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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat dan hasil belajar siswa
pada materi Animalia. Hal ini disebabkan metode mengajar Penelitiyang dominan
menggunakan metode ceramah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan
hasil belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta melalui
penggunaan media teka-teki silang pada materi Animalia.
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada bulan
April- Mei 2018 dengan subyek penelitian 28 siswa. Penelitian dilakukan dalam 2
siklus,tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Dengan menggunakan instrumen
pembelajaran dan instrumenpengumpulan data.Data yang diperoleh dianalisis secara
kuantitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Untuk
hasil belajar aspek kognitif, siklus I skor rata-rata diperoleh sebesar 82,86 dengan
ketuntasan kelas 92,9%. Sedangkan siklus II skor rata-rata diperoleh sebesar 94,82
dengan ketuntasan kelas 100%. Untuk hasil belajar aspek afektif rata-rata persentase
kelas pada siklus I sebesar 80,65% , sedangkan pada siklus II rata-rata persentase kelas
sebesar 85,35%. Untuk hasil minat belajar siswa pada awal pembelajaran rata-rata
persentase adalah 17,86% dan akhir pembelajaran adalah 100%. Kesimpulan yang
diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan media teka-teki silang dapat
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada materi Animalia kelas X MIPA 2
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.
Kata kunci: minat belajar, hasil belajar, animalia, teka-teki silang
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2018
ABSTRACT
The background of thisstudy are low of interests and outcomes of study in
Animalia material. Thiscaused by a dominant teaching method of a teacher that using
lecture method. This aims of this study to increase students interests and outcomes by
using Crossword puzzle media in Animalia material.
This research was a classroom action research,that was done on April to May
2018. The study involves 28 students. This research was done in two cycles and each
cycle consisted of two meeting. By using instrumen learning and data collection, the
data obtained has been analyzed descriptively quantitative.
The result of research shows an increasing of student learning result. For the
cognitive aspect, average score of first cycle was 82,86and the % of the class about
92,9%. The average score of second cycle was 94,82 and the passing % of the class
was100%. For affective aspect, average score of first cycle is 80,65%, while the
second cycle’s result was 85,35%. The average score of students interests before the
cycle average was 17,86% and after the cycle was 100%.The conclusion of this study
was that the usage of Crossword puzzle media to increase students interests and
outcomes of studying Animalia material grade X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta.
Keywords: Learning interests, study result, animalia, crossword puzzle
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Henderson dalam Imron (1996) pendidikan merupakan suatu
proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan
lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak
manusia lahir. Salah satu masalah yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan
saat ini adalah mengenai prestasi belajar siswa. Masalah ini sering terjadi dan
menakutkan bagi para pelaku pendidikan di negara ini. Tidak hanya dari
kalangan pemerintah dan satuan pendidikan yang terlibat, namun guru dan siswa
juga ikut terlibat dalam permasalahan ini. Meskipun pemerintah selalu
melakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan di negara ini, tetap saja
masalah mengenai prestasi belajar siswa selalu dikaitkan dengan guru dan murid.
Secara langsung seorang guru bertanggung jawab terhadap prestasi belajar
siswanya di sekolah. Hal ini dikarenakan suatu proses belajar mengajar siswa
dilaksanakan bersama dengan guru sebagai pendidik. Dalam meningkatkan
prestasi belajar siswa seorang guru harus mampu membuat suatu ide baru yakni
dengan mengemas dan mendesain proses pembelajaran di kelas menjadi lebih
inovatif, menarik, dan menyenangkan dengan menggunakan media agar tujuan
proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
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Peningkatan prestasi belajar siswa juga didukung oleh media pembelajaran
yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Proses
pembelajaran yang berkualitas selalu menyediakan media pembelajaran yang
kaya dan bervariasi. Menurut Suyono dan Haryanto (2011) media pembelajaran
yaitu: “Suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan
pembelajaran, media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan
materi pelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam
bentuk cetak maupun pandang yang termasuk teknologi perangkat keras”. Untuk
itu pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang
diajarkan dan kondisi siswa, sehingga diharapkan siswa dapat terlibat secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan pengalaman PPL di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, saat
peneliti menanyakan pendapat beberapa siswa mengenai mata pelajaran Biologi,
banyak siswa berpendapat bahwa mata pelajaran Biologi merupakan mata
pelajaran yang cukup sulit. Hal ini dikarenakan banyaknya materi hafalan,
sehingga siswa merasa bosan dan enggan mempelajarinya. Proses pembelajaran
juga cenderung membosankan dan siswa merasa bahwa mata pelajaran Biologi
kurang menyenangkan. Pernyataan dari para siswa tersebut menunjukkan bahwa
minat belajar siswa pada pelajaran Biologi cukup rendah.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu Anastasia Ratna yang merupakan
salah satu guru pengampu mata pelajaran Biologi kelas X MIPA 2 di SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta, diperoleh bahwa materi yang dianggap sulit oleh
2
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siswa dari tahun ke tahun adalah materi Animalia. Pada tahun ajaran 2016/2017
sebanyak 32% siswa memperoleh nilai di bawah KKM (≥75) dalam materi
Animalia dengan skor rata-rata kelas 64,6. Materi ini dianggap sulit karena saat
proses pembelajaran berlangsung guru hanya menggunakan metode ceramah dan
diskusi. Hal ini membuat siswa merasa bosan dan jenuh. Selain itu guru tidak
menggunakan media belajar yang bervariasi ketika proses pembelajaran di kelas
berlangsung, sehingga siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran. Di
samping itu siswa cenderung memahami hanya sebatas jam pembelajaran dan
melupakan materi tersebut pada saat ulangan harian.
Berdasarkan beberapa kendala yang ditemukan saat proses pembelajaran
membuat siswa kurang mencerna materi yang diterima dengan metode ceramah
dan diskusi sehingga proses pembelajaran terkesan monoton. Solusi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta salah satunya dengan menggunakan sebuah media pembelajaran
dengan model permainan. Dimana model permainan merupakan metode
pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan model permainan akan
membuat anak merasa aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Anak justru
merasa senang dan bahkan mereka terkadang tidak sadar kalau sebenarnya
mereka sedang belajar.
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Menurut Sadiman, dkk., (2011) deskripsi permainan yaitu: “Permainan
(games) adalah setiap kontes dimana antara para pemain yang berinteraksi satu
sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu pula”. Permainan adalah modal awal bagi pembinaan awal kecerdasan
dan mental-emosional anak, sehingga cara dan pola bermain yang diterapkan
dalam pembelajaran akan memiliki efek positif bagi pertumbuhan kecerdasan
dan emosional anak. Permainan dapat membantu suasana lingkungan belajar
menjadi senang, bahagia, santai, namun tetap memiliki suasana belajar yang
kondusif.

Dengan

bermain,

banyak

kemampuan/

keterampilan

dapat

dipraktekkan secara berulang-ulang sehingga bisa dikuasai dengan baik.
Oleh karena itu, untuk melihat apakah minat dan hasil belajar akan
mengalami peningkatan dengan menggunakan media pembelajaran permainan,
peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peningkatan Minat dan Hasil Belajar
Siswa Kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta pada Materi
Animalia Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Teka-Teki Silang”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka peneliti memilih permasalahan
yang diteliti adalah:
1. Apakah penggunaan media pembelajaran teka-teki silang pada materi
Animalia dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta?
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2. Apakah penggunaan media pembelajaran teka-teki silang pada materi
Animalia dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta?
C. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta yang berjumlah 28 siswa. Materi pembelajaran yang digunakan
yaitu Animalia pada KD 3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk
menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan pengamatan anatomi dan
morfologi serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Media pembelajaran
teka-teki silang dibuat dan didesain oleh peneliti sendiri. Minat belajar siswa
yang diteliti adalah, tingkat peminatan siswa dalam mengikuti dan menerima
materi yang diukur dengan memberikan kuisioner pada awal siklus I dan akhir
siklus II. Hasil belajar siswa yang diteliti adalah tingkat pengetahuan dan sikap
yang dimiliki siswa dalam menguasai materi Animalia, tingkat pengetahuan
dengan posttest pada akhir siklus I dan siklus II, sedangkan sikap di ukur
dengan menggunakan lembar observasi siklus I dan siklus II.
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Mengetahui adanya peningkatan minat belajar siswa melalui penggunaan
media pembelajaran teka-teki silang pada materi Animalia di kelas X
MIPA 2 SMA Pangudi Luhur Yogyarakarta.
2. Mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan
media pembelajaran teka-teki silang pada materi Animalia di kelas X
MIPA 2 SMA Pangudi Luhur Yogyarakarta.
E. Manfaat Penelitian
1.

Bagi Peneliti
Memberikan pengalaman bagaimana mengelola kelas dan bekerja sama
dalam sebuah instansi sekolah. Selain itu peneliti dapat mengetahui
permasalahan dalam proses pembelajaran.

2.

Bagi Siswa
Membantu siswa dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran
Biologi secara lebih aktif dengan menggunakan media pembelajaran tekateki silang, sehingga dapat membantu perkembangan pola pikir dan hasil
belajar siswa.
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3.

Bagi Guru
Menambah wawasan mengenai penggunaan media pembelajaran teka-teki
silang pada proses pembelajaran. Selain itu guru diharapkan dapat
menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa,
sehingga dapat berdampak baik bagi hasil belajar siswa.

7
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar
Belajar seringkali tidak disadari oleh kebanyakan manusia, dimana
pada dasarnya belajar merupakan suatu proses yang berakhir pada suatu
perubahan. Tetapi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil dari pembelajaran
itu sendiri. Adapun definisi belajar menurut beberapa para ahli:
1. Menurut R. Gagne dalam Susanto (2013) belajar merupakan suatu proses di
mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Bagi
Gagne, belajar dimaknai sebagai proses untuk memperoleh motivasi dalam
pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Selain itu, Gagne
juga menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya memperoleh
pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. Intruksi yang dimaksud
adalah perintah atau arahan dan bimbingan dari seseorang pendidik atau
guru.
2. Menurut Burton dalam Susanto (2013) belajar dapat diartikan sebagai
perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara
individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya sehingga
mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya.
3. Menurut E.R.Hilgard dalam Susanto (2013) belajar adalah suatu perubahan
kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud
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mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh melalui
latihan (pengalaman). Hilgard menegaskan bahwa belajar merupakan proses
mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, pembiasaan,
dan pengalaman.
4. Menurut Winkel dalam Susanto (2013) belajar adalah suatu aktivitas mental
atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang
menghasilkan perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan
nilai sikap. Belajar akan bermanfaat jika dapat mengkaitkan relevansi bahan
atau materi dengan kehidupan nyata, yaitu dengan belajar konteks materi
secara langsung. Belajar yang bermakna akan memberikan dampak yang
positif bagi siswa, karena dari proses belajarnya siswa dapat memecahkan
masalah-masalah yang muncul dari kehidupan sehari-hari.
Menurut Hanafiah dan Suhana (2012) keberhasilan dalam belajar
sangat dipengaruhi oleh berfungsinya secara integratif dari setiap faktor
pendukungnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar,
antara lain:
1.

Peserta didik dengan sejumlah latar belakangnya, yang mencakup: tingkat
kecerdasan, bakat,

sikap, minat,

motivasi,

keyakinan, kesadaran,

kedisiplinan, dan tanggung jawab.
2.

Pengajar yang professional yang memiliki: kompetensi pedagogik,
kompetensi

sosial,

kompetensi

personal,

kompetensi

professional,

kualifikasi pendidikan yang memadai, dan kesejahteraan yang memadai.
9
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3.

Atmosfir pembelajaran partisipatif dan interaktif yang dimanifestasikan
dengan adanya komunikasi timbal balik dan multi arah secara aktif,
kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan, yaitu :
a) Komunikasi antara peneliti dan peserta didik
b) Komunikasi antara peserta didik dengan peserta didik.
c) Komunikasi kontekstual dan integratif antara peneliti, peserta didik, dan
lingkungannya.

4.

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, sehingga
peserta didik merasa betah dan bergairah untuk belajar, yang mencakup:
a) Lahan tanah, antara lain kebun sekolah, halaman, dan lapangan olah
raga.
b) Bangunan, antara lain ruang kantor, kelas, laboratorium, perpustakaan,
dan ruang aktivitas ekstra kurikuler.
c) Perlengkapan, antara lain alat tulis kantor, media pembelajaran, baik
elektronik maupun manual.

5.

Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan, khusus mengenai
perubahan perilaku peserta didik secara integral, baik yang berkaitan
dengan kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

6.

Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu dan teknologi,
serta lingkungan alam sekitar, yang mendukung terlaksananya proses
pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan.
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7.

Atmosfir kepemimpinan pembelajaran yang sehat, partisipatif, demokratis,
dan situasional yang dapat membangun kebahagian intelektual, kebahagian
emosional, kebahagian dalam merekayasa ancaman menjadi peluang, dan
kebahagian spiritual.

8.

Pembiayaan yang memadai, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan
yang datangnya dari pihak pemerintah, orang tua, maupun stakeholder
lainnya sehingga sekolah mampu melangkah maju dari berbagai pengguna
dana menjadi penggali dana.
Sebagai bahan perbandingan dapat kita simak menurut Cronbach dalam

Hanafiah dan Suhana (2012) bahwa unsur-unsur belajar terdiri atas:
1.

Tujuan

2.

Kesiapan

3.

Situasi

4.

Interpretasi, yaitu melihat hubungan antara komponen situasi belajar
melihat makna dalam mencapai tujuan.

5.

Respons dengan berpegang dari hasil interpretasi, respons ini mungkin trial
dan error atau usaha penuh perhitungan.

6.

Konsekuensi, yaitu setiap usaha akan membawa hasil, akibat baik
keberhasilan maupun kegagalan.

7.

Reaksi terhadap kegagalan, bisa menimbulkan perasaan sedih, menurunkan
semangat, atau sebaliknya, yaitu membangkitkan semangat dalam rangka
menutupi kegagalan tersebut.
11
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B. Minat Belajar
Menurut Susanto (2013) dalam dunia pendidikan di sekolah, minat
memegang peranan penting dalam belajar.

Minat dapat diartikan sebagai

perasaan senang atau tertarik pada suatu hal dan dapat membuat seseorang
berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Dalam dunia pendidikan di sekolah, minat
memegang peranan penting dalam belajar. Karena minat ini merupakan suatu
kekuatan motivasi yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian
terhadap seseorang, suatu benda, atau kegiatan tertentu. Dengan demikian,
minat merupakan unsur yang menggerakkan motivasi seseorang sehingga orang
tersebut berkonsentrasi terhadap suatu benda atau kegiatan tertentu. Pada
proses pembelajaran perlu adanya suatu kegiatan atau media yang dapat
membangkitkan minat siswa untuk mau belajar atau menerima pelajaran agar
tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Jika siswa sudah mempunyai
keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu maka akan
mudah untuk menerima masukan atau materi yang diberikan.
Menurut Sadirman dalam Susanto (2013) minat adalah suatu kondisi
yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang
dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri.
Oleh karena itu, apa saja yang dilihat seseorang tentu akan membangkitkan
minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingan
sendiri. Hal ini menunjukan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa
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seseoang terhadap sesuatu objek, biasanya disertai dengan perasaan senang,
karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu.
Menurut Rosdiyah dalam Susanto (2013) timbulnya minat pada diri
seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: minat
yang berasal dari pembawaan dan minat yang timbul karena adanya pengaruh
dari luar. Pertama, minat yang berasal dari pembawaan, timbul dengan
sendirinya dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor
keturunan atau bakat alamiah. Kedua, minat yang timbul karena adanya
pengaruh dari luar diri individu, timbul seiring dengan proses perkembangan
individu. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua,
dan kebiasaan atau adat.
Adapun mengenai ciri- ciri minat menurut Hurlock dalam Susanto
(2013) ada tujuh ciri minat, sebagai berikut:
1. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Minat di
semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental, misalnya
perubahan minat dalam hubungan dengan perubahan usia.
2. Minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar merupakan salah
satu penyebab meningkatnya minat seseorang.
3. Minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan belajar merupakan
faktor yang sangat berharga, sebab tidak semua orang dapat menikmatinya.
4. Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini mungkin
dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan.
13
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5. Minat dipengaruhi budaya. Budaya sangat mempengaruhi, sebab jika
budaya sudah mulai luntur mungkin minat juga ikut luntur.
6. Minat

berbobot

emosional.

Minat

berhubungan dengan perasaan,

maksudnya bila suatu objek dihayati sebagi sesuatu yang sangat berharga,
maka akan timbul perasaan senang yang akhirnya dapat diminatinya.
7. Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu,
maka akan timbul hasrat untuk memilikinya.
Menurut Purwanto (1991) terjadinya suatu proses belajar timbul suatu
aktivitas pengalaman belajar. Ada dua faktor yang dapat memengaruhi minat
belajar siswa yaitu:
1.

Faktor Internal
a) Faktor fisiologi, yang meliputi: kondisi fisik dan kondisi panca
inderanya.
b) Faktor psikologi, yang meliputi: bakat, minat, kecerdasan, motivasi,
dan kemampuan kognitif.

2.

Faktor Eksternal
a) Faktor lingkungan, yang meliputi: lingkungan alam dan lingkungan
sosial.
b) Faktor

instrumenal,

yang

meliputi:

kurikulum/bahan

pelajaran,

peneliti/pengajar, sarana dan fasilitas, serta administrasi/manajemen.

14

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Safari (2013) indikator minat ada empat, yaitu: perasaan
senang, ketertarikan siswa, perhatian siswa, dan keterlibatan siswa. Masingmasing indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perasaan senang
Seorang siswa yang memiliki perasaan senang terhadap suatu mata
pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang
disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari
bidang tersebut.
2. Ketertarikan siswa
Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa
tertarik pada orang, benda, kegiatan atau pengalaman afektif yang
dirangsang oleh keinginan sendiri.
3. Perhatian siswa
Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan
dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain. Siswa yang memiliki
minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan objek
tersebut.
4. Keterlibatan siswa
Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang
tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan
dari objek tersebut.
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Menurut Ali Imansyah dalam Rosdiyah (2012) minat sebagai aktifitas
psikis individu, dalam hal ini adalah minat belajar siswa, dapat ditingkatkan
dengan cara sebagai berikut:
1.

Usaha untuk meningkatkan minat spontan:
a) Mengajar yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan anak atau
peserta didik.
b) Mengadakan selingan sehat.
c) Menggunakan alat peraga sesuai dengan bahan pelajaran yang
diberikan.
d) Mengurangi sejauh mungkin pengaruh yang dapat mengganggu
konsentrasi.

2.

Usaha untuk meningkatkan minat yang disengaja:
a) Memberikan pengertian tentang manfaat bahan pelajaran yang
diajarkan.
b) Berusaha menggabungkan apa yang telah diketahui murid dengan apa
yang akan diketahui murid.
c) Mengadakan kompetensi sehat dalam belajar.
d) Menerapkan hukuman dan hadiah yang bijaksana.
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C. Hasil Belajar
Menurut Susanto (2013) yang dimaksud dengan hasil belajar siswa
adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha
untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.
Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru
menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang
berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Untuk
mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi.
Menurut Hamalik dalam Jihad dan Haris (2008) hasil belajar adalah
pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, dan sikap-sikap, serta
apersepsi dan abilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar
mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran.
Menurut Sudjana (2011) hasil belajar sangat berkaitan dengan
pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang
direncanakan. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sudjana mengemukakan
setidaknya ada empat tujuan dari penilaian yaitu:
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1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui
kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata
pelajaran yang ditempuhnya.
2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah,
yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para
siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan
penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta
strategi pelaksanaannya.
4. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.

Pihak

yang dimaksud

meliputi

pemerintah,

masyarakat, dan para orang tua siswa.
Selain memiliki beberapa tujuan, penilaian juga mempunyai beberapa
prinsip sebagai berikut:
1. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga
jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan
interpretasi hasil penilaian.
2. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses
belajar-mengajar. Artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap
saat proses pembelajaran sehingga pelaksanaannya berkesinambungan.
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3. Penilaian harus menggunakan menggunakan berbagai alat penilaian dan
sifatnya komprehensif.
4. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya.
Menurut Sudjana (2011) ada beberapa macam penilaian untuk menilai
hasil belajar. Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan
menjadi tes dan bukan tes (nontest). Tes ada yang diberikan secara lisan, ada
tes secara tertulis dan ada tes tindakan. Soal-soal tes yang disusun ada yang
dalam bentuk objektif, ada juga dalam bentuk esai atau uraian. Sedangkan
bukan tes sebagai alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara,
skala, sosiometri, studi kasus dan lain-lain. Lebih lanjut, dalam penilaian hasil
belajar dapat digunakan beberapa cara. Cara pertama menggunakan sistem
huruf, yakni A, B, C, D, dan G (gagal). Biasanya ukuran yang digunakan
adalah A paling tinggi; B baik; C sedang atau cukup; dan D kurang. Cara
kedua adalah dengan sistem angka 4 setara dengan A, angka 3 setara dengan
B, angka 2 setara dengan C, dan angka 1 setara dengan D. Ada juga standar
sepuluh, yakni menggunakan rentangan angka dari 1-10, bahkan ada juga
yang menggunakan rentangan 1-100. Cara mana yang dipakai tidak jadi
masalah asal konsisten dalam pemakaiannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar merupakan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran
yang dicapai oleh siswa setelah menempuh pengalaman belajarnya. Hasil
belajar yang diperoleh siswa secara kompleks dari serangkaian proses belajar
merupakan hal yang sangat penting dan penilaian hasil belajar secara tepat
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dapat memberikan pengaruh untuk proses belajar mengajar berikutnya
sehingga terwujud pembelajaran yang efektif.
Menurut Benyamin S. Blomm, dkk dalam Arifin (2009) hasil belajar
dapat dikelompokan dalam tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Setiap aspek disusun ke dalam beberapa jenjang kemampuan,
mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang kompleks. Aspek kognitif
memiliki enam jenjang kemampuan yaitu:
1.

