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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang ada di
SMP BOPKRI 3 Yogyakarta pada materi sistem pencernaan manusia.
Sebanyak 30% siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Sedangkan 70% siswa masih dalam kategori belum mencapai KKM.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL) pada
materi sistem pencernaan manusia.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK)
dengan memberikan tindakan dalam dua siklus pembelajaran yang
masing-masing terdiri dari dua kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Agustus dan September 2018. Subyek penelitiannya adalah 26
siswa kelas VIII A SMP BOPKRI 3 Yogyakarta. Hasil motivasi belajar
diukur menggunakan kuesioner motivasi awal dan motivasi akhir. Hasil
belajar kognitif siswa diukur menggunakan test siklus I dan test siklus II.
Hasil belajar afektif diukur menggunakan lembar observasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model PBL dapat
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dimana rata-rata hasil belajar
pada siklus I sebesar 61,15 meningkat menjadi 76,35 pada siklus II.
Persentase siswa yang mencapai KKM sebesar 46,2% pada siklus I dan
meningkat menjadi 73,1% pada siklus II. Hasil belajar afektif siswa pada
siklus I dan siklus II termasuk tinggi dengan pencapaian 100%. Hasil
kuesioner motivasi menunjukkan peningkatan sebesar 31% termasuk
kategori tinggi dan 69% termasuk kategori sedang sebelum dilaksanakan
siklus I. Mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 73% termasuk
kategori tinggi dan 26% termasuk kategori sedang. Kesimpulan yang
diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran
problem based learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa pada materi sistem pencernaan manusia di kelas VIII A SMP
BOPKRI 3 Yogyakarta.
Kata kunci:

problem based learning, motivasi belajar, hasil belajar
kognitif, hasil belajar afektif, materi sistem pencernaan
manusia
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APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING LEARNING
MODEL TO IMPROVE MOTIVATION AND STUDENT LEARNING
OUTCOMES IN HUMAN RESEARCH SYSTEM MATERIALS CLASS
VIII A SMP BOPKRI 3 YOGYAKARTA
Oktaviani Suryati
Sanata Dharma University
2019
ABSTRACT
This research was motivated by the problems at BOPKRI 3
Yogyakarta Junior high in yogyakarta on human digestive system
material. As many as 30% of students reach the minimum completeness
criteria (KKM), while 70% of students were still in the category does not
reach (KKM. This study aimed to improve student motivation and
learning outcomes by applying the Problem Based Learning (PBL) model
to human digestive system material.
This type of research was classroom action research (CAR) by
giving action in two learning cycles, each of which composed of two
meetings. The research was conducted in August and September 2018. The
subjects of the study were 26 students of class VIII A SMP BOPKRI 3
Yogyakarta. The results of learning motivation were measured using the
initial motivation questionnaire and final motivation. Student cognitive
learning outcomes were measured using the first cycle test and cycle II
test. Affective learning outcomes were measured using observation sheet.
The results showed that the application of the PBL model
could improve students' cognitive learning outcomes where the average
learning outcomes in the first cycle were 61.15, increased to 76.35 in the
second cycle. The percentage of students who reached KKM was 46.2% in
the first cycle and increased to 73.1% in the second cycle. Affective
learning outcomes of students were included in the high category in each
cycle 1 and cycle II 100%. The motivation questionnaire results showed an
increase of 31% including the high category and 69% including the
medium category before the cycle I. Increased in cycle II by 73%
including high category and 26% including medium category. The
conclusion obtained from this study was the application of the problem
based learning learning model can increase student motivation and
learning outcomes in the human digestive system material in class VIII A
Junior high school BOPKRI 3 Yogyakarta.
Keywords: problem based learning, learning motivation, cognitive
learning outcomes, affective learning outcomes, human digestive system
materia

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………...…………..i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………….…...ii
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………………....iii
HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………...…...iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA…………………………………………......v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS…………………………………………...vi
KATA PENGANTAR………………………………………………………….......viii
ABSTRAK……………………………………………………………………………ix
ABSTRACT…………………………………………………………………………...x
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………xi
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………..xiii
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………..……...xiv
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………..xv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………....1
A.
B.
C.
D.
E.

Latar Belakang……………………………………………………………........1
Rumusan Masalah …………………………………………………………......4
Batasan Penelitian …………………………………………………………......4
Tujuan Penelitian ……………………………………………………………...6
Manfaat Penelitian …………………………………………………………….6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………………....7
A. Belajar …………………………………...………………..…………..............7
B. Motivasi Belajar……………………………………...….................................10
C. Hasil Belajar ………………………………….................................................17
1. Ranah Kognitif ……………………………………….........................19
2. Ranah afektif …………………………………....................................21
D. Model Problem Based Learning………………………...................................26
E. Materi Sistem Pencernaan…………………….................................................30
F. Penelitian yang Relevan ………………………...............................................33
G. Kerangka Berpikir ……………………………..……………..........................35
H. Hipotesis………………………………………………...…….........................38

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii

BAB III METODOLOGI PENELITIAN………………………………………….39
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Jenis Penelitian …………………………………………................................39
Setting Penelitian ………………………………………..................................39
Variabel Penelitian………………………………....………............................40
Rancangan Penelitian …………………………………….…………………..41
Instrumen Penelitian ……………………………………................................46
Validasi Instrumen……………………………………………………………47
Metode Pengambilan Data………………………............................................48
Analisis Data ………………………………....................................................49
Indikator Keberhasilan ……………………….................................................54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN……………………………………………55
Pelaksanaan Penelitian ………………………….............................................55
Deskripsi Penelitian………………………………………...………………...56
Hasil Penelitian …………………………………............................................74
Pembahasan ……………………………………..…………............................79
1. Motivasi Belajar……………………..……….........................................81
2. Hasil Belajar Afektif ……………………….………..............................84
3. Hasil Belajar Kognitif…………………………………………………..88
E. Kendala-Kendala Dalam Penelitian ………………….....................................91
A.
B.
C.
D.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………………...…..92
A. Kesimpulan ……………………………………………..……………………92
B. Saran …………………………...…………………………………...…...........93
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..…94
Lampiran ……………………………………………………………………………..98

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Fase Problem Based Learning………………………………….…..28
Tabel 3.1 Metode Pengumpulan Data ………………...…………...……..49
Tabel 3.2 Penetapan Skor Pilihan Ganda ………………….……………..49
Tabel 3.3 Penetapan Skor Ranah Afektif…………….…………………....51
Tabel 3.4 Pedoman/Kriteria Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif……........51
Tabel 3.5 Penetapan Skor Motivasi Belajar Siswa…………...……...……53
Tabel 3.6 Pedoman Skor Motivasi……………...…………………….…...53
Tabel 3.7 Indikator Keberhasilan…………………..……….…….............54
Tabel 4.1 Hasil Motivasi Awal Siswa Melalui Kuesioner…………….......58
Tabel 4.2 Hasil Motivasi Akhir…………………………………………...74
Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Afektif Siklus I……………...………..…...75
Tabel 4.4 Hasil Belajar Siswa Afektif Siklus II ………………….............76
Tabel 4.5 Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus I ……………...…..….......77
Tabel 4.6 Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus II …………..…................77

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv

DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Siswa Mengisi Kuesioner Motivasi Awal…….……...……...58
Gambar 4.2 Kegiatan Apersepsi Pertemuan I ………………………........59
Gambar 4.3 Siswa Mengerjakan LKS Siklus I …………………….…......61
Gambar 4.4 Kegiatan Apersepsi Pertemuan II …………………….…......63
Gambar 4.5 Siswa Mengerjakan Soal Post Test Siklus I …………….......65
Gambar 4.6 Kegiatan Apersepsi Pertemuan I Siklus II …………............69
Gambar 4.7 Siswa Mengerjakan LKS Siklus II ……………....................70
Gambar 4.8 Siswa Mengerjakan Soal Post Test Siklus II …………….....72
Gambar 4.9 Grafik Peningkatan Kategori Motivasi …………..................82
Gambar 4.10 Grafik Hasil Belajar Ranah Afektif…………….…………...85
Gambar 4.11 Grafik Hasil Belajar Ranah Kognitif………………............88

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Silabus Kegiatan Pembelajaran ……………………………………..98
Lampiran 2 Rpp Siklus I …………………………………………………….........101
Lampiran 3 Materi Siklus 1 …………………………...………...……................107
Lampiran 4 Rpp Siklus II ………………………………………………….….......117
Lampiran 5 Materi Siklus II………………………………………......................123
Lampiran 6 Lks Siklus I ………………………………...…...............................129
Lampiran 7 Lks Siklus II………………………………………..……………….....131
Lampiran 8 Kisi-Kisi Soal Post Test Siklus I ………………………….............133
Lampiran 9 Soal Post Test Siklus I ………………………………………...........135
Lampiran 10 Kunci Jawaban Siklus I…………………….................................139
Lampiran 11 Kuesioner Motivasi Awal …………………………………...........140
Lampiran 12 Kisi-Kisi Soal Posttest Siklus II…………………………...……...142
Lampiran 13 Soal Post Test Siklus II …………………….…………….............144
Lampiran 14 Kunci Jawaban Siklus II ………………………............….……...148
Lampiran 15 Kisi-Kisi Kuesioner Motivasi …………………..........................149
Lampiran 16 Kuesioner Motivasi Akhir…………………………......................150
Lampiran 17 Lembar Observasi Sikap Siswa……………………………..........152
Lampiran 18 Hasil Analisis Motivasi Awal ………………..............................154
Lampiran 19 Hasil Analisis Motivasi Akhir …………….................................156
Lampiran 20 Hasil Analisis Afektif Siklus I …………………................……...158
Lampiran 21 Hasil Analisis Afektif Siklus II …………………………..............159
Lampiran 22 Hasil Analisis Post Test Siklu I ………………...........................160
Lampiran 23 Hasil Analisis Post Test Siklus II ………………...………………161
Lampiran 24 Contoh Hasil Pekerjaan Motivasi Awal …….......................162
Lampiran 25 Contoh Hasil Pekerjaan Motivasi Akhir……………....………..164
Lampiran 26 Contoh Pekerjaan Siswa Lks I …………………….................171
Lampiran 27 Contoh Pekerjaan Siswa Lks II …………….………….............173
Lampiran 28 Contoh Hasil Pekerjaan Observasi Siklus I …….....................175
Lamoiran 29 Contoh Hasil Pekerjaan Observer Siklus II …….....................177
Lampiran 30 Contoh Pekerjaan Soal post Test Siklus I
Siswa Yang Mendapat Nilai Tertinggi………..………………..179

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 31 Contoh Pekerjaan Soal Post Test Siklus II
Siswa Yang Mendapat Nilai Tertinggi……………..............184
Lampiran 32 Surat Permohonan Izin Observasi Dan Penelitian………........188

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Belajar dapat defenisikan sebagai suatu proses tingkah laku yang
ditimbulkan atau diperbaiki melalui serangkaian proses/reaksi dan situasi
(atau rangsang) yang terjadi. Belajar melibatkan berbagai unsur yang ada
di dalamnya, berupa kondisi fisik dan psikis orang yang belajar. Kedua
kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, antara lain
yang disebutkan yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar,
tersedianya media pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu unsur-unsur
tersebut perlu mendapatkan perhatian guna menunjang tercapainya tujuan
belajar sesuai dengan yang diharapkan.
Kurikulum

2013

merupakan

kurikulum

yang menekankan

pelaksanaan pembelajaran pada aspek afektif atau perubahan perilaku dan
kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara
sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu pembelajaran yang
menyeluruh dan menyenangkan. Dalam kurikulum 2013 untuk SMP,
kompetensi dikembangankan melalui mata pelajaran, dan menggunakan
pendekatan saintifik, dengan melakukan kegiatan utama yang dikenal 5 M.
Kegiatan utama 5 M di dalam proses pembelajaran menggunakan
pendekatan saintifik, yaitu: 1) mengamati, 2) menanya, 3) mencoba, 4)
mengasosiasi 5) mengkomunikasikan (Mulyasa, 2002).
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Keberhasilan suatu pembelajaran ditandai dengan meningkatnya
prestasi hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan tolak ukur dalam
pembelajaran. Menurut Roestiyah (2008), keberhasilan sebuah metode
mengajar itu dapat terlihat dari pencapaian aktivitas dan prestasi belajar
siswa di dalam kelas, yaitu terlihat pada tinggi atau tidaknya prestasi
belajar siswa setelah diajarkan dengan suatu metode pembelajaran tertentu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi
kelas VIII SMP BOPKRI 3 Yogyakarta, salah satu permasalahan yang
sering terjadi selama proses pembelajaran yaitu kurangnya kesiapan dari
siswa saat memulai kegiatan belajar. Kebanyakan siswa tidak memiliki
motivasi sendiri akan pentingnya belajar. Selain itu siswa lebih sering
menyibukkan diri sendiri seperti bermain handphone, bahkan ada yang
tidur saat guru menjelaskan materi di depan kelas. Hal tersebut berdampak
pada hasil belajar siswa. Dari hasil wawancara yang dilakukan, perolehan
nilai materi pelajaran

pada tahun ajaran 2016/2017 hanya 30% yang

dikatakan tuntas dengan skor rata-rata kelas sebesar 73. Adapun Kriteria
Ketuntasan Minimal KKM)( IPA di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta adalah
75. Dalam materi sistem pencernaan, siswa kesulitan dalam memahami
berbagai bahan zat dalam makanan, serta struktur dan fungsi sistem
pencernaan makanan pada manusia. Selain itu siswa juga kesulitan dalam
memahami enzim pencernaan. Menurut guru mata pelajaran IPA, faktor
penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah cara/bentuk penyampaian
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materi yang sama setiap kali proses pembelajaran, selain itu siswa kurang
memperhatikan ketika guru menjelaskan di depan kelas.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di SMP BOPKRI 3
Yogyakarta masih menggunakan metode ceramah. Kemudian siswa
mencatat dan menghafal apa yang dikatakan oleh guru. Pembelajaran
seperti ini membuat siswa cepat bosan dan terkesan pasif. Guru menjadi
subyek pembelajaran dan siswa sebagai obyek pembelajaran. Guru
menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Metode seperti ini membuat
siswa tidak dibiasakan untuk belajar secara aktif dalam proses
pembelajaran, sehingga siswa terbiasa diam, takut untuk mengeluarkan ide
atau pendapat dan tidak berani bertanya. Siswa kurang aktif dalam
pembelajaran, dan guru belum maksimal dalam menggunakan model
pembelajaran yang tepat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa yang rendah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan metode
pembelajaran yang menarik dan membuat siswa terlibat aktif, kreatif dan
berpikir kritis selama proses pembelajaran.
Berdasarkan keadaan tersebut, diperlukan suatu cara yang tepat.
Guru dalam menyampaikan materi harus sesuai dengan keadaan kelas atau
karakter siswa sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti
proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu
model pembelajaran yang dapat digunakan adalah Problem Based
Learning (PBL).
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PBL yaitu pembelajaran berbasis masalah. Melalui proses
pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, siswa dapat menemukan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam belajar sehingga membuat siswa
menjadi lebih aktif, kreatif, serta kritis dan memiliki keterampilan
pemecahan masalah (Ngalimun,2012)
Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian
tindakan kelas dengan menerapakan model pembelajaran PBL untuk
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sistem
pencernaan kelas VIII A SMP BOPKRI 3 Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut:“Apakah Penggunaan Model
Problem Based Learning (PBL) dapat Meningkatkan Motivasi dan Hasil
Belajar Siswa Kelas VIII A SMP BOPKRI 3 Yogyakarta dalam Materi
Sistem Pencernaan?

