunitas. Sedangkan hasil analisis soal untuk
postest II sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal
pada indikator menjelaskan proses mekanisme pertahanan benda asing.
Kesulitan terhadap

soal tersebut

dikarenakan proses

mekanisme

pertahanan cukup panjang dan proses tersebut masih dibagi menjadi dua
macam

lagi sehingga siswa harus benar-benar mengerti

dalam

membedakan antara respon kekebalan spesifik dengan respon kekebalan
non-spesifik. Sehingga, peneliti diharapkan untuk mampu membuat materi
yang dapat dimengerti oleh siswa dengan membuat peta konsep dan
peneliti juga harus memberikan penjelasan yang berulang agar siswa
memahami proses respon tersebut dengan lebih jelas.
Walaupun siswa yang tuntas KKM secara klasikal tidak mencapai
target keberhasilan yang diharapkan, namun setiap siklus mengalami
peningkatan yang cukup baik. Peningkatan hasil belajar tersebut tidak lain
karena proses belajar siswa dipengaruhi oleh motivasi dan penggunaan
media pembelajaran yang digunakan peneliti. Terlihat ketika proses belajar
berlangsung siswa antusias mengikuti pembelajaran terutama saat
permainan ular tangga.
Dalam proses pembelajaran Uno (2008:35) mengatakan bahwa
penggunaan media seperti permainan merupakan proses yang sangat
menarik bagi siswa. Suasana yang sangat menarik menyebabkan proses
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belajar menjadi bermakna secara afektif atau emosional bagi siswa.
Sesuatu yang bermakna akan lestari diingat, dipahami atau dihargai.
Peneliti menggunakan media permainan ular tangga mempunyai alasan
dimana permainan untuk aspek kognitif ini diperoleh siswa sebagai hasil
dari proses belajar menjadi bermakna sehingga mampu bertahan lama di
dalam ingatan siswa. Hal tersebut akan memudahkan siswa untuk
mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya saat siswa menghadapi
evaluasi sehingga hasil belajarnya menjadi optimal.
Menurut Dwi (2013:8) dalam jurnalnya mengatakan jika motivasi
dan media pembelajaran merupakan faktor penting untuk meningkatkan
hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran akan menarik
perhatian siswa untuk lebih giat belajar dan mengikuti pembelajaran
dengan lebih semangat sehingga pelajaran dapat diserap, diingat lama di
dalam otak.
Jadi, jelas bahwa motivasi dan media pembelajaran salah satunya
permainan edukatif ular tangga secara bersama-sama memiliki hubungan
yang saling mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa yang meningkat.

3. Hasil Belajar Psikomotor
Berdasarkan analisis hasil observasi aspek psikomotor selama
proses pembelajaran terdapat peningkatan untuk aspek psikomotor. Aspek
psikomotor berhubungan dengan kegiatan siswa selama proses permainan
ular tangga berlangsung. Peningkatan pada aspek psikomotor cukup baik
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terutama untuk kriteria sangat tinggi. Diagram peningkatan psikomotor
dapat dilihat dari kenaikan tiap kriteria nampak seperti pada gambar 4.9.

Presentase Aspek Psikomotor
120%
100%
100%
80%
80%
60%
40%
20%
20%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
Sangat Tinggi

Tinggi
Siklus I

Sedang

Rendah

Siklus II

Gambar 4.9. Grafik kriteria aspek psikomotor
Berdasarkan penjelasan diagram pada aspek psikomotor pada
gambar 4.9 terdapat 100 % siswa masuk ke dalam kriteria tinggi dan 0 %
siswa masuk ke dalam kriteria sangat tinggi, kriteria sedang dan kriteria
rendah pada siklus I. Sedangkan untuk siklus II, 20 % siswa masuk ke
dalam kriteria sangat tinggi, 80 % siswa masuk ke dalam kriteria tinggi
dan 0 % untuk kriteria sedang dan rendah.
Selama proses pembelajaran terutama untuk kegiatan permainan ular
tangga siswa cenderung aktif pada aspek psikomotor. Aspek psikomotor
ini meningkat di siklus II. Penjelasan mengenai kegiatan permainan ular
tangga, siswa mampu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam
permainan ular tangga dengan baik, siswa terampil dalam menggunakan
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alat-alat saat permainan ular tangga, siswa terampil dalam mengikuti
permainan ular tangga, siswa mampu menggunakan bahasa yang
komunikatif ketika menjawab pertanyaan permainan ular tangga dan siswa
berinisiatif untuk menjawab pertanyaan jika kelompok lain tidak bisa
menjawab pertanyaan.
Proses belajar mengajar menggunakan permainan ular tangga pada
materi imunitas merupakan suatu pendekatan yang mengarahkan siswa
untuk aktif ke dalam setiap kelompoknya, menjalin kerjasama yang baik
antar teman maupun kelompok, siswa menjadi lebih percaya diri untuk
mengungkapkan pendapat dan siswa menjadi lebih menghargai pendapat
teman.
Permainan ular tangga ini membuat siswa menjadi antusias dan
cekatan untuk berpikir menjawab pertanyaan, jika kelompok lain tidak
dapat menjawab pertanyaan yang ada di kegiatan permainan ular tangga,
siswa mampu berkompetisi dengan antar kelompok sehingga mampu
meningkatkan ketrampilan psikomotor siswa dan permainan berhubungan
langsung dengan subjek dan dapat mendorong partisipasi siswa dalam
pembelajaran aktif.
4. Hasil Belajar Afektif
Berdasarkan analisis hasil observasi aspek afektif selama proses
pembelajaran terdapat peningkatan untuk aspek afektif. Peningkatan
afektif dapat dilihat dari kenaikan tiap kriteria nampak seperti pada gambar
4.10.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

80

Presentase Aspek Afektif
70%
60%
60%

55%

50%
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40%
30%
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0%

0%
Sangat Tinggi

Tinggi
Siklus I

Sedang

Rendah

Siklus II

Gambar 4.10. Grafik kriteria aspek afektif
Berdasarkan penjelasan diagram untuk aspek afektif di atas terdapat
0 % siswa masuk ke dalam kriteria sangat tinggi dan 55 % siswa masuk ke
dalam kriteria tinggi, 45 % kriteria sedang dan 0 % kriteria rendah pada
siklus I. Sedangkan untuk siklus II, 15 % siswa masuk ke dalam kriteria
sangat tinggi, 60 % siswa masuk ke dalam kriteria tinggi dan 25 % untuk
kriteria sedang dan 0 % rendah.
Selama proses pembelajaran siswa aktif pada aspek afektif. Aspek
afektif ini mengalami peningkatan di siklus II. Ketika proses pembelajaran
berlangsung kebanyakan siswa mengikuti pembelajaran dengan sungguhsungguh, ada beberapa siswa yang bertanya ketika materi yang
disampaikan kurang paham.
Selain itu, siswa peduli terhadap kesulitan anggota kelompok dengan
saling bekerja sama ketika mengerjakan LKS, mencari jawaban LKS dari
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buku, handout maupun internet dan siswa mendengarkan dengan sungguhsungguh ketika peneliti membacakan peraturan permainan ular tangga
serta menjawab pertanyaan dengan penuh tanggung jawab.
Dari hasil penelitian untuk aspek afektif siswa menunjukan keaktifan
yang baik. Sehingga, dalam proses pembelajaran penggunaan permainan
edukatif ular tangga mampu meningkatkan aktivitas afektif siswa.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa :
1. Penggunaan permainan edukatif ular tangga dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta
sebesar 35 % dimana pada awal siklus sebesar 55% masuk ke
dalam kriteria tinggi, sedangkan pada akhir siklus prosentase
motivasi belajar siswa sebesar 90 % masuk ke dalam kriteria
tinggi.
2. Penggunaan permainan edukatif ular tangga dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjadi peningkatan hasil
belajar kognitif sebesar 4,25 % dimana nilai rata-rata kelas siklus I
sebesar 66,25 dan siklus II sebesar 70,5. Hasil belajar psikomotor
siswa pada siklus I sebesar 100 % masuk ke dalam kriteria tinggi
dan siklus II sebesar 20 % masuk ke dalam kriteria sangat tinggi
dan 80 % masuk ke dalam kriteria tinggi. Begitu pula, untuk hasil
belajar afektif siswa pada siklus I sebesar 55 % masuk ke dalam
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kriteria tinggi dan pada siklus II sebesar 15 % masuk ke dalam
kriteria sangat tinggi dan 60 % masuk ke dalam kriteria tinggi.

B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan
saran-saran sebagai berikut :
a. Dari pembelajaran menggunakan permainan edukatif ular tangga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa, maka permainan edukatif ular
tangga dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran.
b. Dari pembelajaran menggunakan permainan edukatif

ular tangga

terutama untuk ketercapaian ketuntasan klasikal, maka perlu
diperhatikan pengelolaan kelas yang baik ketika pembelajaran
berlangsung.
c. Guru hendaknya dapat menggunakan media yang bervariasi dalam
proses pembelajaran sehingga siswa dapat tertarik dan termotivasi
untuk mengikuti pembelajaran Biologi.
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Lampiran 1

SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Sekolah

: SMA Tiga Maret Yogyakarta

Kelas

: XI (Sebelas)

Mata Pelajaran

: Biologi

Semester

: 2 (dua)

Standar Kompetensi

:

3. Menjelaskan Struktur Dan Fungsi Organ Manusia Dan Hewan Tertentu , Kelainan/Penyakit

Yang

Mungkin Terjadi Serta Implikasinya Pada Salingtemas

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Kompetensi Dasar

3.8 Menjelaskan
mekanisme
pertahanan
tubuh
terhadap
benda asing

 Sistem kekebalan
tubuh meliputi:
1. Kekebalan yang
alami (spesifik)
2. Kekebalan






Diskusi dan
mendeskripsikan
sistem kekebalan
tubuh manusia
Tanya jawab
Diskusi

Indikator





Menjelaskan
pengertian sistem
kekebalan tubuh
Menjelaskan fungsi
sistem kekebalan
tubuh
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Penilaian

 Jenis tagihan:
1. Uji kompetensi
tertulis
2. Penilaian
motivasi siswa
 Instrumen

Alokasi
Waktu

8 x 45
menit

Sumber Belajar

 Buku Biologi
XI Yudhistira
 Buku Biologi
kelas XI
Erlangga
 Buku lain
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berupa antigen
dan bibit
penyakit

adaptif (non
spesifik)
 Komponen sistem
kekebalan tubuh
(makrofag, limfosit,
reseptor antigen,
sel-sel pengangkut
antigen dan
antibodi)
 Jenis-jenis antibodi
 Imunisasi
 Mekanisme respon
kekebalan tubuh
 Gangguan/ penyakit
kekebalan tubuh




Presentasi
Games edukatif
ular tangga













Menjelaskan
komponen sistem
kekebalan tubuh
Membedakan limfosit
B dan Limfosit T
Menyebutkan jenisjenis antigen.
Membedakan antigen
dan antibodi
Menjelaskan macammacam imunisasi
Menjelaskan
mekanisme
pertahanan tubuh
terhadap benda asing
Membedakan respon
imun non spesifik dan
spesifik pada sistem
kekebalan tubuh
Menjelaskan akibat
yang terjadi jika sistem
kekebalan lemah

penilaian:
1. Soal pilihan
ganda
2. Lembar
observasi
afektif dan
psikomotor
3. Lembar Kerja
Siswa
4. Tugas rumah
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yang
berkaitan
dengan
materi
sistem
imunitas
 Handout,
LKS
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XI (Sepuluh)/ II

Pertemuan

: 4 x pertemuan

Alokasi Waktu

: 8 x 45 menit

Standar Kompetensi : 3. Memahami

hakekat

Biologi

sebagai

ilmu

Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia
dan

hewan

mungkin

tertentu,

terjadi

kelainan/penyakit yang

serta

implikasinya

pada

pertahanan

tubuh

Salingtemas
Kompetensi Dasar

: 3.8 Menjelaskan

mekanisme

terhadap benda asing berupa antigen dan bibit
penyakit
Tujuan

: Siswa dapat mendeskripsikan mekanisme pertahanan
tubuh

terhadap benda asing berupa antigen dan

bibit penyakit.
A. Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pengertian sistem kekebalan tubuh/ imunitas
 Menjelaskan fungsi sistem kekebalan tubuh/ imunitas
 Menyebutkan komponen di dalam sistem kekebalan tubuh
 Membedakan limfosit T dan limfosit B
 Menyebutkan jenis-jenis antibodi
 Membedakan antigen dan antibodi
 Menjelaskan

macam-

macam

88

imunisasi

(kekebalan

tubuh)
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 Menjelaskan proses mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing
 Membedakan respon imun non spesifik dan spesifik pada sistem
kekebalan tubuh tubuh.
 Menjelaskan macam-macam penyakit yang ditimbulkan jika sistem
kekebalan tubuh terganggu

B. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan berdiskusi, presentasi, tanya-jawab dan bermain ular tangga :
-

siswa dapat menjelaskan pengertian sistem kekebalan tubuh

-

Siswa dapat menjelaskan fungsi sistem kekebalan tubuh

-

Siswa dapat menyebutkan komponen di dalam sistem kekebalan tubuh

-

Siswa dapat membedakan limfosit T dan limfosit B

-

Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis antibodi

-

Siswa dapat membedakan antigen dan antibodi

-

Siswa dapat mendiskripsikan macam- macam imunisasi

-

Siswa dapat menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh

-

Siswa dapat membedakan respon imun spesifik dan non spesifik

-

Siswa dapat menjelaskan macam-macam penyakit yang ditimbulkan jika
sistem kekebalan tubuh terganggu

C. Materi Ajar


Pengertian sistem kekebalan tubuh



Fungsi sistem kekebalan tubuh



Komponen sistem kekebalan tubuh



Macam-macam imunisasi



Sistem pertahanan tubuh spesifik dan non spesifik



Mekanisme pertahanan tubuh



Gangguan pada sistem imun
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D. Metode Pembelajaran


Model pembelajaran kooperatif



Metode : diskusi, penugasan



Permainan edukatif ular tangga

E. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Siklus 1
No Kegiatan

Alokasi

Tahap

Waktu
(menit)
Pertemuan 1(2x45 menit)
1

Pendahuluan
a. Guru mengucapkan salam
b. Guru

membagikan

soal

20 menit

Apersepsi

5 menit

Motivasi

pretest

sistem imunitas dan lembar kuisioner
c. Guru memberi apersepsi kepada
siswa

dengan

mengajukan

pertanyaan : Bagaimanakah rasanya
ketika kita sakit? Mengapa kita
sakit? Bagaimanakah tubuh kita
mempertahankan

diri

sampai

sembuh dari sakit?
d. Guru meluruskan jawaban siswa jika
kurang tepat.
e. Guru memberikan motivasi dengan
pengertian sistem kekebalan tubuh
f. Guru

mengkomunikasikan

pembelajaran.

tujuan
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Kegiatan Inti
a. Mengkaji

literature

tentang

15 menit

Eksplorasi

pengertian sistem kekebalan tubuh
dan fungsi sistem kekebalan serta
komponen sistem kekebalan
b. Guru

menjelaskan

imunitas

materi

dengan

sistem

menggunakan

powerpoint
c. meminta siswa untuk berkelompok

35 menit

Elaborasi

(setiap kelompok terdiri dari 4-5
orang)
d. Guru membagikan membagikan LKS
1
e. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan
LKS 1
f. Perwakilan

kelompok

melakukan

presentasi
g. Guru bersama siswa membahas dan

5 menit

Konfirmasi

5 menit

Evaluasi

5 menit

Penutup

meluruskan hasil materi dari siswa
3

Penutup
a. Memberi penghargaan bagi setiap
kelompok
b. Guru

meminta

siswa

untuk

mengemukakan intisari yang yang
sudah di pelajari

c. Guru menyampaikan salam penutup
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Alokasi Waktu Tahap
(menit)

Pertemuan 2 (2x45 menit)
1

Pendahuluan
a. Guru mengucapkan salam

5 menit

Apersepsi

b. Guru memberi apersepsi kepada
siswa

dengan

pertanyaan

mengajukan

:apakah

tubuh

menghasilkan antibodi? Bagaimana
cara tubuh menghasilkan antibodi?
c. Guru memberikan motivasi dengan 3 menit

Motivasi

meluruskan jawaban siswa jika
kurang tepat
d. Guru mengkomunikasikan tujuan
pembelajaran
2

Kegiatan Inti
a. Mengkaji
membedakan

literatur
limfosit

tentang
T

dan

limfosit B, jenis-jenis antibodi dan
membedakan

antibodi

dengan

antigen
b. Guru menjelaskan materi tersebut
dengan menggunakan powerpoint

10 menit

Eksplorasi
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45 menit

Elaborasi

5 menit

Konfirmasi

(setiap kelompok terdiri dari 4-5
orang)
d. Guru

membagikan

membagikan

LKS 2
e. Siswa

berdiskusi

untuk

mengerjakan LKS 2
f. Setelah selesai, guru menjelaskan
aturan permainan ular tangga.
g. Guru bersama siswa membahas dan
meluruskan hasil materi dari siswa
3

Penutup
a. Memberi penghargaan bagi setiap

15 menit

Evaluasi

2 menit

Penutup

kelompok
b. Guru membagikan Post-test 1
c. Guru

meminta

siswa

untuk

mengemukakan intisari yang yang
sudah di pelajari
d. Guru menyampaikan salam penutup

2. Siklus II
No Kegiatan

Alokasi Waktu Tahap
(menit)

Pertemuan 3 (2x45 menit)
1

Pendahuluan

5 menit

a. Guru mengucapkan salam
b. Guru memberi apersepsi kepada
siswa

dengan

mengajukan

pertanyaan : Tahukah kalian bahwa

Apersepsi
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seorang

anak

balita
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selalu

mendapatkan imunisasi. Tahukah
bagaimana proses imunisasi sampai
terbentuknya

kekebalan

tubuh

seseorang?
c. Guru memberikan motivasi dengan 5 menit

Motivasi

menganggapi jawaban siswa
d. Guru mengkomunikasikan tujuan
pembelajaran.
2

Kegiatan Inti
a. Mengkaji

literature

imunisasi,macam

-

tentang

15 menit

Eksplorasi

macam

imunisasi dan mekanisme respon
sistem kekebalan.
b. Guru menjelaskan materi tersebut
dengan menggunakan powerpoint
c. Meminta siswa untuk berkelompok

50 menit

Elaborasi

5 menit

Konfirmasi

(setiap kelompok terdiri dari 3
orang)
d. Guru membagikan LKS 3
e. Siswa

berdiskusi

untuk

mengerjakan LKS 3.
f. Perwakilan

kelompok

untuk

melakukan presentasi
g. Guru bersama siswa membahas dan
meluruskan hasil materi dari siswa
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Penutup
a. Memberi penghargaan bagi setiap

5 menit

Evaluasi

5 menit

Penutup

kelompok
b. Guru

meminta

siswa

untuk

mengemukakan intisari yang yang
sudah di pelajari
Guru menyampaikan salam penutup

No Kegiatan

Alokasi Waktu Tahap
(menit)

Pertemuan 4 (2x45 menit)
1

Pendahuluan

5 menit

a. Guru mengucapkan salam

Apersepsi

b. Guru memberi apersepsi kepada
siswa

dengan

mengajukan

pertanyaan : bagaimanakah sistem
kekebalan tubuh ketika bayi masih
di dalam kandungan dan sudah
dilahirkan?
c. Guru memberikan motivasi dengan 5 menit
menganggapi jawaban siswa
d. Guru mengkomunikasikan tujuan
pembelajaran.

Motivasi
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Kegiatan Inti
a. Mengkaji

literature

membedakan

tentang

mekanisme

10 menit

Eksplorasi

respon

imun spesifik dan non spesifik serta
penyakit yang menyebabkan sistem
kekebalan tubuh lemah
b. Guru menjelaskan materi tersebut
dengan menggunakan powerpoint
a. meminta siswa untuk berkelompok

42 menit

Elaborasi

5 menit

Konfirmasi

(setiap kelompok terdiri dari 3
orang)
b. Guru

membagikan

membagikan

LKS 4
c. Siswa

berdiskusi

untuk

mengerjakan LKS 4.
d. Setelah selesai, guru menjelaskan
aturan permainan ular tangga
e. Guru bersama siswa membahas dan
meluruskan hasil materi dari siswa
3

Penutup
a. Memberi penghargaan bagi setiap

20 menit

Evaluasi

kelompok
b. Guru membagikan Post-test II dan
lembar kuisioner
c. Guru

meminta

siswa

untuk

mengemukakan intisari yang yang
sudah di pelajari
d. Guru menyampaikan salam penutup

2 menit

Penutup
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F. Sumber Belajar


Buku Biologi SMA XI semester II Yudhistira



Buku Biologi SMA XI semester II Erlangga



Internet

G. Alat dan Bahan


Power point



LCD



Laptop



Papan bermain ular tangga



Dadu dan pion

H. Penilaian Hasil Belajar


Jenis penilaian : Test (pre-test, pos-test I, post-test II dan skor dari
permainan ular tangga), non tes (Kuisioner Motivasi Siswa dan
lembar Observasi individu afektif dan psikomotor)



Instrumen

: Lembar Kerja Diskusi Siswa, soal pilihan ganda,

kunci jawaban dan pedoman skoring
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I
Lembar Kerja Siswa 1
A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
-

Menjelaskan pengertian sistem kekebalan tubuh

-

Menjelaskan fungsi sistem kekebalan tubuh

-

Menyebutkan komponen yang terdapat pada sistem kekebalan tubuh

C. Alat dan bahan : alat tulis
D. Cara Kerja
1. Apa yang dimaksud sistem kekebalan tubuh?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Sebutkan fungsi sistem kekebalan tubuh!
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Sebutkan komponen yang terdapat sistem kekebalan tubuh!
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Isilah dalam kotak nama sel darah putih yang ada di bawah ini!

A.

B.

D.

E.

C
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Huruf
A
B
C
D
E

Jenis sel darah
putih (leukosit)

Bergranula

Tidak
bergranula

Fungsi
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LEMBAR KERJA SISWA 2
A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
-

Menyebutkan jenis-jenis antibodi

-

Membedakan antigen dan antibodi

-

Membedakan limfosit T dan Limfosit B

C. Alat dan bahan : alat tulis
D. isilah tabel di bawah ini!
1. Sebutkan jenis-jenis antibody dan fungsi bagi tubuh!
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Perbedaan antigen dan antibodi
pembeda

Antigen

Antibodi

3. Perbedaan limfosit B dan Limfosit T
Pembeda
Tempat pematangan
Peranan

Jenis

Limfosit B

Limfosit T
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II
Lembar Kerja Siswa 3
A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
-

Menyebutkan macam- macam imunisasi

-

Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh spesifik dan non spesifik

C. Alat dan bahan
alat tulis
D. Cara Kerja
Pertanyaan :
1. Sebutkan macam-macam imunisasi dan berikan masing-masing contoh!
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
….
2. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan tepat!
a. Kekebalan non spesifik disebut juga kekebalan

artinya

kekebalan ini dimiliki seseorang sejak lahir dan sifatnya selalu siap
menghadapi infeksi apapun yang masuk ke dalam tubuh. Kekebalan nonspesifik meliputi

.

Kekebalan

eksternal yang ada di luar tubuh antara lain
. Jika kekebalan ekstenal tidak mampu melawan benda asing
seperti

maka akan melewati
.Kekebalan internal berupa rangsangan kimiawi yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melibatkan

Proses
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yang

melibatkan sel-sel fagositik disebut proses
b. Kekebalan spesifik disebut juga sebagai

yang

artinya

respon terjadi jika ada antigen tertentu yang merangsangnya.Kekebalan
ini akan bekerja ketika ada antigen di
Kekebalan adaptif dibagi menjadi dua, yaitu
Sel-sel

yang

berperan

dalam

kekebalan humoral adalah

. Limfosit B akan mengubah menjadi

sel plasma yang berfungsi

.Kekebalan yang diperantarai

sel merupakan respon kekebalan yang melibatkan .
bekerja ketika antigen berada di
imunitas seluler adalah

Kekebalan

ini

.Sel yang berperan di dalam
.Limfosit

T

ini

berperan untuk

3. Bagaimana cara tubuh jika terinfeksi oleh virus/bakteri untuk kedua
kalinya?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA 4
A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
-

Membedakan respon imun non spesifik dan spesifik pada sistem imun
tubuh.