Mengingat, yaitu kemauan untuk menyebutkan kembali konsep, fakta,
atau istilah tanpa harus mengerti atau menggunakannya. Kata kerja kunci
yang digunakan yaitu mendefinisikan, menyusun daftar, menjelaskan,
mengingat, mengenali, menemukan kembali, menyatakan, mengulang,
menpenelititkan,

menemukan,

menamai,

menempatkan,

dan

menyebutkan.
2.

Memahami, yaitu kemampuan untuk memahami atau menegaskan
pengertian atau makna ide atau konsep yang telah diajarkan baik dalam
bentuk lisan, tertulis, maupun grafik. Contoh: merangkum materi yang
telah diajarkan dengan kata-kata sendiri. Kata kerja kunci yang digunakan
yaitu

menerangkan,

menguraikan,

menerjemahkan,

mengartikan,

menjelaskan,

menyatakan

kembali,

melaporkan,
menafsirkan,

menginterprestasikan, mendiskusikan, menyeleksi, mendeteksi, menduga,
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mengelompokan,

memberi

contoh,

merangkum,

menganalogikan,

mengubah, dan memperkirakan.
3.

Menerapkan, yaitu kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan
konsep dalam situasi tertentu yang konkret. Contoh: menggunakan
informasi yang dimiliki untuk memecahkan sebuah masalah. Kata kerja
kunci yang digunakan yaitu memilih, menerapkan, melaksanakan,
mengubah,
menunjukan,

menggunakan,

mendemonstrasikan,

membuktikan,

menggambarkan,

memodifikasi,
mengoperasikan,

menjalankan, memprogramkan, mempraktekan, dan memulai.
4.

Menganalisis, yaitu kemampuan memisahkan konsep kedalam komponen
dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas
konsep tersebut secara utuh. Contoh: menganalisis penyebab layunya
suatu tanaman. Kata kerja kunci yang digunakan yaitu mengkaji ulang,
membedakan,

membandingkan,

menghubungkan,

menyisihkan,

mengkontraskan,
menduga,

memisahkan,
mengubah,

mempertimbangkan, mempertentangkan, menata ulang, mencirikan,
melakukan

pengetesan,

mengintegrasikan,

mengorganisir,

mengkerangkakan, menunjukan hubungan antar variabel, memecahkan
menjadi beberapa bagian.
5.

Mengevaluasi, yaitu kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan
norma, kriteria, atau patokan tertentu. Contoh: membandingkan hasil
ujian siswa dengan kunci jawaban. Kata kerja kunci yang digunakan yaitu
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mengkaji

ulang,

mendukung,

mempertahankan,

menilai,

mengecek,

menyeleksi,

mengevaluasi,

mengkritik,

memprediski,

membenarkan, dan menyalahkan.
6.

Mencipta, yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu
bentuk baru yang utuh atau membuat sesuatu yang orisinil. Contoh:
membuat kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari
beberapa sumber. Kata kerja kunci yang digunakan yaitu mengabstraksi,
mengatur,

mengumpulkan,

mengkombinasikan,
menanggulangi,

mengkategorikan,

mengkode,

menyusun,

mengarang,

membangun,

menghubungkan,

menciptakan,

mengkreasikan,

mengkoreksi, merancang, merencanakan, mendikte, meningkatkan,
memperjelas,

menampilkan,

memproduksi,

merangkum,

dan

merekonstruksi.
Secara umum aspek afektif dapat diartikan sebagai internalisasi sikap
yang menunjukan kearah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu
menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap
sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan
menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam aspek afektif yaitu:
menerima, diharapkan siswa peka terhadap eksistensi fenomena atau
rangsangan tertentu; menjawab, siswa peka pada suatu fenomena dan bereaksi
terhadap suatu cara; menilai, diharapkan siswa dapat menilai suatu objek atau
fenomena dengan cukup konsisten; organisasi, tingkatan ini untuk
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menyatukan nilai-nilai yang berbeda. Ada lima tipe karakteristik aspek afektif
yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral.
Sedangkan aspek psikomotorik lebih mengorientasikan pada proses
tingkah laku atau pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari nilai yang didapat
melalui aspek kognitif dan diinternalisasikan melalui aspek afektif sehingga
mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek
psikomotorik. Seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan
berusaha mewujudkan sebagai pengungkapan ekspresi atau tindakan nyata
dari keinginannya.
Menurut teori Gestalt dalam Susanto (2013), belajar merupakan suatu
proses perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak
mengalami perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu baik
yang berasal dari diri siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya.
Berdasarkan teori ini hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu
sendiri dan lingkungan. Pertama, siswa; dalam arti kemampuan berpikir atau
tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani
maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi
peneliti, kreativitas peneliti, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan
lingkungan, keluarga, dan lingkungan.
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Pendapat yang senada dikemukakan oleh Wasliman dalam Susanto
(2013), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi
antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun
eksternal. Berikut rincian faktor internal dan eskternal:
1. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta
didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini
meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan,
sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik
yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang
morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian
orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari
berperilaku yang kurang baik dari orangtua dalam kehidupan sehari-hari
berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik.
D. Media Pembelajaran
Menurut Hanafiah dan Suhana (2012) media pembelajaran merupakan
segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan peneliti untuk mendorong
siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme.
Media pembelajaran merupakan alat bantu pendengaran dan penglihatan (Audio
Visual Aid) bagi peserta didik dalam rangka memperoleh pengalaman belajar
secara signifikan. Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui:
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1. Situasi dan kondisi yang sesungguhnya
2. Mengamati benda pengganti alam wujud alat peraga
3. Membaca bahan-bahan cetakan, seperti majalah, buku, surat kabar, dan
sebagainya.
Menurut Rowntree dalam Hanafiah dan Suhana (2012) mengelompokan
media pembelajaran sebagai berikut:
1. Media Interaksi Insani
a) Komunikasi langsung antara dua orang peneliti dan peserta didik
atau lebih.
b) Kehadiran ini dapat terjadinya saling mempengaruhi secara
signifikan
c) Komunikasi dapat terjadi secara verbal dan nonverbal.
d) Komunikasi verbal berpengaruh besar terhadap perkembangan
kognitif peserta didik.
e) Untuk pengembangan afektif dilakukan melalui komunikasi
nonverbal, seperti penampilan fisik, roman muka, gerak-gerik, atau
sikap.
2. Media Realita
a) Realita merupakan perangsang nyata, seperti orang, binatang, benda
atau peristiwa yang diamati peserta didik.
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b) Dalam realita orang hanya menjadi objek pengamatan atau studi.
3. Pictorial
a) Media ini disajikan dalam berbagai bentuk variasi gambar dan
diagram nyata ataupun simbol, bergerak atau tidak bergerak.
b) Dibuat di atas kertas, film, kaset, disket, dan media lainnya.
c) Penyajiannya dari mulai yang sederhana, seperti sketsa dan bagan
sampai kepada yang cukup sempurna, seperti film bergerak,
berwarna, bersuara atau bentuk animasi yang disajikan dalam
bentuk video atau komputer.
d) Media ini memiliki banyak keuntungan karena hampir semua
bentuk, ukuran, kecepatan, benda dan mahluk serta peristiwa dapat
disajikan dalam media ini.
4. Simbol Tertulis
a) Media penyajian informasi yang paling umum.
b) Macam bentuknya, seperti buku teks, buku paket, paket program
belajar, modul, dan majalah.
c) Penulisan simbol-simbol tertulis dilengkapi dengan media factorial,
seperti gambar, grafik, bagan, dan bentuk lainnya.
5. Rekaman Suara
a) Berbagai informasi dapat disajikan kepada peserta didik dalam
bentuk rekaman suara.
b) Rekaman suara dapat dipadukan dengan media fictorial.
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Menurut Sanjaya (2011) agar media pembelajaran benar-benar
digunakan untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus
diperhatikan, di antaranya:
1.

Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat
hiburan, atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru
menyampaikan materi, akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa
belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.

Media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran.
Setiap materi pelajaran memiliki kekhasan dan kekompleksan. Media yang
digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran.

3.

Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi
siswa. Siswa yang memiliki kemampuan mendengar yang kurang baik,
akan sulit memahami pelajaran manakala digunakan media yang bersifat
auditif. Demikian juga sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan
penglihatan yang kurang, akan sulit menangkap bahan pembelajaran yang
disajikan melalui media visual. Setiap siswa memiliki kemampuan dan
gaya yang berbeda. Peneliti perlu memerhatikan setiap kemampuan dan
gaya tersebut.
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4.

Media yang akan digunakan harus memerhatikan efektivitas dan efisien.
Media yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu efektif untuk
mencapai tujuan tertentu. Demikian juga media yang sederhana belum
tentu tidak memiliki nilai.

5.

Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan peneliti dalam
mengoperasikannya. Hal ini perlu ditekankan, sebab sering peneliti
melakukan kesalahan-kesalahan yang prinsip dalam menggunakan media
pembelajaran yang pada akhirnya penggunaan media bukan menambah
kemudahan siswa belajar, malah sebaliknya mempersulit siswa belajar.

E. Teka-Teki Silang (Crossword puzzle)
Menurut Sanjaya (2011) di dalam proses pembelajaran terdapat
beberapa strategi pembelajaran termasuk di sini adalah strategi teka-teki silang
(TTS). Teka-teki silang pertama kali ditemukan oleh Arthur Wyne pada tanggal
2 Desember 1913 yang kemudian dimuat dalam majalah “New York Work”
dengan format yang seperti saat ini. Teka-teki silang kemudian menjadi fitur di
majalah mingguan tersebut. Buku kumpulan TTS pertama terbit pada tahun
1924 diterbitkan oleh Simon dan Scuter. Pada tahun 1970-an di Jakarta terbit
“Asah Otak” sebuah majalah TTS dan berbagai teka-teki lain.
Menurut Sriyana (2013) dalam kegiatan pembelajaran biologi, media
ini teka-teki silang digunakan untuk merangsang siswa berfikir dan mencari
jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Teka-teki silang merupakan
sebuah media permainan yang dimainkan dengan cara mengisi ruang-ruang
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kosong yang berbentuk kotak dengan huruf-huruf, sehingga membentuk sebuah
kata yang sesuai dengan petunjuk yang telah ada.
Menurut Silberman (2010) teka-teki silang merupakan salah satu
metode pembelajaran yang dikembangkan dari strategi active learning bagian
keempat yaitu tentang “bagaimana agar belajar tidak lupa”. Teka-teki silang
merupakan kotak-kotak isian yang bersilang antara jajaran kotak-kotak yang
menurun dan mendatar. Jawaban atas isian harus pas dan sesuai dengan jumlah
kotak yang tersedia. Pengisian ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ataupun
permasalahan yang diberikan tentang pelajaran.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi tekateki silang merupakan salah satu bentuk permainan dengan mengisi ruangruang kosong yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Strategi permainan
teka-teki silang yakni adanya unsur-unsur kegembiraan dan melatih
kemampuan berpikir dalam menanyakan tiap-tiap kata yang dibentuk baik itu
vertikal dan horizontal yang saling berhubungan.
Menurut Soeparno dalam Sarinah (2014) adapun unsur-unsur yang
terdapat dalam teka-teki silang (TTS) yaitu:
1. Pertanyaan
Pertanyaan dalam teka-teki silang (TTS) terdiri atas pertanyaan mendatar
dan menurun. Pertanyaan dalam teka-teki silang dibuat sesuai dengan
materi yang diajarkan yaitu tentang perkembangan manusia dengan
bantuan software EclipseCrossword. Media teka-teki silang (TTS)
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diberikan kepada peserta didik dalam bentuk lembar kerja peserta didik
(LKPD) pada saat games turnamen berlangsung.
2. Kolom-Kolom Huruf
Dalam teka-teki silang terdapat kolom-kolom, dimana kolom-kolom
tersebut merupakan tempat untuk menempatkan huruf-huruf yang akan
membentuk
menggunakan

suatu
media

kata

tertentu.

teka-teki

Dalam

silang

pembelajaran

(TTS)

ini

peneliti

dengan
dapat

memvariasikan kolom-kolom teka-teki silang (TTS) dengan berbagai
bentuk, gambar warna tertentu sehingga dapat menarik perhatian peserta
didik.
3. Kunci Jawaban TTS
Kunci jawaban dalam teka-teki silang (TTS) dimaksudkan sebagai
pedoman dalam pengkoreksian agar memudahkan peneliti dalam
pemeriksaan.
Menurut Zaini (2008) teka-teki silang digunakan sebagai strategi
pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar
yang sedang berlangsung. Bahkan strategi ini dapat melibatkan partisipasi
peserta didik secara aktif sejak awal. Adapun pelaksanaan strategi
pembelajaran teka-teki silang sebagai berikut:
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1. Tulislah kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang telah anda berikan.
2. Buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih
(seperti dalam teka-teki silang). Hitamkan bagian yang tidak
diperlukan.
3. Buat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang
telah dibuat atau dapat juga hanya membuat pernyataan-pernyataan
mengarah kepada kata-kata tersebut.
4. Bagikan teka-teki ini kepada peserta didik, bisa individu atau
kelompok.
5. Batasi waktu mengerjakan.
6. Beri hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan paling
cepat dan benar.
Menurut Silberman (2010) prosedur penggunaan teka-teki
silang, yaitu:
1. Mencurahkan gagasan (brainstorming) beberapa istilah atau namanama kunci yang berkaitan dengan pelajaran studi yang telah
diselesaikan.
2. Menyusun teka-teki silang sederhana, yang mencakup item-item
sebanyak yang didapat. Hitamkan kotak-kotak yang tidak diperlukan.
(jika terlalu sulit membuat teka-teki silang), maka diselingi dengan
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item-item yang menyenangkan yang tidak berkaitan dengan
pelajaran.
3. Membuat contoh-contoh item silang dengan menggunakan berikut
ini:
a) Define pendek
b) Kategori yang sesuai dengan item
c) Contoh
d) Lawan kata
4. Membagikan teka-teki silang kepada peserta didik, baik secara
individual maupun kelompok.
5. Menentukan batasan waktu. Berikan hadiah kepada individu atau tim
dengan benda yang paling konkrit.
Menurut Khikmah (2013) media teka-teki silang mempunyai beberapa
kelebihan dan kelemahan, yaitu:
1. Media teka-teki silang sangat efektif untuk meriew materi
pembelajaran yang telah diberikan. Dengan demikian dapat
memudahkan siswa untuk mengingat kembali materi yang telah
disampaikan.
2. Mudah untuk diajarkan karena sebagian besar masyarakat telah
mengetahui dan pernah memainkan permainan ini.
3. Dapat dibuat dengan mudah dan biayanya relatif murah.\
4. Dapat dimainkan secara individu maupun kelompok.
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5. Melatih ketelitian dan kejelian siswa dalam menjawab pertanyaan.
6. Mengasah otak siswa untuk berfikir dan memecahkan masalah soal
yang ada dalam permainan.
Kelemahan teka-teki silang, yaitu:
1. Terdapat beberapa jawaban yang memiliki hubungan dengan
jawaban lainnya, sehingga apabila siswa tidak dapat menjawab
salah satu soal maka siswa akan merasa bingung karena akan
berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya masih berkaitan
dengan soal sebelumnya.
2. Materi-materi yang bersifat penjelasan atau pemaparan tidak dapat
dimasukan ke dalam media ini, karena ruang-ruangnya terbatas,
hanya untuk istilah-istilah atau singkatan kata.
3. Perlu adanya suatu ketelitian dalam membuat kotak-kotak
jawaban yang akan diisi oleh siswa, karena apabila salah dalam
membuat jumlah kotak jawaban maka akan berpengaruh pada
jawaban soal-soal selanjutnya.
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F. Materi Animalia
Materi Animalia merupakan salah satu materi kelas X Biologi SMA/
MA yang terdapat pada Kompetensi Dasar: 3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi
untuk menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan pengamatan anatomi
dan morfologi serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dalam
penelitian ini, materi secara garis besar, yaitu:
1. Filum Mollusca
a. Ciri – ciri umum filum Mollusca
b. Klasifikasi filum Mollusca berdasarkan ciri-cirinya
c. Contoh filum Mollusca
d. Peran filum Mollusca
2. Filum Echinodermata
a. Ciri – ciri umum filum Echinodermata
b. Klasifikasi filum Echinodermata berdasarkan ciri-cirinya
c. Contoh filum Echinodermata
d. Peran filum Echinodermata
(Prawirohartono dan Hidayati, 2017)
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G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini, maka peneliti
menggunakan beberapa kajian:
1.

Penerapan

Permainan

Edukatif

Teka-Teki

Silang

(TTS)

untuk

Meningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa Kelas X-7 SMA Kolese
De Britto Yogyakarta Pada Materi Protista (Apriani, 2013). Berdasarkan
hasil penelitian tersebut diketahui hasil belajar siklus I sebesar 78,38 % dan
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 91,89% dengan nilai ratarata kelas siklus I sebesar 82,72 dan mengalami peningkatan pada siklus II
menjadi 88,64. Aktivitas siswa pada siklus I sebesar 51,35% dan
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 86,50%.
2.

Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Dengan
Permainan Teka-Teki Silang (TTS) Untuk Meningkatkan Motivasi dan
Hasil Belajar pada Materi Ekosistem di SMP Negeri 14 Jember Tahun
Pelajaran 2012/2013 (Kinanti, 2013). Berdasarkan hasil penelitian tersebut
diketahui motivasi belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II,
dimana aspek sikap meningkat sebesar 2,11 (7,07%). Sedangkan rata-rata
hasil siswa pada aspek afektif meningkat sebesar 23,7% dan aspek kognitif
meningkat sebesar 15,8%.

3.

Pengembangan Media Pembelajaran CD Interaktif Materi Struktur dan
Fungsi Sel dilengkapi Teka-Teki Silang Berbasis Flash di SMA Negeri 1
Bumiayu pada Tahun 2013 (Khikmah, 2013). Berdasarkan hasil penelitian
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diketahui hasil belajar siswa secara klasikal ≥ 80% siswa mencapai KKM
(80), dan persentase penilaian aktivitas siswa ≥ 81 % dengan kriteria aktif
dalam proses pembelajaran.
H. Kerangka Berpikir
Berdasarkan hasil observasi, model dan media pembelajaran yang
digunakan guru mata pelajaran Biologi kurang bervariasi. Kegiatan
pembelajaran menggunakan model diskusi dan ceramah membuat siswa bosan
dan jenuh. Selain itu siswa lebih tertarik untuk mengobrol, bersikap malas, dan
mengganggu teman lain. Siswa kurang menyukai pelajaran Biologi karena
menurut siswa belajar Biologi sulit, banyak hafalan, dan istilah asing.
Rendahnya minat siswa mempengaruhi hasil belajarnya. Sehingga perlu adanya
penerapan metode baru guna meningkatkan hasil belajar dan minat siswa.
Penerapan teka-teki silang pada kegiatan pembelajaran merupakan salah satu
metode belajar yang akan menarik perhatian dan minat siswa sehingga siswa
lebih tertarik dan aktif dalam kegiatan pembelajaran
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dituangkan dalam bagan berikut:
Penelitian Relevan

Kondisi Awal

Siswa

Guru

1. Siswa cenderung
memahami hanya
sebatas
jam
pembelajaran dan
melupakan materi
tersebut pada saat
ulangan harian.
2. Hasil
belajar
siswa
menunjukan 31%
siswa
memperoleh nilai
di bawah KKM
(≥75)
dalam
materi Animalia
dengan skor ratarata kelas 65,67.

1. Guru
hanya
menggunakan
metode ceramah dan
diskusi pada saat
proses pembelajaran,
sehingga
siswa
merasa bosan dan
jenuh
2. Guru
tidak
menggunakan media
ketika proses belajar
mengajar
berlangsung,
sehingga
siswa
kurang aktif terlibat
dalam pembelajaran.

1. Apriani
(2013)
dalam
skripsinya
menggunakan
media teka-teki silang pada
materi Protista diperoleh hasil
bahwa terjadi peningkatan
terhadap aktivitas dan hasil
belajar siswa.
2. Kinanti
(2013)
dalam
skripsinya
menggunakan
media teka-teki silang pada
materi ekosistem diperoleh
hasil
bahwa
terjadi
peningkatan pada motivasi
dan hasil belajar siswa
3. Khikmah
(2013)
dalam
skripsinya,
menggunakan
media teka-teki silang pada
materi struktur dan fungsi sel
diperoleh
hasil
bahwa
aktivitas dan hasil belajar
siswa meningkat.