C. Batasan Penelitian
Batasan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Subyek penelitian
Subyek penelitan dibatasi pada siswa kelas VIII A SMP BOPKRI3
Yogyakarta tahun ajaran 2018/2019.
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2. Motivasi Belajar
Dalam penelitian ini motivasi belajar berkaitan dengan kesiapan siswa,
partisipasi dan penguasaan materi.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar berkaitan dengan peningkatan hasil belajar kognitif dan
hasil belajar afektif.
4. Materi Pokok
Materi Sistem Pencernaan pada kurikulum 2013 terdapat pada
kompotensi dasar 3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia
dan

memahami

gangguan

yang

berhubungan

dengan

sistem

pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4.5
Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan
kimiawi.
5. Model Pembelajaran
Model pembelajaran yang di gunakan dalam penelitian ini adalah PBL
6. Parameter
Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya
peningkatan motivasi dan

hasil belajar siswa kelas VIII A SMP

BOPKRI 3 Yogyakarta. Hasil belajar kognitif siswa dapat diukur
dengan hasil post test setiap siklus, dan afektif siswa dalam proses
pembelajaran.
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D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model
PBL dapat Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII A
SMP BOPKRI 3 Yogyakarta pada materi sistem pencernaan.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti untuk bekal
di masa mendatang terutama dalam menerapkan proses pembelajaran
PBL
2. Bagi Guru
Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

informasi

dan

pengetahuan bagi guru tentang penggunaan metode pembelajaran yang
tepat untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
3. Bagi Siswa
Membantu siswa dalam meningkatakan motivasi dan hasil belajar
khususnya pada materi sistem pencernaan.
4. Model Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah PBL
5. Bagi Sekolah
Membantu sekolah dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran
sebagai peningkatan kualitas pembelajaran khususnya IPA biologi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar
Dalam aktivitas sehari-hari kita selalu melakukan kegiatan belajar
dalam berbagai wujud. Misalkan ketika seseorang melaksanakan aktivitas
sendiri, maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Belajar adalah suatu
usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku
baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujunan tertentu
(Aunurrahman,2012).
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku
manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan.
Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan,
sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia.
Belajar menurut Whittaker (dalam Djamarah 2011 ) Learning may be
defined as the process by which behavior originates or is altered through
training or experience” belajar dapat didefinisikan sebagai proses
menimbulkan atau merubah perilaku melalui latihan atau pengalaman.
Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis dalam interaksi aktif dengan
lingkungan,

yang

menghasilkan

perubahan

dalam

pengetahuan

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Menurut Slameto (2010),
pengertian belajar

sudah banyak dikemukan oleh para ahli psikologi

termasuk ahli psikologi pendidikan. Menurut pengertian secara psikologis,
7
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belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku
sebagai hasil belajar hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata
dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungan.
Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada
beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri
belajar.Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: (Djamarah, 2011).
1. Perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar
akan menyadari terjadinya perubahan itu dalam dirinya, misalnya ia
menyadari bahwa pengetahuan bertambah dan kebiasaannya
bertambah.
2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional, hal ini berarti
perubahan yang terjadi dalam diri individu

berlangsung terus

menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan
menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi
kehidupan ataupun proses belajar berikutnya.
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, dalam hal ini
berarti dalam belajar perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan
tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya.
Dengan demikian, semakin banyak usaha belajar yang dilakukan,
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maka semakin banyak dan semakin baik perubahan yang diperoleh.
Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak
terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri.
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, hal ini berarti
perubahan yang besifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa
saat saja, seperti berkeringat, menangis, dan sebagainya tidak dapat
digolongkan sebagai perubahan dalam pengertian belajar. Perubahan
yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap. Ini berarti bahwa
tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap.
Misalnya kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah
belajar tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki dan bahkan
makin berkembang bila terus dipergunakan atau dilatih.
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa
perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan
dicapai. Perubahan belajar belajar terarah pada perubahan tingkah
laku yang benar-benar disadari.
6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang
diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi
perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu,
sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara
menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan
sebagainya.
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B. Motivasi Belajar
Motivasi berasal dari kata motif, dalam bahasa inggris adalah motive atau
motion, lalu motivation, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak.
Artinya sesuatu yang menggerakkan terjadinya tindakan, atau disebut dengan
niat. Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk
mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak untuk bertindak
melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut
Puspita dalam Sardiman (2007), motivasi adalah pendorong suatu usaha yang
disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak untuk
bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu .
Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang
ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai
tujuan. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang
yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan
aktivitas belajar. Motivasi merupakan faktor menentukan dan berfungsi
menimbulkan, mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat
menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar
motivasinya

akan

semakin besar kesuksesan. Mereka yang memiliki

motivasi yang tinggi akan tampak gigih, tidak mau menyerah, dan giat
membaca buku untuk meningkatkan prestasinya dalam belajar. Sebaliknya,
mereka yang motivasinya lemah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa,
perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, sering meninggalkan pelajaran dan
akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar. Motivasi belajar pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

dasarnya mempengaruhi tingkah laku belajar. Motivasi belajar adalah sebagai
penggerak tingkah laku dan sangat penting di dalam proses belajar. Siswa
yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar maka prestasi belajarnya di
sekolah akan meningkat, sebaliknya siswa yang memiliki motivasi rendah
dalam belajar maka prestasi belajarnya rendah.
Motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong, menggerakkan dan
mengarahkan siswa dalam belajar, dan motivasi belajar sangat erat sekali
hubungannya dengan perilaku siswa di Sekolah. Motivasi belajar dapat
membangkitkan dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu
yang baru. Bila pendidik membangkitkan motivasi belajar anak didik, maka
mereka akan memperkuat respon yang telah dipelajari. Motivasi belajar yang
tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai
sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Motivasi dapat dikatakan
sebagai keseluruhan daya penggerak d idalam diri siswa, yang menimbulkan
kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, yang
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki
oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman,2003).
Hakikat dari motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari dalam
dan luar siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan pada
tingkah laku sehingga menimbulkan keinginan untuk belajar lebih semangat
lagi. Berikut ini indikator yang dapat dijadikan sebagai patokkan motivasi
belajar siswa, yaitu :
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1. Keinginan belajar dari dalam diri sendiri.
2. Semangat dan kebutuhan belajar.
3. Memiliki harapan dan cita-cita masa depan.
4. Pemberian harapan dan cita-cita masa depan.
5. Lingkungan yang kondusif untuk dengan baik (Sardiman,2003).
Motivasi sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar.Hasil belajar akan
sangat optimal, kalau ada motivasi. semakin tepat motivasi yang diberikan, akan
semakin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan
intensitas usaha belajar bagi para siswa . Siswa yang memiliki motivasi belajar
tinggi akan tekun dalam belajar dan terus belajar secara berkelanjutan tanpa
mengenal putus asa serta dapat mengesampingkan hal-hal yang dapat
mengganggu kegiatan belajar. Menurut Sardiman (2007) fungsi motivasi adalah:
1. Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan
sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
2. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan dan kegiatan yang
harus dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberi arah dan
kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumus tujuannya.
3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa
yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan
tersebut.
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Motivasi yang ada pada diri siswa sangat penting dalam kegiatan
belajar. Ada tidaknya motivasi seseorang individu untuk belajar sangat
berpengaruh

dalam

proses

aktivitas belajar

itu

sendiri.

Seperti

dikemukakan oleh Sardiman (2007), motivasi memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
a. Tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus menerus dalam waktu
yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai.
b. Ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa. Tidak
memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin,
tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai.
c. Mewujudkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk
orang dewasa. misalnya masalah pembangunan, agama, politik,
ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap
setiap tindak kriminal, amoral dan sebagainya.
d. Lebih senang bekerja mandiri.
e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Hal-hal yang bersifat
mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif.
f.

Dapat mempertahankan pendapatnya, kalau sudah yakin akan
sesuatu.

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
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Menurut Rumini dalam Irham (2014), motivasi dibedakan menjadi
motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah
motivasi yang timbul karena adanya pengaruh dari luar siswa.
Motivasi Ekstrinsik adalah sebuah cara yang digunakan untuk
mencapai suatu tujuan dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan
sesuatu yang lain. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang
disebabkan oleh adanya pengaruh dari luar siswa. Adapun hal-hal yang
dapat mempengaruhi motivasi ekstrinsik siswa yaitu : (Santrock, 2009).
1. Orang tua
Orang yang berpendidikan tinggi mengerti bahwa keterlibatan
mereka dalam pendidikan anak merupakan hal yang

penting.

Akan tetapi hal ini akan bertolak belakang dibandingkan orang tua
yang kurang cukup berpendidikan. Hidup dalam sebuah keluarga
dengan orangtua tunggal, mempunyai orangtua yang sibuk dengan
pekerjaan mereka. Orangtua atau keluarga juga sangat penting
dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa
2. Teman sebaya
Teman sebaya juga dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.
Teman sebaya sering membandingkan diri mereka dengan teman
sebaya lain untuk mengetahui dimana posisi mereka secara
akademis dan secara sosial. Perbandingan sosial yang positif
biasanya menghasilkan harga diri yang lebih tinggi, sedangkan
perbandingan negatif menghasilkan harga diri yang lebih rendah.
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Siswa yang lebih diterima oleh teman-teman sebaya mereka dan
mempunyai keterampilan sosial yang baik dan sering kali berhasil
di sekolah dan mempunyai motivasi yang tinggi mencapai prestasi
akademis. Begitupun sebaliknya siswa-siswi yang ditolak teman
sebayanya memiliki prestasi yang buruk di sekolahnya atau
rendah akademiknya.
3. Guru
Peran guru juga sangat penting dalam memotivasi siswa untuk
belajar. Guru mendukung dan perhatian terhadap siswanya
menjadikan siswa lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan
pembelajaran dibandingkan guru yang tidak mendukung dan tidak
memperhatikan. Motivasi siswa menjadi optimal ketika guru
memberikan mereka tugas yang menantang dalam lingkungan
yang membuat kemampuan menguasai mereka menjadi lebih baik
yaitu meliputi dukungan emosional dan kognitif yang baik, bahan
yang berarti da menarik untuk dipelajari dan di kuasai, serta
dukungan yang memadai untuk mandiri dan memiliki insiatif.
Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri
siswa itu sendiri. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari
dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri atau demi
tujuan siswa itu sendiri. Misalnya seorang siswa belajar dengan giat untuk
sebuah ujian/ulangan karena ia menyukai materi pelajaran tersebut.
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang kuat berasal dari dalam diri
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individu tanpa adanya pengaruh dari luar yang mendorong seseorang
untuk melakukan sesuatu kegiatan. Semakin kuat motivasi intrinsik yang
dimiliki, semakin memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai
tujuan.
Menurut Santrock (2009) ada empat jenis motivasi instrinsik, yaitu:
1. Determinasi dan pilihan personal
Siswa termotivasi untuk melakukan sesuatu atas keiginan mereka
sendiri bukan karena adanya penghargaan dari luar dirinya. Misalnya
siswa mendapatkan tugas dari sekolah, siswa mengerjakannya dengan
baik dan tekun serta memilih bertanggungjawab dengan pembelajaran
sendiri. Peduli tentang pembelajarannya karena dia menginginkannya.
2. Pengalaman optimal dan penghayatan
Penghayatan terjadi saat seseorang memiliki kemampuan dalam
mengusai sesuatu sehingga ia berkonsentrasi saat melakukan hal itu.
Penghayatan terjadi ketika seseorang terlibat dalam tantangan yang
tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah. Penghayatan dipengaruhi
oleh kegiatan belajar yang diciptakan dan tingkat kemampuan siswa.
Ketika keterampilan siswa tinggi tetapi kegiatan belajar kurang
menantang maka kegiatan pembelajaran menjadi membosankan.
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3. Minat
Minat dapat dibedakan menjadi minat individual yang dianggap relatif
stabil dan minat situasional yang timbul oleh karena pengaruh dari
lingkungan dank arena adanya suatu kegiatan yang harus dilakukan.
4. Keterlibatan kognitif dan tanggung jawab terhadap diri sendiri
Lingkungan pembelajaran penting untuk mendorong siswa terlibat
secara aktif dan bertanggungjawab dalam pembelajaran mereka.
Tujuannya adalah untuk membuat siswa termotivasi untuk berusaha
sehingga menjadi lebih tekun dan memahami pembelajaran daripada
hanya mengerjakan tugas untuk sekadar memenuhi syarat dan
mendapatkan nilai yang bagus.
Oleh sebab itu, peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan untuk
mendorong siswa agar tetap memiliki motivasi dalam belajar dengan
memberikan semangat dan sikap positif. Motivasi yang ada pada siswa
berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang diikuti dan yang
dilakukan oleh siswa. Motivasi yang dimiliki siswa memberikan semangat
dan keinginan yang kuat bagi siswa untuk mempelajari sesuatu.
C. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Snelbeker dalam Sudjana
(2010), mengatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh
siswa setelah melakukan perbuatan belajar adalah hasil belajar, karena belajar
pada dasarnya adalah bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai akibat
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dari pengalaman. Hasil belajar menurut Bloom dalam Sudjana (2010),
merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi ranah yaitu Ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang
berhubungan kembali dengan pengetahuan dan pengembangan kemampuan
intelektual dan kemampuan berpikir. Ranah afektif meliputi tujuan-tujuan
belajar

yang menjelaskan

perubahan sikap,

minat,

nilai-nilai

dan

pengembangan apresiasi serta penyesuaiaan. Ranah psikomotorik mencakup
perubahan perilaku yang menunjukan bahwa siswa telah mempelajari
keterampilan dan kemampuan bertindak (Sudjana,2010).
Hasil belajar terdiri dari dua kata, yaitu ”hasil dan “belajar.”
Pengertian hasil menunjukan pada suatu perolehan akibat dari suatu
aktivitas atau proses yang mengakibatkan perubahan secara fungsi. Dalam
hal kegiatan belajar mengajar, hasil bisa dilihat bila siswa mengalami
perubahan perilaku. Belajar digunakan untuk mengusahakan adanya
perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan perilaku ini
merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar (Purwanto,2013).
Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi
yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan
tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat
sebelum belajar (kognitif,afektif, psikomotor). Sedangkan dari sisi guru,
hasil belajar merupakan saat terselesaikan bahan pembelajaran. Hasil juga
bisa diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa yang telah
belajar berkat usaha dari dalam dirinya. Siswa yang belajar akan
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mengalami perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari
tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar merupakan suatu puncak
proses belajar. Woordworth dalam Majid (2014), juga mengatakan bahwa
hasil belajar adalah kemampuan actual yang diukur secara langsung, hasil
pengukuran belajar inilag akhirnya akan mengetahui seberapa jauh tujuan
dan pengajaran yang telah dicapai (Majid,2014).
Tujuan pembelajaran mengikuti pengklasifikasian hasil belajar
yang dilakukan oleh Bloom pada tahun 1956 yang diperbaharui oleh
Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 yaitu kognitif, afektif, dan
psikomotorik (Majid,2014) . Adapun penjelasan mengenai aspek atau
ranah hasil belajar yaitu:
1. Ranah Kognitif
Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah
termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif ini terdapat
enam aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah
sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek
yang dimaksud adalah aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan,
analisis, sintesis, evaluasi/penilaian. Akan tetapi pada tahun 2001
Anderson dan Krathwohl membuat revisi terhadap taksonomi Bloom
pada tataran High Order thingking skill sehingga menjadi mengingat
(remember), memahami (understanding), menerapkan (applying),
menganalisis (analyzing), menilai (evaluating) dan menciptakan
(creating).
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Berdasarkan revisi tersebut dapat kita lihat bahwa sintesis diubah
menjadi kreasi (menciptakan) dan ada perubahan dari ranah yang
dinyatakan dalam kata benda menjadi kata kerja. Hal ini menunjukan
bahwa pada pembelajaran yang penting adalah keaktifan siswa dalam
mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan proses
pembelajaran. Dalam penelitian ini, ranah kognitif yang digunakan
yaitu:
a. Mengingat (Remember), merupakan usaha untuk mendapatkan
kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah
lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah
lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan
penting dalam proses pembelajaran yang bermakna (meaningful
learning) dan pemecahan masalah (problem solving).
b. Memahami (Understanding), memahami berkaitan dengan
membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti
pesan, bacaan dan penafsiran bahan ajar serta masalah.
c. Menerapkan (Applying), mampu menerapkan gagasan, atau
mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan
atau menyelesaikan masalah,
d. Menganalisis