-

Menjelaskan akibat yang terjadi bila pertahanan tubuh lemah

C. Alat dan bahan
alat tulis
D. Cara Kerja
1. Perbedaan respon imun non spesifik dan spesifik
Pembeda

Kekebalan tubuh non spesifik

Kekebalan tubuh spesifik

Pengertian
Tingkat
pertahanan
tubuh
Macam
pertahanan
dilakukan oleh

2. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
a. Jika seseorang memakan telur, lalu timbul rasa gatal dan panas di kulit
pada bagian tubuh. Dapat dikatakan orang tersebut menderita …
b. Suatu sindrom penurunan kekebalan tubuh dinamakan …
c. Media perantara penyebaran HIV adalah …
d. Penyakit autoimunitas adalah…
e. Penyakit

dimana

makrofag

tidak

mampu

mencerna

menghancurkan antigen/benda asing dalam tubuh disebut…

dan
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 1
A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
-

Menjelaskan pengertian sistem kekebalan tubuh

-

Menjelaskan fungsi sistem kekebalan tubuh

-

Menyebutkan komponen yang terdapat pada sistem kekebalan tubuh

C. Alat dan bahan : alat tulis
D. Cara Kerja
1. Apa yang dimaksud sistem kekebalan tubuh?
a. sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi
dari makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus,
bakteri, protozoa dan parasit.
2. Sebutkan fungsi sistem kekebalan tubuh!
Pertahanan tubuh, yaitu menangkal bahan berbahaya agar tubuh tidak
sakit,Keseimbangan,

atau

fungsi

homeostatik

artinya

menjaga

keseimbangan dari komponen tubuh.Pendeteksi,sebagian dari sel-sel imun
memiliki kemampuan untuk memantau ke seluruh bagian tubuh.
3. Sebutkan komponen yang terdapat sistem kekebalan tubuh!
Makrofag, limfosit, reseptor atigen, antibody dan sel-sel pengangkut
antigen
4. Isilah dalam kotak nama sel darah putih yang ada di bawah ini!

A.neutrofil

B. limfosit

D. monosit

E. eosinofil

C. basofil
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Huruf

Jenis sel darah putih
(leukosit)

A

neutrofil

B

limfosit

C

basofil

D

monosit

E

eosinofil

Bergranula

Tidak
bergranula

V

Fungsi
sebagai fagosit

V
V

membentuk zat
antibodi
sebagai fagosit

V
V
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sebagai fagosit
sebagai fagosit
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 2
A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
Menyebutkan jenis-jenis antibodi
Membedakan antigen dan antibodi
Membedakan limfosit T dan Limfosit B
C. Alat dan bahan : alat tulis
D. isilah tabel di bawah ini!
1. Sebutkan jenis-jenis antibodi!
IgA, IgM, IgE, IgG, dan IgD
2. Tabel 1. Perbedaan antigen dan antibodi
No pembeda
Antigen
1
pengertian Substansi asing seperti
virus, jamur, bakteri dan
patogen
yang
akan
merangsang
pembentukan
antibodi
humoral
2
fungsi
Merangsang
pembentukan
antibodi
humoral

Antibodi
Substansi protein yang
merespon adanya substansi
asing yaitu antigen seperti
virus, bakteri, patogen dan
jamur
Untuk menetralkan atau
menghancurkan
antigen
yang masuk ke dalam
tubuh

4. Perbedaan limfosit B dan Limfosit T
Pembeda

Limfosit T

Limfosit B

Tempat
pematangan

kelenjar Timus

sumsum tulang

menyerang
sel
yang
terinfeksi antigen (Jamur,
bakteri, virus dan patogen)
Sel T pembantu/helper
Sel T pembunuh/sitotoksik
sel T Supresor (Suppresor)
Sel T memori

mempertahankan kondisi tubuh
dari infeksi bakteri, virus dan
melakukan netralisasi toksin
Limfosit B plasma,
limfosit B pembelah, limfosit
B memori

Peranan

Jenis
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 3
A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
Menyebutkan macam- macam imunisasi
Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh spesifik dan non spesifik
C. Alat dan bahan
a. alat tulis
D. Cara Kerja
Pertanyaan :
1. Sebutkan macam-macam imunisasi dan berikan masing-masing
contoh!
1. Imunisasi aktif
a. Imunisasi aktif alami
Imunisasi aktif alami merupakan kekebalan terhadap suatu
penyakit yang dimiliki/dibuat oleh tubuh tanpa perlakuan dari
luar ini dinamakan kekebalan alami..Contoh : campak
Imunisasi aktif buatan
Imunisasi aktif buatan adalah kekebalan dibuat oleh tubuh
setelah mendapat vaksin (bibit penyakit seperti bakteri/virus
yang telah dilemahkan) yaitu hepatitis B, BCG, dan polio.
2. Imunisasi pasif
a. Imunisasi pasif alami
imunisasi pasif alami adalah kekebalan yang diperoleh bukan
dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Contoh
: bayi yang menyusu ASI
b. Imunisasi pasif buatan
imunisasi pasif buatan adalah kekebalan yang diperoleh dari
antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Contoh:
suntikan ATS (Anti Tetanus Serum)
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3. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan tepat!
a. Kekebalan non spesifik disebut juga kekebalan bawaan atau alami,
artinya kekebalan ini dimiliki seseorang sejak lahir dan sifatnya
selalu bersiap menghadapi infeksi apapun yang masuk ke dalam
tubuh. Kekebalan non-spesifik meliputi kekebalaneksternal dan
internal. Kekebalan eksternal yang ada di luar tubuh antara lainkulit,
mucus, air ludah (saliva) dan air mata. Jika kekebalan ekstenal tidak
mampu melawan benda asing seperti virus, bakteri, pathogen maka
akan melewati kekebalan internal. Kekebalan internal berupa
rangsangan kimiawi yang melibatkan sel-sel fagositik, peradangan
(inflamasi) dan demam. Proses yang melibatkan sel-sel fagositik
disebut proses fagositosis.
b. Kekebalan spesifik disebut juga sebagai kekebalan adaptif yang
artinya respon terjadi jika ada antigen tertentu yang merangsangnya.
Kekebalan ini akan bekerja ketika ada antigen di luar sel atau
dipermukaan sel. Kekebalan adaptif dibagi menjadi dua, yaitu
kekebalan yang diperantarai antibodi (humoral) dan kekebalan yang
diperantai sel. Sel-sel yang berperan dalam kekebalan humoral
adalah limfosit B atau sel B. Limfosit B akan mengubah menjadi sel
plasma yang berfungsi menghasilkan antibody.Kekebalan yang
diperantarai sel merupakan respon kekebalan yang melibatkan sel.
Kekebalan ini bekerja ketika antigen berada di dalam sel.Sel yang
berperan di dalam imunitas seluler adalah limfosit T atau sel
T.Limfosit T ini berperan untukmematikan benda asing seperti virus,
bekteri/pathogen.
4. Bagaimana cara tubuh jika terinfeksi oleh virus/bakteri untuk kedua
kalinya?
Tubuh

akan

membentuk

respon

kekebalan

sekunder,

dengan

mengeluarkan sel-sel memori yang pernah terinfeksi sebelumnya untuk
melawan virus/bakteri tersebut.
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 4

A. Judul

: Sistem Imun

B. Tujuan
Membedakan respon imun non spesifik dan spesifik pada sistem imun
tubuh.
Menjelaskan akibat yang terjadi bila pertahanan tubuh lemah
C. Alat dan bahan
a. alat tulis
D. Cara Kerja
1. Tabel Perbedaan respon imun non spesifik dan spesifik
No

Pembeda

1

Kekebalan Tubuh Non
Spesifik
sistem

pertahanan

pertama terhadap infeksi
akibat
Pengertian

masuknya

mikroorganisme patogen
atau benda-benda asing
yang masuk ke dalam
tubuh.

2

Kekebalan Tubuh Spesifik

sistem pertahanan tubuh jika
patogen berhasil melewati
sistem

pertahanan

nonspesifik maka selanjutnya
harus

berhadapan

tubuh
3
Macam

3

1 dan 2
- kulit, membrane
mukosa, cairan sekresi

pertahanan

dari kulit dan

dilakukan

membrane mukosa

oleh

- proses fagositosis dan
inflamansi

dengan

pertahanan tubuh spesifik

Tingkat
pertahanan

tubuh

- limfosit T dan B
- antibody
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a. Jika seseorang memakan telur, lalu timbul rasa gatal dan panas di kulit
pada bagian tubuh. Dapat dikatakan orang tersebut menderita
alergi/hipersensitivitas
b. Suatu sindrom penurunan kekebalan tubuh dinamakan AIDS
c. Media perantara penyebaran HIV adalah jarum suntik, hubungan
kelamin dan tranfusi darah
d. Penyakit autoimunitas adalah respon imun tubuh yang berbalik
menyerang organ dan jaringan sendiri
e. Penyakit

dimana

makrofag

tidak

mampu

mencerna

dan

menghancurkan antigen/benda asing dalam tubuh disebut SCID
(Servere Combined Immunodeficiecy
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Tabel.1 Kisi- kisi Instrumen
Pre-test Sistem Kekebalan Tubuh
AspekKognitif
No

1

indikator

menjelaskan

pengertian

sistem kekebalan tubuh
2

mengingat

memahami

menerapkan

menganalisis

C1

C2

C3

C4

2

1

2

20

1

7,13

6

4

18

15

menjelaskan fungsi sistem
kekebalan tubuh

3

menyebutkan

jumlah

komponen

di dalam sistem kekebalan
tubuh
4

membedakan Limfosit T
dan Limfosit B

5

menyebutkan

jenis-jenis

antibodi
6

1

membedakan antigen dan

menjelaskan macammacam imunisasi

8

Membedakan

3

14

8

antibodi
7

5

10,11

16

9

1

3

respon

imun non spesifik dan
spesifik

pada

sistem

19

1

imun tubuh.
9

Menjelaskan proses
mekanisme pertahanan

12

3

2

terhadap benda asing
10

menjelaskan macammacam penyakit yang
ditimbulkan jika sistem

17

4

2

kekebalan tubuh terganggu
JUMLAH TOTAL

20
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PRE-TEST
“Sistem Kekebalan tubuh ”
Nama
Kelas
No.Absen
hari/tgl
Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (X) pada
huruf a, b, c, d, atau e!
1. Sistem kekebalan tubuh adalah....
a. Kemampuan tubuh dalam menghasilkan limfosit dewasa
b. Kemampuan dalam menjalani persaingan kehidupan
c. Kemampuan memakan antigen yang masuk ke dalam tubuh
d. Kemampuan tubuh dalam menghasilkan sel kekebalan
e. Kemampuan tubuh dalam mempertahankan diri dari serangan penyakit
2. Ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh disebut ....
a. Zoology
b. immunologi
c. virologi
d. embriologi
e. vaksinasi
3. Kekebalan spesifik dikatakan pasif karena …
a. kekebalan yang diperoleh dari tubuh sendiri
b. kekebalan yang diperoleh tubuh setelah seseorang sembuh dari penyakit
c. kekebalan yang berasal dari infeksi patogen
d. kekebalan yang diperoleh dari faktor luar tubuh
e. kekebalan yang diperoleh dari pemberi antitoksin atau antibody dari luar
tubuh
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4. Sel darah penghasil antibody adalah ....
a. isograf
b. eritrosit
c. plasma darah
d. eritrosit dan leukosit
e. leukosit
5. Penyakit autoimunitas merupakan penyakit yang disebabkan karena ....
a. Kerusakan limfosit
b. antigen yang masuk ke dalam tubuh
c. transfuse darah
d. antibodi yang menyerang jaringan tubuhnya sendiri
e. transplantasi organ
6. Perhatikanlah gambar berikut!