Tindakan
Penelitian menggunakan media pembelajaran
Teka-Teki Silang (TTS) pada materi Animalia
Hasil
Minat dan hasil belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta meningkat
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir
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I. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran teka-teki silang dapat
meningkatkan minat belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta pada materi Animalia.
2. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran teka-teki silang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta pada materi Animalia
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian tindakan kelas (PTK) dimana
menurut Wiriaatmadja dalam Taniredja, dkk (2010) penelitian tindakan kelas
adalah bagaimana sekelompok peneliti dapat mengorganisasikan kondisi
praktik pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri.
Mereka

dapat

mencobakan

suatu

gagasan

perbaikan

dalam

praktik

pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Menurut
Taniredja, dkk (2010) ada beberapa model PTK yang sering digunakan dalam
dunia pendidikan, salah satu nya model Kemmis dan McTaggart dimana dalam
satu perangkat terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan refleksi, yang keempatnya merupakan satu siklus.
Penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara deskriptif kuantitatif,
dimana data kuantitatif yang dikumpulkan berupa skor hasil belajar dan minat
belajar setelah melaksanakan metode pembelajaran dengan menggunakan
media pembelajaran teka-teki silang, lalu dianalisis dan dideskripsikan.
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B. Setting Penelitian
1. Subyek Penelitian : Siswa Kelas X MIPA 2 pada semester II (genap) tahun
ajaran 2017/2018 yang terdiri dari 28 siswa.
2. Obyek Penelitian : Minat dan Hasil Belajar Siswa
3. Tempat Penelitian : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, Jl. Panembahan
Senopati No. 18 Yogyakarta.
4. Waktu Penelitian : Penelitian tindakan kelas ini dilakukan bulan April-Mei
2018
C. Rancangan Tindakan
Penelitian Tindakan kelas ini menggunakan model penelitian tindakan
kelas Kemmis dan Mc Taggart yang dilaksanakan dalam 2 siklus yakni siklus I
dan II. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri bertindak sebagai pembelajaran
(peneliti) dan bekerja sama dengan peneliti. Dimana setiap siklus di dalam
penelitian ini terbagi menjadi 4 tahap yaitu tahap perencanaan (Planning),
tahap pelaksanaan (Acting), tahap observasi (Observing), dan tahap refleksi
(Reflecting).
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Adapun desain PTK Model Kemmis dan Mc Taggart sebagai berikut:

Siklus I

Siklus II

Gambar 3.1 Desain Siklus PTK Model Kemmis dan McTaggart
Sumber gambar :
https://www.google.co.id/search=gambar+desain+siklus+ptk+kemmis+s
+dan+mc+taggart&oq.img.12

Penjelasan alur di atas adalah:
1. Planning (tahap perencanaan)
Tahap perencanaan difokuskan pada identifikasi permasalahan yang akan
diteliti, menetapkan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan,
merumuskan masalah, membuat rencana tindakan termasuk di dalamnya
instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran.
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2. Acting (tahap pelaksanaan)
Tahap pelaksanaan difokuskan pada strategi dan rencana pembelajaran
yang telah disiapkan pada tahap perencanaan sebelumnya diterapkan dalam
bentuk tindakan.
3. Observing (tahap observasi)
Tahap observasi berjalan bersamaan dengan tahap pelaksanaan, dimana
pada tahap ini difokuskan pada pengamatan dan pencatatan semua hal yang
diperlukan dan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung.
Sehingga instrumen pengamatan yang digunakan sebaiknya telah disiapkan
secara terstruktur dan sistematis.
4. Reflecting (tahap refleksi)
Tahap refleksi difokuskan mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah
dilakukan, keberhasilan dan kekurangannya, dan hambatan yang dihadapi.
Kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya.
Adapun rincian dari tindakan – tindakan yang akan dilakukan pada setiap
siklus penelitian ini adalah:
1. Siklus I
a. Tahap Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan meliputi:
1) Peneliti berdiksusi dengan peneliti pamong PPL dan rekan
mahasiswa untuk persiapan penelitian.
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2) Sebuah pembelajaran dirancang menggunakan media untuk model
pembelajaran agar dapat memecahkan permasalahan di dalam
proses pembelajaran Biologi. Dalam hal ini dengan menggunakan
media pembelajaran teka-teki silang. Media pembelajaran teka-teki
silang dibuat dengan bantuan software EclipseCrossword dan
Adobe Photoshop CS.
3) Persiapan

perangkat

pembelajaran

berupa

silabus,

rencana

pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, lembar kerja
siswa, rubrik penilaian LKS, media dan perlengkapan permainan
teka-teki silang, soal dan kunci jawaban permainan teka-teki silang,
serta rancangan kegiatan pembelajaran disiapkan dan disusun oleh
peneliti.
4) Instrumen pengumpulan data penelitian berupa kuisioner minat
belajar, lembar observasi, soal posttest, soal dan rubrik penilaian
disiapkan dan disusun oleh peneliti.
b. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan peneliti berperan sebagai penyaji
pembelajaran atau sebagai peneliti. Dalam hal ini peneliti melaksanakan
kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah di rancang
atau di susun. Secara garis besar kegiatan pada tahap pelaksanaan tiap
siklus adalah sebagai berikut:
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1) Lembar kuisioner dibagikan kepada siswa oleh peneliti untuk
mengukur minat belajar awal siswa.
2) Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi
3) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
4) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, dimana tiap kelompok
terdiri dari 4-5 siswa.
5) Peneliti membagikan LKS dan dikerjakan siswa secara
berkelompok.
6) Peneliti meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusinya melalui LKS dan tiap jawaban akan ditanggapi oleh
kelompok lain. Jawaban dari siswa, selanjutnya diberi penguatan
oleh peneliti.
7) Peneliti membacakan peraturan permainan teka-teki silang
8) Siswa melakukan permainan teka-teki silang secara berkelompok
dengan didampingi oleh peneliti.
9) Peneliti memberikan klarifikasi atas jawaban siswa. Secara
bergilir siswa diminta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
peneliti. Jawaban dari siswa ditanggapi dan diberi peneguhan
oleh peneliti.
10) Peneliti memberikan posttest.
11) Siswa diminta untuk membaca materi pembelajaran yang akan
dipelajari berikutnya.
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c. Tahap Observasi
Tahap observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran
berlangsung. Kegiatan observasi dilakukan oleh observer yaitu peneliti
mata pelajaran Biologi dan rekan mahasiswa. Observasi terhadap siswa
dilakukan secara umum dan keseluruhan, berdasarkan beberapa aspek
yang terkait dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Aspek yang diamati
berupa dampak dari tindakan terhadap minat belajar siswa dan hasil
belajar siswa. Minat belajar siswa dilihat dengan menggunakan
kuisioner minat siswa di awal siklus I dan di akhir siklus II. Sedangkan
hasil belajar aspek kognitif siswa menggunakan lembar tertulis posttest
di akhir siklus I dan akhir siklus II.
d. Tahap Refleksi
Tahap ini, peneliti melakukan refleksi berkaitan dengan analisis
data yang diperoleh dari hasil evaluasi dan hasil observasi untuk
mengetahui kelemahan dan kelebihan pada siklus I. Hasil refleksi
kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan perbaikan pada siklus II.
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2. Siklus II
a. Tahap Perencanaan
Pada tahap ini, dilaksanakan dari hasil refleksi di siklus I dan
merupakan perencanaan perbaikan pelaksanaan pembelajaran untuk
selanjutnya. Selain itu, peneliti mempersiapkan seluruh instrumen
pembelajaran dan pengumpulan data.
b. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini, dilakukan beberapa perubahan dalam kegiatan
pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil refleksi di siklus I.
Perubahan tersebut bisa berupa pembagian kelompok, peraturan
permainan, dan lainnya disesuaikan sesuai dengan hasil refleksi.
c. Tahap Observasi
Pada tahap ini secara garis besar dilakukan sama seperti pada siklus
I dan dilakukan oleh observer. Hasil belajar menggunakan tes tertulis
dan lembar observasi afektif sedangkan minat belajar menggunakan
lembar observasi kuisioner yang telah dibuat.
d. Tahap Refleksi
Pada tahap ini dilakukan refleksi dari data yang telah diperoleh
pada tahap pelaksanaan dan observasi. Dari hasil tes tertulis, lembar
observasi dan kuisioner dibahas dan ditarik kesimpulan apakah tindakan
tersebut berhasil atau tidak.
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D. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan 2 instrumen yang meliputi instrumen
pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.
1)

Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Silabus Biologi Kelas X tahun ajaran 2017 / 2018
b. RPP yang meliputi dua siklus yakni Siklus I dan II dimana pada setiap
siklus terbagi kedalam pertemuan I dan II.
c. LKS
LKS merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah
dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang
efektif antara siswa dan peneliti, sehingga dapat meningkatkan minat
dan hasil belajar. LKS dikerjakan secara berkelompok.

2)

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan data,
meliputi:
a. Soal Posttest Siklus I dan Siklus II
Soal posttest digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa
setelah melaksanakan penerapan media teka-teki silang pada kegiatan
pembelajaran. Soal posttest diberikan di akhir siklus I dan akhir siklus II
untuk melihat adanya peningkatan pada kemampuan kognitif siswa.
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Selain itu posttest diberikan untuk melihat sejauh mana siswa dapat
menerima dan memahami pelajaran yang diberikan oleh peneliti.
b. Lembar Observasi Siswa
Lembar observasi siswa digunakan untuk mengetahui kemampuan
afektif siswa, dimana observasi dilakukan dengan cara observer
mengamati kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Lembar
observasi diisi oleh observer sesuai dengan skala penilaian yang diamati
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lembar observasi diisi oleh
observer sesuai dengan pengamatan terhadap aspek afektif siswa secara
umum. Rentang skor yang terdapat pada lembar observasi yaitu angka 1
sampai 5. Lembar observasi berisikan 15 butir pernyataan. Aspek-aspek
yang diamati dalam lembar observasi meliputi kesiapan siswa, perhatian
siswa, kerjasama, keaktifan siswa, jujur, antusias, sikap menghargai, dan
sikap tanggung jawab selama kegiatan berlangsung, dan perasaan
senang.
c. Observer
Observer merupakan seorang individu atau kelompok yang
menjalankan observasi.Observer melakukan pengamatan berdasarkan
lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti dan mengisinya
sesuai dengan skala penilaian yang diamati saat proses pembelajaran
sedang berlangsung.
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d. Kuisioner pada awal pertemuan I Siklus I dan akhir pertemuan II Siklus
II
Kuisioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui minat
belajar siswa yang ditunjukan dalam proses belajar mengajar
berlangsung. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini dibagi
menjadi dua yaitu kuisioner minat awal siswa terhadap pembelajaran
Biologi dan kuisioner minat akhir siswa terhadap pembelajaran Biologi.
Pada masing-masing kuisioner tersebut memuat 20 butir pernyataan,
yang terdiri dari 10 butir pernyataan positif dan 10 butir pernyataan
negatif. Pada kuisioner berisi 5 pilihan jawaban yaitu SS (sangat setuju),
S (setuju), R (Ragu), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).
Kuisioner minat belajar siswa diberikan di awal pertemuan I pada
siklus I sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Kuisioner ini
bertujuan untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap mata pelajaran
Biologi sebelum diterapkannya media teka-teki silang .Kisi-kisi dan
kuisioner minat belajar siswa awal dapat dilihat pada lampiran. Pada
kuisioner ini digunakan aspek yang akan diukur, yaitu:
1. Minat
Aspek ini meliputi perasaan senang, perhatian siswa, kemauan dan
kesiapan siswa mempelajari Biologi, kesungguhan siswa dalam
mengerjakan tugas dengan tanggung jawab.
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2. Keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar
Aspek ini meliputi tanggapan siswa terhadap penjelasan peneliti,
kemauaan siswa mengikuti pelajaran Biologi serta mencatat hal-hal
penting yang disampaikan oleh peneliti dan penggunaan buku atau
sumber lain dalam mengerjakan tugas.
Kuisioner minat belajar akhir siswa diberikan di akhir pertemuan II
pada siklus II. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar
siswa setelah diterapkannya permainan teka-teki silang pada kegiatan
pembelajaran. Kisi-kisi dan kuisioner dapat dilihat pada lampiran. Pada
kuisioner ini aspek yang digunakan, yakni:
1. Minat
Aspek ini meliputi kesiapan dan kemauan siswa dalam
mengikuti

dan

memperhatikan

pelajaran

Biologi

dan

kesungguhan siswa terlibat dalam mengerjakan tugas dan
diskusi kelompok.
2. Permainan Teka-Teki Silang
Aspek ini meliputi menarik dan jelas tidaknya permainan tekateki silang, siswa semangat dengan permainan teka-teki silang,
perasaan senang terhadap permainan, dan permainan teka-teki
silang dapat membangun kerja sama dan kekompakan di antara
siswa.

50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran
Aspek ini meliputi siswa mengikuti dengan aktif tidaknya
jalannya

permainan

edukatif

teka-teki

silang,

siswa

mengemukakan pendapat dalam diskusi dan proses permainan,
serta kepuasaan siswa terhadap hasil belajar yang dicapainya.
E. Validitas Instrumen
Menurut Mardapi (2008) validitas merupakan dukungan bukti dan teori
terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Validitas
merupakan fundamen paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi
suatu tes. Proses validitas meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk menunjukan
dasar saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan.
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yakni validitas isi (content
validity) dan validitas konstruk (construct validity) .
1. Validitas Isi (content validity)
Menurut Suprananto dan Kusaeri (2012) validitas isi berkaitan dengan
derajat kemampuan tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur.
Dua aspek penting yaitu valid isi dan valid teknik samplingnnya. Valid isi
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan apakah butir-butir tes itu
menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. Valid
teknik sampling umumnya berkaitan dengan bagimanakah baiknya suatu
sampel tes mempresentasikan total cakupan ini. Agar validitas ini dapat
dicapai maka selama pengkonstruksian atau pengembangan butir-butir tes
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perlu dibuat butir-butir tes itu sesuai dengan kisi-kisi. Artinya, perlu adanya
keselarasan antara butir-butir tes yang sedang dikembangkan dengan kisikisi tes.
2. Validitas Konstruk (construct validity)
Menurut Surapranata (2006) validasi konstruk mengandung arti bahwa
suatu alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi
teoritik dimana tes itu dibuat. Dengan kata lain sebuah tes dikatakan
memiliki validitas konstruksi apabila soal-soalnya mengukur setiap aspek
berpikir seperti yang diuraikan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar
maupun indikator. Konstruksi yang dimaksud pada validitas ini bukanlah
merupakan konstruksi seperti bangunan atau susunan, tetapi berupa rekaan
psikologis yang berkaitan dengan aspek-aspek ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun validitas
instrumen pembelajaran yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan kisi-kisi dan lembar instrumen
Pada tahap ini peneliti membuat kisi-kisi instrumen yang akan
digunakan untuk mengumpulkan data selama proses pembelajaran yang
dibutuhkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dalam penelitian.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes dan
non tes.
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2. Validitas pakar
Setelah kisi-kisi instrumen dan lembar instrumen yang akan digunakan
dalam penelitian disusun, langkah selanjutnya yakni validitas kepada
para ahli/pakar. Pakar atau ahli yang dilibatkan dengan validitas
instrumen penilaian ini meliputi dosen pembimbing skripsi dan peneliti
pembimbing Biologi di sekolah yang dijadikan sebagai tempat
penelitian.
3. Revisi dan pengujian
Setelah validitas pakar dengan dosen pembimbing skripsi dan peneliti
pembimbing di sekolah, peneliti melakukan revisi jika ada hal-hal yang
perlu diperbaiki. Setelah melakukan revisi dan telah disetujui oleh dosen
pembimbing skripsi maupun peneliti pembimbing di sekolah, instrumen
tersebut dapat dilakukan pengujian ke siswa.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data yang akan digunakan sebagai berikut:
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif
Analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan menggunakan soal posttest,
lembar kuisioner dan kuisioner minat belajar. Soal posttest digunakan untuk
mengetahui hasil belajar siswa ranah kognitif, sedangkan lembar observasi
untuk mengetahui hasil belajar siswa ranah afektif dan kuisioner untuk
mengetahui minat belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya media
pembelajaran teka-teki silang.
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Cara penghitungan dalam analisis deskriptif kuantitatif adalah sebagai
berikut :
a. Hasil Belajar
Cara penghitungan nilai posttest setiap indvidu siswa adalah sebagai
berikut:

Hasil

posttest

setiap

siswa

dihitung

untuk

mengetahui

ketercapaian KKM siswa. KKM pada sekolah SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta untuk mata pelajaran Biologi kelas X adalah 75. Siswa
dikatakan telah memenuhi ketuntasan belajar jika siswa memperoleh
nilai sama dengan atau di atas KKM yang telah ditentukan. Kriteria skor
ketuntasan siswa secara individu dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 3.1 Kriteria Nilai Ketuntasan Individu
Nilai Posttes
< 75
≥ 75

Keterangan
Tidak Tuntas
Tuntas

Ketentuan klasikal dikatakan telah tercapai apabila nilai siswa
memenuhi KKM (≥ 75) dengan target pencapaian ideal lebih atau sama
dengan 75 % dari jumlah seluruh siswa dalam kelas. Untuk mengetahui
ketuntasan secara klasikal dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas setiap siklus menggunakan rumus
sebagai berikut:

Pengukuran kemampuan afektif siswa dan melihat bagaimana kondisi
pembelajaran di kelas ketika dilakukan media pembelajaran teka-teki silang
pada materi Animalia.
Tabel 3.2 Kriteria Penskoran Observasi
Skor
Keterangan
1
Sangat tidak baik
2
Tidak baik
3
Cukup
4
Baik
5
Sangat baik
Skor yang didapat dari lembar observasi dianalisis, sehingga didapatkan
persentase skor hasil observasi dengan rumus:

Keterangan:
q= persentase skor hasil observasi aktivitas siswa
r= jumlah keseluruhan skor yang diperoleh siswa
t= skor maksimal
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Tabel. 3.3 Kriteria Hasil Persentase Observasi Aspek Afektif Siswa
Persentase yang Diperoleh
20 ≤ q < 35
36 ≤ q < 51
52 ≤ q < 67
68 ≤ q < 83
84 ≤ q < 100

Keterangan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

Untuk mengetahui presentase siswa dengan kategori afektif minimal
tinggi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

b. Data Minat Belajar
Data minat belajar siswa berfungsi untuk mengukur minat belajar siswa. Data
yang diperoleh dari kuisioner dianalisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1) Kuisioner yang telah diisi oleh siswa dikategorikan dalam pernyataan positif
dan pernyataan negatif
2) Kemudian masing-masing kategori jawaban tersebut diberi skor
Tabel.3.4 Kriteria Penskoran Kuisioner Minat Belajar Siswa
Skor
Pernyataan Negatif
Pernyataan Positif
SS (Sangat Setuju)
1
5
S (Setuju)
2
4
R (Ragu)
3
3
TS (Tidak Setuju)
4
2
STS (Sangat Tidak
5
1
Setuju)
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Untuk mengetahui persentase minat belajar siswa secara individu, data
dianalisis menggunakan perhitungan respon minat belajar siswa tiap individu,
yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

( )

Setelah diketahui minat siswa, kemudian dikategorikan sesuai dengan
tabel berikut:
Tabel 3.5 Kategori Minat Siswa
Persentase yang Diperoleh
20 ≤ q < 35
36 ≤ q < 51
52 ≤ q < 67
68 ≤ q < 83
84 ≤ q < 100

Keterangan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

Untuk mengetahui presentase minat siswa dengan kategori minat
minimal tinggi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Setelah data minat belajar siswa diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan
berdasarkan kategori yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peningkatan
minat belajar siswa pada materi Animalia dengan menerapkan permainan
teka-teki silang dikatakan berhasil apabila siswa dengan kategori skor
minimal tinggi dan sangat tinggi sebesar 68 %.
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G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Keberhasilan penelitian ini diukur dengan melihat 2 aspek yakni aspek
pengetahuan dan minat belajar siswa. Indikator keberhasilan penelitian yang
ingin dicapai dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 3.6 Indikator Keberhasilan Penelitian
Teknik Pengumpulan
Keadaan Awal Sebelum
Data
Penelitian
Kuisioner minat belajar Belum terukur
siswa

Hasil
belajar
aspek
kognitif
berdasarkan
hasil tes akhir (posttes)
siklus I dan siklus II

Presentase nilai siswa
yang mencapai KKM
≥75 sebanyak 68%
dengan skor rata-rata
kelas mencapai 64,6
pada materi Animalia.
Hasil
belajar
aspek Belum terukur
afektif
berdasarkan
lembar observasi
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Indikator Ketercapaian
Minat belajar siswa
selama mengikuti proses
pembelajaran mencapai
68 % kategori minimal
tinggi dan sangat tinggi.
Presentase
yang
mencapai KKM ≥ 75
sebanyak 75 % dengan
skor
rata-rata
kelas
mencapai 77 pada materi
Animalia.
Hasil
belajar
aspek
afektif siswa selama
mengikuti
proses
pembelajaran mencapai
kategori minimal tinggi
sebanyak 68%.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksanakan dengan
menggunakan media pembelajaran teka-teki silang untuk meningkatkan
minat dan hasil belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta dilakukan dalam 2 siklus, dimana siklus I terdiri dari 3
pertemuan dan siklus II terdiri dari 2 pertemuan.
Berikut merupakan uraian mengenai proses pelaksanaan penelitian
dan hasil yang telah diperoleh peneliti:
a. Siklus I
1) Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti berdiksusi dengan guru pamong PPL dan
rekan

mahasiswa

untuk

persiapan

penelitian.