(Analyzing),

siswa

mampu

menganailisis

informasi yang masuk dan membuat menjadi lebih kecil/pola
yang sederhana. Dalam kegiatan pembelajaran sebagian besar
mengarahkan siswa untuk mampu menbedakan fakta dan
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pendapat,yang menghasilkan kesimpulan dari suatu informasi
pendukung.
e. Menilai

(Evaluating),

memberika

penilaian

terhadap

gagasan,prosedur kerja metodologi, dengan menggunakan
kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk melihat sejauh
mana sutau rencana atau pembelajaran berjalan dengan baik.
f. Menciptakan (Creating), mengarah pada proses kognitif
meletakan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk
kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa

untuk

menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan
beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dengan
sebelumnya. Mencipta lebih mengarah pada proses berpikir
kreatif atau menghasilkan sesuatu.
2. Ranah Afektif
Secara umum ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai.
Beberapa ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan
perubahannya. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam
berbagai tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin,
motivasi belajar, menghargai guru, dan teman sekelas, kebiasaan
belajar, dan hubungan sosial. Tingkatan kemampuan ranah afektif
sebagai hasil belajar antara lain yaitu menerima (receving),
menjawab, (responding), menilai (valuing), organisasi (organization).
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Ada lima tipe karakteristik afektif yang penting yaitu antara lain
sebagai berikut.
a) Sikap
Sikap merupakan suatu kencendrungan untuk bertindak secara
tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui
cara mengamati dan menirukan sesuatu yang baik. Perubahan
sikap dalam proses pembelajaran dapat dilihat dengan tujuan
yang ingin dicapai dan konsisten terhadap sesuatu. Perubahan
sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap
peserta didik terhadap mata pelajaran, guru, dan sebagainya
yang berhubungan dengan kegiatan belajar.
b) Minat
Keinginan atau suatu kecendrungan hati terhadap sesuatu,
penilaian minat dapat digunakan peserta didik untuk pengarahan
dalam pembelajaran, mengetahui bakat dan minat peserta didik
yang sebenarnya, serta pertimbangan dalam memilih metode
yang tepat dalam penyampaian materi, dan bagaimana cara
menilai kemampuan peserta didik secara keseluruhan.
c) Konsep diri
Konsep diri suatu evaluasi yang di lakukan individu terhadap
potensi dan kelemahan yang dimiliki.
d) Nilai
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Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan
serta perilaku yang dianggap baik maupun buruk. Nilai
membantu peserta didik untuk menemukan dan menguatkan
sehingga peserta didik memperoleh kebahagian personal dan
berkontribusi dengan baik terhadap lingkungan masyarakat
e) Moral
Moral berkaitan dengan perasaan yang dilakukan oleh diri
sendiri dengan jujur, adil tanpa membohongi orang lain. Baik
secara fisik maupun psikis.
Menurut Dalyono (2010), hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya belajar
seseorang disebabkan beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar
diri orang tersebut. Di bawah ini dikemukan beberapa faktor-faktor yang
menentukan hasil belajar.
1) Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri)
a. Kesehatan
Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan
kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan
ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan,
olahraga, rekreasi, dan ibadah. Bila seseorang selalu sakit seperti sakit
kepala,flu, batuk, demam, pilek dapat mempengaruhi gairah belajar.
b. Intelegensi
Intelegensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir. Intelegensi
yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu.
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Intelegensi dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk
mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan
dengan cara yang tepat. Seseorang yang memiliki intelegensi yang
tinggi umumnya mudah dalam belajar dan hasilnya pun cenderung baik.
Namun sebaliknya orang yang intelegensinya rendah, cenderung
mengalami kesukaran dalam belajar, berpikirnya lambat sehingga
prestasi belajarnya pun rendah. Tingkat kecerdasan atau intelegensi
siswa tidak dapat diragukan lagi sangat menentukan tingkat
keberhasilan belajar siswa. Ini berarti, semakin tinggi kemampuan
intelegensi seorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk meraih
prestasi belajar yang optimal. Sebaliknya semakin rendah kemampuan
intelegensi seorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk
memperoleh prestasi belajar yang optimal.
c. Minat
Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan
yang besar terhadap sesuatu. Seperti yang dipahami orang selama ini
minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa
dalam bidang-bidang studi tertentu. Minat besar pengaruhnya terhadap
belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajarinya tidak sesuai
dengan minat anak, maka hasil belajarnya pun tidak sesuai dengan apa
yang diharapkan.Untuk mengembangkan minat siswa maka siswa itu
sendiri harus berusaha mencintai setiap bahan pelajaran yang diberikan.
Minat mempunyai peranan yang penting dan mempunyai dampak yang
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besar atas perilaku dan sikap. Minat menjadi sumber motivasi yang kuat
untuk belajar. Siswa yang berminat terhadap sebuah kegiatan akan
berusaha lebih keras untuk belajar dibandingkan dengan siswa yang
kurang berminat. Dengan demikian tinggi rendahnya minat belajar
siswa akan mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.
2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri)
a. Keluarga
Keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang amat penting
dalam menentukan pembentukan pribadi seorang siswa, karena dalam
keluarga inilah seorang siswa akan menerima pendidikan dan
pengajaran serta mendapatkan motivasi dan dorongan dari kedua orang
tua. Lingkungan keluarga lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar
siswa, yaitu orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat- sifat orang
tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan, semuanya
dapat memberikan dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan
belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa
b. Lingkungan Sekolah
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan dalam
membentuk kepribadian dan mencerdaskan anak. Lingkungan sekolah
yang esensial yang mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran,
metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa dan siswa
dengan siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah, metode belajar dan
tugas rumah. Lingkungan sekolah mempunyai peran yang sangat
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penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, seperti dengan
memberikan sarana dan prasarana yang memadai, metode, kurikulum,
dan alat-alat pelajaran, seperti buku pelajaran, alat olahraga dan
sebagainya. Dengan demikian lingkungan sekolah sangat mendukung
terhadap prestasi belajar siswa di sekolah.
c.

Lingkungan Masyarakat
Pergaulan di lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi prestasi
belajar. Anak yang bergaul dengan teman yang tidak baik, selalu
bermalas-malas di dalam belajar, dan waktunya banyak digunakan
untuk bermain, maka anak itu akan terpengaruh oleh temannya,
sehingga prestasi belajarnya kurang optimal.

D. Model Problem Based Learning
Pembelajaran berbasis masalah yang berasal dari bahasa inggris
Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang
dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan
masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat
menyelesaikannya. Dengan demikian strategi pembelajaran Problem Based
Learning adalah strategi yang dimulai dengan : 1) kegiatan kelompok, yaitu
membaca kasus, menentukan masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran,
membuat rumusan masalah, membuat hipotesis dan mengindentifikasi
sumber informasi, diskusi, dan pembagian tugas, serta melaporankan hasil
diskusi untuk melihat kemajuan yang akan dicapai setiap anggota kelompok,
serta presentasikan di kelas. 2) kegiatan perorangan, yaitu siswa melakukan
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kegiatan membaca berbagai sumber, meneliti dan menyampaikan temuannya.
3) kegiatan di kelas, yaitu mempersentasikan laporan, dan diskusi antar
kelompok dibawah bimbingan guru. Dari tiga kegiatan kelompok, perorangan
maupun kelas yang merupakan faktor utama dalam strategi pembelajaran
dengan PBL adalah pada rumusan masalah yang ada. (Rusmono,2012)
Menurut Savoie dan Hughes dalam Wena (2011). Strategi Problem Based
Learning atau pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik antara
lain:
1. Belajar dimulai dari permasalahan.
2. Permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata.
3. Menggunakan kelompok kecil.
4. Memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan
menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri.
5. Menuntut

siswa

untuk

mendemonstrasikan

apa

yang

telah

dipelajarinya dalam bentuk produk maupun kinerjanya.
Tahapan-tahapan PBL atau pembelajaran berbasis masalah menurut Fogarty
dalam Wena (2011), adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan masalah.
2. Mendefenisikan masalah.
3. Mengumpulkan fakta.
4. Menyusun hipotesis.
5. Melakukan penyelidikan.
6. Menyempurnakan permasalahan yang telah didefenisikan.
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7. Menyimpulkan alternative pemecahan secara kolaboratif.
8. Melakukan pengujian hasil pemecahan masalah.
Di bawah ini merupakan fase dan perilaku yang dilaksanakan dalam
Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. (Ngalimun,2014).
Tabel. 2.1 Sintaks/Fase PBL (Ngalimun.2014).
Fase
Perilaku Guru
Fase 1: Mengorientasikan peserta didik Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
pada permasalahannya
mendorong siswa terlibat aktif pada
aktivitas pemecahan masalah
Fase : 2 Mengorganisasikan peserta didik Guru membantu peserta didik untuk
untuk belajar
mengorganisasi tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah yang di
hadapi
Fase : 3 Membimbing peserta didik Guru mendorong peserta didik untuk
untuk penyelidikan individu maupun mendapatkan informasi yang tepat ,
kelompok
melaksanakan ekperimen dan mencari
penjelasan dan solusi
Fase : 4
Guru membantu peserta didik dalam
Mengembangkan dan menyajikan hasil merencanakan dan menyiapkan karya yang
karya
sesuai seperti laporan,video dan modelmodel yang lain untuk menyampaikan
kepada orang lain
Fase : 5 Menganalisis dan mengevaluasi Guru membantu peserta didik melakukan
proses pemecahan masalah
refleksi
terhadap investigasinya dan
proses-proses yang mereka gunakan
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Kelebihan dan kelemahan pembelajaran PBL menurut Sanjaya (2007) antara lain:

1. kelebihan PBL
a.

Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa.

b. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk
memahami masalah dunia nyata.
c. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa.
d. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan
bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan.
e. Siswa bukan sekedar tahu dan menghafal materi, tetapi dengan
model ini siswa akan lebih memehami konsep materi dan
permasalahan yang diberikan.
f. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan
mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan
pengetahuan baru.
g. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan
pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.
h. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar
sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.
i. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang
dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata.
2. Kelemahan PBL
a. Membutuhkan persiapan/pembelajaran yang komplek atau konsep.
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b. Tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk
dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya.
c. Sering terjadi perbedaan pemahaman konsep.
d. Sulit mencari masalah yang relevan.
e. Memerlukan waktu yang lama cukup lama dalam proses penyelidikan.
E. Pembelajaran Sistem Pencernaan
Sistem pencernaan makanan adalah serangkaian proses yang bekerja
mengubah dan memecah molekul makanan dengan bentuk yang masih
kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantun enzim dan
menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Materi
pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pencernaan.
Berdasarkan kompetensi dasar 3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada
manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem
pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kompetensi
Dasar 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan
kimiawi. Materi pokok

dalam sistem pencernaan yang dipelajari dalam

penelitian ini adalah tentang zat makanan, organ- organ pencernaan, enzim
pencernaan, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan.
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F. Hasil Penelitian Yang Relevan
1. Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa
sumber untuk memperjelas variabel-variabel yang digunakan. Variabevariabel tersebut antara lain yaitu: Implikasi Model Problem Based
Learning

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran

Biologi Kelas VII-A SMP Negeri 1 Gesi Tahun Ajaran 2007/2008
(Nanik,2009). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan
model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa
kelas VII-A SMP Negeri 1 Gesi tahun ajaran 2007/2008 terhadap
materi pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan
kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target nilai
pada semua ranah. Pada ranah kognitif siklus I persentase rata-rata
kelas 73,54% sedangkan pada siklus II 76,31%. Pada ranah afektif
persentase rata-rata kelas siklus I 76,93% sedangkan siklus II 81,75.
Pada ranah psikomotorik persentase rata-rata kelas siklus I 48,75%
sedangkan siklus II 75%.
2. Upaya penerapan Metode Problem Based Learning (PBL) Terhadap
Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Pada Materi Sistem Peredaran Darah
Manusia di MTS. Miftahul Huda Jepara 2014/2015 ( Wahhab,2015).
Berdasarkan hasil peneliatian, data setiap siklusnya menunjukan bahwa
rata-rata nilai dan ketuntasan belajar siklus I dan II berturut turut adalah
72,80 (68%) dan 83,20 (96%), sedangkan rata-rata dan persentase
aktivitas belajar siswa secara berturut-turut dari siklus I dan Siklus II
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adalah 16 (67%) dan 19,40 (81%) berdasarkan hal tersebut, maka tujuan
penelitian telah tercapai. Yaitu siswa telah memenuhi kreteria
ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 80 % dari jumlah siswa telah
memperoleh nilai 70 ke atas. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah
melalui penerapan pembelajaran IPA biologi dengan metode PBL
ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep sistem
peredaran darah pada manusia.
3. Penerapan Metode Pembelajaran Problem Based Learning Untuk
Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Pada
Mata Pelajaran Menggambar Teknik Mesin Di SMK Piri Sleman
(Risky 2015). Berdasarkan hasil penelitian penerapan Metode
Pembelajaran Problem Based Learning terbukti dapat meningkatkan
motivasi dan prestasi belajar siswa kelas XI pada Mata Pelajaran
menggambar Teknik mesin SMK Piri Sleman Tahun Ajaran 2014/2015.
Hal ini didukung dengan data penelitian yang menunjukkan
peningkatan skor Motivasi Belajar Menggambar Teknik Mesin
berdasarkan pedoman observasi sebesar 9,8% di mana skor pada siklus
I 75,39% meningkat menjadi 85,19% pada siklus II. Berdasarkan
angket yang didistribusikan kepada siswa juga terjadi peningkatan
sebesar 5,46%, skor pada siklus I sebesar 76,68% meningkat menjadi
82,41% pada siklus II. Dari data Prestasi Belajar Menggambar Teknik
Mesin yang diperoleh, nilai rata-rata post test pada siklus I mengalami
peningkatan sebesar 1,5 di mana pada siklus Inilai rata-rata post test
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siswa 7,2 meningkat menjadi 8,70 pada post test siklus II serta naiknya
persentase siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
dari 66,67% pada siklus I meningkat menjadi 100% pada siklus II.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA. Rata-rata
kelast hasil belajar siswa kelas VIII SMP BOPKRI 3 Yogyakarta Tahun Ajaran
2016/2017 pada materi sistem pencernaaan adalah 73 dan masih di bawah KKM.
Adapun KKM mata pelajaran IPA yaitu 75. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian
relevan yang sudah ada peneliti akan menerapkan model Pembelajaran Problem
Based Learning dalam mengajarkan materi sistem pencernaan sehingga motivasi
dan hasil belajar kelas VIII A SMP BOPKRI 3 Yogyakarta tahun pelajaran
2018/2019 akan meningkat. Penelitian-penelitian relevan dan penelitian yang akan
dilakukan dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:
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Penelitian Nanik,(2009) :

Penelitian Wahhab,(2015) :

 Model Problem Based
Learning
 Kelas VII A SMP
 Materi Pengelolaan
Lingkungan Untuk
Mengatasi Pencemaran Dan
Kerusakan Lingkungan
 Tercapainya hasil belajar
disetiap ranah yaitu:
 Kognitif pada siklus I
presentase rata-rata kelas
75.54% meningkat
menjadi 76,31% pada
siklus II
 Afektif pada siklus I
prenstase rata-rata kelas
76,93% meningkata
menjadi 81.75% pada
siklus II
 Psikomotor pada siklus I
presentase rata-rata kelas
40,75% meningkat
menjadi 75% pada siklus
II
 Siswa mampu memecahkan
masalah dalam proses