Limpa dan thymus ditunjukkan olehn omor…
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4

117

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

118

7. Ketika tubuh diserang penyakit, pertahanan pertama tubuh terhadap serangan
antigen dilakukan oleh…
a. Leukosit
b. Aglutinin
c. Kulit
d. Mucus yang berasal dari kelenjar mukosa
e. Aglutinogen
8. Sel darah putih yang berkembang menjadi makrofag yaitu ....
a. monosit
b. eusinofil
c. basofil
d. limfosit
e. neutrofil
9. Antibodi mengutamakan antigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara....
a. Membentuk pola geometrimolekul
b. Membentuk membran
c. Menghasilkan imunoglobinmonomerik
d. Melakukan diferensiasi
e. Membentuk klon/penggandaan
10. Influenza disebabkan karena ....
a. virus
b. infeksi
c. protein asing
d. mikroorganisme
e. bakteri
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11. Tindakan pembentukan kekebalan tubuh dengan cara pemberian vaksin
disebut ....
a. autoimun
b. heteroimun
c. isoimun
d. imunisasi
e. vaksinasi
12. ASI dapat menjadikan bayi mempunyai kekebalan…
a. Pasif buatan
b. Pasif alami
c. Aktif buatan
d. Aktif alami
e. alami
13. Proses pemusnahan bakteri yang diikat antibodi yang melibatkan sel- sel
fagositik disebut…
a. Presipitasi
b. fagositosis
c. Opsonisasi
d. Makrofag
e. Netralisasi
14. Sel darah yang berfungsi dalam mekanisme kekebalan tubuh adalah..
a.

eosinofil

b.

eritrosit

c.

netrofil

d.

limfosit

e.

granulosit
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15. Organ penghasil antibodi di dalam tubuh adalah ….
a. Kelenjar timus dan sumsum tulang
b. Tulang selangka
c.

Kelenjar tiroid dan paratiroid

d. Kelenjar pancreas
e. Hipotalamus dan sumsum tulang
16. Limfosit T berfungsi untuk ….
a. Memfagosit mikroba pathogen
b.

Mematangkan limfosit B

c. Mematikan mikroorganisme yang menyerang tubuh
d. Menghasilkan antibodi
e. Membantu limfosit B menghasilkan antibodi.
17. Hal-halberikut yang menyebabkan adanya kekebalan bawaan pada manusia,
kecuali ….
a. Adanya sel darah putih yang mampu bersifat fagosit
b. Adanya HCl dalam lambung
c. Adanya hemoglobin dalam eritrosit
d. Daya tahan kulit terhadap invasiorganisme
e. Adanya senyawa tertentu dalam darah yang mampu menyerang organism
asing
18. Zat yang menyebabkan alergi disebut…
a. Antigen
b. Antibodi
c. Alergen
d. Protein
e. Toksin
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19. Sel yang mengalami pematangan/ penuaan di kelenjar timus disebut…
a. Sel B
b. Sel T
c. Sel T pembunuh
d. Sel T penolong
e. Sel T pembantu
20. Proses terjadinya Peradangan terjadi sebagai respon karena adanya kerusakan
jaringan disebut…
a. Fagositosis
b. Kekebalan humoral
c. Inflamasi
d. Kekebalan diperantarai sel
e. Makrofag

KUNCI JAWABAN PRE-TEST
1. E

11. D

2. B

12. B

3. E

13. B

4. E

14. D

5. D

15. A

6. E

16. C

7. C

17. C

8. A

18. C

9. E

19. B

10. A

20. C
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Tabel.1 Kisi- kisi Instrumen
Pos-test I
AspekKognitif
No

indikator

mengingat

memahami

menerapkan

analisis

C1

C2

C3

C4

jumlah

menjelaskan
1

pengertian sistem

1

1

4,10

2

kekebalan tubuh
menjelaskan fungsi
2

sistem kekebalan
tubuh
menyebutkan
komponen di dalam

3

sistem kekebalan

7,13,19,20

6,11

12

6

5

2,9,14

15

6

tubuh
membedakan
4

Limfosit T dan
Limfosit B
menyebutkan jenis-

5

jenis antibody

8,17

2

membedakan antigen
6

dan antibody

3

18

JUMLAH TOTAL

16

3

20
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POST-TEST I
“Sistem Kekebalan tubuh ”
Nama
Kelas
No.Absen
hari/tgl
Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (X) pada
huruf a, b, c, d, atau e!
1. Sistem kekebalan tubuh adalah…
a. Kemampuan tubuh dalam menghasilkan limfosit dewasa
b. Kemampuan tubuh dalam mempertahankan diri dari serangan
penyakit
c. Kemampuan dalam menjalani persaingan kehidupan
d. Kemampuan memakan antibodi yang masuk ke dalam tubuh
e. Kemampuan tubuh dalam menghasilkan sel kekebalan
2. Fungsi limfosit adalah…
a. Menghasilkan antibiotik
b. Melakukan fagositosis
c. Menimbulkan inflamansi
d. Menghasilkan reaksi alergi
e. Berperan dalam memproduksi antibodi
3. Zat asing seperti virus, pathogen, bakteri dan sebagainya disebut…
a. Vaksin
b. Antigen
c. Leukosit
d. Imunitas
e. Antibody
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4. Salah satu fungsi sistem imun bagi tubuh kita adalah…
a. Menyaring zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh
b. Menghancurkan sel kanker dan sel abnormal yang menyerang
tubuh
c. Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh
d. Menghancurkan pathogen yang ada di udara
e. Membunuh jaringan tubuh yang mengalami regenerasi
5. Sel yang mengalami pematangan/penuaan di sumsum tulang disebut…
a. Sel B
b. Sel T penolong
c. Sel T pembunuh
d. Sel T
e. Sel B plasma
6. Berikutini yang termasuk pertahanan permukaan tubuh adalah…
a. Kulitdan membrane mukosa
b. Air matadan air liur
c. Bakteri yang terdapat di kulit (flora normal tubuh)
d. Urine
e. Semua jawaban benar
7. Makrofag berasal dari sel darah putih jenis…
a. Limfosit
b. Basofil
c. Neutrofil
d. Monosit
e. Eosinofil
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8. Molekul yang dikenal limfosit sebagai zat asing dan memicu sistem
kekebalan tubuh disebut…
a. Interleukin
b. Antibodi
c. Immunoglobulin
d. Antigen
e. histamine
9. Sebagian besar immunoglobulin yang dihasilkan tubuh termasuk dalam
kelas…
a. IgM dan IgA
b. IgA dan IgG
c. IgM dan IgG
d. IgD dan IgA
e. IgM dan IgD
10. Berikut ini fungsi dari sistem kekebalan tubuh antara lain, kecuali…
a. Pertahanan tubuh untuk menangkal benda asing agar tubuh tidak
mudah sakit
b. Menjaga keseimbangan dari komponen tubuh
c. Penjagaan, sebagian sel-sel imun mampu memantau ke seluruh
bagian tubuh
d. Pendeteksi adany asel-sel abnormal, termutasi/ganas, serta
menghancurkannya
e. Mempertahankan antigen agar datang terus-menerus
11. Sel T mengalami pematangan di…
a. Sumsum tulang
b. Kelenjar getah bening
c. Kelenjar timus
d. Kelenjar limfe
e. Jaringan tulang
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12. Tubuh kita tidak mudah terkena infeksi berbagai antigen (virus, bakteri,
jamur, patogen)yang masuk bersama makanan karena…
a. Air ludah mengandung ptyalin
b. Antigen/pathogen dalam makanan akan diserang oleh limfosit
c. Adanya tonsil di pangkal mulut
d. Pathogen hancur melalui pencernaan mekanis
e. Lambung menghasilkan HCL dan enzim pencerna protein
13. Sel-sel yang berperan dalam pembentukan respon kekebalan adalah
sebagai berikut, kecuali…
a. Limfosit
b. Monosit
c. Eritrosit
d. Sel plasma B
e. leukosit
14. Apabila tubuh seseorang terinfeksi virus cacar dan kemudian sembuh, jika
dalam waktu tertentu orang tersebut mengalami kekebalan terhadap
penyakitcacar. Kekebalan ini terjadi karena…
a. Sel limfosit T pembantu
b. Tubuh terdapat sel limfosit T pembunuh
c. Terdapat sel limfosit T supresor
d. Tubuh telah terbentuk antigen yang kuat
e. Tubuh telah terbentuk sel T memori
15. Ketika antigen dicampurkan pada serum yang mengandung antibody akan
terjadi…
a. Tidak terjadi apa-apa
b. Antibody menolak antigen
c. Antigen tidak bercampur serum
d. Antibodi berikatan dengan antigen
e. Antibody terpisah dari serum
16. IgE merupakan antibodi yang dapat…
a. Menyebabkan reaksi alergi akut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

133

b. Menyebabkan tubuh tidak normal
c. Melawan penyakit tetanus
d. Menyebabkan tubuh melemah
e. Menyebabkan sel jaringan rusak
17. Jika ada antigen masuk ke dalam tubuh, sel B plasma akan menghasilkan
protein yang disebut…
a. Antibodi
b. Sel T
c. Immnuglobulin
d. Imunitas
e. hemoglobin
18. Sel limfosit dihasilkan di tubuh yang terdapat pada organ-organ tubuh,
kecuali…
a. Hati
b. Otak
c. Ginjal
d. Paru-paru
e. jantung
19. Sel fagosit yang berperan dalam sistem imunitas dengan cirri berukuran
besar dan berumur panjangyaitu…
a. Limfosit
b. Sel T
c. Sel B
d. Makrofag
e. Seldarah
20. Berikut ini sistem kekebalan tubuh alamiah yang dimiliki tubuh, kecuali…
a. Air mata
b. Vaksinasi
c. Lendir/mucus
d. Rambut hidung
e. HCL di lambung
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KUNCI JAWABAN SIKLUS I
1. B

11. C

2. E

12. B

3. B

13. C

4. B

14. E

5. A

15. D

6. E

16. A

7. D

17. A

8. E

18. B

9. C

19. D

10. E

20. B
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Tabel.1 Kisi- kisi Instrumen
Pos-test II

AspekKognitif
No

indikator

jumlah

mengingat

memahami

menerapkan

analisis

C1

C2

C3

C4

menjelaskan macam1

1,2,3,9,11

15

6

macam imunisasi
Membedakan respon
imun non spesifik
2
dan

spesifik

13

5,12

4,7

4

6

13

10,20

4

16,18

19

8,17

pada

sistem imun tubuh.
Menjelaskan proses
mekanisme
3
pertahanan terhadap
benda asing
menjelaskan macammacam penyakit
yang ditimbulkan
4