Peneliti

mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP,
materi pembelajaran, lembar kerja siswa, media dan perlengkapan
permainan teka-teki silang serta rancangan kegiatan pembelajaran.
Peneliti juga menyiapkan instrumen pengumpulan data penelitian
berupa kuisioner minat belajar, lembar observasi, soal posttest
kunci jawaban dan rubrik penilaian.
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2) Tindakan
a) Pertemuan I
Penelitian Tindakan Kelas pertemuan I dilaksanakan pada
Senin, 16 April 2018 di ruang kelas X MIPA 2 SMA Pangudi
Luhur

Yogyakarta

pada

pukul

09.00-09.45

WIB.

Berikut

merupakan uraian pelaksanaan kegiatannya:
Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan
salam, mengecek kesiapan dan kehadiran siswa, kemudian peneliti
memberikan siswa kuisioner untuk menilai minat awal belajar
siswa. Kegiatan selanjutnya yakni peneliti memberikan apersepsi
kepada siswa dengan menanyakan “Apa yang dapat kalian lihat dari
gambar tersebut? (sawah)” beberapa siswa menjawab pertanyaan
yang diajukan peneliti dan siswa menjawab dengan antusias namun
kurang kondusif. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lagi
“Apa yang kalian temukan ketika ke sawah, misalnya hewan atau
tumbuhan?” siswa menjawab “bekicot, ular, tikus, padi, air”.
Kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai, siswa mendengarkan dengan baik. (gambar 4.1)
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Gambar 4.1 Peneliti memberikan apersepsi dan tujuan
pembelajaran
Peneliti memberikan materi hari ini dengan menggunakan
power point dan melakukan eksplorasi dengan menanyakan
“Apa yang dimaksud dengan Mollusca?” siswa menjawab
pertanyaan peneliti.

Peneliti memberikan klarifikasi dan

melengkapi jawaban siswa yang kurang tepat. Siswa mencermati
dan memperhatikan penjelasan peneliti dengan baik. Namun
masih ada beberapa siswa yang ribut dan asyik mengobrol
sendiri, sedangkan beberapa siswa lain berebutan menjawab
pertanyaan dari peneliti.
Kegiatan selanjutnya, peneliti mengorganisasikan siswa
untuk membentuk kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari
4-5 siswa. Saat pembagian kelompok berlangsung, siswa
membuat kegaduhan di kelas. Beberapa siswa ingin membuat
kelompoknya sendiri sedangkan beberapa siswa ada yang
terlihat diam saja. Peneliti berusaha mengendalikan kelas dan
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menenangkan para siswa. Setelah kelompok berhasil terbentuk
peneliti membagikan LKS, saat mengerjakan LKS tersebut
siswa diperbolehkan untuk mencari referensi dari buku paket
ataupun saling berdiskusi.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan
LKS. Pada saat pengerjaan LKS ini, beberapa siswa asyik
mengobrol, adapula yang bertanya hasil jawaban teman
kelompok lain, dan beberapa siswa juga bertanya kepada peneliti
mengenai beberapa hal yang kurang dimengerti. Peneliti
memberikan pengarahan kepada siswa yang bertanya hingga
siswa mengerti dan melanjutkan pekerjaannya lagi. Untuk
mengatasi beberapa kelompok yang gaduh, peneliti menyiasati
hal ini dengan berkeliling ke tiap-tiap kelompok untuk
mengawasi siswa yang sedang berdiskusi dan meninjau
pekerjaan siswa (gambar 4.2). Pengerjaan LKS dilakukan
selama kurang lebih 20 menit, sehingga tidak ada waktu bagi
siswa untuk presentasi karena jam pelajaran telah usai dan
beberapa kelompok belum menyelesaikan hasil diskusi, bahkan
ada beberapa siswa yang melanjutkan diskusi saat istirahat
berlangsung.

Setelah

selesai

mengerjakan

LKS

peneliti

mengingatkan siswa untuk mempelajari materi berikutnya dan
mengulang kembali materi yang telah dipelajari hari ini.
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Gambar 4.2 Peneliti mengawasi siswa
yang sedang berdiskusi kelompok
dan meninjau pekerjaan siswa
b) Pertemuan II
Penelitian Tindakan Kelas pertemuan II dilaksanakan pada
Jumat, 20 April 2018 di ruang kelas X MIPA 2 SMA Pangudi
Luhur St. Yusup Yogyakarta pada pukul 09.00 - 10.45 WIB.
Berikut ini merupakan uraian pelaksanaan kegiatannya:
Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan
salam, mengecek kesiapan dan kehadiran siswa, mengulas
kembali pembelajaran sebelumnya dengan menanyakan “Apa
saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya?”
setelah siswa menjawab, peneliti segera menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Sebelum memulai
permainan teka-teki silang, peneliti menanyakan “Apakah kalian
pernah bermain teka-teki silang? Bagaimana cara bermainnya?”
beberapa siswa menjawab “pernah, caranya dengan mengisi
kotak kosong yang berbentuk menurun dan mendatar”.
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Kemudian peneliti membagi siswa ke dalam kelompok dengan
beranggotakan 4-5 siswa, saat pembagian kelompok berlangsung
siswa membuat kegaduhan di kelas. Selanjutnya peneliti
memberi arahan kepada beberapa siswi perempuan untuk
meminjam buku paket di perpustakaan sebagai referensi dalam
menjawab soal dan untuk menghindari siswa mencari referensi
dari barang elektronik (seperti: Hp dan laptop). Kegiatan
selanjutnya peneliti membagikan media belajar berupa teka-teki
silang kepada masing-masing kelompok dan dilanjutkan dengan
menjelaskan prosedur permainan teka-teki silang agar siswa
mudah mengisi pertanyaan yang diberikan.
Kegiatan selanjutnya siswa berdiskusi dalam kelompok
masing-masing untuk mengerjakan teka-teki silang. Pada saat
pengerjaan teka-teki silang ini, terdapat beberapa siswa yang
asyik mengobrol, mencari jawaban dari sumber buku, bertanya
kepada teman di kelompok lain untuk memastikan jawaban
mereka dan bertanya kepada peneliti mengenai beberapa hal
yang kurang dimengerti. Peneliti memberikan pengarahan
kepada siswa yang belum memahami mengenai pertanyaan tekateki silang dan melanjutkan pekerjaannya lagi (gambar 4.3).
Untuk mengatasi kegaduhan, peneliti menyiasati hal ini dengan
pergi berkeliling ke tiap-tiap kelompok sambil meninjau
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pekerjaan mereka dan menegur siswa yang tidak mengerjakan.
Pengerjaan teka-teki silang dilakukan selama kurang lebih 20
menit, dilanjutkan dengan mengumpulkan pekerjaan siswa.

Gambar 4.3 Peneliti memberikan pengarahan kepada siswa yang
belum memahami pertanyaan TTS
Kegiatan

selanjutnya

peneliti

membahas

dan

mengklarifikasi jawaban teka-teki silang yang kurang tepat
bersama-sama dengan siswa (gambar 4.4). Peneliti menampilkan
soal pada power point, dan menunjuk kelompok-kelompok
untuk menjawab soal secara bergantian, peneliti memberikan
arahan kepada siswa untuk menjawab sesuai dengan hasil
diskusi kelompoknya serta mengecek jawaban yang kurang
tepat. Kemudian dilanjutkan dengan mereview materi pada
pertemuan I dan pertemuan II hari ini sebelum dilakukan
posttest. Kegiatan diselingi dengan istirahat selama 15 menit,
namun saat waktu istirahat selesai masih terdapat beberapa
siswa yang berada di toilet dan kantin sehingga peneliti harus
menunggu beberapa saat. Setelah itu siswa diberikan waktu 5
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menit untuk mengingat kembali semua materi pembelajaran
yang telah diberikan dan dibahas bersama peneliti. Namun
pelaksanaan posttest menjadi terhambat karena saat pukul 10.10
WIB dari pihak sekolah memberi pengumuman bahwa sebanyak
10 siswa kelas X MIPA 2 mewakili sekolah untuk mengikuti tes
PISA pada pukul 10.15 WIB oleh pemerintah pusat, sehingga
posttest dilaksanakan pada hari Senin, 23 April 2018 pada jam
ke tiga pukul 09.00 -09.45 WIB.

Gambar 4.4 Peneliti membahas dan mengklarifikasi
jawaban teka-teki silang yang kurang tepat
c) Pertemuan III
Pada Senin, 23 April 2018 pukul 09.00 WIB peneliti sudah
berada di kelas X MIPA 2 untuk memberikan arahan dan aturan
selama posttest dan membagikan lembar tes kepada masingmasing siswa. Peneliti mengingatkan bahwa dalam mengerjakan
posttest, siswa diharapkan untuk mengerjakan sebisa mungkin
tanpa menyontek dan tanpa bekerja sama dengan siswa lain.
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Siswa mengerjakan posttest siklus I dengan serius tanpa
bertanya kepada teman sebangku (gambar 4.5). Setelah 20
menit, peneliti memberikan arahan kepada beberapa siswa untuk
membantu mengumpulkan lembar hasil evaluasi. Selanjutnya
peneliti mengingatkan siswa untuk mempersiapkan diri pada
materi berikutnya yaitu filum Echinodermata.

Gambar 4.5 Siswa mengerjakan soal posttest siklus I
3) Observasi
Pelaksanaan observasi dibantu oleh teman sejawat dan guru
Biologi SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, dimana observer
mengamati proses pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung dan
mengisi poin-poin yang sesuai dengan lembar observasi. Observer
duduk di bangku kelas paling belakang dan mengamati jalannya
pembelajarannya dari awal hingga akhir. Kegiatan ini mengacu pada
keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan media teka-teki
silang. Hasil observasi ini kemudian digunakan untuk refleksi
terhadap pelaksanaan pembelajaran.
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4) Refleksi
Dari hasil observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I
proses pembelajaran berjalan dengan baik. Saat diskusi kelompok
pada pertemuan I berlangsung, siswa kurang antusias dalam
mengerjakan LKS yang diberikan peneliti namun ada beberapa
siswa yang serius mengerjakan LKS. Saat diskusi kelompok dengan
menggunakan media belajar teka-teki silang, siswa sangat antusias
dalam mengerjakan teka-teki silang. Hal ini terlihat saat siswa
mencari jawaban pada beberapa referensi, bertanya pada peneliti
apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, dan berbagi tugas dalam
kelompok agar pengerjaan teka-teki silang bisa terselesaikan dengan
tepat. Dari hasil posttest siklus I dilihat dari aspek kognitif diperoleh
persentase ketuntasan hasil belajar sebesar 92,9% atau 26 siswa
dengan rata-rata kelas 82,86 yang mencapai KKM. Hal tersebut
menunjukan bahwa hasil yang diperoleh siswa sudah mencapai
KKM ≥ 75. Sedangkan untuk aspek afektif siswa pada siklus I
diperoleh 80,65% mencapai kategori tinggi. Minat belajar siswa
pada siklus I terdapat tiga kategori yaitu kategori rendah sebesar
21.43% atau 6 siswa, kategori sedang 60,71% atau 17 siswa, dan
kategori tinggi sebesar 17,86% atau 5 siswa.
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Selama proses pembelajaran siklus I, dalam mengerjakan
tugas siswa masih cenderung ribut dan mengandalkan teman untuk
mengerjakan LKS serta terbatasnya waktu karena mengatur dan
mencoba mengontrol suasana kelas. Selain itu peneliti berharap
tidak adanya kegiatan sekolah yang di adakan saat jam pelajaran
berlangsung yang dapat menghambat jalannya proses pembelajaran.
Oleh karena itu, peneliti mengambil sikap tegas untuk siklus
selanjutnya dalam memberikan waktu saat siswa mengerjakan LKS,
selain itu peneliti juga akan membagi ulang kelompok dengan cara
berhitung dan anggota kelompok akan diperkecil menjadi 3 siswa,
setelah itu peneliti akan menunjukan perwakilan siswa dari tiap
kelompok untuk menjawab pertanyaan teka-teki silang pada beberan
teka-teki silang yang ditempel pada papan tulis dan jawaban yang
ditulis harus sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Apabila jawaban
kelompok tersebut kurang tepat akan diberikan pada kelompok lain
yang mempunyai jawaban lebih tepat. Dengan mengunakan media
belajar teka-teki silang utama di depan kelas, peneliti melatih
kecepatan dan ketepatan siswa untuk menjawab pertanyaan sambil
mengklarifikasi dan memberi penguatan bagi siswa.
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b. Siklus II
1) Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti melakukan perubahan yang telah
didasarkan atas refleksi pada siklus sebelumnya. Perubahan tersebut
yaitu pembentukan kelompok baru. Pada siklus sebelumnya,
kelompok sebagian besar di tentukan oleh siswa sendiri dan
beranggotakan lebih banyak sehingga kurang efektif. Selain itu,
peneliti hanya membantu menentukan kelompok jika ada beberapa
siswa yang belum mendapat kelompok atau sulit menentukan
kelompoknya karena siswa lain telah membentuk kelompok sesuai
daftar teman dekatnya. Pembentukan kelompok pada siklus II ini
bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa dalam bekerja
sama dengan teman lainnya dan menghindari hal-hal yang tidak
menunjang pembelajaran seperti mengobrol dan menganggu teman
kelompoknya.
Peneliti juga mempersiapkan instrumen penelitian, yang
meliputi silabus, RPP, materi pembelajaran, media belajar teka-teki
silang, LKS, dan instrumen pengumpulan data seperti, posttest
siklus 2, kuisioner, dan lembar observasi.
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2) Tindakan
a) Pertemuan I
Penelitian Tindakan Kelas pertemuan I dilaksanakan pada
Senin, 30 April 2018 di ruang kelas X MIPA 2 SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta pada pukul 09.00-09.45 WIB. Berikut ini
merupakan uraian pelaksanaan kegiatannya:
Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam,
mengecek kesiapan dan kehadiran siswa. Kegiatan selanjutnya
yakni peneliti memberikan apersepsi kepada siswa dengan
menanyakan “Apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut?
(pantai)” beberapa siswa menjawab pertanyaan yang diajukan
peneliti dan siswa menjawab dengan antusias. Kemudian peneliti
mengajukan pertanyaan lagi “Hewan apa yang kalian temukan
ketika ke tempat itu?” siswa menjawab “bintang laut, kerang, siput,
dan ubur-ubur”. Kemudian peneliti menampilkan gambar A
(bintang laut) dan gambar B (bintang ular laut), dan peneliti
bertanya “Sebutkan nama hewan pada gambar A dan B?” “Apa
perbedaan kedua gambar hewan tersebut?” beberapa siswa
menjawab pertanyaan peneliti dengan antusias. Selanjutnya peneliti
menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, siswa
mendengarkan dengan baik.
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Peneliti

mengorganisasikan

siswa

untuk

membentuk

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa, karena pada hari
ini satu siswa tidak dapat hadir dengan alasan sakit. Saat pembagian
kelompok berlangsung, siswa membuat kegaduhan di kelas dengan
alasan lelah akibat kegiatan berkemah selama 3 hari di Kulon
Progo. Setelah kelompok berhasil terbentuk, peneliti membagikan
LKS yang telah diberikan kepada kelompok yang beranggotakan 3
orang siswa. Siswa diperbolehkan untuk mencari referensi dari
buku paket ataupun saling berdiskusi. Beberapa siswa memilih tidur
dan beberapa siswa lainnya melanjutkan pengerjaan LKS (gambar
4.6). Peneliti berusaha mengendalikan kelas dan menenangkan para
siswa.

Gambar 4.6 Beberapa siswa memilih tidur dan beberapa lain
tetap melanjutkan pengerjaan LKS
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKS.
Pada saat pengerjaan LKS ini, beberapa siswa tertidur karena
kecapehan, ada juga yang asyik mengobrol, dan beberapa siswa
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lainnya bertanya kepada peneliti mengenai hal-hal yang kurang
dimengerti. Peneliti memberikan pengarahan kepada siswa yang
bertanya hingga siswa mengerti dan melanjutkan pekerjaannya lagi
(gambar 4.7). Pengerjaan LKS dilakukan selama kurang lebih 20
menit, sehingga tidak ada waktu bagi siswa untuk presentasi karena
jam pelajaran telah usai. Namun saat jam pelajaran telah usai,
beberapa

kelompok

belum

menyelesaikan

hasil

diskusi

kelompoknya, sehingga siswa kelompok tersebut melanjutkan
kegiatan diskusi jam istirahat berlangsung. Setelah selesai
mengerjakan LKS peneliti mengingatkan siswa untuk mempelajari
materi berikutnya dan mengulang kembali materi yang telah
dipelajari hari ini. Selain itu pada setiap hari Senin khusus X MIPA
2 waktu untuk kegiatan pembelajaran Biologi hanya diberikan
selama 45 menit dan peneliti merasa rencana pelaksanaan
pembelajaran yang telah disusun tidak berjalan sesuai dengan
harapan.

Gambar 4.7 Peneliti memberikan pengarahan kepada siswa
yang bertanya
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b) Pertemuan II
Penelitian Tindakan Kelas pertemuan II dilaksanakan pada 4
Mei 2018 di ruang kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta pada pukul 09.00-10.45 WIB. Berikut ini uraian
kegiatan pelaksanaannya:
Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam,
mengecek kesiapan dan kehadiran siswa. Peneliti membagi siswa
ke dalam kelompok kecil dengan anggota 3 siswa dan dibagi
dengan cara berhitung. Kemudian peneliti sedikit mengulas
pembelajaran sebelumnya

dengan menanyakan “Apa saja yang

sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya?” setelah siswa
menjawab, peneliti segera menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai pada hari ini.
Sebelum memulai pelajaran dengan menggunakan media
teka-teki silang, peneliti kembali menyampaikan aturan permainan
teka-teki silang.

Siswa sudah memahami langkah-langkah dan

aturan permainan teka-teki silang. Hal ini memudahkan peneliti
dalam menjelaskan permainan dan tentunya lebih efektif dan
efisien. Kegiatan selanjutnya yaitu peneliti mengarahkan beberapa
siswa untuk membagikan media teka-teki silang, lalu siswa
berdiskusi dengan antusias dalam kelompok masing-masing untuk
mengerjakan teka-teki silang (gambar 4.8).
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Gambar 4.8 Siswa berdiskusi dengan antusias dalam
kelompok untuk mengerjakan teka-teki silang
Pada saat pengerjaan teka-teki silang ini kondisi kelas mulai
kondusif dibandingkan siklus I, beberapa siswa mencari jawaban
dari sumber buku lain, adapun beberapa siswa bertanya kepada
temannya terkait jawaban yang kurang di mengerti, beberapa siswa
membantu melengkapi jawaban pada teka-teki silangnya dan
beberapa siswa lainnya juga bertanya kepada peneliti mengenai
beberapa hal yang kurang dimengerti. Peneliti memberikan
pengarahan kepada siswa yang belum memahami mengenai
pertanyaan teka-teki silang dan melanjutkan pekerjaannya lagi
(gambar 4.9). Peneliti berkeliling ke tiap-tiap kelompok untuk
meninjau pekerjaan siswa dan menegur siswa yang tidak
mengerjakan teka-teki silang dengan baik. Pengerjaan teka-teki
silang dilakukan selama kurang lebih 20 menit.
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Gambar 4.9 Peneliti memberikan pengarahan kepada siswa yang
belum memahami mengenai pertanyaan teka-teki silang
Kegiatan selanjutnya, peneliti mengarahkan beberapa siswa
untuk menempelkan beberan teka-teki silang di papan tulis. Setelah
itu, peneliti menampilkan soal teka-teki silang di layar dan
menunjukan perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan
pada beberan teka-teki silang (gambar 4.10). Jawaban dari
kelompok tersebut akan ditanyakan ke kelompok lain, apabila
jawaban kelompok sudah tepat, perwakilan kelompok tersebut
boleh mengisi jawabannya pada beberan teka-teki silang. Apabila
jawaban kelompok tersebut kurang tepat maka akan diberikan
kesempatan kepada kelompok lain untuk menjawab dengan tepat.
Selain itu peneliti menyiasati untuk memberikan soal kepada siswa
yang terlihat kurang fokus. Hal ini dilakukan peneliti sambil
mengklarifikasi jawaban siswa yang kurang tepat dan memberikan
peneguhan.