 Model Prolblem based
Learning
 Kelas VIII SMP
 Materi Sistem Peredaran
Darah
 Ketuntasan belajar secara
klasikal meningkat,
dimana jumlah siswa telah
memperoleh nilai 80
keatas sebanyak 70 siswa
 Ketuntas belajar
siklus I 72,80%,
meningkat menjadi
83,20% pada siklus
II
 Aktivitas belajar
pada siklus I 16.00
% (67%), meningkat
menjadi 19,00%
(81,%) pada siklus II
 Hasil belajar siswa
meningkat dengan
menggunakan model
pembelajaran Problem
Based Learning

pembelajaran sehingga bias

Penelitian Risky, (2015) :

 Model Problem
Based Learning
 Kelas XI SMK
Teknik
 Materi Menggambar
 Meningkatnya
Motivasi Belajar
siswa yaitu:


Motivasi belajar
menggambar
dengan pedoman
observasi pada
siklus I 75,39%
meningkat menjadi
85.19 % pada siklus
II



Motivasi belajar
dengan
distribusikan angket
pada siklus I 76,68

ditarik kesimpulan

% meningkat

Oktaviani, (2018)






Model Broblem Based Learning
Kelas VIII A
KKM 75
Materi Sistem Pencernaan
Hasil Belajar Kognitif dan Afektif
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G. Kerangka Berpikir
Guru dalam proses pembelajaran mempunyai peranan penting dalam
menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat mendorong keaktifan siswa.
Usaha untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat melibatkan peran
aktif siswa

dibutuhkan kemampuan guru

dalam

menerapkan metode

pembelajaran yang sesuai dan bervariasi agar Siswa tidak merasa bosan. Adanya
keterlibatan siswa dalam pembelajaran membutuhkan motivasi yang tinggi dan
pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar.
Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di SMP BOPKRI 3
Yogyakarta yaitu kurangnya keinginan belajar dari dalam diri sehingga
berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini bisa lihat dari rata-rata kelas untuk
mata pelajaran sistem pencernaan adalah 73 atau di bawah KKM IPA SMP
BOPKRI 3 Yogyakarta yaitu 75. Permasalahan yang sering terjadi selama
pembelajaran yaitu masih banyak siswa yang kurang mendengarkan penjelasan
guru selama kegiatan proses pembelajaran, selain itu saat kegiatan belajar siang
menyebabkan banyak siswa yang kurang konsentrasi seperti mengantuk di kelas.
Untuk mengatasi permasalahan ini, maka dipilih model pembelajaran yang
sesuai dengan situasi dan kondisi siswa serta lingkungan belajar. Supaya siswa
dapat aktif, interaktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Pemilihan model
pembelajaran yang tepat juga memperjelas konsep-konsep yang diberikan,
sehingga siswa senantiasa antusias berpikir dan berperan aktif. Tujuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

pembelajaran dapat memperjelas proses belajar mengajar dalam arti situasi dan
kondisi yang harus diperbuat dalam proses belajar mengajar.
Salah satu model tersebut adalah model Problem Based Learning (PBL).
Diharapkan model PBL lebih baik untuk meningkatkan keaktifan siswa jika
dibandingkan dengan model konvensional. Keefektifan model ini adalah siswa
lebih aktif dalam berpikir dan memahami materi secara berkelompok dengan
melakukan investigasi dan inkuiri terhadap permasalahan yang nyata di
sekitarnya sehingga mereka mendapatkan kesan yang mendalam dan lebih
bermakna tentang apa yang mereka pelajari. Penerapan model PBL pada
pembelajaran IPA khususnya materi sistem pencernaan diharapkan mampu
memotivasikan siswa untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan
berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai
strategi penyelesaian.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nanik (2009), Wahhab
(2015), dan Risky (2015) penerapan model pembelajaran Problem Based
Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari penelitian yang relevan
maka peneliti menerapkan model Problem Based Learning dalam upaya
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII A SMP BOPKRI 3
Yogyakarta. Pembelajaran PBL diukur berdasarkan hasil belajar siswa yaitu
ranah kognitif dan afektif. Berikut bagan kerangka berpikir :
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Hasil Penelitian Relevan

Kondisi Awal

Berdasarkan hasil wawancara dengan



Nanik, (2009)Implikasi Model Problem

guru biologi SMP BOKRI 3 Yogyakarta

Based Learning Untuk Meningkatkan

diperoleh informasi sebagai berikut

Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran



Biologi Kelas VIIA SMP Negeri 1
Siswa kurang memiliki keinginan
dari dalam sendiri untuk belajar





Pembelajaran

yang

sering

menggunakan

metode

ceramah

membuat

siswa

kurang

Gesi Tahun Ajaran 2007/2008

Metode Problem Based Learning
(PBL) Terhadap Hasil Belajar Siswa

aktif

Kelas VIII Pada Materi Sistem

sehingga terkesan bosan dan pasif



Peredaran Darah Manusia di MTS.

Siswa kurang aktif dan kurang
memiliki kesiapan dari dalam diri

Miftahul Huda Jepara 2014/2015


sendiri, saat proses belajar dimulai


Pencapaian

KKM

Pada

Wahhad, (2015) Upaya penerapan

Risky 2015 Penerapan Metode
Pembelajaran Problem Based Learning

materi

sistem pencernaan masih kurang
yaitu 73.

Untuk Meningkatkan Motivasi Dan
Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Pada
Mata Pelajaran Menggambar Teknik
Mesin Di SMK Piri Sleman

Tindakan
Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Untuk meningkatkan
Motivasi Dan hasil Belajar siswa pada Materi Sistem Pencernaan

Kondisi Akhir yang Diharapkan
Peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif siswa yang mencapai KKM
≥ 75 sebanyak 75% dengan nilai rata-rata 78 dan pada ranah afektif siswa
yang mencapai kategori tinggi 75%
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H. Hipotesa
Hipotesa dari penelitian ini adalah penerapan model Problem Based Learning
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sistem
pencernaan di kelas VIII A SMP BOKRI 3 Yogyakarta.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian
tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalahmasalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Menurut Wibawa
(2004), penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap
kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan
terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh
guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Menurut
Wiriaatmadja (2006), penelitian tindakan kelas adalah sekelompok guru
dapat mengorganisasikan kondisi pratik pembelajaran mereka, dan belajar
dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan
perbaikan dalam pratik pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata
dari upaya itu. Penelitian tindakan kelas sebagai bentuk penelaahan penelitian
yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar
dapat memperbaiki dan/atau meningkatkan Praktik-praktik pembelajaran di
kelas secara profesional (Tukiran, 2010)

B. Setting Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem
Pencernaan.
39
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2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VIII A SMP BOPKRI 3
Yogyakarta tahun ajaran 2018/2019.
3. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta yang
beralamat di Jl. Cik Di Tiro, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
4. Waktu Penelitian
Penelitian di laksanakan pada bulan Agustus- September 2018.

C. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas, variabel terikat, dan
variabel kontrol.
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran
Problem Based Learning.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar
siswa (pada ranah kognitif dan ranah afektif) siswa SMP kelas VIII A
BOPKRI 3 Yogyakarta.
3. Variabel Kontrol
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Variabel kontrol penelitian ini adalah materi materi biologi tentang
sistem pencernaan, siswa kelas VIII A

D. Rancangan Penelitian
a. Pra Tindakan
a) Mengindentifikasi masalah dengan menganalisis hasil belajar siswa
berdasarkan nilai ulangan harian pada materi sistem pencernaan dari
tahun sebelumnya.
b) Melakukan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran
IPA untuk mendapatkan gambaran awal tentang proses kegiatan
belajar di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta.
c) Menentukan kelas dan materi dengan pertimbangan waktu
penelitian dan hasil belajar rendah.
d) Studi pustaka sesuai dengan permasalahan dan judul penelitian
e) Menyelesaikan rancangan penelitian dengan bimbingan dosen,
hingga memperoleh persetujuan untuk melakukan penelitian dari
dosen yang bersangkutan.
f) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal post test, lembar observasi,
dan instrument penilaian dan kuesioner motivasi.
g) Meminta surat izin untuk melakukan penelitian kepada sekretariat
Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Sanata Dharma Yogyakarta.

Universitas
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h) Menghubungi pihak SMP BOPKRI 3 Yogyakarta dengan menemui
kepala bagian kurikulum dan guru mata pelajaran IPA dengan
menyerahkan

surat

izin

dari

Universitas

Sanata

Dharma

Yogyakarta.
i) Setelah diterima di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta bagian kurikulum
menghubungi peneliti untuk mengizinkan bertemu dengan guru
mata pelajaran IPA untuk melakukan wawancara.
b. Siklus I
1) Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah persiapan
pembelajaran yaitu:
 Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan
silabus sesuai dengan pokok bahasan.
 Membuat lembar kerja siswa (LKS) sebagai instrument
pembelajaran.
 Membuat instrument penelitian untuk mengumpulkan data
antara lain: Membuat soal yang berkaitan dengan materi
sistem pencernaa. Lembar observasi siswa dan kuesioner
motivasi.
2) Pelaksanaan (Acting)
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu melakasanakan
kegiatan belajar mengajar sesuai dengan RPP yang telah disusun
dengan model pembelajaran.
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3) Observasi (Observing)
Tahap

observasi

dilaksanakan

bersamaan

dengan

tahap

pelaksanaan. Observer melakukan pengamatan terhadap kegiatan
belajar mengajar. Hasil belajar kognitif diperoleh dari hasil tes
tertulis, sedangkan afektif diperoleh menggunakan observasi dan
angket hasil belajar siswa
4) Evaluasi (Evaluating)
Evaluasi yang dilakukan berupa post test. Semua tahap-tahap
diatas digunakan sebagai bahan analisis dan refleksi terhadap
tindakan yang sudah dilakukan dan sebagai dasar penyusunan
rencana tindakan selanjutnya.
5) Refleksi (Reflecting)
Refleksi adalah melihat kembali pelaksanaan yang telah dilakukan
di dalam kelas yang telah dicatat dalam lembar observasi. Setelah
selesai kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan model PBL
pada materi sistem pencernaan. Refleksi sebagai pedoman oleh
peneliti dalam melakukan refisi berbagai kelemahan dan
kekurangan selama proses siklus I. Hasil refleksi antara observer
dan peneliti digunakan untuk memperbaiki kelemahan pada siklus
1 dan menjadi tindak lanjut pada siklus II untuk mencapai hasil
yang baik sesuai indikator yang ingin dicapai.
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c. Siklus II
Siklus II akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, dengan alokasi
waktu 5 x 40 menit. Pertemuan pertama 3x 40 menit, yang terdiri dari
beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Perencanaan (Planning)
Pada tahap perencanaan siklus II, peneliti merencanakan hal-hal
yang harus diperbaiki yang menjadi kekurangan pada siklus I.
Peneliti kembali menyusun RPP, menyusun LKS sebagai
instrument pembelajaran. Menyusun instrumen pengumpulan data,
antara lain: soal yang berkaitan dengan materi sistem pencernaan,
lembar observasi belajar siswa, kuisioner motivasi belajar.
2. Pelaksanaan (Acting)
Dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan RPP yang telah
dibuat. Pada tahap ini merupakan persiapan yang harus dilakukan
guru sebelum mengajar. Persiapan tersebut anatara lain persiapan
tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin
dibangun,

lingkungan

belajar

yang

produktif,

termasuk

meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Pendidik
akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
untuk terlibat dalam mengatasi masalah. Dalam pelaksanaan
kegiatan

siswa

dibagi

dalam

beberapa

kelompok

untuk

mengerjakan LKS yang kemudian didiskusikan. Hasil diskusi
kelompok kemudian dipresentasikan di depan kelas.
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3. Pengamatan (Observing)
Pada tahap Pengamatan peneliti hanya melakukan pengamatan
terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Hasil
pengamatan ini akan diolah dan dianalisis oleh peneliti sebagai
hasil belajar siswa ranah afektif.
4. Evaluasi (Evaluating)
Pada kegiatan evaluasi penelitian akan melakukan kegiatan dengan
memberikan post test untuk melihat/mengukur keefektifan sistem
belajar siswa.
5. Refleksi (Reflecting)
Tahap ini merupakan, tahap akhir dari proses pembelajaran materi
sistem pencernaan. Pada hasil yang sudah diperoleh dari tahap
observasi dan evaluasi pada siklus II ini seperti test evaluasi,
kuesioner motivasi siswa dan lembar observasi siswa akan
dibahas/atau diolah oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan.
Diharapkan pada akhir siklus II proses pembelajaran dengan
mengunakan model Problem Based Learning dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII A SMP BOPKRI 3
Yogyakarta.
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E. Instrumen Penelitian
Instrumen

penelitian

adalah

semua

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian
dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah,
menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan
tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument pembelajaran dan
instrument pengumpulan data (Arikunto,2002).
1. Instrumen pembelajaran
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa silabus, RPP
untuk siklus I dan Siklus II untuk setiap pertemuan.
2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument yang
digunakan dalam penelitian ini berupa post test dan non test.
a. Tes
Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang
digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengukuran, inteligensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok
(Sudijono,2011). Dalam penelitian ini tes diberikan pada setiap
akhir siklus I dan siklus II berupa post test. Tujuan post test adalah
untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi sistem
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pencernaan, dengan jenis soal yang diberikan yaitu bentuk soal
pilihan ganda sebanyak 20 butir soal.
b. Non test
Instrumen non tes yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui
motivasi

belajar siswa yang berkaitan dengan ranah afektif.

Penelitian ini instrumen non test yang digunakan ada dua jenis
yaitu observasi dengan lembar observasi dan kuesioner. Observasi
digunakan untuk mengadakan pengamatan atau penilaian siswa
dalam ranah afektif yang akan dinilai oleh observer selama proses
pembelajaran berlangsung. Untuk kuesioner akan digunakan
untuk melihat motivasi belajar siswa. Siswa akan mengisi
kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti.
F. Validasi Instrumen
Validasi instrumen sering diartikan dengan kesahihan. Suatu alat ukur
disebut memiliki validitas jika alat ukur tersebut isinya layak untuk
mengukur obyek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu .
Artinya ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan
sasaran pengukuran. Menurut Ngalim (2012), validitas mengarah kepada
ketepatan interpretasi hasil penggunan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan
tujuan pengukurannya. Validitas merupakan suatu keadaan apabila suatu
instrument evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur secara
tepat. Suatu alat ukur hasil belajar dikatakan valid apabila alat ukur tersebut
benar-benar mengukur hasil belajar. Oleh karena itu, validitas merupakan
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fundamen paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi suatu tes.
Proses validasi meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk menunjukkan dasar
saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan.
Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menjaga
validitas instrumen pembelajaran agar valid yaitu :
a. Menyusun

kisi-kisi

dan

lembar

instrumen

digunakan

untuk

mengumpulkan data selama proses pembelajaran yang dibutuhkan
untuk mengetahui ketercapaian tujuan dalam penelitian. Intrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan non tes.
b. Mengkonsultasikan dengan guru pamong dan dosen pembimbing/
validasi pakar. Setelah menyusun kisi-kisi instrumen, langkah
selanjutnya adalah validasi dari para ahli atau pakar. Ahli atau pakar
dalam validasi instrumen penelitian ini adalah dosen pembimbing.
c. Merevisi dari dosen pembimbing pada tahap ini peneliti akan
melakukan revisi apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Setelah
melakukan revisi dan telah disetujui dosen pembimbing, instrumen
tersebut dapat digunakan.
G. Metode Pengambilan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Metode Pengumpulan Data
Jenis Data