14

6

jika sistem
kekebalan tubuh
terganggu
JUMLAH TOTAL

20
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POST-TEST II
“Sistem Kekebalan tubuh ”
Nama
Kelas
No.Absen
hari/tgl
Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (X) pada
huruf a, b, c, d, atau e!
1. Suatu metode di mana menyebabkan orang tersebut menjadi kebal terhadap
suatu jenis penyakit/antigen disebut juga dengan…
a. Antibodi
b. Antibiotik
c. Antigen
d. Imunisasi
e. Vaksin
2. Imunisasi terhadap campak/cacar termasuk ....
a. Kekebalan tubuh aktif alami
b. Kekebalan tubuh aktif buatan
c. Kekebalan tubuh pasif
d. Pertahanan tubuh eksternal
e. Pertahanan tubuh internal
3. Kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam
serum seperti suntik anti tetanus disebut ....
a. Kekebalan tubuh pasif alami
b. Kekebalan tubuh pasif buatan
c. Kekebalan tubuh dasar
d. Kekebalan tubuh pasif
e. Semua jawaban benar
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4. Sistem kekebalan tubuh humoral bekerja menghancurkan ....
a. Patogen di dalam sel tubuh
b. Patogen di luar sel tubuh
c. Antigen di luar sel tubuh
d. Jawaban b dan c benar
e. Jawaban a, b, dan c benar
5. Fagositosis merupakan peristiwa ….
a. Ditelannya pathogen oleh sel darah merah
b. Ditelannya makrofag oleh pathogen
c. Ditelannya pathogen oleh trombosit
d. Ditelannya neutrofil dan monosit oleh sel pathogen
e. Ditelannya sel antigen oleh makrofag
6. Respon kekebalan primer adalah…
a. Respon imun yang timbul terhadap sel tubuh sendiri
b. Respon imun yang timbul terhadap pathogen/antigen yang menyerang
tubuh untuk pertama kalinya
c. Respon imun yang timbul terhadap senyawa-senyawa yang tidak
berbahaya
d. Respon imun yang timbul terhadap pathogen yang menyerang
pertahanan tubuh
e. Respon imun yang timbul terhadap pathogen yang menyerang
pertahanan tubuh alami
7. Inflamasi terjadi apabila tubuh merespons terhadap luka akibat cedera akibat
tertusuk benda tajam maka akan terjadi…
a. Pembengkakan jaringan/kerusakan jaringan
b. Pembelahan jaringan
c. Penyempitan pembuluh darah
d. Kehilangan cairan tubuh
e. kerusakan di pembuluh nadi
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8. Salah satu cara penularan AIDS yang disebabkan virus HIV melalui,
kecuali….
a. Penggunaan jarum suntik
b. Hubungan seks
c. Transfusi darah
d. Ibu yang terkena Virus HIV menyusui anaknya
e. Makan bersama
9. Orang yang memiliki kekebalan tubuh karena vaksin disebut kekebalan tubuh
bersifat…
a. Aktif alami
b. Aktif buatan
c. Pasif buatan
d. Pasif alami
e. Alamiah
10. Ketika tubuh terluka karena terpotong/terbakar maka akan menembus
pertahanan tubuh termasuk melalui respon…
a. Alergi
b. Kelenjar mukosa
c. Imun spesifik
d. imun non spesifik
e. vaksinasi
11. Kekebalan tubuh dimana ketika bayi lahir harus menyusu ASI yang
mengandung kolostrumyang kaya antibody disebut …
a. Kekebalan akti falami
b. Kekebalan aktif buatan
c. Kekebalan pasif alami
d. Kekebalan aktif pasif
e. Kekebalan pasif buatan
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12. Yang dimaksud dengan antibody adalah …
a. protein yang diproduksi oleh limfosit bila ada antigen yang masuk ke
dalam tubuh
b. protein yang dihasilkan sel monosit
c. asam amino yang dihasilkan limfosit bila ada antigen yang masuk ke
dalam tubuh
d. protein yang dihasilkan monosit bila ada antigen yang masuk ke dalam
tubuh
e. asam amino yang dihasilkan monosit bila ada antigen yang
masuk ke dalam tubuh
13. Berikut ini adalah beberapa peristiwa respon kekebalan :
1) Inflamasi
2) Kekebalan diperantarai Antibodi (humoral)
3) Kekebalan diperantarai sel
4) Fagositosis
Yang termasuk respon imun yang bersifat spesifik adalah…
a. 2) dan 3)
b. 1) dan 4)
c. 1) dan 2)
d. 1) dan 3)
e. 3) dan 4)
14. Transplantasi organ dilakukan untuk….
a. Memperoleh keturunan
b. untuk menggantikan organ tubuh yang rusak dengan organ baru
c. mengambil organ yang sudah tidak berfungsi
d. memperoleh spesies baru
e. melakukan perubahan terhadap organ yang sudah lama.
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15. Tubuh akan memperoleh kekebalan aktif buatan setelah…
a. Minum ASI
b. Di imunisasi dengan vaksin
c. Di suntik serum antitetanus
d. Sembuh dari penyakit cacar
e. Terkena antigen
16. Pada AIDS, sel yang diserang oleh virus HIV adalah ....
a. Saraf
b. Otot
c. Epitel
d. SelLimfosit
e. Darahmerah
17. Autoimunitas berbahaya karena ....
a. Sel limfosit tidak bereaksi terhadap antigen
b. Sel limfosit menyerang sel-sel tubuh
c. Sel limfosit rusak oleh virus atau bakteri
d. Sel limfosit tidak dapat menghasilkan antibody
e. Sel fagosit berbalik menyerang organ dan jaringan sendiri
18. Zat yang menyebabkan alergi disebut….
a. Antigen
b. Antibodi
c. Alergen
d. Protein
e. Toksin

146

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

147

19. Perhatikanlah data penyakit berikut!
1. Alergi

4. Jantung

2. Autoimunitas

5. SCID

3. AIDS

6. Anemia

Yang bukan merupakan penyakit pada sistem imunitas adalah . . .
a. 1 dan 3
b. 2 dan 4
c. 4 dan 6
d. 1 dan 4
e. 4 dan 5
20. Respon kekebalan sekunder lebih cepat dibandingkan respon kekebalan
primer karena adanya…
a. Antigen
b. Sel memori (memori imunologis) yang mampu mengenali antigen
c. Autoimunitas
d. Makrofag
e. Fase negative
KUNCI JAWABAN SOAL POST-TEST SIKLUS II
1. D

11. C

2. A

12. A

3. B

13. A

4. A

14. B

5. E

15. B

6. B

16. D

7. A

17. E

8. E

18. C

9. C

19. C

10. D

20. B
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PERMAINAN EDUKATIF ULAR TANGGA
3. Langkah langkah permainan ular tangga :
a. Guru menyiapkan media berupa beberan dan kartu yang berisi pertanyaan
yang diletakkan disamping beberan, pada bagian atas / depan kartu
bertuliskan nomor dari nomor 1 s.d. no 30
b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 siswa
tiap kelompok untuk siklus I dan 3 siswa tiap kelompok untuk siklus II.
c. Kemudian perwakilan dari setiap kelompok mengambil undian untuk
menentukan pemain I, II, III dan IV.
d. Setiap siswa dalam perwakilan dari kelompok mendapat satu buah pion
yang berbeda warna dan nama.
e. Pemain mengocok dadu dan

menjatuhkannya di atas meja. Sebelum

melangkah pemain harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu, dengan
mengambil soal sesuai nomor urut. Setiap pertanyaan yang dijawab oleh
pemain mendapatkan 2 poin. Jika pemain mendapatkan angka 6 dari
kocokan dadu, maka pemain teserbut diperbolehkan mengocok dadu lagi.
f. Apabila tidak dapat menjawab pertanyaan, wakil dari kelompok tersebut
dapat

bertanya

kepada

anggota

kelompoknya.

Dan

jika

dalam

kelompoknya tidak dapat menjawab, maka dilempar ke kelompok lain.
g. Untuk mengecek jawaban benar maka dapat dibuka kartu jawaban sesuai
nomor soalnya.
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h. Apabila jatuh pada tanda tangga maka Pion siswa langsung naik sesuai
dengan arah tangga, begitupula apabila pion/kartu tepat pada gambar ekor
ular maka pion turun mengikuti arah ular.
i. Waktu untuk menjawab setiap pertanyaan dibatasi 10 detik.

PapanPermainanUlarTangga
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Skor Permainan Ular Tangga Siklus I

Nama kelompok
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
total
skor

imunisasi
aktif

imunisasi pasif

limfosit B

limfosit T
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Skor Permainan Ular Tangga Siklus II
Nama kelompok
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Total
Skor

imunisasi
aktif

imunisasi
pasif

limfosit B

limfosit T

Respon
kekebalan
primer
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Soal Permainan Ular Tangga Pertemuan 2

1. Apa yang dimaksud sistem
kekebalan tubuh…

1. Kemampuan

tubuh

mempertahankan

dalam

diri

dari

serangan penyakit

2. Air liur yang dihasilkan oleh
kelenjar ludah mengandung
enzim lisozim yang berfungsi...
3. Fungsi sistem kekebalan tubuh
adalah…

2. Membunuh

mikroorganisme

merugikan
3. Pertahanan

tubuh,

keseimbangan/homeostatis

dan

pendeteksi sel abnormal

4. Sel darah putih terdiri dari…

5. Pada

permukaan
senyawa

protein.

Apabila

protein

tersebut

masuk ke dalam tubuh, dapat
tubuh

basofil,

limfosit dan monosit

patogen

terdapat

merangsang

4. Eosinofil,

5. Antigen

untuk

membentuk antibodi. Senyawa
protein tersebut adalah…
6. Sel darah putih yang bertugas
dalam mekanisme kekebalan
tubuh memproduksi antibodi
adalah

6. Limfosit

netrofil,
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7. Sel darah putih yang berfungsi
sebagai fagosit adalah…

8. Sistem pertahanan luar tubuh
(tingkat I) antara lain…
9. Satu-satunya

antibodi
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7. Monosit, basofil, netrofil, dan
eosinofil

8. Kulit, air mata,urine, rambut
hidung dan air liur

yang

dipindahkan ibunya melalui
plasenta dari ibu ke janin

9. IgG

dalam kandungan..
10.Bakteri patogen yang berhasil
masuk ke dalam tubuh dapat
menimbulkan suatu penyakit
apabila…

10.Bakteri

dapat

mengalahkan

sistem imun

11.Sel darah putih dari jenis
monosit
mencerna

yang
bakteri

mampu
dan

11.Makrofag

berukuran yang sangat besar
disebut…

12.Komponen sistem kekebalan
tubuh terdiri atas…

12.Makrofag,
antigen,

limfosit,
sel-sel

reseptor

pengangkut

antigen, dan antibodi.
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13.Pembentukan

limfosit

B

terjadi di…
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13.Sumsum tulang

14.Pematangan limfosit T terjadi
di…

14.Kelenjar timus

15.Sel yang tidak berperan dalam
sistem

pertahanan

tubuh

15.Eritrosit

adalah…
16.Jelaskan perbedaan antigen
dan antibodi!

16.Antibodi

:

substansi

protein

untuk merespon antigen
Antigen : substansi asing yang
merangsang antibodi
17.Sel T pembantu/helper,

17.Sebutkan jenis limfosit T!

Sel T pembunuh/sitotoksik,
Sel T Supresor (Suppresor),
Sel T memori

18.Sebutkan jenis limfosit B!

18.Sel B plasma, sel B pembelah dan
sel B memori

19.Sebutkan
antibodi!

macam-macam

19.IgA, igM, igE, igG, dan igD
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20.Apabila
terinfeksi

tubuh
virus

seseorang
cacar

dan

kemudian sembuh, jika jangka
waktu tertentu orang tersebut
mengalami
terhadap
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kekebalan
penyakit

20.Tubuh

telah

terbentuk

sel

limfosit T memori

cacar.

Kekebalan ini terjadi karena…
21.Ketika antigen dicampurkan
pada serum yang mengandung
antibodi akan terjadi…

21.Antibodi

berikatan

antigen

22.Jika ada protein asing/antigen
masuk ke dalam tubuh, sel B
yang telah terspesialisasi akan
menghasilkan

protein

yang

22.Antibodi

disebut…

23.Sel limfosit dihasilkan tubuh
terdapat organ-organ tubuh,

23.Otak

kecuali …
24.Zat

asing

pathogen
disebut ....

seperti
dan

virus,

sebagainya

24.antigen

dengan
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25.Sebagian besar imunoglobulin
yang

dihasilkan

tubuh

25.IgM dan IgG

termasuk dalam kelas ....
26.Makrofag

berasal

dari

sel

darah putih jenis…

26.Monosit

27.Molekul yang dikenali limfosit
sebagai zat asing dan memicu
sistem

kekebalan

tubuh

27.Histamine

disebut ....

28. Sel B dan sel T adalah ....

29.Apabila

tubuh

28.limfosit

seseorang

terinfeksi virus dan kemudian
sembuh, jika jangka waktu
tertentu

orang

mengalami

tersebut

29.Terdapat sel limfosit memori

kekebalan

terhadap penyakit. Kekebalan
ini terjadi karena…
30.Selamat anda berhasil sampai
finish!!!

30.
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Soal untuk Permainan Ular Tangga Pertemuan 4
1. Pada
1. Jelaskan

perbedaan

respon

kekebalan primer dengan respon
kekebalan sekunder?

respon

reaksi

sekunder

lebih

mengenali
masuk

antigen
dalam

dibandingkan

cepat
yang
tubuh
respon

primer.
2. suatu

metode

untuk

meningkatkan kekebalan tubuh
manusia

terhadap

penyakit

2. imunisasi

tertentu disebut…
3. Perhatikan gambar di bawah ini!

3. SCID

Penyakit yang terjadi pada anak
seperti di gambar adalah…
4. Jika seseorang memakan telur,
lalu timbul rasa gatal dan panas
di kulit pada bagian tubuh. Dapat
dikatakan
menderita….

orang

tersebut

4. Alergi/hipersensitivitas
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5. Pada AIDS, sel yang diserang oleh
virus HIV adalah ....
6. Sistem

5. Sel limfosit

kekebalan

spesifik

humoral yang berperan dalam

6. Sel B

pembentukan antibodi adalah…

7. Media

perantara

penyebaran

HIV antara lain…

7. Jarum suntik, hubungan
kelamin dan tranfusi darah

8. Imunisasi yang dilakukan dengan
menyuntikan vaksin ke dalam

8. Imunisasi aktif buatan

tubuh disebut…
9. Demam

yang

terlalu

tinggi

membahayakan tubuh karena…

9. Merusak jaringan saraf

10.Respon imun tubuh yang
10.Penyakit autoimunitas adalah…

berbalik menyerang organ
dan jaringan sendiri

11.Sistem kekebalan tubuh humoral
bekerja menghancurkan ....

11.Pathogen di dalam sel
tubuh
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12.Fungsi makrofag adalah….
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12.Melakukan fagositosis

13.Kekebalan tubuh yang diperoleh
setelah menerima suntikan serum

13.Kekebalan pasif buatan

antibisa ular disebut…
14.Berikan

contoh

mengenai

imunisasi aktif buatan?