76

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 4.10 Peneliti menunjuk perwakilan kelompok untuk
menjawab pertanyaan pada beberan teka-teki silang
Setelah pukul 09.45 WIB siswa diberikan kesempatan untuk
istirahat selama 15 menit, saat bel istirahat berbunyi siswa kembali
ke kelas dan mempersiapkan diri selama kurang lebih 7 menit
sebelum memulai posttest. Peneliti mengingatkan siswa untuk tidak
mencontek dan bekerja sama dengan siswa lain. Pukul 10.10 WIB
peneliti membagikan lembar posttest kepada siswa, siswa
mengerjakan posttest dengan serius tanpa bertanya kepada teman
sebangku (gambar 4.11). Setelah mencapai batas waktu pengerjaan
posttest,

peneliti

mengarahkan

beberapa

siswa

untuk

mengumpulkan pekerjaan teman-temannya. Selanjutnya peneliti
membagikan kuisioner akhir untuk diisi siswa dan setelah itu
dikumpulkan.

Selanjutnya

peneliti

mengajak

siswa

untuk

melakukan refleksi mengenai manfaat yang diperoleh selama
pembelajaran .
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Gambar 4.11 Siswa mengerjakan posttest dengan serius tanpa
bertanya kepada teman sebangku
3) Observasi
Pelaksanaan observasi dibantu oleh teman sejawat dan guru
Biologi SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Observer mengamati
proses pembelajaran yang berlangsung dan mengisi poin-poin yang
tertera pada lembar observasi. Observer duduk di bangku kelas
paling belakang dan mengamati jalannya pembelajarannya dari awal
hingga akhir. Kegiatan ini mengacu pada keberhasilan pembelajaran
menggunakan media teka-teki silang.
4) Refleksi
Dari hasil observasi yang telah dilaksanakan pada siklus II,
proses pembelajaran sudah ada peningkatan dan berjalan dengan
baik. Hal ini terlihat dari siswa sudah terlibat dalam proses
pembelajaran, jumlah siswa yang tidak fokus dan mendengarkan
penjelasan peneliti menjadi berkurang sehingga peneliti tidak harus
menegur dan menjelaskan ulang materi serta antusias siswa dalam
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berdiskusi lebih baik dibandingkan dengan siklus I dalam menjawab
pertanyaan teka-teki silang.
Pada siklus I aspek afektif siswa sudah baik dan pada siklus II
mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan namun
mencapai kategori sangat tinggi. Sementara untuk

hasil belajar

aspek kognitif, persentase nilai siswa yang mencapai KKM yaitu
100% dengan rata-rata nilai kelas 94,8. Hal tersebut sudah mencapai
target ketentuan klasikal dengan pencapaian ideal lebih atau sama
dengan 75 % dari jumlah seluruh siswa dalam kelas.
2. Hasil Analisis Minat Belajar Siswa
Minat belajar siswa dihitung melalui lembar kuisioner yang diisi oleh
siswa. Terdapat 2 kuisioner minat belajar yakni untuk melihat perbandingan
minat belajar sebelum dan sesudah adanya pembelajaran dengan
menggunakan media pembelajaran teka-teki silang.
a. Minat belajar awal siswa
Kuisioner awal diberikan pada siswa saat pertemuan pertama siklus I
sebelum

dilakukan

pembelajaran

pembelajaran teka-teki silang.
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Minat belajar siswa dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4.1 Minat Belajar Awal Siswa
Kriteria
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Total

Persentase (%)
0%
21,43 %
60,71 %
17,86 %
0%
100%

Jumlah siswa
0
6
17
5
0
28

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa persentase minat belajar
siswa sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media
pembelajaran teka-teki silang mencapai kategori sangat rendah 0% atau
tidak ada siswa yang termasuk kategori sangat rendah , kategori rendah
21,43% atau 6 siswa termasuk kategori rendah, kategori sedang 60,71%
atau 17 siswa termasuk kategori sedang, kategori tinggi 17,86% atau 5
siswa termasuk kategori tinggi, dan kategori sangat tinggi 0% atau tidak
ada siswa yang termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukan
bahwa siswa dengan minat belajar minimal tinggi 17,86%.
b. Minat belajar akhir siswa
Kuisioner akhir diberikan pada siswa saat pertemuan II siklus II setelah
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran
teka-teki silang.

Minat belajar siswa dapat dilihat dari tabel berikut:
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Tabel 4.2 Minat Belajar Akhir Siswa
Kriteria
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Total

Persentase (%)
64,3
35,7
100%

Jumlah Siswa
0
0
0
18
10
28

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa persentase minat belajar
siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media tekateki silang mencapai kategori tinggi 64,3% atau 18 siswa dan 35,7%
atau 10 siswa untuk kategori sangat tinggi. Skor kategori minimal tinggi
sebanyak 64,3% ditambah skor kategori sangat tinggi 35,7% sehingga
persentase siswa dengan minat belajar minimal tinggi dan sangat tinggi
mencapai 100% dari target yang sudah ditetapkan yakni 68% kategori
minimal tinggi dan sangat tinggi. Hal ini menunjukan dengan adanya
pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran teka-teki silang
telah melampaui target yang sudah ditetapkan.
3. Hasil Analisis Belajar Ranah Kognitif
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana pada proses
akhir tiap siklus tersebut dilakukan posttest untuk mengetahui pengetahuan
dan pemahaman siswa mengenai materi Animalia.
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a. Posttest Siklus I
Pada akhir siklus I diberikan tes kepada siswa untuk mengetahui
pemahaman siswa mengenai materi Animalia yang telah diberikan saat
pertemuan I dan pertemuan II melalui penggunaan media pembelajaran
teka-teki silang. Nilai yang diperoleh siswa yang berjumlah 28 orang,
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Hasil Belajar Ranah Kognitif (Posttest) Siklus I
No.
1
2
3

Kriteria
Rata-rata kelas
% Ketuntasan kelas
% Ketidaktuntasan kelas

Skor
82,86
92,9 %
7,1%

Berdasarkan tabel 4.3 skor rata-rata ranah kognitif siswa pada siklus I
adalah 82,86 dengan persentase ketuntasan kelas 92,9 % atau 26 siswa.
Data tersebut membuktikan bahwa hasil yang diperoleh siswa sudah
mencapai target yang ditetapkan, dengan target pencapaian ideal lebih
atau sama dengan 75 % dari jumlah seluruh siswa dalam kelas.
b. Posttest Siklus II
Pada akhir siklus II diberikan tes kepada siswa untuk mengetahui
pemahaman siswa mengenai materi Animalia yang telah diberikan saat
pertemuan pertama dan pertemuan kedua melalui penggunaan media
pembelajaran teka-teki silang. Nilai yang diperoleh siswa yang
berjumlah 28 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.4 Hasil Belajar Ranah Kognitif (Posttest) Siklus II
No.
1
2
3

Kriteria
Rata-rata kelas
% Ketuntasan kelas
% Ketidaktuntasan kelas

Skor
94,82
100%
0%

Berdasarkan tabel 4.3 skor rata-rata kelas pada ranah kognitif siswa
pada siklus II adalah 94,82 dengan persentase ketuntasan kelas 100%
atau 28 siswa dan persentase ketidaktuntasan kelas 0% atau semua
siswa tuntas. Berdasarkan perolehan data tersebut dapat dikatakan
bahwa pencapaian siswa mengenai materi Animalia sudah mencapai
target yang ditetapkan, dengan target pencapaian ideal lebih atau sama
dengan 75 % dari jumlah seluruh siswa dalam kelas.
4. Hasil Analisis Belajar Ranah Afektif
Hasil belajar ranah afektif di peroleh dari lembar observasi yang
diisi oleh peneliti Biologi SMA Pangudi Luhur Yogyakarta dan seorang
rekan mahasiswa saat pembelajaran sedang dilaksanakan. Observasi
dilakukan dengan mengamati aspek afektif siswa meliputi kesiapan siswa,
perhatian siswa, kerjasama, keaktifan siswa, jujur, antusias, sikap
menghargai, sikap tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran
berlangsung, dan perasaan senang. Terdapat 2 lembar observasi, yaitu
lembar observasi untuk siklus I dan lembar observasi untuk siklus II.
Keduanya memiliki pernyataan yang sama dan digunakan untuk
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membandingkan hasil belajar ranah afektif siklus I dan siklus II. Pada
penelitian ini observer mengamati aspek afektif siswa secara umum,
dimana observer mengamati afektif siswa secara keseluruhan dan
bersamaan. Pada penilaian ranah afektif siswa skor tertinggi untuk setiap
butir observasi terhadap afektif siswa adalah 5, sedangkan jumlah butir
observasi adalah 15, maka skor tertinggi adalah 75. Kriteria penilaian
terhadap afektif siswa yaitu kategori sangat tidak baik nilainya 1, kategori
tidak baik nilainya 2, kategori cukup nilainya 3, kategori baik nilainya 4
dan kategori sangat baik nilainya 5. Dengan kriteria sebagai berikut: Skor
1 (sangat tidak baik) jika 20% peserta didik di kelas melakukan aspek yang
diamati, skor 2 (tidak baik) jika 20-39% peserta didik di kelas melakukan
aspek yang diamati, skor 3 (cukup) jika 40-59% peserta didik di kelas
melakukan aspek yang diamati, skor 4 (baik)

jika 60-79% peserta didik

di kelas melakukan aspek yang diamati, dan skor 5 (sangat baik) jika 80100% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati.
a. Hasil Observasi Siklus I
Observasi siklus I dilakukan oleh guru Biologi SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta dan seorang rekan mahasiswa sebagai observer selama
kegiatan pembelajaran berlangsung. Berikut ini merupakan tabel hasil
observasi:
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Tabel 4.5 Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa Siklus I
Observer
1
2
Rata-rata

Persentase Skor Hasil
Observasi (%)
73,3%
88%
80,65%

Kategori
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi

Pada siklus I persentase hasil belajar ranah afektif siswa oleh
pengamatan observer 1 mendapat mencapai 88% dengan jumlah
keseluruhan skor yang diperoleh siswa 66 dari skor maksimal 75,
sedangkan oleh pengamatan observer 2 mencapai 73,3% dengan jumlah
keseluruhan skor yang diperoleh siswa 55 dari skor maksimal 75. Bila
skor kedua observer dijumlahkan dan dirata-ratakan mendapatkan nilai
persentase 80,65% dengan kategori tinggi.
b. Hasil Observasi Siklus II
Observasi siklus II dilakukan oleh guru Biologi SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta dan seorang rekan mahasiswa sebagai observer selama
kegiatan pembelajaran berlangsung. Berikut ini merupakan tabel hasil
observasi:
Tabel 4.6 Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa Siklus II
Observer
1
2
Rata-rata

Persentase Skor Hasil
Observasi (%)
80%
90,7%
85,35%
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Pada siklus II persentase hasil belajar ranah afektif siswa oleh
pengamatan observer 1 mencapai 80% dengan jumlah keseluruhan skor
yang diperoleh siswa 60 dari skor maksimal 75, sedangkan oleh
pengamatan observer 2 mencapai 90,7% dengan jumlah keseluruhan
skor yang diperoleh 68 dari skor maksimal 75. Bila skor keduanya
dijumlahkan dan dirata-ratakan mendapatkan nilai persentase 85,35%
dengan kategori sangat tinggi. Persentase hasil belajar ranah afektif
tersebut juga mengalami peningkatan dari siklus I.
B. Pembahasan
1. Hasil Belajar Ranah Kognitif
Pada hakekatnya hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa
secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan
tujuan pengajaran. Menurut Susanto (2013) yang dimaksud dengan hasil
belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui
kegiatan belajar. Menurut Benyamin S. Blomm, dkk dalam Arifin (2009)
hasil belajar ranah kognitif mencakup 6 aspek yang meliputi aspek
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan
mencipta. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai
dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Hasil
belajar ranah kognitif dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan tes
pada siklus I dan siklus II yang diberikan secara tertulis dengan soal tes
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berbentuk objektif. Tes akhir yang dilakukan biasa dikenal dengan istilah
posttest I dan posttest II.
120

100
80
Rata-Rata Kelas

60

Ketuntasan Kelas (%)

40
20
0
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.12 Grafik Perbandingan Nilai Kognitif Siklus I dan Siklus II
Berdasarkan grafik perbandingan hasil belajar kognitif posttest I
dan posttest siklus II mengalami peningkatan. Posttest siklus I hasil belajar
diperoleh rata-rata kelas 82,86 termasuk kategori tinggi dengan presentase
ketuntasan kelas sebesar 92,9 %, tetapi terdapat 2 siswa yang tidak
mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dan sebanyak 26 siswa
yang mencapai KKM dengan total 28 siswa. Skor nilai tertinggi yang
didapatkan siswa pada siklus I hanya sebesar 90, sedangkan skor nilai
terendah yaitu 70. Pada posttest II hasil belajar diperoleh rata-rata kelas
94,82 termasuk kategori sangat tinggi dengan presentase ketuntasan kelas
sebesar 100%, tetapi tidak terdapat siswa yang tidak mencapai KKM
(Kriteria Ketuntasan Minimal) dan sebanyak 28 siswa yang mencapai
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KKM dengan total 28 siswa. Skor nilai tertinggi yang didapatkan siswa
pada siklus II sebesar 100, sedangkan skor nilai terendah yaitu 85. Hal ini
menunjukan adanya peningkatan hasil belajar ranah kognitif siswa dari
siklus I ke siklus II sebesar 7,1%.
Pada siklus I hasil posttest siswa dapat dikatakan sudah mencapai
indikator yang ditetapkan oleh peneliti, indikator yang diinginkan peneliti
adalah 75% dari jumlah seluruh siswa dalam kelas dan pada siklus I
mencapai rata-rata kelas 82,86 dengan presentase ketuntasan kelas sebesar
92,9 %. Namun masih ada siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM,
oleh sebab itu peneliti ingin ketuntasan siswa mencapai 100% atau tidak
ada siswa yang memperoleh nilai tidak tuntas. Siswa yang belum tuntas
merupakan siswa yang mengumpulkan pekerjaan lebih dahulu dan dari
hasilnya terlihat bahwa siswa kurang teliti dalam memilih jawaban serta
terlihat sangat percaya diri dengan jawaban yang sudah dipilih. Siswa
tersebut lebih memilih untuk segera menyelesaikan posttest dan
mengumpulkannya tanpa memeriksa kembali jawabannya.
Pada siklus II hasil posttest siswa mencapai rata-rata 94,82 dan
ketuntasan belajar siswa mencapai KKM adalah 100%. Penelitian pada
siklus II ini dikatakan berhasil karena hasil posttest pada siklus II
mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang diinginkan. Hasil
belajar ranah kognitif siswa pada siklus II mengalami peningkatan, ini
dapat dibuktikan pada nilai rata-rata kelas maupun persentase siswa yang
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mencapai KKM. Hasil belajar ranah kognitif siswa di siklus I diperoleh
rata-rata kelas 82,86 termasuk kategori tinggi dengan presentase ketuntasan
kelas sebesar 92,9 %, ini disebabkan karena permainan teka-teki silang
yang dilaksanakan pada Jumat, 20 April 2018 tidak bersamaan dengan
pelaksanaan posttest siklus I, sehingga siswa cenderung mempunyai waktu
untuk mempersiapkan diri saat posttest di hari Senin, 23 April 2018.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa siswa memahami materi hari
itu. Hal ini terlihat dari hasil diskusi dengan menggunakan media teka-teki
silang yaitu siswa mampu menjawab dan mengisi jawaban pada media
teka-teki silang dengan tepat.
Peningkatan hasil belajar ranah kognitif siswa di siklus II juga
dipengaruhi oleh suasana pembelajaran yang lebih kondusif dibandingkan
di siklus I, dimana pada siklus II peneliti memperbaiki proses pembelajaran
yang terjadi selama di siklus I, yaitu dengan cara membagi siswa ke dalam
kelompok yang lebih kecil yaitu beranggotakan 3 siswa sehingga
pembagian tugasnya lebih jelas diantara siswa, hal ini dilakukan peneliti
untuk menghindari pembentukan kelompok berdasarkan kedekatan siswa
karena akan menimbulkan kecenderungan untuk ngobrol. Semakin sedikit
jumlah siswa dalam suatu kelompok menimbulkan komunikasi di antara
siswa lebih menonjol dan siswa saling menanggapi sumbangan pikiran,
sehingga siswa ikut belajar secara aktif dan mengolah materi pelajaran
dengan lebih baik lagi. Selain itu, pada siklus II siswa dikelompokan secara
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heterogen berdasarkan kemampuan kognitif yang dilihat pada siklus I
dengan jumlah anggota kelompok yang lebih sedikit, sehingga pembagian
kelompok menjadi lebih merata dan efektif. Kemudian saat siklus II
pertemuan II siswa lebih siap dan serius dalam mengerjakan dan menjawab
pertanyaan teka-teki silang, serta pada saat mengklarifikasi jawaban
bersama dengan peneliti siswa memperhatikannya dengan serius sehingga
saat mengerjakan posttest siklus II siswa lebih mudah memahami
pertanyaan dan mengisi jawaban yang tepat, dan waktu yang diperlukan
untuk posttest menjadi lebih singkat dari siklus I, maka diperoleh adanya
peningkatan persentase ketuntasan dan rata-rata kelas dari siklus I.
2.

Hasil Belajar Ranah Afektif
Hasil belajar ranah afektif siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta diperoleh dengan menggunakan lembar observasi yang diisi
berdasarkan pengamatan oleh observer. Dalam penelitian ini terdapat dua
observer yaitu guru Biologi SMA Pangudi Luhur dan seorang rekan
mahasiswa. Observasi dilakukan dengan mengamati seluruh kegiatan
pembelajaran yang berlangsung dari siklus I dan siklus II. Observer mengamati
aspek afektif siswa secara umum, dimana observer mengamati afektif siswa
secara keseluruhan dan bersamaan. Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan, hasil observasi dapat dilihat pada diagram berikut:
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Siklus I

Siklus II

85,35

80,65

Sedang (%)

Tinggi (%)

Sangat tinggi (%)

Gambar 4.13 Grafik Perbandingan Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa Siklus I
dan II
Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat adanya peningkatan pada
aspek afektif siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran dengan
menggunakan media belajar teka-teki silang. Hal ini dapat dilihat dari siklus I
diperoleh 80,65% mencapai kategori tinggi dan siklus II 85,35%. Dengan
adanya peningkatan aspek afektif dari siklus I yaitu 80,65% menjadi 85,35%
menunjukan bahwa siswa memperhatikan peneliti dengan baik, fokus dalam
pembelajaran walaupun terdapat beberapa siswa yang masih ribut, bekerja
sama dalam kelompok, aktif dalam setiap proses pembelajaran, dan
mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu, siswa juga merasa senang dan
gembira dalam menerima pelajaran yang dilakukan dengan menggunakan
media belajar teka-teki silang. Perasaan senang dan gembira tersebut
didapatkan dari siswa, saat siswa tertarik untuk berpikir dan mencari jawaban
sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dan saat siswa mampu menjawab
pertanyaaan dalam permainan teka-teki silang dengan benar. Perasaan senang
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dan gembira tersebut disadari atau tidak disadari oleh siswa, sehingga membuat
mereka merasa lebih rileks dalam melakukan pembelajaran dengan
menggunakan media belajar teka-teki silang pada materi Animalia. Selain itu,
keistimewaan dari strategi belajar menggunakan teka-teki silang yaitu adanya
unsur-unsur kegembiraan dan melatih kemampuan berpikir dalam menyusun
tiap-tiap kata yang dibentuk baik itu vertikal dan horizontal yang saling
berhubungan.
3.