Alat Pengumpulan
Data

Sumber Data

Cara Analisis
Data

Siswa
Siswa
Siswa

Analisis
KuantitatifKualitatif



Motivasi
dan
Tes
Hasil Belajar
Lembar observasi
1. Kognitif
Kuesioner
2. Afektif

H. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kuantitatif (Anbuso versi 6.1) dan analisis kualitatif. Data hasil penelitian ini
mencakup dua ranah yaitu ranah kognitif dan ranah afektif. Perhitungan hasil
belajar setiap ranah adalah sebagai berikut.
a. Ranah Kognitif
Hasil belajar kognitif siswa diketahui dari hasil post test I dan II. Post
test terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Pengukuran hasil belajar ini
menggunakan test tertulis pada siklus I dan siklus II setiap
pembelajaran. Adapun skor yang ditetapkan untuk jawaban pilihan
ganda adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Penetapan Skor pilihan ganda
Skor

Keterangan

0

Jika jawaban salah atau tidak ada jawaban

1

Apabila jawaban benar
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Setiap siswa dikatakan tuntas dalam proses belajar mengajar apabila
memperoleh nilai ≥ 75 sesuai dengan KKM SMP BOPKRI 3 Yogyakarta.
Sedangkan apabila nilai siswa < 75, maka siswa tersebut dinyatakan tidak
tuntas. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai ketuntasan
klasikal adalah sebagai berikut:
 Nilai ketuntasan individu
Nilai akhir=

∑

x 100

∑

 Nilai rata-rata kelas
Nilai rata-rata =

∑
∑

 Nilai ketuntasan klasikal
Nilai ketuntasan klasikal =

∑
∑

x 100%

(Arifin, 2009)
b. Ranah afektif
Pengukuran hasil belajar siswa pada aspek afektif dilakukan dengan
menggunakan lembar observasi. Observasi dilakukan untuk melihat
bagaimana sikap siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar
untuk tiap pertemuan pada setiap siklus. Observasi yang diperoleh
kemudian dihitung menggunakan rumus:

q= x 100
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keterangan :
q : presentasi skor hasil observasi aktivitas siswa.
r : jumlah keseluruhan skor yang diperoleh siswa.
t : skor maksimal (Putra, 2017)
Penetapan skor hasil observasi belajar siswa dalam ranah afektif,
dicatat menggunakan tabel di bawah ini,
Tabel 3.3 Penetapan Skor Ranah Afektif
Alternatif Jawaban

Skor

Tinggi

3

Sedang

2

Rendah

1

Presentase perolehan skor pada lembar observasi aspek afektif
untuk menentukan seberapa besar partisipasi dan tanggapan siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
PBL Adapun pedoman untuk menilai hasil belajar siswa pada ranah
afektif, meggunakan kriteria pada Tabel 3.4 berikut
Tabel 3.4 Pedoman/Kriteria Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif
Skor Yang Diperoleh/Presentase Siswa

Keterangan

77,79 ≤ q ≤ 100

Tinggi

55,56 ≤ q ≤ 77,78

Sedang

33,33 ≤q ≤ 55,55

Rendah
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Untuk memperoleh persentase nilai kategori tinggi siswa, dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Siswa Kategori Tinggi =
∑
∑

c. Kuesioner motivasi belajar
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang
memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku,
dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa
terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
Dalam penelitian ini kuesioner digunakan untuk mengetahui skor
motivasi belajar siswa, dan juga untuk mengetahui apakah motivasi
belajar siswa dapat meningkatkan atau tidak setelah diberi tindakan.
Kuesioner tersebut berkaitan dengan materi biologi tentang sistem
perncernaan dengan mengunakan model pembelajaran PBL. Kuesioner
dalam penelitian ini terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan
negatif. Setiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban. Siswa
harus memilih salah satu jawaban. Empat alternatif jawaban tersebut
antara lain yaitu : setuju (S), sangat setuju (ST), tidak setuju (TS),
sangat tidak setuju (STS). Kemudian masing-masing kategori jawaban
tersebut diberi skor.
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Penetapan skor untuk pernyataan positif dan pernyataan negatif
seperti pada tabel berikut :
Tabel 3.5 Penetapan Skor Motivasi Belajar Siswa
Pilihan Jawaban
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat
tidak
setuju

Pernyataan positif
4
3
2
1

Skor
Pernyataan negatif
1
2
3
4

Selanjutnya skor yang diperoleh siswa diubah kedalam
presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Presentase skor motivasi =

∑

x 100

∑

Kriteria/pedoman untuk mengetahui tingkat motivasi
siswa dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.6 Pedoman Skor Motivasi
No

Skor Siswa

Keterangan

1.

77 ≤ q ≤ 100

Tinggi

2.

51 ≤ q ≤ 76

Sedang

3.

25 ≤ q ≤ 50

Rendah

belajar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

I. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi peningkatan motivasi
dan hasil belajar aspek kognitif dan aspek afektif.
Tabel 3.7 Indikator keberhasilan
N
o
1.

Indikator
Keberhasilan
Hasil belajar siswa
aspek kognitif

Instrumen

Indikator Pencapaian

Post test siklus I dan II

Siswa mencapai nilai kriteria
ketuntasan minimal ≥ 75
dengan sebanyak 75% siswa
mencapai ketuntasan minimal
Sikap siswa selama mengikuti
proses pembelajaran 75%
masuk kategori tinggi
Peningkatan motivasi belajar
siswa selama mengikuti
pembelajaran 75% termasuk
dalam kategori tinggi

2. Hasil belajar siswa
aspek afektif

Lembar observasi
aspek afektif

3. Motivasi belajar
siswa

Kuesioner motivasi
belajar siswa sebelum
dan sesudah tindakan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti bertemu dengan guru mata
pelajaran Biologi dan kepala sekolah bagian kurikulum pada hari Kamis 23
Agustus 2018 di ruang tamu sekolah. Pada pertemuan ini, peneliti
mendapatkan informasi bahwa penelitian bisa dilaksanakan pada hari Senin
tanggal 27 Agustus 2018. Tetapi peneliti kemudian, memberi tahu sekolah
bahwa peneliti belum bisa melaksanakan penelitian yang telah ditentukan dari
sekolah karena bahan instrumen pembelajaran peneliti belum di setujui oleh
dosen pembimbing. Peneliti meminta kepada guru mata pelajaran Biologi
untuk melaksanakan penelitian pada hari Kamis 30 Agustus 2018. Guru mata
pelajaran biologi memberitahukan pada peneliti, penelitian akan dilaksanakan
sesuai jadwal pelajaran biologi.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta
pada bulan Agustus-September 2018 yang terdiri dari dua siklus. Siklus
pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus dan 3 september 2018. Siklus
II dilaksanakan pada tanggal 6 dan 10 September 2018. Subjek dari penelitian
ini adalah siswa kelas VIII A SMP BOPKRI 3 Yogyakarta yang berjumlah 27
siswa. Namun satu orang siswa datanya tidak lengkap karena pada silkus II
secara berturut-turut tidak mengikuti pertemuan pembelajaran, sehingga
subjek data lengkap penelitian sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 15 orang
siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Alasan satu siswa yang tidak
55
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mengikuti pertemuan pada siklus II yaitu siswa tersebut pindah sekolah ikut
dengan orang tuanya.

B. Deskripsi Penelitian
B.1. Siklus I
Pada siklus I terdapat empat tahapan penelitian yaitu Perencanaan
(Planning), Aksi/tindakan (Acting), Observasi (Observing), dan Refleksi
(Reflecting
B.1.1. Perencanaan (Planning)
Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, peneliti menyiapkan
semua instrument pembelajaran seperti kuesioner motivasi belajar awal
,silabus, RPP siklus I, LKS siklus I, bahan ajar. Sehari sebelum
pelaksanaan siklus I, peneliti mendapatkan informasi bahwa tidak bisa
menggunakan LCD di ruang kelas selama proses pembelajaran dengan
alasan tertentu. Guru mata pelajaran biologi memberikan informasi
untuk mengunakan ruang laboratorium sebagai ganti ruang kelas untuk
pertemuan pertama. Peneliti juga menyiapkan instrumen pengumpulan
data seperti soal post test yang dikerjakan oleh peserta didik di akhir
siklus I. Peneliti meminta teman sejawat untuk menjadi observer.
Peneliti juga menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui sikap
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini
diisi oleh observer.
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B.1.2 Aksi/tindakan ( Acting)
B.1.2.1. Pertemuan I
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus dan
3 September 2018 dengan dua kali pertemuan 5x 40 menit. Pertemuan
pertama mempelajari tentang makanan dan fungsinya, saluran pencernaan
dan kelenjar pencernaan serta alat-alat pencernaan pada manusia dan
fungsinya, dengan alokasi waktu 3x40 menit. Pertemuan kedua mengulas
kembali materi yang belum dipahami serta melanjutkan presentasi LKS
kelompok yang belum selesai. Serta melaksanakan kegiatan post test
(Kognitif), dengan soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dengan alokasi
waktu 2x40 menit.
1) Kegiatan Pendahuluan
Pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 yang
dilaksanakan mulai pukul 10.00- 12.50 WIB yaitu pada jam ke 5, 6 dan 7.
Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, langkah pertama yang dilakukan
oleh peneliti memberikan salam dan memperkenalkan diri kepada para
siswa serta mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, peneliti membagikan
kuesioner untuk mengetahui motivasi awal siswa terhadap kegiatan
pembelajaran biologi. Pengisian kuesioner dilakukan selama 10 menit.
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Gambar 4.1 Siswa Mengisi Kuesioner Motivasi Awal
Berdasarkan hasil pengisian kuesioner nilai motivasi awal sebelum
tindakan penelitian, dapat dilihat pada Tabel 4.1
Tabel 4.1 Motivasi Awal Siswa Melalui Kuesioner
Interval

Kategori Jumlah
siswa

Persentase
kategori (%)

77≤ q ≤100

Tinggi

8

31

51≤ q ≤76

sedang

18

69

25≤ q ≤50

rendah

0

0

Kuesioner motivasi awal siswa diberikan dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana motivasi belajar siswa terhadap pelajaran biologi. Kuesioner
motivasi awal terdiri dari 11 pernyataan positif dan 11 pernyataan negatif.
Hasil perolehan skor motivasi kuesioner awal pada siklus I untuk kategori
tinggi yaitu 31 %, untuk kategori sedang 69 %, sedangkan untuk kategori
rendah yaitu 0 %. Setelah mengumpulkan kuesioner motivasi, peneliti
melanjutkan kegiatan apersepsi dengan menampilkan gambar makanan
dan siswa yang sedang makanan (Gambar 4.2). Lalu peneliti mengajukan
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pertanyaan : “Gambar apakah ini? Pernahkah kalian merasa lapar ketika
belajar di sekolah? Menurut kalian mengapa kita butuh makanan? Apa
kegunaan makanan bagi tubuh kita? Para siswa terlihat antusias
menanggapi pertanyaan peneliti dengan menjawab sesuai dengan
pemahaman mereka sendiri. Kemudian peneliti menjelaskan tujuan
pembelajaran pada pertemuan tersebut.

a) Siswa Sedang Makan

c)Jajanan Pasar/gorengan

b) Nasi Goreng

d) Roti

Gambar 4.2 Gambar Materi Apersepsi Pertemuan I
(Saeful, 2013)
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Sebelum masuk pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, peneliti
menjelaskan tata cara belajar model PBL dengan menjelaskan tahap-tahap,
dari model PBL tersebut dalam pembelajaran dalam mengemukan pendapat.
B.1.2.2.Kegiatan Inti
Pada tahap ini peneliti meminta siswa untuk membentuk kelompok
berdasarkan urutan presensi. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya
peneliti membagikan LKS I dan menjelaskan cara pengerjaannya. Siswa diminta
bekerja sama dalam kelompok dan selama diskusi siswa tidak diizinkan untuk
keluar kelas walaupun hanya sekedar untuk ke toilet. Selama kegiatan diskusi,
peneliti meminta observer untuk menilai secara objektif mulai dari awal kegiatan
belajar sampai selesai kegiatan belajar. Selama berdiskusi sebagian siswa sudah
berpartisipasi dalam kelompok masing-masing. Namun ada satu kelompok siswa
yang mengganggu karena perbedaan pendapat dan saling ribut sehingga
mengganggu kelompok lain. Untuk mengatasi hal itu, peneliti mendekati
kelompok tersebut lalu menegurnya agar diskusi kelompok berjalan dengan baik
dan kondusif. Pada awalnya mereka tetap tidak mau mendengarkan peneliti dan
masih mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Setelah itu peneliti
memberikan peringatan lagi kepada kelompok tersebut untuk tidak memberikan
nilai kalau mereka masih saja saling berdebat sesama teman kelompok. Namun
perlahan kelompok tersebut mulai diam dan tidak saling berdebat lagi. Peneliti
mengorganisir jalannya diskusi, dan memberikan penjelasan apabila siswa
bertanya. Kegiatan ini berlangsung selama 30 menit.
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Gambar 4.3 Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKS, peneliti
memilih secara acak kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi.
Ketika ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, siswa yang
lain mendengarkan dan diberi kesempatan untuk menambahkan jawaban
yang kurang lengkap. Selama presentasi, berlangsung kelompok yang
terpilih untuk dipresentasikan hasil diskusi merasa gugup dan gemetar,
sebelum presentasi dimulai kelompok diskusi meminta peneliti untuk
berdiri di samping mereka selama presentasi agar mereka tidak gugup dan
gemetar. Akan tetapi peneliti mendekati mereka dan memberikan mereka
motivasi kepada kelompok presentasi begitu juga dengan kelompok yang
tidak presentasi agar jangan merasa takut ketika berbicara di depan kelas
dihadapan teman-teman.
Selama kegiatan presentasi berlangsung kelas masih keadaan kondusif
dan saling mendengarkan, walaupun masih ada beberapa siswa yang tertawa
melihat teman/kelompok yang presentasi gemetar berbicara depan kelas.
Peneliti dan observer tidak sempat potret saat siswa presentasi, karena takut
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terganggu jalannya presentasi, setiap dipotret oleh observer mereka selalu
bilang ibu melanggar privasi walaupun sudah dijelaskan sebelum memulai
pelajaran.
B.1.2.3. Penutup
Pada tahap ini, peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menarik
kesimpulan hasil diskusi kelompok dan juga mengenai materi yang telah
dipelajari. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada siswa
atas partisipasinya dan juga memberikan apresiasi kepada semua siswa untuk
bertepuk tangan. Setelah itu peneliti memberikan informasi untuk pertemuan
selanjutnya akan diadakan post test dan mengulas kembali materi yang
dipelajari. Kemudian, peneliti mengucapkan salam penutup dan meminta
siswa agar tidak ribut, dan menunggu pelajaran berikutnya.
B.1.2.2. Pertemuan II
Pertemuan kedua dilaksanakan pada Senin 03 September 2018 pada jam mata
pelajaran biologi jam ke 5 pukul 11.00-12.50 WIB. Adapun uraian kegiatan
pada pertemuan berikut adalah sebagai berikut.
1) Kegiatan pendahuluan
Kegiatan awal yang dilakukan peneliti adalah memberi salam kepada
siswa, mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, mengecek
kehadiran siswa. Ada satu siswa yang tidak hadir tanpa keterangan. Lalu,
peneliti meminta siswa menyiapkan alat-alat pembelajaran seperti buku
catatan, alat-alat tulis, dan buku siswa biologi. Kemudian memberikan
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beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah dibahas pada pertemuan
pertama. Untuk kegiatan apersepsi dan motivasi peneliti menampilkan
gambar contoh makanan yang bergizi dan bertanya:„ Mengapa kita perlu
memakan makanan yang bergizi? Apakah yang terjadi dalam tubuh kita
bila kekurangan karbohidrat, protein dan lemak?‟ (Gambar 4.4)

Gambar 4.4 Gambar Materi Apersepsi Pertemuan II
(www.menshealth.com)
B.1.2.3. Kegiatan Inti
Pada tahap inti, peneliti melakukan tanya jawab bersama siswa terkait materi
yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Peneliti juga menanyakan
kepada siswa hambatan atau kesulitan materi pada pertemuan pertama. Ada tiga
orang siswa mengutarakan kesulitan dalam pertemuan pertama. Mereka sulit
untuk bekerja dalam kelompok, sulit presentasi di depan kelas dan mereka minta
peneliti untuk pertemuan selanjutnya presentasi dari tempat duduk masing-masing
kelompok. Peneliti juga meminta siswa untuk menyusun daftar pertanyaan yang
berkaitan dengan materi yang belum dipahami. Selain itu peneliti meminta siswa
untuk menjelaskan ulang materi yang sudah paham. Ada 4 orang siswa yang
menjelaskan ulang materi pertemuan pertama, yaitu dua laki-laki dan dua
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perempuan. Siswa yang menjelaskan ulang materi yang sudah dipaham dari
pertemuan sebelumnya secara pelan agar dipahami oleh siswa lain yang belum
mengerti materi pertemuan sebelumnya. Siswa meminta kepada peneliti untuk
membiarkan siswa lebih banyak bertanya untuk kegiatan selanjutnya. Kegiatan
selanjutnya peneliti meminta siswa untuk menonton video yang berkaitan dengan
organ pencernaan manusia: lalu bertanya “Sebutkan organ pencernaan dan
fungsinya? Dan jelaskan pencernaan mekanik dan kimiawi?” siswa dengan
antusias menjawab pertanyaan peneliti sesuai dengan pemahaman masing-masing
siswa. Kegiatan selanjutnya, peneliti meminta siswa untuk duduk diam dan
menutup buku paket biologi dan di atas meja hanya tersedia alat tulis.
Selanjutnya, peneliti membagikan soal-soal post test yang akan dikerjakan oleh
masing-masing siswa secara individu. Waktu mengerjakan soal post test adalah 30
menit. Soal post test berupa 20 butir soal pilihan. Siswa terlihat tenang selama
mengerjakan soal post test. Setelah waktu untuk mengerjakan soal post test selesai
peneliti meminta siswa mengumpulkan lembar soal yang sudah dikerjakan
berdasarkan urutan presensi siswa. Saat mengumpulkan lembar soal, suasana
kelas kurang kondusif dan sulit terkontrol. Kondisi ini disebabkan karenakan ada
siswa yang selesai lebih awal di bandingkan yang lain.