15.Berikan

contoh

14.Pemberian vaksin ke dalam
tubuh

mengenai

imunisasi aktif alami?

15.Kekebalan tubuh terbentuk
setelah tubuh sembuh dari
serangan suatu penyakit.
Misalnya penyakit campak

16.Berikan

contoh

mengenai

imunisasi pasif buatan?

kekebalan spesifik?

contoh

imunisasi pasif alami?

serum

ke

humoral

dan

dalam tubuh

17.Sebutkan 2 macam mekanisme

18.Berikan

16.Penyuntikan

17.Kekebalan
kekebalan

yang

diperantarai sel
mengenai

18.Seorang

bayi

mendapatkan ASI

yang
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19.Fagositosis

merupakan

cara

untuk menangkap bakteri yang
akan dicerna dengan…
20.Ketika

seseorang

vaksin

ke

disuntikkan

dalam

tubuhnya.

Respon tubuh yang terjadi adalah
…
21.Sebutkan 2 macam mekanisme
kekebalan non spesifik?

22.Mengapa pada respon kekebalan
sekunder lebih cepat reaksinya
dibandingkan kekebalan primer?
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19.Menelan

dan

menghancurkannya

20.Mengaktifkan sel B plasma
yang

sesuai

untuk

mensekresikan antibodi.

21.Inflamansi dan fagositosis

22.Karena

sel-sel

memori

mampu

mengenali

dan

melawan

antigen

yang

masuk ke dalam tubuh
23.Respon imun yang timbul

23.Respon

kekebalan

primer

adalah…

terhadap pathogen/antigen
yang

menyerang

tubuh

untuk pertama kalinya
24.Sistem

imun

alami

diperoleh

secara pasif melalui…
25.Inflamasi terjadi apabila tubuh
merespons terhadap luka akibat
cedera akibat tertusuk benda
tajam maka akan terjadi…

24.Pemberian ASI setelah bayi
dilahirkan

25.Pembengkakan
jaringan/kerusakan
jaringan
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26.Penyakit dimana makrofag tidak
mampu

mencerna

menghancurkan

dan

antigen/benda

26.SCID

167

(Servere

Combined

Immunodeficiecy)

asing dalam tubuh disebut
27.Transplantasi organ dilakukan
untuk…

28.Zat yang menyebabkan alergi
disebut. . .

27.menggantikan organ tubuh
yang rusak dengan organ
baru

28.Alergen

29.Inflamasi terjadi apabila tubuh
merespons terhadap luka akibat

29.Pembengkakan

cedera akibat tertusuk benda

jaringan kulit

pada

tajam maka akan terjadi…
30.Sebutkan penyakit pada sistem
kekebalan tubuh…

30.Alergi, autoimunitas, SCID,
dan

penolakan

transplantasi organ
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KUISIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA
SEBELUM TINDAKAN
Mata pelajaran

Biologi

Nama
Kelas
PETUNJUK PENGISIAN
1. Pada kuisioner ini terdapat 20 pernyataan.
2. Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dengan cara
memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia. Terimakasih
Keterangan pilihan jawaban :
SS

= Sangat Setuju

S

= Setuju

TS

= Tidak Setuju

STS

= Sangat Tidak Setuju

No

1.

2.

3

Pilihan Jawaban

Item

SS

Saya mengikuti pelajaran biologi dengan
sungguh-sungguh
Saya merasa materi biologi sangat sulit
dipelajari
Saya

merasa

bahagia

ketika

mampu

menjawab pertanyaan dari LKS
Saya merasa senang dengan materi biologi

4

sehingga

membuat

Saya

lebih

mudah

memahami materi tersebut.
5

Saya sering tidak mengerjakan LKS yang
diberikan guru

S

TS

STS
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6

7

8

9

10

11

12

13

SS

Pembelajaran biologi tidak merangsang saya
untuk berpikir
Saya harus bekerja keras agar berhasil dalam
pembelajaran biologi
Bagi saya, semangat belajar sekarang tidak
menentukan masa depan yang lebih baik
Saya tidak yakin pembelajaran biologi yang
saya pelajari, membuat lulus UN
Saya

senang

melakukan

kegiatan

berkelompok dalam pembelajaran biologi
Bagi saya, keberhasilan dalam mengerjakan
ujianmerupakan hal yang utama
Setelah mempelajari pembelajaran biologi,
saya yakin akan berhasil dalam tes
Saya senang dalam pembelajaran biologi
menggunakan media yang menarik
Komentar-

14

Pilihan Jawaban

Item

No

komentar

ketika

pelajaran

membuat saya termotivasi untuk mengikuti
dengan serius
Ketika bertanya saya merasa tidak ada

15

tanggapan

positif

saat

pembelajaran

berlangsung
16

Saya bahagia jika guru memberikan pujian
kepada saya
Selama

17

membuat

kegiatan
saya

pembelajaran
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belajar

yang

kondusif

berkonsentrasi

dengan

S

TS

STS
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Item

No
18

19

20

Saya terdorong untuk bekerja, karena ada
metode baru yang saya dapatkan
Saya merasa puas mampu menyelesaikan
tugas ataupun ulangan
Terkadang saya merasa terganggu suasana
kelas yang ramai
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Pilihan Jawaban
SS

S

TS

STS
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KUISIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA
TINDAKAN SIKLUS II
Mata pelajaran

Biologi

Nama
Kelas

PETUNJUK PENGISIAN
1. Pada kuisioner ini terdapat 20 pernyataan.
2. Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dengan cara
memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia. Terimakasih
Keterangan pilihan jawaban :
SS

= Sangat Setuju

S

= Setuju

TS

= Tidak Setuju

STS

= Sangat Tidak Setuju

No

Pilihan Jawaban

Item

SS

Saya mengikuti pelajaran biologi
1.

dengan

permainan ular tangga dengan sungguhsungguh

2.

Saya merasa materi biologi sangat sulit
dipelajari dengan permainan ular tangga
saya

3

merasa

bahagia

ketika

mampu

menjawab pertanyaan dari permainan ular
tangga
saya merasa senang dengan materi biologi

4

sehingga

membuat

saya

lebih

mudah

memahami dengan permainan ular tangga

S

TS

STS
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No

5

6

Pilihan Jawaban

Item

SS

Saya sering tidak mengerjakan LKS yang
diberikan guru ketika pembelajaran diskusi
Pembelajaran biologi dengan permainan ular
tangga tidak merangsang saya untuk berpikir
Saya harus bekerja keras agar berhasil dalam

7

pembelajaran biologi dengan permainan ular
tangga
Bagi saya, semangat

8

permainan

ular

belajar

tangga

dengan

sekarang

tidak

menentukan masa depan yang lebih baik
saya tidak yakin pembelajaran biologi
9

dengan permainan ular tangga yang saya
pelajari, membuat lulus UN
saya

10

senang

melakukan

kegiatan

berkelompok dalam pembelajaran dengan
permainan ular tangga
Bagi saya, keberhasilan mengerjakan ujian

11

tidak lepas dari pembelajaran biologi dengan
menggunakan permainan ular tangga
Setelah mempelajari pembelajaran biologi

12

dengan permainan ular tangga, saya yakin
berhasil mengerjakan tugas rumah
saya senang dalam pembelajaran biologi

13

menggunakan media yang menarik seperti
permainan ular tangga
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S

TS

STS
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No

Pilihan Jawaban

Item

SS

Komentar- komentar ketika pelajaran dengan
14

permainan ular tangga membuat saya termotivasi
untukmengikuti dengan serius
Ketika bertanya saya merasa tidak ada tanggapan

15

positif saat pembelajaran permainan ular tangga
berlangsung

16

saya bahagia jika guru memberikan pujian kepada
saya saat permainan ular tangga
Selama kegiatan belajar dengan permainan ular

17

tangga

berjalan

lancar

membuat

saya

berkonsentrasi dengan pembelajaran
saya terdorong untuk bekerja, karena ada metode
18

baru yang saya dapatkan yaitu dengan permainan
ular tangga
Saya merasa puas mampu menyelesaikan tugas

19

ataupun ulangan saat kegiatan diskusi maupun
permainan ular tangga

20
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Dengan permainan ular tangga, saya merasa
terganggu suasana kelas yang ramai

S

TS

STS
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LEMBAR OBSERVASI AFEKTIF SISWA
SMA TIGA MARET YOGYAKARTA
Siklus II
Pertemuan

:

Hari/tanggal :
Observer

:

Nama siswa :
Petunjuk pengisian :
1. Amatilah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa!
2. Isilah skor dengan memberi tanda (O) yang ada di dalam tabel sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Rentang skor dari 1 - 4
No
1

Indikator
Mengikuti

kegiatan

pembelajaran

Skor
dengan

sungguh-sungguh

1

2

3

4

2

Menyampaikan pendapat ketika kegiatan belajar

1

2

3

4

3

Memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4
5
6

Bertanya ketika materi yang disampaikan kurang
paham
Bekerja sama dengan teman dalam satu kelompok
Memiliki kepedulian terhadap kesulitan teman
sesama anggota kelompok
Total Skor
Keterangan :
1
2
3
4

= tidak optimal
= kurang optimal
= optimal
= Sangat optimal

Observer

(………………………………….)
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LEMBAR OBSERVASI PSIKOMOTORIK SISWA
SIKLUS II
Pertemuan :

Observer

Hari/tanggal :

:

Nama siswa :

PETUNJUK PENGISIAN
3. Amati kegiatan pembelajaran setiap siswa!
4. Isilah skor dengan memberi tanda (O) yang ada di dalam tabel sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya.
Keterangan pilihan jawaban :

No

1

= tidak optimal

3

= optimal

2

= kurang optimal

4

= Sangat optimal

Indikator

Skor

1

Siswa mampu mempersiapkan kegiatan pembelajaran
dalam permainan ular tangga dengan baik.

1

2

3

4

2

Siswa mampu berkonsentrasi
permainan ular tangga.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3
4
5
6

untuk

mengikuti

Siswa terampil dalam menggunakan alat-alat saat
permainan ular tangga.
Siswa terampil dalam mengikuti permainan ular tangga
sesuai peraturan yang disepakati.
Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif ketika
menjawab pertanyaan permainan ular tangga.
Siswa berinisiatif untuk menjawab pertanyaan
permainan ular tangga jika kelompok lain tidak bisa
menjawab.
Total Skor

Observer
(………………………..)
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Data Hasil Motivasi Belajar Siswa Siklus Awal dan Siklus Akhir
Siklus I
Siswa No.

Jumlah
Skor

% Skor

Siklus II
Keteranga

Jumlah

n

Skor

% Skor

Keterangan

1

40

50

Tinggi

59

74

tinggi

2

45

56,3

tinggi

64

80

sangat tinggi

3

38

48

sedang

55

69

tinggi

4

40

50

tinggi

39

49

sedang

5

29

36,3

sedang

60

73

tinggi

6

30

38

sedang

54

68

tinggi

7

45

56,3

tinggi

58

73

tinggi

8

54

68

tinggi

44

55

tinggi

9

46

58

tinggi

58

73

tinggi

10

43

54

tinggi

54

68

tinggi

11

38

48

sedang

59

74

tinggi

12

28

35

sedang

39

49

sedang

13

29

36,3

sedang

58

73

tinggi

14

43

54

tinggi

59

74

tinggi

15

56

70

tinggi

59

74

tinggi

16

52

65

tinggi

59

74

tinggi

17

30

38

sedang

49

61,3

tinggi

18

38

48

sedang

57

71,3

tinggi

19

49

61,3

tinggi

59

74

tinggi

20

39

49

sedang

55

69

tinggi

Jumlah

1019,5

Skor Maks

1331,6
80

rata-rata

50,98 %

66,58 %

kriteria

Tinggi

Tinggi
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1. Ketuntasan klasikal motivasi belajar siswa siklus awal
∑
∑

= 55 %
2. Ketuntasan klasikal motivasi belajar siswa siklus akhir
∑
∑

= 90 %
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Nilai pos-test I dan II materi sistem imunitas kelas XI IPA SMA Tiga Maret Yogyakarta
Siklus I

Siklus II
Ketuntasan Belajar

No. Absen

Skor

Siswa

Nilai

Tuntas
1

15

75

2

12

60

3

13

65

5

16

80

6

12

60

7

12

9

Tidak

Ketuntasan Belajar
Skor

Tuntas

Tuntas
-

Siswa

Nilai

Tidak
Tuntas

15

75

-

-

17

75

-

-

11

55

-

18

70

-

-

15

75

-

60

-

16

80

-

11

55

-

14

70

10

14

70

-

18

80

-

11

14

70

-

19

80

-

12

10

50

-

19

80

-

13

14

70

-

12

55

-

-

-
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11

55

16

17

85

17

17

80

18

13

60

19

17

80

20

15

75

21

10

50

22

11

23

14

-
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19

90

-

-

17

85

-

-

18

90

-

14

60

-

19

95

-

12

55

-

18

90

-

55

-

15

75

-

70

-

12

50

-

Jumlah

1325

1410

Rata-Rata

66,25

70,5

% Ketuntasan

30 %

65 %

-

-
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Data Hasil Lembar Observasi Afektif Siswa
Siklus I
Siswa No.