Minat Siswa
Menurut Susanto (2013) minat dapat diartikan sebagai perasaan senang
atau tertarik pada suatu hal dan dapat membuat seseorang berpartisipasi dalam
suatu aktivitas. Dalam dunia pendidikan di sekolah, minat memegang peranan
penting dalam belajar. Karena minat ini merupakan suatu kekuatan motivasi
yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian terhadap seseorang, suatu
benda, atau kegiatan tertentu. Pada proses pembelajaran perlu adanya suatu
kegiatan atau media yang dapat membangkitkan minat siswa untuk mau belajar
atau menerima pelajaran agar tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai.
Minat siswa pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu minat awal saat siswa
belum menerima pelajaran dengan media teka-teki silang dan minat akhir
setelah siswa menerima pelajaran dengan menggunakan teka-teki silang. Minat
siswa diukur melalui pemberian kuisioner kepada siswa tentang materi dan
media yang digunakan.
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Gambar 4.14 Grafik Perbandingan Minat Siswa Siklus I dan Siklus II
Hasil perhitungan pada minat awal sebelum dilakukan pembelajaran
dengan mengunakan media belajar teka-teki silang, didapatkan pada kategori
tinggi dengan persentase 17,86 , kategori sedang dengan persentase 60,71% dan
kategori rendah dengan persentase 21,43%. Sehingga diperoleh persentase
minat siswa dengan kategori minimal tinggi 17,86%. Adanya siswa yang minat
belajarnya termasuk kategori rendah menunjukan bahwa beberapa aspek
penilaian dalam kuisioner mendapat nilai rendah. Siswa kurang berminat untuk
belajar Biologi, siswa tidak belajar di rumah untuk mempersiapkan pelajaran
Biologi di sekolah, siswa tidak senang dan tidak fokus dalam belajar Biologi,
siswa tidak mencatat dan menggunakan sumber belajar yang ada, siswa
mendapat nilai yang kurang memuaskan baginya sehingga menimbulkan rasa
tidak puas. Hal-hal tersebut menunjukan bahwa minat belajar siswa masih
rendah. Adanya persentase terbanyak minat siswa di kategori sedang
menunjukan bahwa aspek penilaian dalam kuisioner minat belajar siswa biasa-
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biasa saja, dengan kata lain siswa tidak memiliki minat belajar yang tinggi
maupun rendah. Kemudian terdapat siswa dengan kategori tinggi menunjukan
siswa cukup berminat dengan baik untuk belajar Biologi.
Sedangkan pada siklus II kategori tinggi mencapai 64,3% dan kategori
sangat tinggi mencapai 35,7%. Sehingga diperoleh persentase minat siswa
dengan kategori minimal tinggi mencapai 100%. Dengan hasil tersebut dapat
dikatakan

adanya

peningkatan

minat

siswa

yang

signifikan

setelah

menggunakan media belajar teka-teki silang selama proses pembelajaran
Biologi pada materi Animalia. Minat belajar yang tinggi ini didukung oleh
suasana belajar di kelas yang aktif dan menyenangkan dengan adanya
penggunaan media belajar teka-teki silang. Minat yang tinggi dapat dilihat juga
dari antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran, siswa tertarik dengan model
pembelajaran menggunakan media belajar teka-teki silang, siswa bekerja sama
dan kompak dalam menjawab pertanyaan teka-teki silang, siswa bersemangat
saat pelajaran Biologi dengan menggunakan teka-teki silang, siswa berinisiatif
bertanya kepada peneliti apabila ada hal yang belum jelas. Meskipun beberapa
kali juga ada siswa yang sering asyik mengobrol sendiri di kelas namun masih
bisa dikendalikan oleh peneliti. Hal tersebut menunjukan tercapainya target
yang ditentukan yaitu 68 % kategori minimal tinggi dan sangat tinggi.
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4.

Keterbatasan Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa
kelemahan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran:
a. Waktu pembelajaran yang digunakan terbatas terutama pada pertemuan I
tiap siklus yaitu 45 menit, dimana pada pertemuan I siswa mengerjakan LKS
dan merasa bosan dengan kegiatan tersebut, karena pembelajaran dengan
menggunakan LKS sudah sering digunakan oleh guru mata pelajaran Biologi
sehingga peneliti harus menyemangati siswa untuk menyelesaikan LKS dan
hal ini berpengaruh waktu yang disajikan untuk kegiatan presentasi hasil
diskusi siswa.
b. Observasi kelas dilakukan oleh observer secara umum, sehingga cenderung
menghasilkan nilai kasar pada hasil yang diperoleh. Observer mengamati 28
siswa dan mengisi lembar observasi sesuai pengamatan yang dilakukan
kepada siswa di kelas secara keseluruhan dan bersamaan yang sesuai atau
tidak sesuai dengan pernyataan yang tercantum pada lembar observasi
melalui perhitungan kasar. Observer harus benar-benar memperhatikan
jumlah siswa secara keseluruhan untuk menyesuaikan dan mengisi lembar
observasi.
c. Adanya kegiatan sekolah yang melibatkan siswa seperti tes PISA dan
perkemahan, memotong waktu pelajaran dan rencana pelaksanaan
pembelajaran harus diundur ke pertemuan berikutnya terutama untuk
posttest siklus I yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
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d. Pembagian kelompok di dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan
menggunakan media pembelajaran teka-teki silang berdasarkan pada faktor
kedekatan dan selera siswa. Sehingga beberapa siswa cenderung mengobrol
dan kurang fokus pada saat proses pembelajaran berlangsung.

96

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Penggunaan media pembelajaran teka-teki silang dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun
ajaran 2017/2018 pada materi Animalia. Pada siklus I diperoleh hasil
belajar kognitif yaitu ketuntasan kelas 82,86 dengan persentase kelas 92,9%
meningkat pada siklus II menjadi 94,82 dengan persentase ketuntasan kelas
100%. Sedangkan hasil belajar ranah afektif diperoleh 80,65% dengan
kategori tinggi pada siklus I dan meningkat di siklus II menjadi 85,35%
dengan kategori sangat tinggi.
2. Penggunaan media pembelajaran teka-teki silang dapat meningkatkan minat
belajar siswa kelas X MIPA 2 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun
ajaran 2017/2018 pada materi Animalia. Dari siklus I yaitu 17,86%
termasuk kategori minimal tinggi, meningkat menjadi 100% di akhir siklus
II.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan adanya
peningkatan hasil belajar dan minat siswa. Namun dibalik keberhasilan tersebut
masih ada kekurangan dalam beberapa hal. Untuk itu berikut ini beberapa saran
dari peneliti berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan:
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1. Dalam melakukan pembelajaran perlu memperhitungkan alokasi waktu
sehingga rencana pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
2. Observasi akan lebih baik bila dilakukan per kelompok. Dalam penelitian
ini dilakukan observasi secara umum sehingga hasil akhir yang didapat
adalah hasil kasar.
3. Koordinasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan harus dilakukan
dengan baik sebelum melakukan penelitian termasuk membicarakan
kegiatan sekolah yang melibatkan siswa selama jam pelajaran berlangsung.
Sehingga apabila ada kegiatan lain di saat jadwal dan jam pelajaran dapat di
sambung pada hari yang lain.
4. Pembagian kelompok di dalam kegiatan pembelajaran di kelas sebaiknya
berdasarkan kemampuan kognitif siswa yaitu secara heterogen dan
beranggotakan sekurangnya 3 orang siswa. Sehingga meminimalkan
kegiatan siswa yang tidak relevan seperti mengobrol dan mengganggu
siswa lain.
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SILABUS
NAMA SEKOLAH

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

KELAS / SEMESTER

: X / II

ALOKASI WAKTU

: 6 x 45 menit

MATA PELAJARAN

: Biologi

KOMPETENSI INTI

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) tertanggung jawab,
responsif dan pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluara, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan
regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Menunjukan keterampilan mengolah, menalar, menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan
solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan
metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
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Kompetensi
Dasar
KD
3.8
Menerapkan
prinsip
klasifikasi

Materi
Pembelajaran
3. Filum Mollusca

Kegiatan
Indikator Pencapaian
Penilaian
Pembelajaran
Kompetensi
- Menampilkan gambar 3.8.1Mengidentifikasi
Tes : Post Test
ciri-ciri
umum
e. Ciri
–
ciri
mengenai
filum
Non-test:
filum Mollusca
umum
filum
Mollusca
Observasi
Mollusca\

pengamatan

jawab 3.8.2Mengklasifikasikan Kuisioner
filum
Mollusca
f. Klasifikasi
mengenai
gambar
berdasarkan cirifilum Mollusca
yang disampaikan.
cirinya
berdasarkan
- Menjawab pertanyaan
3.8.3Mengidentifikasi
ciri-cirinya
pada LKS.
contoh
hewan
g. Contoh filum - Mempresentasikan
filum Mollusca
Mollusca
LKS hasil diskusi

anatomi

h. Manfaat

untuk
menggolongka
n

hewan

dalam

ke

filum

berdasarkan

dan

morfologi serta
mengaitkan
manfaat
peranannya
dalam
kehidupan

dan

Mollusca

- Tanya

filum

3.8.4Menjelaskan
manfaat
filum
- Melakukan
diskusi
Mollusca
bagi
kelompok
sambil
manusia
bermain
teka-teki
kelompok

silang
- Mendengarkan
penjelasan

guru

tentang contoh filum
Mollusca

dan

peranannya
- Melakukan

post-test
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diakhir pertemuan II
siklus I
4. Filum

- Menampilkan gambar 3.8.5Mengidentifikasi

Echinodermata
e. Ciri

–

mengenai
ciri

filum

ciri-ciri

Echinodermata

umum

filum
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filum - Tanya
jawab
Echinodermata
Echinodermata
mengenai
gambar
3.8.6Mengklasifikasikan
f. Klasifikasi
yang disampaikan.
filum
Echinodermata
berdasarkan
ciri-cirinya
g. Contoh

filum

Echinodermata
h. Manfaat

filum

- Menjawab pertanyaan

filum

Echinodermata

Echinodermata

pada LKS.

berdasarkan ciri-

- Mempresentasikan
LKS

hasil

kelompok
- Melakukan

diskusi

kelompok

sambil

bermain

cirinya

diskusi

3.8.7Mengidentifikasi
contoh
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filum

teka-teki

Echinodermata

silang
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guru
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- Melakukan

post-test

di akhir pertemuan II
siklus II

KD4.8
Menyajikan
data

tentang

perbandingan
kompleksitas
jaringan

4.8.1 Menyajikan data
tentang manfaat
filum Mollusca
dan
Echinodermata
pada
berbagai
aspek kehidupan

penyusun
tubuh hewan
dan perannya
pada berbagai
aspek
kehidupan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA Pangudi Luhur Santo Yusup Yogyakarta

Mata pelajaran

: Biologi Peminatan

Kelas/ Semester

: X / Ganjil

Materi Pokok

: Animalia

Alokasi Waktu

: 6 JP (6 X 45 menit)

Tahun Ajaran

: 2017 / 2018

A. KOMPETENSI INTI :
KI 1 :
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 :
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai) tertanggung jawab, responsif dan pro-aktif, dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.
KI 3 :
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni
budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah
KI 4 :
Menunjukan keterampilan mengolah, menalar, menyaji secara efektif, kreatif, produktif,
kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu
menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar
KD 3.8

Indikator Pencapaian Kompetensi

Menerapkan prinsip 3.8.1Mengidentifikasi ciri-ciri umum filum Mollusca

klasifikasi

untuk

menggolongkan hewan ke
dalam

filum

pengamatan

3.8.2Mengklasifikasikan filum Mollusca berdasarkan
ciri-cirinya

berdasarkan
anatomi

dan

3.8.3Mengidentifikasi contoh hewan filum Mollusca

morfologi serta mengaitkan 3.8.4Menjelaskan
manusia
manfaat dans peranannya
dalam kehidupan

manfaat

3.8.5Mengidentifikasi

filum

ciri-ciri

Mollusca

umum

bagi

filum

Echinodermata
3.8.6Mengklasifikasikan

filum

Echinodermata

berdasarkan ciri-cirinya
3.8.7Mengidentifikasi

contoh

hewan

filum

Echinodermata
3.8.8Menjelaskan manfaat filum Echinodermata bagi
manusia
KD 4.8 Menyajikan data tentang 4.8.1 Menyajikan data tentang peran filum Mollusca
perbandingan kompleksitas

dan

jaringan

kehidupan.

penyusun

tubuh

hewan dan perannya pada
berbagai aspek kehidupan
dalam

bentuk

laporan

tertulis.

106

Echinodermata

pada

berbagai

aspek
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN
3.8.1.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum
filum Mollusca
3.8.2.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengklasifikasikan filum Mollusca
berdasarkan ciri-cirinya
3.8.3.1 Melalui kegiatan bermain teka-teki silang siswa mampu mengidentifikasi contoh
hewan filum Mollusca
3.8.4.1 Melalui kegiatan bermain teka-teki silang siswa mampu menjelaskan manfaat filum
Mollusca
3.8.5.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum
filum Echinodermata
3.8.6.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengklasifikasikan filum
Echinodermata berdasarkan ciri-cirinya
3.8.7.1 Melalui kegiatan bermain teka-teki silang siswa mampu mengidentifikasi contoh
hewan filum Echinodermata
3.8.8.1Melalui kegiatan bermain teka-teki silang siswa mampu menjelaskan manfaat filum
Echinodermata
4.8.1.1 Melalui kegiatan studi literatur siswa mampu menyajikan data tentang peran filum
Mollusca dan Echinodermata pada berbagai aspek kehidupan.
D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Filum Mollusca
a. Ciri – ciri umum filum Mollusca
b. Klasifikasi filum Mollusca berdasarkan ciri-cirinya
c. Contoh filum Mollusca
d. Peran filum Mollusca
2.

Filum Echinodermata
a. Ciri – ciri umum filum Echinodermata
b. Klasifikasi filum Echinodermata berdasarkan ciri-cirinya
c. Contoh filum Echinodermata
d. Peran filum Echinodermata
107
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E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN:
Model

: Belajar sambil bermain

Pendekatan

: Saintifik

Metode

: Tanya jawab, Presentasi, Diskusi, Permainan Teka-Teki Silang (TTS)

E. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR :
Media/Alat : PPT, LKS, Laptop, LCD, TTS (Teka-Teki Silang)
Bahan

: LKS

Sumber

:

Buku :
Prawirohartono Slamet dan Hidayati Sri. 2013. Konsep dan Penerapan Biologi
SMA/MA Kelas X. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

SIKLUS I
PERTEMUAN I (1 JP)
1

Pendahuluan
a. Melakukan

pembukaan

dengan

salam

pembuka untuk memulai pembelajaran
b. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap
(10 menit)

disiplin
c. Memberikan kuisioner minat belajar sebagai
penilaian di awal belajar.
d. Memberikan apersepsi di awal pembelajaran
e. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada
pertemuan yang berlangsung.
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2

Kegiatan Inti

a. Siswa diminta membentuk kelompok yang
terdiri dari 4-5 orang
b. Guru membagikan LKS kepada masing-masing
kelompok
c. Siswa

berdiskusi sambil mengerjakan LKS

( 30 menit )

yang dibagikan oleh guru.
d. Siswa

mempresentasikan

hasil

diskusi

kelompoknya
e. Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar.
3

Penutup

a Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari
b Siswa diminta membaca buku / sumber lain
tentang

materi

yang

pertemuan berikutnya.
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akan

dibahas

pada

(5 menit)
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PERTEMUAN 2 (2 JP)
1

Pendahuluan
a. Melakukan

pembukaan

dengan

salam

pembuka untuk memulai pembelajaran
b. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap

(10 menit)

disiplin
c. Memberikan apersepsi di awal pembelajaran
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada
pertemuan yang berlangsung.
2

Kegiatan Inti

a. Siswa diminta membentuk kelompok yang
terdiri dari 4-5 orang
b. Guru menjelaskan aturan permainan teka-teki
silang
c. Siswa

diajak berdiskusi dan bermain game

teka-teki silang untuk menjawab permasalahan

(55 menit)

yang terkait mengidentifikasi ciri-ciri filum
Echinodermata,

mengklasifikasi

filum

Echinodermata

,mengidentifikasi

contoh

hewan filum Echinodermata dan menjelaskan
peranan/manfaat filum Echinodermata
d. Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberi penguatan dari hasil
permainan teka-teki silang.
3

Penutup

a. Siswa diminta untuk mengerjakan soal posttest
dari materi yang dibahas hari ini.
b. Siswa diminta membaca buku / sumber lain
tentang materi yang akan dibahas pada
pertemuan berikutnya.
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SIKLUS II
PERTEMUAN 1 ( 1 JP)
1.

Pendahuluan

a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka
untuk memulai pembelajaran
b. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap
disiplin

(10 menit)

c. Memberikan apersepsi di awal pembelajaran
d. Menyampaikan

tujuan

pembelajaran

pada

pertemuan yang berlangsung.
2

Kegiatan Inti

a. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok
dengan anggota 4-5 orang.
b. Guru membagikan LKS
c. Siswa

diajak

mengerjakan

untuk
LKS

berdiskusi
untuk

sambil

membahas

permasalahan mengidentifikasi ciri-ciri umum
filum Echinodermata dan mengklasifikasikan

(30 menit)

filum Echinodermata berdasarkan ciri-cirinya
d. Siswa

mempresentasikan

hasil

diskusi

kelompoknya
e. Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberi penguatan pada jawaban
siswa.
3.

Penutup

a. Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari
b. Siswa diminta membaca buku / sumber lain
tentang materi yang akan dibahas pada
pertemuan berikutnya
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PERTEMUAN 2 ( 2 JP)
1

Pendahuluan
a. Melakukan

pembukaan

dengan

salam

pembuka untuk memulai pembelajaran
b. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap
(10 menit)

disiplin
c. Memberikan apersepsi di awal pembelajaran
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada
pertemuan yang berlangsung.
2

Kegiatan Inti

a. Siswa

dibagikan

ke

dalam

beberapa

Kelompok dengan anggota 4-5 orang.
b. Guru menjelaskan aturan permainan teka-teki
silang
c. Siswa diajak berdiskusi dan bermain teka-teki

(50 menit)

silang untuk membahas permasalahan terkait
dengan filum Echinodermata
d. Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar.
3

Penutup

a. Siswa diminta untuk mengerjakan soal posttest
dari materi yang dibahas hari ini.
b. Siswa diminta untuk mengisi kuisioner tentang
minat belajar setelah melakukan permainan
teka-teki silang
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H. PENILAIAN HASIL BELAJAR
1. Lingkup Penilaian
2. Teknik Penilaian

: Sikap dan Pengetahuan

a. Sikap

: observasi dan kuisioner

b. Pengetahuan

: tes tulis (Posttest)

3. Bentuk Instrumen Penilaian
a. Penilaian Sikap

: Lembar observasi dan kuisioner

b. Penilaian Pengetahuan

:

Bentuk

113

soal

posttest

(Pilihan

ganda)
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Lembar Kerja Siswa
Siklus I
Judul

: Animalia (Hewan)

Tujuan

:
1. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum filum Mollusca
2. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengklasifikasikan filum Mollusca berdasarkan ciri-cirinya.

Langkah Kerja:
1. Buatlah kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang !
2. Diskusikanlah bersama teman kelompokmu tentang pertanyaan pada LKS yang telah dibagikan oleh guru selama 15 menit !
3. Presentasikanlah hasil diskusi di depan kelas !
Pertanyaan :

A

B

C
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1.

Berdasarkan ketiga gambar contoh hewan kelas Mollusca di atas
Identifikasikan ciri-ciri umum filum Mollusca ke dalam tabel di bawah ini !
No.

Ciri –ciri umum filum Mollusca

1

2

3

4

5
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2.

Berdasarkan gambar contoh hewan kelas Mollusca di atas
Klasifikasikan filum Mollusca berdasarkan ciri-cirinya ke dalam tabel berikut !
Ciri-ciri

A
Kelas :

B
Kelas:

C
Kelas:

Bentuk
tubuh

Tempat
Tinggal
Reproduksi
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Ciri lainnya

Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
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Lembar Kerja Siswa
Siklus II
Judul

: Animalia (Hewan)

Tujuan

:

1. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum filum Echinodermata
2. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengklasifikasikan filum Echinodermata berdasarkan ciri-cirinya.
Langkah Kerja:
1. Buatlah kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang !
2. Diskusikanlah bersama teman kelompokmu tentang pertanyaan pada LKS yang telah dibagikan oleh guru selama 15 menit !
3. Presentasikanlah hasil diskusi di depan kelas !
Pertanyaan :

B

A

C

D

E
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1. Berdasarkan kelima gambar contoh hewan kelas Echinodermata di atas
Identifikasikan ciri-ciri umum filum Echinodermata ke dalam tabel di bawah ini !
No.

Ciri –ciri umum filum Echinodermata

1

2

3

4

5
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2. Berdasarkan gambar contoh hewan kelas Echinodermata di atas
Klasifikasikan filum Echinodermata berdasarkan ciri-cirinya ke dalam tabel berikut !
Ciri-ciri

A
Kelas :

B
Kelas:

C
Kelas:

Bentuk
tubuh

Alat Gerak
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D
Kelas:

E
Kelas:
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Tempat
tinggal
Reproduksi

Ciri lainnya

Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
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Kisi – Kisi Soal Post Test
Siklus I
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X MIPA / 2

Alokasi Waktu

: 30 Menit

Jumlah Soal

: 20 soal

Jenis Soal

: Pilihan ganda

Materi

: Filum Mollusca

Kompetensi Dasar

:

KD 3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum
berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya
dalam kehidupan

Indikator
3.8.5Mengidentifikasi
pengertian
dan
ciri-ciri
umum
filum Mollusca
3.8.6Mengklasifikasikan
filum
Mollusca
berdasarkan ciricirinya
3.8.7Mengidentifikasi
contoh
hewan
filum Mollusca
3.8.8Menjelaskan
peranan/manfaat
filum Mollusca

Ingatan
(C1)

Pemahaman
(C2)

Soal
Penerapan Analisis
(C3)
(C4)

1

5

2,10, 14

4,6,8,
12,15,19

3, 17, 20

18

7,9,11,13
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Evaluasi
(C5)

Mencipta
(C6)
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SOAL POST TES
SIKLUS I
Nama

:

Presensi

:

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat!