Gambar 4.5 Siswa mengerjakan soal post test siklus I
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2) Penutup
Sambil menunggu siswa yang belum menyelesaikan kerja soal post test,
peneliti memberikan tugas dan menyampaikan materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya

tanggal 6 September 2018.

Setelah itu peneliti menutup kegiatan belajar mengajar hari ini.
B.1.3 Observasi (Observing)
Pada tahap observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap
aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran siklus I.
Observasi dilakukan oleh teman sejawat sebagai observasi I. Obseravsi
bertujuan untuk mengetahui dan menilai sikap siswa selama proses
pembelajaran berlangsung dan juga selama mengerjakan LKS I.
B.1.4. Refleksi (Reflecting)
Pada tahap ini pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran berjalan
dengan

cukup

baik,

walaupun

ada

beberapa

siswa

kurang

memperhatikan saat mengerjakan post test dan mengerjakan LKS
siklus I. Kegiatan awal belajar pada siklus I yaitu dengan pengisian
kuesioner motivasi belajar awal siswa yang bertujuan untu mengetahui
kemampuan

atau

kesiapan

siswa

dalam

mengikuti

proses

pembelajaran. Pada awal kegiatan ini masih banyak siswa yang kurang
berani bertanya atau sekedar mengemukakan pendapat. Akan tetapi
ada satu atau dua orang siswa dengan berani bertanya walaupun masih
bercampur dengan bahasa Jawa. Pada saat mengerjakan LKS, peneliti
kewalahan dengan satu kelompok yang ribut karena kurang cocok
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dengan teman kelompok, dan beberapa kelompok yang mengerjakan
LKS dengan baik.
Untuk pertemuan selanjutnya

peneliti membentuk kelompok

umtuk mengerjakan LKS II sesuai dengan hasil belajar pada LKS I,
karena pada LKS I peneliti membentuk kelompok diskusi sesuai
dengan urutan presensi, melihat hasil LKS I dan nilai post test masih
rendah. Pada pertemuan selanjutnya peneliti membentuk diskusi
kelompok berdasarkan hasil post test dan LKS siklus I.
Pada pertemuan siklus I belum mencapai target yang diharapkan
oleh peneliti. Hal ini terlihat dari hasil belajar pada siklus I yang masih
rendah, dimana pada siklus I hasil belajar siswa masih jauh di bawah
standar KKM , dan belum mencapai indikator keberhasilan diharapkan
oleh peneliti terutama persentase ketuntasan klasikal.

B.2.Siklus II
Siklus II memiliki empat tahapan penelitian yaitu Perencanaan (Planning),
Aksi/tindakan (Acting), Observasi (Observing), dan Refleksi (Reflecting)
B.2.1 Perencanaan (Planning)
Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, peneliti menyiapkan semua
instrumen pembelajaran seperti yang disiapkan pada siklus I. Instrumen
tersebut seperti kuesioner motivasi akhir, silabus, RPP siklus I, LKS
siklus II, bahan ajar dan soal post test yang dikerjakan siswa di akhir
siklus II, serta lembar observasi yang diisi oleh kedua observer selama
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proses pembelajaran. Observer pada siklus II sama dengan observer pada
siklus I yaitu teman sejawat. Peneliti membagi siswa dalam enam
kelompok berdasarkan hasil belajar siklus I dan jenis kelamin. Pembagian
kelompok dengan memilih secara acak berdasarkan LKS siklus I, di mana
laki-laki dan perempuan digabung dalam satu tim kelompok untuk
berdiskusi. Peneliti juga menyiapkan instrumen pengumpulan data seperti
soal post test yang dikerjakan oleh peserta didik di akhir siklus I.
B.2.2. Aksi/tindakan (Acting)
B.2.2.1. Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 6 September
2018 dengan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 5x40 menit.
Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ini mengerjakan LKS dan
menlanjutkan presentasi. Serta melaksanakan kegiatan pos test (Kognitif),
dengan soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dengan alokasi waktu 2x40
menit. Pertemuan I siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 6 September
2018 yang dilaksanakan mulai pukul 10.00- 12.50 WIB yaitu pada jam ke
5, 6 dan 7.
1) Kegiatan Pendahuluan
Kegiatan ini diawali dengan menyapa siswa dan memeriksa
kesiapan siswa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Kemudian, untuk menggali pengetahuan awal siswa, peneliti
memberikan apersepsi dengan menampilkan gambar orang yang
sakit perut dan gambar tukak lambung. Lalu bertanya: ”Apa yang
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menyebabkan

luka

pada

lambung?

Bagaimana

cara

mengatasinya?” Sebagian besar siswa terlihat antusias untuk
mengemukakan pendapatnya masing-masing. Namun, banyak
siswa yang bersemangat untuk mengemukakan pendapat membuat
peneliti kesulitan untuk mengontrol kelas dan menyebabkan
keributan karena siswa saling berlomba-lomba mengangkat
tangan tanpa mendengarkan peneliti. Untuk mengatasi hal tersebut
peneliti meminta siswa menjawab berdasarkan urutan presensi
secara acak dan ditentukan oleh peneliti.

Gambar 4.6 Materi Apersepsi pertemuan I I siklus II
(Anonim,2015)

Selanjutnya, peneliti menampilkan tujuan pembelajaran
hari ini.
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2) Kegiatan Inti
Pada tahap ini peneliti meminta siswa duduk berdasarkan
kelompok, di sini peneliti membuat kelompok baru dipilih
secara acak berdasarkan nilai hasil belajar mengerjakan LKS
pada siklus I saat pembagian kelompok baru kelas kurang
tertib dan beberapa siswa kecewa dengan pembagian
kelompok yang ditentukan. Peneliti memberikan motivasi
kepada siswa untuk saling bekerja sama dalam kelompok
yang sudah di tetapkan peneliti. Kegiatan selanjutnya,
peneliti membagikan LKS siklus II pada masing-masing
kelompok. Setelah membagikan LKS II peneliti membimbing
kelompok untuk mengerjakan LKS dan berdiskusi. Setelah
itu peneliti memberikan menjelaskan pada siswa yang
bertanya. Kegiatan diskusi berjalan selama 30 menit.
Setelah berdiskusi, peneliti memilih secara acak kelompok
yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ketika ada
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, siswa
yang lain mendengarkan dan diberi kesempatan untuk
menambahkan jawaban apabila jawaban yang dipresentasikan
kurang lengkap. Selama membahas hasil diskusi, kondisi
kelas cukup tenang sehingga peneliti tidak membuang waktu
untuk menegur siswa yang ribut. Selain itu banyak siswa
yang lebih berani untuk bertanya dibandingkan dengan
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pertemuan pertama siklus I, dan di sini juga peneliti
mendampingi siswa saat presentasi agar mereka tidak gugup
ataupun gemetar

Gambar 4.7 Siswa Mengerjakan LKS Siklus II Secara
Berkelompok

3) Penutup
Pada tahap ini, peneliti memberi kesempatan pada siswa
untuk menarik kesimpulan

secara lisan mengenai materi

yang dipelajari. Selanjutnya peneliti memberi penekanan
hasil diskusi dan mengklarifikasi bila ada konsep yang
kurang dipaham. Setelah itu peneliti memberikan informasi
untuk pertemuan selanjutnya yang akan diadakan post test
dan juga mengisi kuesioner motivasi akhir. Peneliti
mengucapkan salam penutup, meminta siswa untuk diam dan
mempersiapkan materi untuk pelajaran selanjutnya.
B.2.2.2. Pertemuan II
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin, 10 Sepetember 2018.
Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 jam (2x 40 menit).
1) Kegiatan pendahuluan
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Peneliti memberikan salam pembuka kepada siswa dan
memeriksa kesiapan siswa sebelum kegiatan pembelajaran
dimulai. Selanjutnya, peneliti mengecek kehadiran siswa satu
persatu. Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan
pada siswa terkait materi pertemuan sebelumnya dan juga
pertemuan yang dilaksanakan. Peneliti juga menyampaikan
manfaat tentang materi yang dipelajari.
2) Kegiatan inti
Pada tahap ini, peneliti meminta untuk duduk bersama
kelompok masing-masing untuk menyampaikan kesulitan pada
materi

materi

yang

belum

dipahami

pada

kegiatan

pembelajaran sebelumnya. Jawaban dari masing-masing siswa
untuk beberapa kelompok berbeda-beda. Selanjutnya peneliti
mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa yang belum
memahami materi sebelumnya seperti tentang enzim-enzim
yang terdapat pada sistem pencernaan karena menurut peneliti
beberapa siswa masih belum paham terkait materi tersebut.
Terbukti saat peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait
materi tentang enzim banyak siswa yang hanya diam dan tidak
bertanya sehingga peneliti berinsiatif untuk menjelaskan ulang
materi tersebut karena berkaitan dengan soal post test.
Selanjutnya peneliti mengkondisikan siswa untuk tertib
dan duduk di bangku masing-masing sesuai dengan hasil post
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test siklus I. Kemudian peneliti membagikan soal post test
siklus II kepada siswa dan meminta siswa untuk mengerjakan
selama 30 menit. Siswa yang selesai dapat mengumpulkan
lembar post test kemudian mendapat

lembar kuesioner

motivasi akhir. Peneliti menyampaikan kepada siswa untuk
mengisi kuesioner tersebut dengan jujur dan sesuai yang
dirasakan siswa. Setelah semua kegiatan selesai, peneliti
menyampaikan ucapan terima kasih kepada siswa yang telah
bekerjasama selama ini sekaligus berpamitan dan menutup
pembelajaran hari ini.

Gambar 4.8 Siswa mengerjakan soal post test siklus II
B.2.3. Observasi (Observing)
Pada tahap observasi Observasi pada siklus II masih dilaksanakan oleh
teman sejawat sebagai orang observer yang sama dengan siklus I.
Observasi

bertujuan

untuk

menilai

sikap

siswa

selama

proses

pembelajaran berlangsung. Pada saat observasi peneliti meminta obsever
untuk menilai secara objektif.
B.2.4. Refleksi (reflecting)
Secara Keseluruhan Pelaksanaan siklus I dan siklus II pada proses
pembelajaran berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hasil belajar
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mengalami peningkatan dari siklus I namun rata-rata kelas belum
mencapai indikator penelitian yang diharapkan. Sedangkan, untuk
peningkatan motivasi belajar siswa dilihat dari pengisian kuesioner motivasi
belajar. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, terjadi peningkatan motivasi
belajar awal dan motivasi akhir, yaitu motivasi awal presentase kategori
tinggi sebesar 31 % dan presentase kategori sedang 69%. Motivasi belajar
Siswa akhir pada siklus II mengalami peningkatan untuk kategori tinggi
sebanyak 74 % dan kategori sedang sebanyak 26 %. Namun untuk kuesioner
motivasi belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan oleh
peneliti. Kemudian hasil observasi ranah afektif baik siklus I dan siklus II
semua masuk dalam kategori tinggi yaitu 100 %. Peneliti menyimpulkan
bahwa hasil belajar observasi ranah afektif telah mencapai indikator
keberhasilan. Temuan ini sesuai harapan peneliti.

C. Hasil Penelitian
C.1. Analisis Kuesioner Motivasi Belajar Siswa
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 kuesioner di mana kuesioner
pertama dibagikan pada awal siklus I yang bertujuan untuk mengetahui
motivasi awal siswa pada pembelajaran biologi. Sedangkan kuesioner kedua
dibagikan pada akhir siklus II, yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan
motivasi belajar siswa.
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a. Siklus II
Adapun Kuesioner motivasi hasil belajar siswa akhir adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.2 Tabel hasil motivasi akhir
Skor siswa

Kategori

Jumlah

Presentase Kategori

siswa

%

77≤ q ≤100

Tinggi

19

73

51≤ q ≤76

Sedang

7

26

25≤ q ≤50

Rendah

-

-

Kuesioner motivasi akhir siswa diberikan pada pertemuan
pembelajaran di siklus II. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui
bagaimana motivasi siswa setelah menggunakan PBL dan juga duntuk
mengetahui peningkatan hasil belajar motivasi siswa. Kuesioner ini
motivasi akhir ini berisi 11 pernyataan positif dan 11 pernyataan negatif.
Adapun hasil perolehan skor motivasi akhir untuk kategori tinggi 73%,
dan untuk kategori sedang adalah 26 %. Tidak ada siswa yang termasuk
kategori rendah.
C.2 Analisis Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif
a. Siklus I
Hasil belajar ranah afektif diperoleh menggunakan lembar observasi
pada siklus I dan siklus II. Aspek yang diamati meliputi jujur,
disiplin, tanggung jawab, kerja sama, santun atau sopan, dan percaya
diri selama proses pembelajaran berlangsung.
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Tabel 4.3 Hasil Belajar Afektif
Kelo
mpok

1
2
3
4
5
6

Jumlah
Skor
Keseluruh
an
47
52
51
53
53
50

Presentase
Skor Hasil
Observasi

Kategori

78,33%
86,67%
85,00%
88,33%
88,33%
83,33%

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Presentase
Kategori

Persentase
Tinggi
= X 100%
=100%

Pada siklus I hasil belajar siswa ranah afektif diperoleh hasil untuk
kategori rendah sebesar 0%, untuk kategori sedang sebesar 0%,
sedangkan untuk kategori tinggi sebesar 100 %.
b. Siklus II
Kelo
mpok
1
2
3
4
5
6

Tabel 4.4 Hasil Belajar Afektif Siklus II
Jumlah
Persentase
Kategori
Persentase
Skor
Skor Hasil
Kategori
Observasi
Tinggi
Persentase
54
90,00%
Tinggi
Tinggi
49
81,67%
Tinggi
51
85,00%
= X 100%
Tinggi
52
86,67%
=100%
Tinggi
58
96,67%
Tinggi
53
88,33%