Siklus II

Jumlah

%

Skor

Skor

1

12

50

Tinggi

2

13

55

3

11

4

Keterangan

Jumlah

% Skor

Keterangan

16

66

tinggi

tinggi

18

75

sangat tinggi

45

sedang

11

45

sedang

11

45

sedang

11

45

sedang

5

11

45

sedang

11

45

sedang

6

11

45

sedang

17

71

tinggi

7

12

50

tinggi

17

71

tinggi

8

12

50

tinggi

18

75

sangat tinggi

9

12

50

tinggi

19

75

sangat tinggi

10

13

55

tinggi

17

71

tinggi

11

11

45

sedang

17

71

tinggi

12

11

45

sedang

11

45

sedang

13

11

45

sedang

11

45

sedang

14

12

50

tinggi

17

71

tinggi

15

12

50

tinggi

16

66

tinggi

16

12

50

tinggi

17

71

tinggi

17

11

45

sedang

17

71

tinggi

18

13

55

tinggi

17

71

tinggi

19

12

50

tinggi

17

71

tinggi

20

12

50

tinggi

17

71

tinggi

Skor

Jumlah

965

1226

Skor Maks

24

24

rata-rata

48,25 %

61,3 %

kriteria

Sedang

Tinggi
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1. Ketuntasan klasikal aspek afektif siklus I
∑
∑

= 60 %
2. Ketuntasan klasikal aspek afektif siklus II
∑
∑

= 75 %
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Data Hasil Lembar Observasi Psikomotor Siswa
Siklus I
Siswa No.

Siklus II

Jumlah

%

Skor

Skor

1

16

67

Tinggi

2

15

63

3

16

4

Keterangan

Jumlah

% Skor

Keterangan

20

83

Sangat tinggi

Tinggi

18

75

Sangat tinggi

67

Tinggi

17

71

Tinggi

16

67

Tinggi

17

71

Tinggi

5

16

67

Tinggi

17

71

Tinggi

6

15

63

Tinggi

17

71

Tinggi

7

14

58

Tinggi

17

71

Tinggi

8

16

67

Tinggi

19

79

Sangat tinggi

9

15

63

Tinggi

20

83

Sangat tinggi

10

14

58

Tinggi

17

71

Tinggi

11

14

58

Tinggi

17

71

Tinggi

12

15

63

Tinggi

16

67

Tinggi

13

16

67

Tinggi

17

71

Tinggi

14

14

58

Tinggi

16

67

Tinggi

15

14

58

Tinggi

16

67

Tinggi

16

15

63

Tinggi

16

67

Tinggi

17

13

54

Tinggi

17

71

Tinggi

18

13

54

Tinggi

17

71

Tinggi

19

15

63

Tinggi

17

71

Tinggi

20

14

58

Tinggi

17

71

Tinggi

Skor

Jumlah

1226

1440

Skor Maks

24

24

rata-rata

61,3 %

72 %

kriteria

Tinggi

Tinggi
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1. Ketuntasan klasikal aspek psikomotor siklus I
∑
∑
= 100 %
2. Ketuntasanklasikalaspekpsikomotorsiklus II
∑
∑
= 100 %
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MATERI SISTEM KEKEBALAN TUBUH (IMUNITAS)
1. Pengertian Sistem Kekebalan tubuh / imunitas
Imun atau kekebalan tubuh adalah sistem mekanisme pada organisme yang
melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan
membunuh patogen serta sel tumor.
2. Fungsi sistem kekebalan tubuh
a. PERTAHANAN tubuh, yaitu menangkal bahan berbahaya agar tubuh tidak sakit,
dan jika sel-sel imun yang bertugas untuk pertahana ini mendapatkan gangguan
atau tidak bekerja dengan baik, maka orang akan mudah terkena sakit
b.

KESEIMBANGAN, atau fungsi homeostatik artinya menjaga keseimbangan dari
komponen tubuh.

c. PERONDAAN, sebagian dari sel-sel imun memiliki kemampuna untuk
memantau ke seluruh bagian tubuh. Jika ada sel-sel tubuh yang mengalami
mutasi maka sel peronda tersebut akan membinasakannya
d. PENDETEKSI,

adanya

sel-sel

abnormal,

termutasi

atau

ganas,

serta

menghancurkannya.
3. Macam- macam Sistem Kekebalan Tubuh
a. Sistem kekebalan tubuh alami
Kekebalan (imunitas) terhadap suatu penyakit yang dimiliki tubuh tanpa
perlakuan dari luar ini dinamakan kekebalan alami/kekebalan pasif. Jika
tubuh terserang suatu penyakit, misalnya campak tubuh akan membentuk
antibodi untuk melawan campak jika antibodi tersebut berhasil mengalahkan
campak, tubuh akan membentuk antibodi yang lebih kuat untuk melawan
campak jika suatu saat menyerang lagi.
Contoh:
kekebalan alami yang lain adalah kebalnya bayi terhadap beberapa penyakit
setelah menyusu pada hari pertama. Di dalam air susu ibu tersebut
terkandung kolostrum yang kaya antibodi dan mineral.
b. Sistem kekebalan tubuh buatan
Kekebalan yang dibuat oleh tubuh dengan pemberian vaksin ini dinamakan
kekebalan buatan atau kekebalan aktif.Vaksin adalah bibit penyakit yang
telah dilemahkan. Proses pemberian vaksin dalam tubuh dinamakan
vaksinasi.
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Contoh :
Jika

menginginkan

tubuh

memproduksi

antibodi

tetanus,

kita

harusmenyuntiknya bakteri tetanus yang telah dilemahkan. Vaksin tetanus
tersebut yang masuk tersebut akan dianggap tubuh sebagai penyakit,
sehingga tubuh akan memproduksi antibody untuk menghancurkan penyakit
tetanus tersebut. Akibatnya tubuh akan kebal terhadap tetanus jika suatu saat
penyakit tersebut menyerang.
Vaksin yang umum digunakan selama ini diantaranya adalah vaksin DPT
untuk mencegah penyakit dipteri - pertusis - tetanus - BCG untuk mencegah
TBC, vaksin tetanus, dan campak.
4. Leukosit merupakan nama lain untuk sel darah putih. Leukosit berfungsi
mempertahankan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memakan (fagositosis)
penyakit tersebut. Itulah sebabnya leukosit disebut juga fagosit. Leukosit mempunyai
bentuk yang berbeda dengan eritrosit. Bentuknya bervairasi dan mempunyai inti sel
bulat ataupun cekung. Gerakannya seperti Amoeba dan dapat menembus dinding
kapiler. Berdasarkan ada/tidaknya granula di dalam plasma, leukosit dibagi menjadi:
a. Leukosit bergranula (granulosit)
1) Neutrofil
2) Eosinofil
3) Basofil
b. Leukosit tidak bergranula (agranulosit)
1) Limfosit
2) Monosit


Neutrofil
Plasmanya bersifat netral, inti selnya berjumlah banyak dengan bentuk
bermacam-macam.Neutrofil fagositosis terhadap eritrosit (sel darah merah),
kuman, dan jaringan mati.



Eosinofil
Plasmanya bersifat asam. Itulah sebabnya eosinofil akan merah tua bila ditetesi
eosin. Eosinofil juga bersifat fagosit dan jumlahnya akan meningkat jika tubuh
terkena infeksi.



Basofil
Plasmanya bersifat basa. Itulah sebabnya plasma akan berwarna biru jika ditetesi
larutan basa. Sel darah putih ini akan berjumlah banyak jika terkena infeksi.
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Basofil juga bersifat fagosit.Selain itu, basofil mengandung zat kimia anti
penggumpalan, yaitu heparin.


Limfosit
Limfosit tidak dapat bergerak dan berinti satu.Ukurannya ada yang besar dan ada
yang kecil.Limfosit berfungsi untuk membentuk antibodi.



Monosit
Monosit dapat bergerak seperti Amoeba dan mempunyai inti yang bulat/ bulat
panjang. Monosit diproduksi pada jaringan limfa dan bersifat fagosit
Adakalanya benda asing ataupun mikroba yang tidak dikehendaki memasuki
tubuh kita. Jika hal tersebut terjadi tubuh akan menganggap benda yang masuk
itu sebagai benda asing atau antigen. Apa yang terjadi pada antigen tersebut?
Antigen yang masuk ke dalam tubuh akan dianggap sebagai benda asing.
Akibatnya tubuh melalui sel-sel darah putih (leukosit) memproduksi antibodi
untuk menghancurkan antigen tersebut.
Glikoprotein yang terdapat di dalam hati kita dapat merupakan antigen bagi orang
lain jika glikoprotein tersebut disuntikkan kepada orang lain. Hal ini
membuktikan bahwa suatu bahan dapat dianggap sebagai antigen untuk orang
lain tetapi belum tentu sebagai antigen untuk kita. Hal tersebut juga berlaku untuk
keadaan sebaliknya.Leukosit yang berperan penting terhadap kekebalan tubuh
ada 2 macam, yaitu fagosit dan limfosit. Sel fagosit akan menghancurkan benda
asing yang dengan cara menelannya (fagositosis).
Fagosit terdiri atas 2 macam sel, yaitu:
a. Neutrofil, terdapat di dalam darah.
b. Makrofag, dapat meninggalkan peredaran darah untuk masuk ke dalam
jaringan atau rongga tubuh.
Limfosit terdiri atas:
a. T limfosit (T Sel), yang bergerak ke kelenjar timus (kelenjar limfa di dasar
leher).
b. B limfosit (B sel).
Keduanya dihasilkan oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui
pembuluh darah, menghasilkan antibodi yang disesuaikan dengan antigen yang
masuk ke dalam tubuh.Seringkali virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh
darah tetapi melalui kulit dan selaput lendir agar terhindar dari leukosit.Namun
sel-sel tubuh tersebut tidak berdiam diri. Sel-sel tubuh tersebut akan
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menghasilkan interferon suatu protein yang dapat memproduksi zat penghalang
terbentuknya virus baru (replikasi). Adanya kemampuan ini dapat mencegah
terjadinya serangan virus.
5. Imunisasi
Imunisasi adalah satu metode untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia
terhadap penyakit tertentu.Mikroorganisme tersebut berperan sebagai perangsang
untuk membangun satu mekanisme pertahanan yang berkelanjutan menjaga
tubuh dari serangan penyakit. Ada 2 jenis imunisasi, yaitu :
a. Imunisasi aktif
1

Imunisasi aktif alami
Imunisasi aktif alami merupakan kekebalan terhadap suatu penyakit
yang dimiliki/dibuat oleh tubuh tanpa perlakuan dari luar ini
dinamakan kekebalan alami.kekebalan tubuh yang diperoleh tubuh
setelah seseorang sembuh dari serangan suatu penyakit. Contoh :

-

Jika tubuh terserang suatu penyakit, misalnya campak tubuh akan
membentuk antibodi untuk melawan campak jika antibodi tersebut
berhasil mengalahkan campak, tubuh akan membentuk antibodi
yang lebih kuat untuk melawan campak jika suatu saat menyerang
lagi.

2

Imunisasi aktif buatan
Imunisasi aktif buatan adalah kekebalan dibuat oleh tubuh setelah
mendapat vaksin (bibit penyakit seperti bakteri/virus yang telah
dilemahkan) yaitu hepatitis B, BCG, DPT/Hep B kombo, dan polio.

b. Imunisasi pasif
1

Imunisasi pasif alami
imunisasi pasif alami adalah kekebalan yang diperoleh bukan dari
tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Contoh Kebalnya
bayi terhadap beberapa penyakit setelah menyusu pada hari pertama.
Di dalam air susu ibu tersebut terkandung kolostrum yang kaya
antibodi dan mineral.