1. Mollusca diartikan sebagai ….
a. Hewan bertubuh lunak
b. Hewan terlindung oleh cangkang
c. Hewan berkaki dikepala
d. Hewan yang berjalan dengan perut
e. Hewan yang kulitnya banyak
ditumbuhi duri
2. Berikut ini yang merupakan klasifikasi
filum Mollusca adalah…
a. Bivalvia,
Gastropoda,
Cephalopoda,
Scaphopoda,
Echinodermata
b. Bivalvia, Gastropoda, Scaphopoda,
Echinodermata, Polyplacophora
c. Bivalvia,
Gastropoda,
Cephalopoda,
Scaphopoda,
Polyplacophora
d. Scaphopoda,
Echinodermata,
Polyplacophora,
Cephalopoda,Gastropoda
e. Bivalvia,
Scaphopoda,
Echinodermata, Polyplacophora,
Cephalopoda
3. Perhatikan contoh hewan berikut
1. Cumi-cumi
2. Sotong
3. Kerang mutiara
4. Gurita
5. Bekicot

Berikut ini yang merupakan anggota
kelas Cephalopoda …..
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 1,3,5
d. 1,2,4
e. 3,4,5
4. Kelas Mollusca berkaki di kepala,
tubuhnya tidak terlindungi cangkang,
beberapa jenis dapat mengeluarkan
tinta …..
a. Bivalvia
b. Gastropoda
c. Cephalopoda
d. Scaphopoda
e. Polyplacophora
5. Perhatikan ciri-ciri berikut !
1. Memiliki tubuh lunak
2. Hewan yang kulitnya banyak
ditumbuhi duri
3. Berjalan dengan menggunakan
perut
4. Tubuhnya terlindung oleh
cangkang
5. Berjalan dengan menggunakan
kaki amburakral
Berikut yang merupakan ciri filum
Mollusca yaitu ……
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,3,4
e. 1,2,5
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6. Kelas Mollusca bertubuh lunak,
berjalan menggunakan perut, dan
tubuhnya terlindung oleh cangkang ….
a. Bivalvia
b. Gastropoda
c. Cephalopoda
d. Scaphopoda
e. Polyplacophora
7. Kerang mutiara merupakan anggota
kelas Bivalvia yang mempunyai peran
…..
a. Sebagai hewan laut penghasil
mutiara yang dijadikan perhiasan
bernilai ekonomi tinggi
b. Sebagai hewan laut yang dapat
menghasilkan tinta hitam bersifat
anti-angiogenic
c. Sebagai inang penghantar cacing
hati
d. Sebagai hewan laut yang dapat
mebantu membersihkan air laut
karena memakan sisa organisme
mati.
e. Sebagai indikator air laut bersih
8. Perhatikan gambar berikut !

dapat digunakan sebagai bahan
kerajinan tangan yang bernilai seni
tinggi …….
a. Keong
b. Kerang
c. Remis
d. Chiton
e. Siput
10. Lapisan terdalam kerang mutiara
tersusun atas kristal-kristal halus
kalsium karbonat yang membentuk
mutiara ….
a. Nakreas
b. Prismatik
c. Periostrakum
d. Mantel
e. Cangkang
11. Limmnae
truncatula
merupakan
anggota kelas Gastropoda dianggap
merugikan karena …..
a. Menjadi parasit bagi hewan lain
b. Menjadi predator bagi hewan lain
c. Menjadi inang perantara cacing
hati
d. Menjadi sumber makanan bagi
gurita
e. Menjadi hewan yang bernilai gizi
tinggi
12. Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan gambar tentukan nama
ilmiah hewan berikut……
a. Asaphis deflorota
b. Terado navalis
c. Mytilus adulis
d. Meleagrina margaretivera
e. Loligo indica
9. Anggota kelas Bivalvia yang memiliki
bagian tubuh berupa cangkok yang

Berdasarkan gambar tentukan nama
ilmiah dari hewan berikut ….
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a. Loligo indica
b. Octopus vulgaris
c. Sepia
d. Vivipara javanica
e. Achatina fulica
13. Anggota kelas Bivalvia yang dapat
dijadikan sebagai bahan makan
bernilai gizi tinggi …
a. Siput
b. Remis
c. Gurita
d. Sotong
e. Bekicot
14. Kelas Mollusca yang mempunyai
cangkang, berkaki pipih seperti kapak,
dan tubuhnya bilateral simetris,….
a. Bivalvia
b. Gastropoda
c. Cephalopoda
d. Scaphopoda
e. Polyplacophora
15. Perhatikan gambar berikut !

4. Kerang pengebor kayu
5. Remis
Anggota kelas Bivalvia, kecuali…..
a. 1,2,5
b. 3,3,4
c. 1,4,5
d. 1,3,5
e. 3,4,5
17. Perhatikan contoh hewan berikut !
1. Siput
2. Bekicot
3. Sotong
4. Keong Gondang
5. Teripang
Berikut ini yang merupakan hewan
kelas Gastrpoda…
a. 1,2,5
b. 2,3,4
c. 1,2,4
d. 3,4,5
e. 1,4,5
18. Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan gambar tentukan nama
ilmiah dari hewan berikut ….
a. Vivipara javanica
b. Limmnae truncatula
c. Melania testudinaria
d. Ampularia ampulacea
e. Achatina fulica
16. Perhatikan contoh hewan berikut !
1. Kerang mutiara
2. Keong gondang
3. Kerang hijau

Berdasarkan ciri-ciri fisiknya hewan
berikut merupakan contoh hewan dari
kelas …….
a. Bivalvia
b. Gastropoda
c. Cephalopoda
d. Scaphopoda
e. Polyplacophora
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19. Perhatikan gambar berikut !
1

Tentukan fungsi bagian tubuh yang
ditunjuk oleh gambar nomor 1 …..
a. Sebagai indra penglihatan untuk
membedakan benda gelap dan
terang
b. Sebagai indra pembau untuk
mendeteksi bau busuk

140

c. Sebagai indra pendengaran untuk
mendeteksi bunyi disekitar
d. Sebagai indra peraba untuk
mengambil makanan
e. Sebagai indra penangkap sinyal
agar mengetahui adanya musuh
20. Hewan kelas Chepalopoda tubuhnya
tidak dilindungi oleh cangkang ,
kecuali …..
a. Cumi-cumi
b. Sotong
c. Gurita
d. Nautilus
e. Sumpil
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Kunci Jawaban Soal Post Tes
Siklus I
1

A

11

B

2

C

12

B

3

D

13

A

4

C

14

A

5

D

15

D

6

B

16

A

7

A

17

C

8

D

18

C

9

B

19

A

10

A

20

D

Penghitungan nilai posttest setiap indvidu siswa adalah sebagai berikut:
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DAFTAR NILAI UJIAN
:
:
:
:
:
:

Satuan Pendidikan
Nama Tes
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Tanggal Tes
SK/KD

SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Post Test Siklus 1
Biologi
X MIPA 2

75

Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan
hewan ke dalam filum berdasarkan pengamatan
anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya
dalam kehidupan
HASIL TES OBJEKTIF

Nomor Absen Siswa

L/P

KKM

SKOR

BENAR

SALAH

SKOR

TES

NILAI

KETERANGAN

ESSAY

1

L

16

4

16

80,0

Tuntas

2

L

18

2

18

90,0

Tuntas

3

P

17

3

17

85,0

Tuntas

4

L

16

4

16

80,0

Tuntas

5

L

14

6

14

70,0

Belum tuntas

6

P

17

3

17

85,0

Tuntas

7

L

16

4

16

80,0

Tuntas

8

L

16

4

16

80,0

Tuntas

9

P

18

2

18

90,0

Tuntas

10

P

18

2

18

90,0

Tuntas

11

L

18

2

18

90,0

Tuntas

12

L

16

4

16

80,0

Tuntas

13

L

17

3

17

85,0

Tuntas

14

L

18

2

18

90,0

Tuntas

15

L

18

2

18

90,0

Tuntas

16

L

15

5

15

75,0

Tuntas

17

L

16

4

16

80,0

Tuntas

18

L

17

3

17

85,0

Tuntas

19

P

18

2

18

90,0

Tuntas

20

L

16

4

16

80,0

Tuntas

21

P

14

6

14

70,0

Belum tuntas

22

L

16

4

16

80,0

Tuntas

23

P

17

3

17

85,0

Tuntas
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24

L

16

4

16

80,0

Tuntas

25

P

17

3

17

85,0

Tuntas

26

L

18

2

18

90,0

Tuntas

27

P

15

5

15

75,0

Tuntas

28

L

16

4

16

80,0

Tuntas

- Jumlah peserta test =

28

Jumlah Nilai =

464

0

2320

- Jumlah yang tuntas =

26

Nilai Terendah =

14,00

0,00

70,00

- Jumlah yang belum tuntas =

2

Nilai Tertinggi =

18,00

0,00

90,00

- Persentase peserta tuntas =

92,9

Rata-rata =

16,57

#DIV/0!

82,86

Standar Deviasi =

1,20

#DIV/0!

6,00

- Persentase peserta belum tuntas =

7,1
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Kisi – Kisi Soal Post Test
Siklus II
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur St. Yusup Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X MIPA / 2

Alokasi Waktu

: 30 Menit

Jumlah Soal

: 20 Soal

Jenis Soal

: Pilihan Ganda

Materi

: Fillum Echinodermata

Kompetensi Dasar

:

KD 3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum
berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya
dalam kehidupan.
Indikator
Ingatan
(C1)

Pemahaman
(C2)

3.8.1 Mengidentifikasi
pengertian dan ciri-ciri
umum
filum
Echinodermata
3.8.2
Mengklasifikasikan
filum Echinodermata
berdasarkan
ciricirinya
3.8.3 Mengidentifikasi
contoh hewan filum
Echinodermata

4,15 & 6

3.8.4
Menjelaskan
peranan filum/manfaat
Echinodermata bagi
manusia

8,14,17

Soal
Penerapan
(C3)

20

Analisis
(C4)

10

5,7,
16

1,2,12,13,
4,18,19
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3,9,11

Evaluasi
(C5)

Ciptaan
(C6)
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Soal Post Tes
Siklus II
Nama

:

Presensi

:

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat!

1. Berikut ini yang merupakan klasifikasi
filum Echinodermata adalah…
a. Asteroidea, Echinoidea, Ophiuridea,
Holothuroidea, dan Crinoidea
b. Asteroidea, Echinoidea, Annelida,
Ophiuridea, dan Crinoidea,
c. Asteroidea, Echinoidea, Annelida,
Holothuroidea, dan Cephalopoda
d. Cephalopoda,
Ophiuridea,
Holothuroidea, Echinoidea dan
Crinoidea
e. Echinoidea,
Ophiuridea,
Holothuroidea, Cephalopoda dan
Crinoidea
2. Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan gambar tentukan nama
ilmiah dari hewan di atas …..
a. Tripneustes gratilla
b. Dendraster sp.
c. Diadema setosum
d. Thyone briareus
e. Asterias forberi
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3. Perhatikan gambar berikut ini !

Berdasarkan ciri-ciri fisiknya hewan
berikut ini merupakan salah satu contoh
dari kelas ….
a. Asteroidea
b. Echinoidea
c. Ophiuridea
d. Holothuroidea
e. Crinoidea
4. Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan gambar tentukan nama
ilmiah dari hewan berikut……
a. Tripneustes gratilla
b. Dendraster sp.
c. Diadema setosum
d. Thyone briareus
e. Asterias forberi
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5. Kelas pada filum Echinodermata kelas
yang paling primitif dan memiliki
jumlah spesies paling sedikit ,yaitu …
a. Asteroidea
b. Echinoidea
c. Ophiuridea
d. Holothuroidea
e. Crinoidea
6. Bulu
babi
adalah
contoh
Echinodermata dari kelas …
a. Asteroidea
b. Echinoidea
c. Ophiuridea
d. Holothuroidea
e. Crinoidea
7. Hewan dari filum Echinodermata yang
memiliki pergerakan paling cepat
karena memiliki lengan yang panjang
….
a. Lili laut
b. Bintang ular laut
c. Teripang
d. Bulu babi
e. Bintang laut
8. Hewan kelas Holothuroidae memiliki
nilai ekonomis tinggi dan dapat diolah
menjadi kerupuk ….
a. Lili laut
b. Bintang ular laut
c. Teripang
d. Bulu babi
e. Landak laut
9. Perhatikan contoh hewan berikut !
1. Bulu babi
2. Lili laut
3. Bintang laut
4. Dolar pasir
5. Landak laut
Berikut ini yang merupakan anggota
kelas Echinoidea …..
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a. 1,2,3
b. 1,5,3
c. 3,4,5
d. 1,4,5
e. 2,4,5
10. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Kulitnya banyak ditumbuhi duri
2. Bergerak lambat dengan kaki
ambulakral
3. Memiliki cangkang
4. Memiliki tubuh yang lunak
5. Umumnya
memiliki
lengan
sebanyak kelipatan lima
Yang
merupakan
ciri
filum
Echinodermata yaitu ….
a. 1,3,5
b. 1,4,5
c. 1,2,5
d. 2,3,4
e. 1,3,4
11. Perhatikan contoh hewan berikut !
1. Lili laut bertangkai
2. Lili laut tidak bertangkai
3. Bintang laut
4. Bintang ular laut
5. Bulu babi
Yang merupakan anggota kelas
Crinoidea …….
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 4 dan 5
e. 2 dan 5
12. Kelas Echinodermata berbentuk bulat
panjang contohnya teripang atau
mentimun laut …
a. Asteroidea
b. Echinoidea
c. Ophiuridea
d. Holothuroidea
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e. Crinoidea
13. Kelas Echinodermata yang dilengkapi
lima buah lengan bersifat fleksibel dan
mudah putus contoh bintang ular laut
a. Asteroidea
b. Echinoidea
c. Ophiuridea
d. Holothuroidea
e. Crinoidea
14. Salah satu manfaat Echinodermata bagi
ekosistem laut ….
a. Sebagai sumber makan yang
mengandung protein tinggi dan
dapat dioleh sebagai kerupuk
b. Menghasilkan mutiara dan dapat
dijadikan sebagai perhiasan yang
bernilai ekonomi tinggi.
c. Dapat berperan dalam membantu
kebersihan air laut dan pantai
karena memakan sisa organisme
mati baik siswa hewan maupun
tumbuhan.
d. Berperan sebagai indikator air laut
bersih
e. Lapisan lendir pada tubuh bintang
ular laut dapat digunakan sebagai
obat asma dan radang sendi
15. Salah satu contoh hewan dari kelas
Echinodea dengan tubuh berbentuk
seperti koin…..
a Dolar pasir
b Teripang
c Bintang ular laut
d Lili laut
e Bintang laut
16. Kantong berdinding elastis yang
terletak di permukaan dorsal tubuh
bintang laut dan memiliki fungsi lain
yakni sebagai alat gerak……
a. Ampula
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b. Madreporit
c. Pinula
d. Sirri
e. Pluteus
17. Lapisan lendir pada tubuh bintang laut
berduri dapat digunakan sebagai obat
…..
a. Sebagai obat sakit telinga
b. Sebagai obat gatal-gatal
c. Sebagai obat sakit mata
d. Sebagai obat kanker hati
e. Sebagai obat asma dan radang sendi
18. Hewan anggota kelas Asteroidea
bernapas dengan menggunakan papula
dan kaki ambulakral yang terdiri atas
jaringan tipis dan elastis ………
a. Lili laut
b. Bintang ular laut
c. Teripang
d. Bulu babi
e. Bintang laut
19. Kelas ini mempunyai ciri tubuhnya
bulat setengah lingkaran dengan duri
yang tumbuh di seluruh permukaan
tubuh, dan tidak mempunyai lengan ....
a. Asteroidea
b. Echinoidea
c. Ophiuridea
d. Holothuroidea
e. Crinoidea
20. Echinodermata diartikan sebagai ….
a. Hewan kulitnya banyak ditumbuhi
duri
b. Hewan yang banyak ditumbuhi
rambut
c. Hewan yang mempunyai kaki
ambulakral
d. Hewan bertubuh lunak
e. Hewan yang mempunyai banyak
lengan
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Kunci Jawaban Soal Post Tes
Siklus II
1

A

11

A

2

D

12

D

3

A

13

C

4

A

14

C

5

E

15

A

6

B

16

A

7

B

17

E

8

C

18

E

9

D

19

B

10

C

20

A

Penghitungan nilai posttest setiap indvidu siswa adalah sebagai berikut:
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DAFTAR NILAI UJIAN
: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: Post-Test Siklus 2
: Biologi
: X MIPA 2
:
:Menerapkan
prinsip
klasifikasi
untuk
menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan
pengamatan anatomi dan morfologi serta
mengaitkan peranannya dalam kehidupan

Satuan Pendidikan
Nama Tes
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Tanggal Tes
SK/KD

HASIL TES OBJEKTIF
Nomor Absen Siswa

L/P

KKM

75

SKOR

BENAR

SALAH

SKOR

TES

NILAI

KET

ESSAY

1

L

18

2

18

90,0

Tuntas

2

L

20

0

20

100,0

Tuntas

3

P

18

2

18

90,0

Tuntas

4

L

19

1

19

95,0

Tuntas

5

L

19

1

19

95,0

Tuntas

6

P

20

0

20

100,0

Tuntas

7

L

19

1

19

95,0

Tuntas

8

L

18

2

18

90,0

Tuntas

9

P

20

0

20

100,0

Tuntas

10

P

20

0

20

100,0

Tuntas

11

L

20

0

20

100,0

Tuntas

12

L

19

1

19

95,0

Tuntas

13

L

18

2

18

90,0

Tuntas

14

L

19

1

19

95,0

Tuntas

15

L

20

0

20

100,0

Tuntas

16

L

18

2

18

90,0

Tuntas

17

L

19

1

19

95,0

Tuntas

18

L

18

2

18

90,0

Tuntas

19

P

20

0

20

100,0

Tuntas

20

L

19

1

19

95,0

Tuntas

21

P

19

1

19

95,0

Tuntas

22

L

17

3

17

85,0

Tuntas

23

P

17

3

17

85,0

Tuntas
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24

L

18

2

18

90,0

Tuntas

25

P

20

0

20

100,0

Tuntas

26

L

20

0

20

100,0

Tuntas

27

P

20

0

20

100,0

Tuntas

28

L

19

1

19

95,0

Tuntas

- Jumlah peserta test =

28

Jumlah Nilai =

531

0

2655

- Jumlah yang tuntas =

28

Nilai Terendah =

17,00

0,00

85,00

- Jumlah yang belum tuntas =

0

Nilai Tertinggi =

20,00

0,00

100,00

- Persentase peserta tuntas =

100,0

Rata-rata =

18,96

#DIV/0!

94,82

0,96

#DIV/0!

4,81

- Persentase peserta belum tuntas
=

0,0

Standar Deviasi =
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TEKA-TEKI SILANG SIKLUS I
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.

165

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pertanyaan Teka-Teki Silang
Siklus I
Mendatar
3.

4.

Anggota kelas Bivalvia yang berperan sebagai penghasil mutiara yang dapat dijadikan perhiasan
Nama ilmiah dari hewan di gambar

5.

Lapisan terdalam kerang mutiara tersusun atas kristal-kristal halus kalsium karbonat yang
membentuk mutiara
7. Kelas Mollusca yang mempunyai cangkang, berkaki pipih seperti kapak, dan tubuhnya bilateral
simetris
9. Hewan kelas Chepalopoda tubuhnya tidak dilindungi oleh cangkang
12. Kelas Mollusca bertubuh lunak, berjalan menggunakan perut, dan tubuhnya terlindung oleh
cangkang
14. Contoh hewan anggota kelas Bivalvia mempunyai cangkang yang kuat dan simetris, bentuk
cangkang agak bundar atau memanjang
15. Fungsi sepasang tentakel panjang pada bagian wajah Bekicot

Menurun
Anggota kelas Gastropoda yang dianggap merugikan karena menjadi inang perantara cacing hati
2. Nama ilmiah hewan pada gambar
1.

Anggota kelas Bivalvia yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan bernilai gizi tinggi
8. Anggota kelas Chepalopoda yang dapat mengeluarkan tinta hitam dari tubuhnya
10. Nama ilmiah dari hewan di gambar
6.

Anggota kelas Bivalvia yang memiliki bagian tubuh berupa cangkok yang dapat digunakan sebagai
bahan kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi
13. Kelas Mollusca berkaki di kepala, tubuhnya tidak terlindungi cangkang, beberapa jenis dapat
mengeluarkan tinta
11.
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KUNCI JAWABAN TEKA-TEKI SILANG
SIKLUS I
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TEKA-TEKI SILANG SIKLUS II
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
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Pertanyaan Teka-Teki Silang
Siklus II
Mendatar
1.
5.
7.
10.
11.
12.
13.

Hewan anggota kelas Asteroidea bernapas dengan menggunakan papula dan kaki ambulakral yang
terdiri atas jaringan tipis dan elastis
Kelas ini memiliki contoh anggota berupa Bintang laut
Dapat berperan dalam membantu kebersihan air laut dan pantai karena memakan sisa organisme
mati baik siswa hewan maupun tumbuhan
Kelas ini mempunyai ciri tubuhnya bulat setengah lingkaran dengan duri yang tumbuh di seluruh
permukaan tubuh, dan tidak mempunyai lengan contohnya Bulu babi, Dolar pasir, dan Landak laut
Hewan dari filum Echinodermata yang memiliki pergerakan paling cepat karena memiliki lengan
yang panjang
Hewan kelas Holothuroidae memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat diolah menjadi kerupuk
Anggota kelas Echinoidea memiliki tubuh berbentuk seperti koin

Menurun
2.

Nama ilmiah hewan pada gambar

3.
4.