Pada siklus II hasil belajar siswa ranah afektif diperoleh hasil untuk
kategori rendah dan kategori sedang sebesar 0%, sedangkan untuk kategori
tinggi sebesar 100%.
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C.3. Analisis Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif
Hasil belajar siswa pada aspek kognitif dapat diketahui dari hasil post
test I dan post test II. Berikut adalah hasil perolehan nilai post test siswa
adalah.
a. Siklus I
Untuk soal post test I terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Siswa
mengerjakan soal post test I pada akhir pertemuan siklus I. Hasil
belajar yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.5
Tabel 4.5 Hasil belajar ranah kognitif (siklus I)
No
1

Nilai terendah

Hasil Yang
Diperoleh
40

2

Nilai tertinggi

85

3

Nilai rata-rata

61,15

4

Jumlah siswa yang mencapai KKM

12

5

Jumla siswa yang belum mencapai
KKM
persentase ketuntasan klasikal

14

6

Jenis Data

46,2 %

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa
siklus I adalah 61,15 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 40.
Sebanyak 46% siswa dinyataka tuntas klasikal, dengan jumlah siswa
yang belum mencapai KKM sebanyak 14 siswa. Indikator pencapaian
hasil siswa adalah 75. Dengan demikian pencapaian hasil belajar siswa
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untuk aspek ranah kognitif siklus I belum mencapai indikator penelitian
yang diharapkan.
b. Siklus II

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 4.6 Hasil belajar ranah kognitif (siklus II)
Jenis Data
Hasil Yang
Diperoleh
Nilai terendah
40
Nilai tertinggi
100
Nilai rata-rata
76,35
Jumlah siswa yang mencapai KKM
19
Jumla siswa yang belum mencapai
7
KKM
persentase ketuntasan klasikal
73,1 %
Dari tabel diatas diketahui bahwa perolehan nilai rata-rata

siswa adalah 76,35 dengan ketuntasan klasikal 73,1%. Nilai
terendah siswa adalah 40 dan nilai tertinggi siswa adalah 100.
Dengan demikan, terjadi peningkatan Hasil belajar siswa namun
belum mencapai indikator penelitian yang diharapkan.
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D. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dengan
model pembelajaran Problem Based Learning di kelas VIII A SMP BOPKRI
3 Yogyakarta terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar baik
ranah kognitif maupun ranah afektif. Berikut ini akan dijelaskan peningkatan
masing-masing ranah hasil belajar yang telah dilakukan oleh peneliti di SMP
BOPKRI 3 Yogyakarta.
Hasil

penelitian

yang

dilakukan

dengan

menggunakan

model

pembelajarn problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa,nampak pada motivasi awal kategori tinggi siklus I sebebasar 31% dan
untuk kategori sedang 69%. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan
kategori tinggi sebesar 73% dan kategori sedang 26% , akan tetapi belum
mencapai indikator penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Adapun
peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif terlihat dari hasil post test siklus
I dan post test siklus II. Persentase ketuntasan klasikal sebesar 46,2 % pada
siklus I dan menjadi 73,1% pada siklus II. Disamping itu nilai rata-rata siswa
pada siklus I sebesar 61,15 meningkat menjadi 76,35 pada siklus II.
Sedangkan untuk hasil belajar siswa ranah afektif pada siklus I dan siklus I
semua termasuk dalam kategori tinggi sebesar 100%.
Sebagai acuan dalam pembahasan penelitian ini menggunakan beberapa
penelitian yang relevan. Hasil dari penelitian relevan ini menunjukkan bahwa
model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terlihat dari
hasil penelitian (Risky, 2015)

tentang Penerapan metode pembelajaran
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Problem based learning untuk meningkatkan motivasi dan Prestasi belajar
siswa kelas XI pada mata pelajaran menggambar teknik mesin di SMK Piri
Sleman. Hasil penelitian ini menunjukan terjadi peningkatan motivasi dan
prestasi belajar siswa sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian yang
diharapkan dengan standar KKM 66.

Berdasarkan data hasil penelitian

menunjukkan peningkatan skor Motivasi Belajar Menggambar Teknik Mesin
dengan pedoman observasi pada siklus I 75,39% meningkat menjadi 85,19%
pada siklus II. Berdasarkan angket yang didistribusikan kepada siswa juga
terjadi peningkatan pada siklus I sebesar 76,68% meningkat menjadi 82,41%
pada siklus II. Tercapainya penelitian ini dikarenakan kemampuan dari dalam
diri disiswa dalam mengerjakan soal serta siswa aktif bertanya selama proses
pembelajaran.
Sebagai acuan kedua dalam pembahasan penelitian ini merujuk pada acuan
pustaka motivasi dan hasil belajar siswa, Sardiman (2007) motivasi adalah
pendorong sustu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku
seseorang agar tergerak untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga
mencapai hasil atau tujuan tertentu, hakikat atau indikator motivasi belajar
yaitu ada keinginan belajar dari dalam diri sendiri, semangat dan kebutuhan
belajar memiliki harapan dan cita-cita masa depan.
Snelbeker (2007). Mengatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru
yang dimiliki siswa setelah melakukan perbuatan adalah hasil belajar, karena
belajar pada dasarnya adalah bagaimana seseorang mengalami perubahan
tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan,
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pengetahuan dan sebagainya. Akan tetapi hasil penelitian ini belum mencapai
indikator yang diharapkan oleh peneliti hal ini disebabkan oleh kemauan
belajar dari dalam diri siswa sebagai sample penelitian masih rendah terlihat
pada siklus II hasil belajar siswa masih banyak yang belum mencapai KKM.

1. Motivasi Belajar
Peningkatan motivasi belajar siswa secara individu diukur melalui
hasil pengisian kuesioner yang telah diisi siswa pada awal pertemuan
siklus I sebelum dilaksanakan pembelajaran. Peneliti menyediakan dua
jenis kuesioner yaitu kuesioner motivasi awal dan kuesioner motivasi
akhir siswa. Tujuan dari pemberian kuesioner motivasi awal sebelum
dilaksanakan pembelajaran yaitu untuk mengetahui motivasi siswa
terhadap pelajaran IPA khususnya materi sistem pencernaan pada manusia.
Dan untuk kuesioner motivasi akhir diberikan di akhir pertemuan yang
bertujuan untuk melihat motivasi siswa setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran dengan menggunkan model PBL. Hasil pengisian kuesioner
dapat dilihat pada Gambar 4.9
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Kategori Motivasi Belajar Siswa

presentase kategori (%)

80

73

69

70
60
50

Tinggi

40
31

Sedang

26

30

Rendah

20

10
0

0

0
awal

akhir

Tahapan Siklus

Gambar 4.9 Grafik Kategori Motivasi Siswa
Dari grafik diatas dapat dilihat adanya perbedaan motivasi awal dan
motivasi akhir. Pada kategori motivasi siswa pada siklus awal diperoleh
31% untuk kategori tinggi dan 69% untuk kategori sedang, dan tidak ada
siswa yang termasuk kategori rendah. Untuk motivasi akhir pada siklus II
diperoleh 73 % untuk kategori tinggi dan 26% untuk kategori sedang.
Sedangkan kategori rendah tidak ada data. Pada siklus II terjadi
peningkatan hasil belajar siswa yang terlihat dari hasil analisis kuesioner.
Hasil ini juga belum mencapai indikator keberhasilan penelitian di mana
75% siswa masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dikarenakan pada
saat pertemuan pertama kali diterapkan di dalam kelas siswa masih kurang
memahami dan tidak memperhatikan pertanyaan negatif dan positif pada
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lembar kuesioner yang telah disediakan, beberapa siswa terlihat pasif dan
bersifat individual. Akan tetapi beberapa siswa yang sangat antusias
walaupun pada saat bertanya masih gugup.
Terjadinya peningkatan motivasi akhir siswa pada siklus II.
Peningkatan tersebut disebabkan oleh karena siswa banyak yang bertanya
pada saat memulai pengisian kuesioner dan siswa juga sangat serius dalam
mengikuti pembelajaran dan pengisian kuesioner. Pada siklus II siswa
tidak terlalu banyak yang berbicara dengan teman saat pembelajaran
dimulai sehingga kelas terlihat kondusif dan pelajaran berjalan sesuai
waktu yang telah ditentukan.
Sebagai acuan untuk membahas hasil penelitian ini, motivasi
belajar siswa dengan model pembelajaran PBL, peneliti merujuk pada
Santrock (2009), yang mengatakan bahwa siswa memiliki motivasi berasal
dari dalam diri sendiri individu tanpa adanya pengaruh dari luar yang
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Dalam
penelitian ini siswa yang sudah mencapai indikator penelitian memiliki
kemampuan dalam menguasai sesuatu sehingga ia berkonsentrasi saat
mengerjakan kuesioner motivasi.
Penelitian ini merujuk pada Santrock (2009), tentang motivasi
ekstrinsik dan instrinsik. Motivasi Ekstrinsik yaitu minat, orang tua, teman
sebaya, dan guru. Berdasarkan hasil penelitian siswa yang belum mencapai
kategori tinggi pada siklus I disebabkan oleh peran orang tua masih kurang
serta motivasi dari teman sebaya dan peran guru dalam mendukung
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siswanya masih kurang. Hal bias di lihat dari hasil hasil pengisian
kuesioner motivasi awal siswa yang mencapai kategori tinggi sebesar 31%
dan kategori sedang sebesar 69%. Walaupun penelitian ini tidak
melibatkan orang tua akan tetapi orang tua berperan penting dalam
memtovasi untuk meningkatan prestasi belajar anaknya. Sedangkan
Motivasi instrinsik yaitu determinasi atau pilihan personal, pengalaman
optimal dan penghayatan, minat, keterlibatan kognitif dan tanggung jawab
terhadap diri sendiri. Berdasarkan hasil penelitian siswa yang mencapai
kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut Siswa termotivasi
untuk melakukan sesuatu atas keiginan mereka sendiri bukan karena
adanya penghargaan dari luar dirinya, selain itu siswa yang memiliki
kemampuan dalam mengusai sesuatu sehingga ia berkonsentrasi saat
melakukannya. Hal ini bisa di lihat dari hasil penelitian pada siklus II
siswa yang mencapai kategori tinggi sebesar 73% dan kategori sedang
sebesar 26%.
2. Hasil Belajar Afektif
Hasil belajar siswa pada ranah afektif diperoleh dari lembar observasi yang
diisi oleh satu observer yang sama selama proses pembelajaran berlangsung.
Dalam penilaian oleh observer selama proses pembelajaran secara objektif
baik pada pertemuan siklus I dan pertemuan pada siklus II. Observasi
dilakukan untuk mengamati aspek afektif siswa yang meliputi jujur, disiplin,
tanggungjawab, aktif bertanya baik diskusi kelompok ataupun presentasi,
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percaya diri, dan sopan santun. Adapun hasil belajar siswa ranah afektif dapat
dilihat pada grafik berikut:

Presentase Kategori Tinggi (%)

Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif

120
100
100

100
Tinggi

80

Sedang
60
40

Rendah

.

20
0 0

0 0

siklus I

Siklus II

0

Gambar 4.10 Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa ranah afektif
pada siklus I semua siswa termasuk kategori tinggi 100%. Pada siklus II hasil
belajar ranah afektif semua termasuk dalam kategori tinggi 100%. Hasil belajar
ranah afektif siswa sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian.
Dalam penelitian ini, dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer
semua hasil belajar siswa termasuk kategori tinggi 100 %, dikarenakan siswa
mengumpulkan tugas tepat waktu, diskusi dalam kelompok kondusif dan efektif,
tidak mudah menyerah dalam mengerjakan LKS dan juga mempresentasi hasil
diskusi dengan baik. Dalam Mengerjakan LKS siswa terlihat sangat fokus dan
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juga mereka dilarang meyontek pekerjaan teman. Saat kelompok lain presentasi
ada beberapa kelompok yang menanggapi walaupun terlihat gugup tetapi tetap
fokus. Setelah dilakukan refleksi pada siklus I, peneliti mengatur kembali
kelompok yang ada secara acak sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa.
Pada siklus I mengerjakan LKS berdasarkan nomor urut presensi siswa dan
memperoleh hasil yang tinggi walaupun ada beberapa kelompok yang kurang
aktif. Sedangkan pada siklus II peneliti membagi kelompok secara acak dan sesuai
dengan kemampuan masing-masing siswa dan ternyata hasilnya tetap sama yaitu
semua temasuk dalam kategori tinggi yaitu 100%.
Faktor lain yang menyebakan meningkatanya hasil belajar siswa yaitu
pertemuan pada siklus I dan siklus II. Peneliti menampilkan video singkat pada
saat kegiatan pembelajaran dan juga menampilkan gambar gangguan pada sistem
pencernaan pada pertemuan siklus II sebelum siswa mengerjakan LKS. Selain itu
siswa juga aktif bertanya dan menanggapi pertanyaan guru pada siklus II, dan
siswa juga pada pertemuan siklus II banyak yang fokus selama kegiatan
pembelajaran.
Dari hasil observasi yang dilakukan, pada siklus I maupun siklus II
antusias belajar siswa sangat baik terlihat pada hasil belajar mengerjakan LKS
siklus I dan siklus II pada bagian disipin dan aktif diskusi kelompok, untuk
kelompok 4, 5 siklus I dan kelompok 1,5,dan 6 mendapat nilai tinggi untuk
masing-masing kelompok. Kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi ini sangat
disiplin mengumpulkan tugas dan juga aktif dalam diksusi kelompok serta
percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi. Untuk siklus I diskusi
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kelompok berdasarkan urutan presensi. Sedangkan pada siklus II diacak atau
dipilih berdasarkan nilai hasil diskusi kelompok pada siklus I sehingga pada siklus
II terjadi peningkatan hasil belajar ranah afektif melalui observasi.
Sebagai acuan dalam pembahasan penelitian merujuk pada Majid (2014),
yaitu tentang sikap, minat, konsep diri, nilai, moral. merupakan suatu
kecendrungan untuk bertindak secara tidak suka terhadap suatu objek. Siswa yang
terlihat pasif dan masih berbicara dengan teman saat proses pembelajaran
berlangsung dikarenakan siswa tersebut memiliki minat belajar yang rendah. Hasil
dari lembar oberservasi yang diisi oleh observer aspek siswa yang diamati yaitu
jujur dan percaya diri. Masing –masing kelompok beberapa siswa kurang percaya
diri untuk presentasi hasil diskusi, tidak jujur mengerjakan LKS. Dalam penelitian
ini, afektif dikatakan 100% pada siklus I dan siklus II dikarenakan perhitungan
akhir dan nilai tertinggi semua kategori tinggi hal ini disebabkan banyak
pernyataan positif yang mendapat nilai tinggi sehingga mempengaruhi nilai akhir
walaupun ada beberapa kelompok yang pasif. Jika dilihat dari aspek yang diamati
hampir semua kelompok banyak mendapat nilai positif tertutama pada aspek aktif
diskusi kelompok, tanggung jawab, dan disiplin.
Untuk siswa yang keluar masuk kelas saat kegiatan pembelajaran
berlangsung dikarenakan beberapa siswa sudah mengerjakan LKS dan susah
diatur untuk tidak keluar masuk kelas sehingga teman yang presentasi merasa
terganggu dan kurang kondusif. Walaupun ada beberapa kelompok yang tetap
duduk dengan tenang saat siswa kelompok lain presentasi.
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3. Hasil Belajar Kognitif
Hasil belajar aspek kognitif diperoleh berdasarkan hasil post test I dan post
test II. Pada post tes I dilaksanakan pada pertemuan II di siklus I dan Post test
II dilaksanakan pada pertemuan II di siklus II. Nilai KKM sebesar 75.
Indikator keberhasilan yang diharapkan peneliti sebesar 75%. Siswa yang
mencapai KKM apabila nilai ketuntasan mencapai 75% . Hasil belajar siswa
pada ranah kognitif dapat diketahui pada grafik berikut ini.