2

Imunisasi pasif buatan
imunisasi pasif buatan adalah kekebalan yang diperoleh dari antibodi
yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Sepintas antibodi ini mirip
dengan vaksin.Perbedaannya yakni vaksin bersifat sementara,
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sedangkan serum dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif
lebih lama.Bahkan dapat digunakan seumur hidup.Sebagai contoh
adalah suntikan ATS (Anti Tetanus Serum) dan suntikan IG
(Globulin Imun).
6. Mekanisme respon kekebalan tubuh
a. Respon Kekebalan Non-spesifik
Kekebalan non spesifik bekerja tanpa membeda-bedakan antigen tertentu dan
langsung memberikan respon ketika tubuh terpapar antigen.Kekebalan non
spesifik disebut juga kekebalan bawaan atau alami, artinya kekebalan ini dimiliki
seseorang sejak lahir dan sifatnya selalu bersiap menghadapi infeksi apapun yang
masuk ke dalam tubuh. Jika tubuh terpapar oleh benda asing maka yang akan
merespon pertama kali adalah kekebalan non-spesifik ini. Kekebalan non-spesifik
meliputi kekebalan eksternal dan internal.
1

Kekebalan eksternal
Pertahanan permukaan tubuh
Kekebalan eksternal terdiri dari jaringan epitelium yang melindungi
tubuh kita (kulit dan kelenjar mukus) beserta sekresi yang dihasilkannya,
selain sebagai penghalang masuknya penyakit, epitelium tersebut juga
menghasilkan zat-zat pelindung.Misalnya hasil sekresi kulit bersifat asam
sehingga beracun bagi bakteri.Air ludah (saliva) dan air mata juga dapat
membunuh bakteri.Mukus (lendir) menjebak mikroorganisme sehingga tidak
dapat masuk ke dalam saluran pencernaan dan pernapasan.
1) Pertahanan fisik: kulit, air mata, mukus (lendir)
2) Pertahanan mekanik: rambut hidung berfungsi menyaring udara yang
melewati saluran hidung. Silia merupakan rambut-rambut halus yang
memiliki gerakan gelombang.
3) Pertahanan kimia: air mata, mucus, keringat semuanya mengandung
zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Lizozim
adalah suatu enzim yang ditemukan pada kebanyakan hasil sekresi
tersebut.
4) Pertahanan biologis
Bakteri yang hidup di kulit tidak berbahaya. Bakteri tersebut
melindungi dengan cara berkompetisi dengan bakteri pathogen dalam
mendapatkan nutrisi.
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Kekebalan internal
Kekebalan internal akan melawan bakteri, virus, atau zat-zat asing yang
mampu melewati kekebalan eksternal. Kekebalan internal berupa rangsangan
kimiawi yang melibatkan sel-sel fagositik, sel natural killer (sel pembunuh
alami), protein anti mikroba yang melawan zat asing yang telah masuk dalam
tubuh, serta peradangan (inflamasi) dan demam. Proses yang melibatkan selsel fagositik disebut proses fagositosis.

Selain proses fagositosis, kekebalan internal dapat berupa respon
peradangan (inflamasi). Peradangan terjadi sebagai respon
karena adanya kerusakan jaringan. Respon peradangan dapat
menimbulkan tanda sebagai berikut :
- Timbul warna kemerahan
Diakibatkan

oleh

membesarnya

pembuluh

meningkatkan aliran darah ke jaringan yang rusak.

darah

untuk
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- Timbul panas
Diakibatkan oleh semakin cepatnya laju aliran darah.
- Terjadi pembengkakan
Diakibatkan oleh banyaknya cairan (dibawa aliran darah) yang
masuk ke dalam jaringan yang rusak
- Timbul rasa sakit
Diakibatkan jaringan yang membengkak menekan reseptor saraf,
dan zat kimia yang dihasilkan di sekitar jaringan yang rusak
menstimulasi saraf.
Berikut ini gambar proses peradangan:
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b. Respon Kekebalan Spesifik
Kekebalan ini dikatakan spesifik karena hanya bekerja spesifik terhadap
antigen tertentu, dan disebut juga sebagai kekebalan adaptif yang artinya respon
kekebalan ini terjadi jika ada antigen tertentu yang merangsangnya.Berdasarkan
cara perolehannya kekebalan ini disebut juga kekebalan buatan atau adaptif
karena kekebalan baru akan terbentuk setelah dipicu oleh antigen dari luar.
Kekebalan spesifik akan bekerja jika kekebalan non spesifik tidak berhasil
mengatasi antigen.Kekebalan spesifik dapat diperoleh secara aktif maupun pasif.
Kekebalan spesifik dikatakan aktif jika kekebalan dibentuk oleh tubuh secara
aktif

akibat

rangsangan

antigen

tertentu

sehingga

tubuh

membentuk

antibodi.Kekebalan ini dapat sengaja dibentuk dengan cara memasukkan antigen
tertentu(disebut vaksin). Masuknya vaksin ke dalam tubuh akan mengaktifkan sel
B plasma yang sesuai untuk mensekresikan antibodi. Contohnya adalah vaksinasi
atau imunisasi (BCG (TBC), DPT, cacar, dll).Kekebalan spesifik dikatakan pasif
karena kekebalan yang diperoleh dari pemberian antitoksin atau antibodi dari luar
tubuh. Antibodi dapat diperoleh dengan cara menyuntikkan antigen tertentu ke
hewan yang sesuai dan akan terbentuk antibodi dalam tubuh hewan yang
selanjutnya diambil dan disuntikkan kepada manusia. Pengambilan antibodi dari
darah hewan dilakukan dengan mengekstrak darah yang telah mengandung
antibodi.Kemudian antibodi tersebut dimasukkan ke dalam tubuhmanusia.
Berdasarkan sel yang terlibat dalam mekanisme, kekebalan adaptif dibagi
menjadi dua, yaitu kekebalan humoral dan kekebalan yang diperantai sel (cell
mediated immunity).
1

Kekebalan Humoral
Respon kekebalan humoral adalah respon kekebalan yang diperantarai
antibodi (antibody mediated immunity) bukan diperantarai sel. Kekebalan ini
bekerja ketika ada antigen di luar sel atau dipermukaan sel. Sel-sel yang
berperan dalam kekebalan humoral adalah limfosit B atau sel B yang berasal
dari stem sel . Fungsi utamanya adalah mempertahankan kondisi tubuh dari
infeksi bakteri, virus dan melakukan netralisasi toksin. Dibuat di sumsum
tulang yaitu stem sel yang sifatnya pluripotensi (pluripotent stem cells) dan
dimatangkan di sumsum tulang(Bone Marrow). Limfosit B menyerang
antigen yang ada di cairan antar sel. Terdapat 3 jenis sel limfosit B yaitu :
limfosit B plasma memproduksi antibodi, limfosit B pembelah menghasilkan
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limfosit dalam jumlah banyak secara cepat, limfosit B memori mengingat
antigen yang pernah masuk ke tubuh.

2

Kekebalan yang Diperantarai Sel (The Cell Mediated Immune Response)
Kekebalan yang diperantarai sel merupakan respon kekebalan yang
melibatkan sel. Kekebalan ini bekerja ketika antigen berada di dalam sel. Sel
yang berperan di dalam imunitas seluler adalah limfosit T atau sel T.
Limfosit T menyerang sel yang terinfeksi antigen. Fungsi utama sistem imun
spesifik seluler ialah untuk pertahanan tubuh terhadap serangan bakteri, virus
, jamur dan patogen lain. Sel Limfosit Tsetelah teraktivasi akan mematikan
mikroorganismedengan cara menyerang sel-sel tubuh yang terifeksi. Sel
Limfosit juga bereaksi terhadap antigen yang spesifik.
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Ketika suatu patogen menginfeksi tubuh pertama kalinya, setiap antigen yang terdapat
pada permukaan sel patogen tersebut akan menstimulasi satu sel limfosit T untuk
membelah (proliferasi) membentuk klon. Beberapa klon akan menjadi sel-sel memori
yang tetap bertahan dalam tubuh untuk mempersiapkan respon kekebalan sekunder bila
terjadi infeksi lagi oleh patogen yang sama. Klon yang lainnya akan berkembang menjadi
salah satu dari tiga jenis sel T. Jika tubuh terpapar oleh suatu antigen, maka akan terjadi
respon kekebalan. Jika antigen terpapar untuk yang pertama kalinya maka akan
membangkitkan respon kekebalan primer, dan paparan selanjutnya dengan antigen yang
sama setelah beberapa waktu, maka tubuh akan memunculkan respon kekebalan
sekunder.Respon kekebalan sekunder yang muncul bersifat lebih cepat, lebih tahan lama,
dan lebih efektif daripada respon sebelumnya.Hal itu disebabkan sistem kekebalan telah
siap terhadap antigen karena sel-sel memori bersiapmelawan antigen. Sel-sel memori ini
yang pada akhirnya akan menimbulkan memori imunologis.
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Kulit, mucus, air mata, urin,
keringat, rambut hidung

kekebalan internal

Proses inflamasi ( Peradangan)
Proses fagositosis

kekebalan humoral
(diperantarai
antibodi)

Proses melibatkan sel
limfosit B

kekebalan
diperantarai sel

Proses melibatkan sel
limfosit T

7. Kelainan
Kelainan pada sistem kekebalan tubuh bervariasi seperti alergi sampai penolakan
pencangkokan organ.
a. Alergi disebabkan oleh respons kebal terhadap beberapa antigen. Antigenantigen yang dapat menimbulkan suatu tanggapan alergi dikenal sebagai alergen
(penyebab alergi).
b. AIDS
Suatu penyebab infeksi yang menurunkan kekebalan secara fatal adalah
HIV.Virus tersebut menyebabkan kasus AIDS dengan menginfeksi dan secara
cepat menghancurkan sel-sel T penolong.AIDS merupakan suatu sindrom
menurunnya sistem kekebalan tubuh.
c. Penolakan trasnplantasi
1

Penolakan hiperakut
Penolakan biasanya terjadi beberapa hari setelah transplantasi. Untuk
mengatasi hal ini, dengan cara mencangkokkan organ pada resipien yang
memiliki golongan sama dengan donor.

2

Penolakan akut
Penolakan akut biasanya terjadi beberapa hari setelah transplantasi.Untuk
mengatasi hal ini, resipien diberikan obat, sperti siklosporin yang
mempengaruhi respons molekul MHC resipien terhadap donor.

3

Penolakan kronis
Penolakan kronis terjadi karena organ yang ditransplantasikan kehilangan
fungsi yang disebabkan oleh darah beku pada pembuluh dalam organ.
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d. Defisiensi umum
Defisiensi system kekebalan dapat diperoleh dari keturunan.Contoh : SCID
(Servere Combined Immunodeficiecy ) penyakit dimana makrofag tidak mampu
,mencerna dan menghancurkan antigen/benda asing dalam tubuh.
e. Autoimunitas
autoimunitas adalah respon imun tubuh yang berbalik menyerang organ dan
jaringan sendiri. autoimunitas bisa terjadi pada respon imun humoral atau
imunitas diperantarai sel.
f.

Isoimunitas
Isoimunitas adalah keadaan dimana tubuh mendapatkan kekebalan dari individu
lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Isoimunitas dapat muncul akibat
transfusi darah atau karena cangkok organ dari orang lain.

g. Penyakit Lupus
Penyakit Lupus adalah penyakit kronis yang merusak sistem kekebalan tubuh
(imunitas) dan memengaruhi berbagai macam jaringan, kulit,persendian, jantung,
darah, ginjal, dan otak.Penderita penyakit lupus sering disebut odipus (orang
hidup dengan lupus).Para penderita penyakit lupus akanmenghidari hal-hal yang
Mengakibatkan penyakitnya kambuh.
h. Sindrome Kawasaki
Sindrom Kawasaki atau Kawasaki disease adalah penyakit yang menyerang anakanak dibawah usia 5 tahun, dan 2 kali lebih sering ditemukan pada anak laki-laki.
Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Tomisaku Kawasaki dari jepang
pada tahun 1967 dan saat itu dikenal sebagai mucocutaneous lymphnode
syndrome yang

menyerang selaput lendir, kelenjar getah bening, lapisan

pembuluh darah dan jantung.
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