Lapisan pada tubuh bintang laut berduri yang dapat digunakan sebai obat asma dan radang sendi
Kelas Echinodermata yang dilengkapi lima buah lengan bersifat fleksibel dan mudah putus contoh
Bintang ular laut
Kantong berdinding elastis yang terletak di permukaan dorsal tubuh bintang laut dan memiliki fungsi
lain yakni sebagai alat gerak
Nama ilmiah hewan pada gambar

5.
6.

8.
9.

Kelas pada filum Echinodermata paling primitif, memiliki jumlah spesies paling sedikit, dengan
anggota Lili laut bertangkai dan Lili laut tidak bertangkai
Kelas Echinodermata berbentuk bulat panjang contohnya Teripang atau Mentimun laut
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KUNCI JAWABAN TEKA-TEKI SILANG
SIKLUS II
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Kisi – Kisi Minat Belajar Siswa
Siklus I
Aspek

Minat

Indikator

Pernyataan

Pernyataan

Positif

Negatif

1

17

terhadap

2

4

Perhatian siswa terhadap penjelasan

3

20

19

13

yang

6

7

Menggunakan buku atau sumber lain

14

9

10

5

12

11

18

16

15

8

Persiapan siswa untuk pembelajaran
Biologi di kelas
Perasaan

senang

siswa

pelajaran Biologi

guru
Mengerjakan tugas yang diberikan
guru dengan baik dan bertanggung
jawab
Keterlibatan siswa Menanggapi
dalam

penjelasan

kegiatan diberikan guru saat pelajaran

pembelajaran

dalam mengerjakan tugas atau sebagai
bahan untuk belajar
Mengikuti pelajaran Biologi dengan
aktif dan fokus
Mencatat hal-hal penting yang telah
disampaikan oleh guru
Memiliki

rasa

tanggung

jawab

terhadap kegiatan pembelajaran di
kelas
Kepuasaan terhadap hasil belajar yang
dicapai
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Kuisioner Awal Minat Siswa
Siklus I
Nama

:

No.Absen

:

Petunjuk
Berilah tanda centang pada kolom jawaban yang sesuai !
No

Pernyataan
SS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17

Saya belajar di rumah sebelum mengikuti
pelajaran Biologi di kelas
Saya senang mengikuti pelajaran Biologi
Saya memperhatikan penjelasan guru maupun
dengan baik saat pelajaran Biologi
Saya merasa bosan mengikuti pelajaran Biologi
Saya mengobrol dengan teman ketika pelajaran
Biologi di kelas
Saya sering mengemukakan pendapat saat
pelajaran Biologi di kelas
Saya diam saja saat proses pembelajaran Biologi
Saya kecewa dengan hasil belajar Biologi yang
saya peroleh
Saat diberikan tugas oleh guru saya sering
mengisi jawaban tanpa menggunakan buku paket
dan sumber lain saat pelajaran Biologi
Saya aktif dalam diskusi kelompok
Buku catatan saya sering kosong saat pelajaran
Biologi
Saya selalu mencatat hal-hal peting
yang
diberikan oleh guru saat pelajaran Biologi
Saya mengabaikan tugas yang diberikan oleh
guru Biologi
Saya selalu menggunakan buku paket atau
sumber lain sebagai bahan dalam pembelajaran
Biologi
Saya puas dengan hasil belajar Biologi yang saya
peroleh
Saya acuh tak acuh saat mengikuti pelajaran
Biologi di kelas
Saya jarang membawa buku paket maupun buku
tulis Biologi saat pelajaran Biologi
174

Keterangan
S
R
TS

STS
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18

19
20

Saat diberikan tugas oleh guru Biologi saya
mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan
penuh tanggung jawab
Saya serius mengerjakan tugas pelajaran Biologi
yang diberikan
Saat pelajaran Biologi berlangsung saya sering
memperhatikan hal-hal lain diluar pelajaran
Biologi

Keterangan :
SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

R

: Ragu-Ragu

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju
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Hasil Analisis Kuisioner Minat Siswa
Siklus I
Kode

Skor Tiap Nomor Soal

Total

%

Keterangan

Siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01

4

4

4

3

4

2

3

3

2

2

4

3

4

3

3

2

2

2

2

2

52

52

Sedang

02

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

2

3

3

1

1

1

1

1

45

45

Rendah

03

2

3

3

2

2

3

2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

1

2

2

1

42

42

Rendah

04

3

4

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

60

60

Sedang

05

3

2

2

2

2

3

4

4

3

3

4

2

3

3

4

2

4

4

4

4

62

62

Sedang

06

4

4

4

3

2

3

1

3

3

3

1

3

3

1

3

2

3

1

1

2

50

50

Rendah

07

3

4

4

3

3

1

1

2

1

4

2

5

4

4

3

5

4

2

2

3

60

60

Sedang

08

1

4

4

3

2

2

3

4

5

3

2

1

2

5

3

3

2

2

2

2

55

55

Sedang

09

4

3

5

4

3

4

3

3

4

5

5

5

5

5

4

4

3

4

4

3

80

80

Tinggi

10

3

4

5

3

3

3

2

4

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

3

3

60

60

Sedang

11

3

4

4

1

3

3

3

3

3

2

5

5

3

3

2

5

5

3

3

5

66

66

Sedang

12

4

4

2

3

3

3

2

3

3

1

3

4

3

1

3

3

1

1

1

1

49

49

Rendah

13

3

4

4

3

2

4

3

5

1

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

47

47

Rendah

14

2

3

4

3

2

3

3

2

4

3

4

4

3

3

2

2

3

4

4

3

61

61

Sedang

15

1

3

4

3

3

3

4

4

4

1

4

2

1

4

4

5

4

4

4

3

65

65

Sedang

16

1

4

3

1

3

2

3

3

5

2

4

3

5

3

2

3

5

3

1

3

59

59

Sedang

17

3

4

3

3

3

3

3

2

3

2

2

3

2

4

3

3

3

2

2

3

56

56

Sedang

18

2

4

4

2

3

2

4

3

3

1

4

4

2

3

3

3

2

2

2

3

56

56

Sedang

180

Skor
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19

1

4

4

3

3

2

2

2

4

3

3

4

4

4

2

2

4

4

4

3

62

62

Sedang

20

4

4

3

2

3

2

1

2

3

2

4

4

1

3

2

4

1

2

2

2

52

52

Sedang

21

3

4

4

4

2

3

3

2

4

4

4

5

4

5

2

4

5

4

4

2

72

72

Tinggi

22

3

3

4

4

3

2

2

2

5

4

4

4

4

4

3

4

5

4

4

3

69

69

Tinggi

23

2

4

4

3

3

2

4

3

4

4

2

4

3

4

3

4

4

3

3

3

66

66

Sedang

24

4

3

4

1

2

2

2

2

5

3

1

4

2

5

3

2

5

1

1

3

55

55

Sedang

25

4

5

4

2

3

4

4

3

4

4

4

4

4

5

3

4

5

4

4

3

77

77

Tinggi

26

2

4

4

1

3

2

2

2

3

3

4

3

5

4

3

1

5

1

1

4

59

59

Sedang

27

4

5

5

5

4

3

4

3

3

4

5

5

5

2

3

5

4

2

1

4

76

76

Tinggi

28

1

3

2

3

2

2

1

2

5

3

1

4

3

3

3

3

3

3

1

2

50

50

Rendah

% Kelas Kategori Tinggi

17,86 %

% Kelas Kategori Sedang

60,71 %

% Kelas Kategori Rendah

21,43 %

Total % Kelas Kategori Minimal Tinggi

17,86%
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Kisi – Kisi Minat Belajar Siswa
Siklus II
Aspek

Minat

Indikator

Pernyataan

Pernyataan

Positif

Negatif

mengikuti

1

10

Perhatian siswa terhadap penjelasan

3

7

14

18

2

8

dan

12

17

Media teka-teki silang meningkatkan

13

15

5

16

11

4

6

20

9

19

Persiapan

siswa

untuk

pelajaran Biologi

guru maupun teman
Kesungguhan

siswa

dalam

mengerjakan tugas yang diberikan
Ketertarikan

Perasaan

senang

terhadap

media

terhadap

permainan edukatif teka-teki silang

permainan edukatif dan materinya
teka-teki silang

Membangun

kerja

sama

kekompakan dalam kelompok

semangat belajar siswa
Media permainan edukatif teka-teki
silang menarik dan jelas
Keterlibatan siswa Mengikuti
dalam

dengan

aktif

jalannya

kegiatan permainan edukatif teka-teki silang

pembelajaran

Mengemukakan

pendapat

dalam

diskusi maupun saat proses permainan
di kelompok
Kepuasaan terhadap hasil belajar yang
dicapai
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Kuisioner Akhir Minat Siswa
Siklus II
Nama

:

No.Absen

:

Petunjuk
Berilah tanda centang pada kolom jawaban yang sesuai !
No.

Pernyataan
SS

1
2

3

4
5
6

7

8

9

10
11
12

13

Saya belajar di rumah sebelum mengikuti
pelajaran Biologi di kelas
Saya merasa senang saat pembelajaran di kelas
menggunakan media permainan edukatif teka-teki
silang
Saya memperhatikan penjelasan guru maupun
dengan baik saat pelajaran Biologi terkait materi
Animalia
Saya membiarkan anggota kelompok bekerja
sendiri saat permainan edukatif teka-teki silang
Model
pembelajaran
Biologi
dengan
menggunakan permainan teka-teki silang menarik
Saya menyampaikan pendapat dalam diskusi
elompok maupun dalam permainan teka-teki
silang terkait materi Animalia
Saat pelajaran Biologi berlangsung saya sering
memperhatikan hal-hal lain diluar pelajaran
Biologi
Saya merasa bosan saat pembelajaran di kelas
menggunakan media permainan edukatif teka-teki
silang
Saya kecewa dengan hasil belajar berkaitan
dengan materi Animalia yang saya peroleh lewat
permainan edukatif teka-teki silang
Saya jarang membawa buku paket maupun buku
tulis Biologi saat pelajaran Biologi
Saya aktif mengikuti jalannya permainan teka-teki
silang saat pelajaran.
Saya bekerja sama dan kompak dalam kelompok
saat permainan edukatif teka-teki silang
berlangsung
Saya bersemangat saat pelajaran Biologi dilakukan
dengan media teka-teki silang
183

Keterangan
S
R
TS

STS
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14
15
16
17

18
19

20

Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan
guru dengan baik terkait materi Animalia
Saya merasa media permainan teka-teki silang
terkesan biasa saja
Saya merasa bingung dalam proses pelaksanaan
permainan edukatif teka-teki silang
Saat permainan teka-teki silang berlangsung,
anggota kelompok bekerja secara individu tanpa
adanya kerja sama
Saya sering mengabaikan tugas yang diberikan
oleh guru terkait materi Animalia
Saya puas dengan hasil belajar berkaitan dengan
materi Animalia yang saya peroleh lewat
permainan edukatif teka-teki silang
Saya memilih diam ketika permainan teka-teki
silang dan diskusi kelompok berlangsung

Keterangan :
SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

R

: Ragu-Ragu

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju
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Rubrik Penilaian Lembar Kuisioner Minat Belajar
Untuk mengetahui persentase minat belajar siswa secara individu, data dianalisis
menggunakan perhitungan respon minat belajar siswa tiap individu, yaitu dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:

( )

Setelah diketahui minat siswa, kemudian dikategorikan sesuai dengan tabel berikut:
Tabel 3.5 Kategori Minat Siswa
Persentase yang Diperoleh
20 ≤ q < 35
36 ≤ q < 51
52 ≤ q < 67
68 ≤ q < 83
84 ≤ q < 100

Keterangan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi
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Hasil Analisis Kuisioner Minat Siswa
Siklus II
Kode

Skor Tiap Nomor Soal

Total

%

Keterangan

Siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01

4

4

4

5

4

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

5

4

4

5

88

88

Sangat tinggi

02

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

4

4

4

4

4

84

84

Sangat tinggi

03

3

5

4

3

5

5

3

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

86

86

Sangat tinggi

04

3

5

5

5

5

5

3

4

2

1

5

4

5

4

4

3

4

4

4

3

78

78

Tinggi

05

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

3

3

4

4

3

4

74

74

Tinggi

06

3

4

4

4

4

3

2

4

4

4

4

5

4

5

4

4

5

4

4

4

79

79

Tinggi

07

3

5

4

4

4

3

4

5

4

3

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

80

80

Tinggi

08

1

4

4

4

4

4

4

4

5

1

4

3

3

4

3

3

3

4

4

5

71

71

Tinggi

09

3

5

4

4

5

4

3

4

3

3

5

5

5

4

3

4

3

4

4

5

77

77

Tinggi

10

2

4

4

3

5

4

3

4

4

4

3

4

5

4

4

4

4

4

4

4

77

77

Tinggi

11

3

4

4

4

4

5

3

4

4

5

4

5

4

4

3

3

4

5

4

4

80

80

Tinggi

12

3

5

4

4

5

5

4

4

3

5

4

5

5

4

4

5

3

4

4

5

85

85

Sangat tinggi

13

4

5

5

5

5

5

5

5

4

2

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

90

90

Sangat tinggi

14

4

4

4

5

4

4

3

5

5

4

4

3

4

4

3

2

3

4

4

5

76

76

Tinggi

15

3

5

4

4

4

3

4

5

5

4

4

4

4

5

4

4

5

5

5

5

86

86

Sangat tinggi

16

5

3

3

5

4

3

3

4

4

5

3

4

3

2

5

4

5

4

3

5

85

85

Sangat tinggi

17

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

79

79

Tinggi

18

3

5

4

4

4

4

3

4

4

2

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

80

80

Tinggi
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19

3

4

4

4

4

3

2

5

4

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

2

71

71

Tinggi

20

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

77

77

Tinggi

21

3

4

4

4

4

5

2

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

81

81

Tinggi

22

2

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

5

5

3

4

76

76

Tinggi

23

2

5

4

5

5

5

4

4

3

5

4

5

5

3

3

4

3

4

4

5

77

77

Tinggi

24

4

4

5

4

5

4

4

5

4

5

3

4

4

4

3

3

5

5

4

4

81

81

Tinggi

25

4

4

4

5

4

4

4

4

5

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

85

85

Sangat tinggi

26

4

5

5

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

84

84

Sangat tinggi

27

3

5

4

5

5

4

3

5

5

4

5

5

5

4

4

5

5

5

4

5

90

90

Sangat tinggi

28

2

4

3

4

5

4

3

4

4

2

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

74

74

Tinggi

% Kelas Kategori Tinggi

64,3 %

% Kelas Kategori Sangat Tinggi

35,7 %

Total % Kelas Minimal Sangat Tinggi

100%
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI
Aspek
Kesiapan siswa
Perhatian Siswa
Perasaaan Senang
Kerja Sama
Keaktifan Siswa

Menghargai

Jujur
Tanggung Jawab

Antusias

Indikator Pernyataan
Persiapan siswa sebelum mengikuti proses
pembelajaran
Perhatian siswa terhadap penjelasan guru
Perasaan senang ketika mengikuti proses
pembelajaran
Kerja sama siswa di dalam kelompok
terutama saat diskusi dan game berlangsung
Keaktifan siswa mencari dan menemukan
jawaban atas pertanyaan selama diskusi dan
game berlangsung
Keaktifaan
siswa
dalam
berdiskusi
kelompok
Rasa hormat terhadap guru
Rasa menghargai siswa terhadap teman atau
kelompok yang memberikan pendapat
Mengerjakan posttest tanpa bertanya kepada
teman
Fokus dan hanya melakukan hal-hal yang
berkaitan atau mendukung proses
pembelajaran
Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung
jawab
Antusias siswa ketika berkumpul dengan
kelompoknya
Antusias siswa saat melakukan permainan
edukatif teka-teki silang
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Nomor Pernyataan
1
2, 10, & 15
7
5

6
8
12
13
9
11

14
3
4
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Lembar Observasi Ranah Afektif Siswa
Siklus I
Kelas / Semester

:

Hari / tanggal

:

Materi

:

Petunjuk
Berilah tanda centang pada skor yang sesuai dengan pengamatan anda !
No.

Aspek yang diamati
1

1

Siswa mempersiapkan diri sebelum mengikuti proses
pembelajaran

2

Siswa memperhatikan penjelasan guru

3

Siswa antusias ketika berkumpul dengan kelompoknya

4

Siswa antusias saat melakukan permainan edukatif
teka-teki silang

5

Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan kompak
saat melakukan permainan edukatif teka-teki silang

6

Siswa aktif mencari jawaban dari buku paket atau
sumber lain siswa bertanya jika mengalami kesulitan
atau merasa tidak jelas

7

Siswa terlihat senang saat proses pembelajaran
berlangsung

8

Siswa mampu berdiskusi dengan baik dalam
kelompoknya saat melakukan permainan edukatif tekateki silang

9

Siswa mengerjakan posttest tanpa bertanya kepada
teman

10

Siswa bertanya pada guru atau teman ketika merasa
kurang jelas dengan materi

11

Siswa fokus dan hanya melakukan hal-hal yang
berkaitan atau mendukung proses pembelajaran

12

Siswa menghormati guru

13

Siswa menerima pendapat dari siswa lain dengan baik

14

Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik

15

Siswa jarang ijin meninggalkan kelas
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2

Skor
3

4

5
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Yogyarakarta,

2018

Observer
(

)

Petunjuk Skoring :
Skor
1
2
3
4
5

Keterangan
Sangat tidak baik
Tidak baik
Cukup
Baik
Sangat baik

Kriteria Penskoring :
Skor 1 (sangat tidak baik)

: jika 20% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 2 (tidak baik)

: jika 20-39% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 3 (cukup)

: jika 40-59% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 4 (baik)

: jika 60-79% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 5 (sangat baik)

: jika 80-100% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Lembar Observasi Ranah Afektif Siswa
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Siklus II
Kelas / Semester

:

Hari / tanggal

:

Materi

:

Petunjuk
Berilah tanda centang pada skor yang sesuai dengan pengamatan anda !
No.

Aspek yang diamati
1

1

Siswa mempersiapkan diri sebelum mengikuti proses
pembelajaran

2

Siswa memperhatikan penjelasan guru

3

Siswa antusias ketika berkumpul dengan kelompoknya

4

Siswa antusias saat melakukan permainan edukatif
teka-teki silang

5

Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan kompak
saat melakukan permainan edukatif teka-teki silang

6

Siswa aktif mencari jawaban dari buku paket atau
sumber lain siswa bertanya jika mengalami kesulitan
atau merasa tidak jelas

7

Siswa terlihat senang saat proses pembelajaran
berlangsung

8

Siswa aktif berdiskusi dalam kelompoknya saat
melakukan permainan edukatif teka-teki silang

9

Siswa mengerjakan posttest tanpa bertanya kepada
teman

10

Siswa bertanya pada guru atau teman ketika merasa
kurang jelas dengan materi

11

Siswa fokus dan hanya melakukan hal-hal yang
berkaitan atau mendukung proses pembelajaran

12

Siswa menghormati guru

13

Siswa menerima pendapat dari siswa lain dengan baik

14

Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik

15

Siswa jarang ijin meninggalkan kelas
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Observer
(

)

Petunjuk Skoring :
Skor
1
2
3
4
5

Keterangan
Sangat tidak baik
Tidak baik
Cukup
Baik
Sangat baik

Kriteria Penskoring :
Skor 1 (sangat tidak baik)

: jika 20% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 2 (tidak baik)

: jika 20-39% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 3 (cukup)

: jika 40-59% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 4 (baik)

: jika 60-79% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Skor 5 (sangat baik)

: jika 80-100% peserta didik di kelas melakukan aspek yang diamati

Rubrik Penilaian Lembar Observasi
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Persentase skor hasil observasi di hitung dengan rumus:

Keterangan :
q= persentase skor hasil observasi aktivitas siswa
r= jumlah keseluruhan skor yang diperoleh siswa
t= skor maksimal
Tabel. 3.3 Kriteria Hasil Persentase Observasi Aspek Afektif Siswa
Persentase yang Diperoleh

Keterangan

20 ≤ q < 35

Sangat rendah

36 ≤ q < 51

Rendah

52 ≤ q < 67

Sedang

68 ≤ q < 83

Tinggi

84 ≤ q < 100

Sangat tinggi
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Hasil Analisis Observasi Ranah Afektif Siswa
Siklus I
Observer
1

1
3

2
3

3
3

4
4

5
4

2

3

4

5

5

5

Skor Tiap Nomor Pertanyaan
6
7
8
9
10 11
5
4
4
3
3
3
5

5

4

4

5

Rata-Rata Skor Observer 1 dan 2
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4

13
4

14
4

15
4

Skor
Total
55

Presentase
(%)
73,3

Keterangan

12
4
3

5

5

4

66

88

60,5

80,65

Sangat
Tinggi
Tinggi

Tinggi
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Hasil Analisis Observasi Ranah Afektif Siswa
Siklus II
Observer
1

1
3

2
3

3
4

4
4

5
5

2

3

5

4

5

5

Skor Tiap Nomor Pertanyaan
6
7
8
9
10 11
5
4
5
5
3
3
5

5

5

5

3

Rata-Rata Skor Observer 1 dan 2
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4

13
4

14
4

15
4

Skor
Total
60

Presentase
(%)
80

Keterangan

12
4
4

5

5

5

68

90,7

64

85,35%

Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi

Tinggi
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