Hasil Belajar Ranah Kognitif

Persentase Jumlah Siswa (%)
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Siklus I
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Gambar 4.11 Hasil Belajar Ranah Kognitif

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar ranah
kognitif yang dianalisis dari hasil post tes I dan post test II. Peningkatan hasil
belajar pada ranah kognitif dapat dilihat dari empat hal antara lain persentase
ketuntasan klasikal, dan nilai rata-rata kelas, nilai tertinggi dan terendah. Dari
grafik terlihat bahwa presentase ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 46,2
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dengan nilai rata-rata kelas 61,15. Adapun nilai tertinggi 85 dan nilai terendah
sebesar 40. Hasil belajar dari siklus I menunjukan bahwa siswa belum mencapai
indikator keberhasilan penelitian seperti yang diharapakan oleh peneliti.
Beberapa hal yang mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa pada siklus I
yaitu siswa kurang hati-hati dalam menjawab soal, motivasi siswa untuk belajar
dari dalam diri sangat rendah, siswa masih saja bermain saat guru menjelaskan
materi didepan kelas, siswa sering berbicara dengan teman sebangku pada saat
pelajaran. Kebanyakan siswa yang belum mencapai KKM adalah anggota
kelompok yang malas untuk mengerjakan LKS dan juga suka ribut didalam kelas.
Sedangkan untuk siswa yang mendapatkan nilai tinggi dikarenakan siswa rajin
mencatat saat peneliti menjelaskan di depan kelas, berani bertanya bila ada yang
belum paham walaupun gugup, dan selalu membuka buku paket IPA saat
pembelajaran berlangsung.
Berdasarkan grafik diatas hasil belajar siswa pada siklus II mengalami
peningkatan. Persentase ketuntasan klasikal sebesar 73,1%. dan nilai rata-rata
kelas sebesar 76,35. Ada nilai tertinggi sebesar 100 dan nilai terendah sebesar 40.
Hasil belajar pada siklus II menunjukan bahwa rata-rata kelas sudah mencapai
indikator keberhasilan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Sedangkan
berdasarkan ketuntasan klasikal, hasil belajar siswa pada siklus II belum mencapai
indikator penelitian. Adapun hal-hal yang mempengaruhi peningkatan hasil
belajar siswa pada siklus II adalah peneliti menjelaskan ulang materi yang
berkaitan dengan post tes., sebelum diadakan post test banyak siswa yang teliti
saat mengerjakan soal, peneliti berulang kali mengingatkan siswa untuk
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mempersiapkan diri dengan baik, peneliti juga mengingatkan kepada siswa bahwa
nilai post test menentukan nilai akhir. Peneliti melihat bahwa faktor tersebut
merupakan penentu siswa belajar lebih giat. Beberapa siswa belum mencapai
KKM dikarenakan memilih jawaban asal dan suka ribut di kelas dan susah untuk
diajak belajar.
Majid (2014), menyatakan bahwa segala upaya yang menyangkut aktivias
otak termasuk dalam ranah kognitif, dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang
proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi.
Dalam penelitian ini aspek mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis,
menilai, menciptakan dari siswa masih rendah sehingga berpengaruh pada hasil
belajar. Penyebab rendahnya kemampuan kognitif siswa karena kurangnya belajar
dan persiapan dari dalam diri. Serta saat membaca soal kurang hati-hati saat
mengerjakan soal post test pada siklus I. Hal ini terlihat pada persentase
ketuntasan klasikal pada siklus I hanya mencapai 46,2% tidak sesuai dengan
harapan peneliti.
Post test pada siklus II ditemukan beberapa siswa yang memilih jawaban
asal saat mengerjakan soal. Hal ini dikarenakan ada kegiatan lain dari sekolah
sehingga hasil yang didapatkan siswa kurang maksimal. Dalam penelitian ini juga
seharusnya bisa menggunakan soal essay untuk menggukur kemampuan siswa
untuk materi sebelumnya agar pada saat mengerjakan soal post test siswa lebih
mengingat kembali materi yang sudah diajarkan.
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E. Kendala-kendala dalam penelitian
Berikut adalah kendala yang ditemui peneliti pada saat melakukan penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Pada pertemuan di siklus I beberapa siswa masih terlihat pasif dan
sering ngobrol dengan teman sebangku saat peneliti menjelaskan materi
sehingga kelas kurang kondusif.
2. Beberapa siswa bertanya dengan menggunakan bahasa Jawa, sehingga
peneliti kesulitan untuk memahami maksud dari pertanyaan tersebut.
3. Siswa masih kurang hati-hati dalam membacakan soal pada post test
siklus I sehingga banyak siswa yang belum mencapai KKM.
4. Siswa memilih jawaban asal saat mengerjakan soal post test siklus II
karena alokasi waktu tidak sesuai.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning kelas
VIII A SMP Bopkri 3 Yogyakarta :
Model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa. Hal ini nampak pada motivasi awal siswa pada
siklus I yang masuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 31% dan untuk
kategori sedang 69%. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan pada
kategori tinggi sebesar 73% dan kategori sedang sebesar 26%. Walaupun
terlihat ada peningkatan, namun belum mencapai indikator yang
diharapakan oleh peneliti, yang sebesar 75% termasuk kategori tinggi.
Adapun peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif terlihat dari hasil
post test siklus I dan post test siklus II. Persentase ketuntasan klasikal
sebesar 46,2 % pada siklus I meningkat menjadi 73,1% pada siklus II. Di
samping itu nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 61,15 meningkat
menjadi 76,35 pada siklus II. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa
ranah kognitif ini belum mencapai indikator keberhasilan penelitian, yang
diharapkan sebesar

75% mencapai

ketuntasan

klasikal

minimal.

Sedangkan untuk hasil belajar siswa ranah afektif pada siklus I semua
termasuk dalam kategori tinggi sebesar 100%, hasil belajar afektif sudah
mencapai indikator keberhasilan penelitian yang diharapkan.
92
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B. Saran.
Berikut adalah beberapa saran peneliti agar penelitian selanjutnya dapat di
lakukan dengan lebih baik.
1. Bila metode pembelajaran PBL ini pertama kali digunakan di dalam

kelas, perkenalkan medote ini terlebih dahulu kepada siswa sebelum
melakukan penelitian. Cara ini dilakukan agar proses pembelajaran
efektif dan siswa menjadi kondusif selama proses pembelajaran
berlangsung.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebelum memulai kegiatan belajar harus

ditanyakan kepada guru di sekolah untuk memastikan semua siswa
menggunakan bahasa nasional ketika jam belajar.
3.

Guru memberikan perhatian lebih pada siswa dengan kemampuan
rendah, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang
diberikan.

4. Guru menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dimengerti

oleh siswa saat pengajaran berlangsung.
5. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya ditambahkan soal essay, agar

kemampuan kognitif siswa dapat benar-benar terukur
6. Sebelum siswa mengerjakan soal post test. Peneliti sebaiknya

mengingatkan siswa agar memperhatikan perintah soal. Agar siswa
dapat mengerjakan soal sesuai tujuan penelitian.
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Lampiran 1
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN



Satuan Pendidikan

: SMP BOPKRI 3 Yogyakarta

Kelas/ Semester

: VIII/Ganjil

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kompetensi Inti

:

KI 1 dan KI 2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta
menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, dan kawasan regional.



KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak
mata.



KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif,
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan
ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang teori.
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Kompetensi Dasar

3.5 Menganalisis
sistem pencernaan
pada manusia dan
memahami
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
pencernaan
4.5 Menyajikan
hasil penyelidikan
tentang
pencernaan
mekanis dan
kimiawi

Materi
Pembelajaran
 Berbagai zat
dalam
makanan
dan
fungsinya
 Organ-organ
sistem
pencernaan
manusia dan
fungsinya
meliputi :
a. Saluran
pencernaan
b. Kelenjar
kelenjar
pencernaan

Kegiatan
Pembelajaran

Siklus I
Pertemuan I
Menjelaskan
berbagai zat
dalam makanan,
danfungsinya
Organ-organ
pencernaan dan
fungsinya
Pertemuan II
Mereview materi
pertemuan I
Siklus II
Pertemuan I

Menjelaskan
enzim-enzim
yang terdapat
dalam sistem
pencernaan
Menjelaskan
kelainan dan
gangguan/
penyakit pada
sistem
pencernaan
Pertemuan II
Mereview materi
pertemuan I

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Kognitif
1.Mendeskripsikan
berbagai
zat
dalam
makanan dan fungsinya
2.Menjelaskan/menunjuk
an alat-alat pencernaan
3.Menjelaskan organ –
organ pencernaan dan
fungsinya
4. mengaitkan saluran
dan kelenjar pencernaan
5. Menjelaskan proses
pencernaan makanan
pada manusia
6 Menjelaskan enzimenzim yang berperan
dalam sistem pencernaan
7. menjelaskan perbedaan
pencernaan kimiawi dan
mekanik
8. menjelaskan kelainan
dan gangguan pada
sistem pencernaan

Teknik

Tes

Penilaian
Bentuk
Instrume
n
Pilihan
ganda 20
soal

Contoh
instrumen
Terlampir
pada RPP

Alokasi
waktu

6x 45
menit

Sumber Belajar




Non tes
Lembar
observasi
dan
kuesioner
motivasi




Buku IPA
kelas VIII
Kemdikbud
Buku lain
yang
menunjang
LKS
Multimedia
interaktif
dan internet
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Afektif
Menunjukkan sikap jujur,
teliti, disiplin, percaya
diri, tanggung jawab,
toleransi, bekerja sama,
sopan/santun, dan
percaya diri selama
proses pembelajaran
dengan menggunakan
model Problem Baseb
Learning

Teknik

Penilaian
Bentuk
Contoh
Instrume instrumen
n

Alokasi
waktu

Sumber Belajar
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) SIKLUS I

A.

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Kompetensi Inti

: SMP BOPKRI 3 Yogyakarta
: IPA
: VIII / Ganjil
: Sistem Pencernaan pada manusia
: 5 JP x 40 menit (2 kali pertemuan)

KI 1 dan 2
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
KI 3
Memahami dan menerapkan pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan,
dan
kenegaraan terkait
fenomena dan kejadian tampak mata
B.

KI 4
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah,
dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam
ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori

Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

3.5 Menganalisis sistem pencernaan
pada manusia dan memahami
gangguan yang berhubungan
dengan sistem pencernaan, serta
upaya menjaga kesehatan sistem
pencernaan

Indikator

3.5.1
3.5.2

3.5.3
3.5.4

4.5 Menyajikan hasil penyelidikan
tentang pencernaan mekanis dan
kimiawi

Mendeskripsikan berbagai bahan dan zat-zat dalam
makanan dan fungsinya
Menjelaskan saluran pencernaan dan kelenjar
pencernaan pada sistem pencernaan makanan
manusia
Mengindentifikasih fungsi 0rgan-organ pada sistem
pencernaan manusia
Menunjukan alat-alat pencernaan pada manusia dan
fungsinya

4.5. 1 Mempresentasikan tentang fungsi organ pencernaan
manusia
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
3.5.1 Melalui kegiatan literasi peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai zat
dalam makanan serta fungsinya
3.5.2 Melalui kegiatan literasi peserta didik mampu menjelaskan Menjelaskan saluran
pencernaan dan kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan makanan manusia
3.5.3 Melalui kegiatan literasi peserta mampu mengindentifikasi fungsi organ-organ
pada sistem pencernaan manusia,
3.5.4 Melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menunjukan alat-alat pencernaan
dan fungsinya
4.5.1 Setelah mengerjakan LKS peserta didik mampu mempresentasika alat-alat
pencernaan serta fungsi organ pencernaan pada manusia
D. Materi Pembelajaran
1. Zat makanan dan fungsinya
2. Organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya
3. Kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Pendekatan Kontekstual dan saintifik
2. Metode pembelajaran : Problem Based Learning (PBL)
F. Media Pembelajaran
1. LCD, Laptop, PPT
G. Sumber Belajar
1. Buku paket IPA kelas VIII Kemdikbud
2. Buku lain yang menunjang
3. LKS
4. Multimedia interaktif dan Internet
H. Langkah Kegiatan
1. Pertemuan 1 (3 jam pelajaran):
No
1

Kegiatan
Pendahuluan

a. Apersepsi

Deskripsi





Guru memberi salam dan membuka dalam doa
Mengecek presensi/kehadiran siswa
Mengecek kesiapan siswa
Mengecek kebersihan kelas, kerapian pakaian,
letak meja kursi dan mengabsen kehadiran.
Menampilkan gambar makanan dan siswa yang
sedang makan.

Alokasi
waktu
15
menit
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b. Motivasi

Guru bertanya” gambar apakah ini? pernahkah
kalian merasa lapar ketika belajar di sekolah?
Mengapa kita butuh makanan? Apa kegunaan
makanan bagi tubuh kita?

c. Orientasi

Guru menyampaikan KD 3.5 dan KD 4.5 pada
siswa serta rencana kegiatan berupa pendekatan
pembelajaran kontekstual dan saintifik, model
pembelajaran yang digunakan adalah Problem
Based Learning, dan pembagian kelompok serta
alokasi waktu untuk melaksanaan pembelajaran.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok

d. mengorganisasi

2

Inti

Problem based learning
1. Stimulation (memberi stimulus);
 Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan
 Peserta didik diminta untuk
memperhatikan LKS I
2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti yang
tertuang dalam LKS I
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik mengumpulkan informasi/data dari
buka IPA Biologi SMP terkait materi sistem
pencernaan manusia seperti
a. Deskripsikan tentang zat-zat dalam
makanan dan fungsinya
b. Organ-organ pencernaan yang dilewati
makanan, dari masuk kedalam tubuh
sampe dikeluarkan!
c. Organ-organ tambahan dalam sistem
pencernaan
Dalam kelompok yang masing-masing
terdiri dari 4-5 orang
Data Processing (mengolah data)
 Peserta didik menganalisis data hasil
pengumpulan data dalam masing-masing

90
menit
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kelompok.
 Peserta didk mengkomunikasihkan secara
lisan untuk mempesentasikan materi hasil
dikusi dengan rasa percaya diri sesuai
dengan pemahamannya.
 Peserta didik dan guru secara bersama sama membahas materi sistem pencernaan.
4. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil diskusi antar
kelompok dengan cara masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
5. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi pada
kegiatan pembelajaran terkait dengan materi
sistem perncernaan manusia. Deskripsi berbagai
bahan-zat-zat dalam makanan dan fungsinya,
organ-organ pencernaan makanan, dan organ
tambahan dalam sistem pencernaan makanan
Mengemukan pendapat atas presentasi yang
dilakukan tentang sistem pencernaan pada
manusia dan ditanggapi oleh kelompok yang
mempresentasikan.

3

Penutup

 Guru memberi penekanan hasil diskusi dan
mengklarifikasi bila ada konsep yang kurang
tepat
 Guru memberi kesempatan kepada siswa
secara acak untuk menyimpulkan hasil diskusi
 Guru bertanya kepada peserta didik tentang
pembelajaran hari itu.
 Guru melakukan evaluasi kepada siswa secara
lisan berkaitan dengan pembelajaran hari itu
 Guru menyampaikan kegiatan pada pertemuan
berikutnya.

15
menit
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2. Pertemuan 2 ( 2 jam pelajaran)
No

Kegiatan

1

Pendahuluan

Deskripsi

Alokasi
waktu
10 menit

 Guru memberikan salam pembuka,
memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan
berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai
sikap disiplin
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan
materi/tema/kegiatan sebelumnya
 Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
 Menampilkan gambar tentang contoh
makanan yang bergizi

 Guru bertanya” mengapa kita perlu memakanan
makanan bergizi ? apa yang terjadi dalam tubuh
kita jika kekurangan karbohidrat,protein, dan
lemak
 Menyampaikan kegiatan pembelajaran pada
hari ini adalah mengulas kembali materi
pembelajaran sebelumnya
 Menyampaikan tujuan pembelajaran

2

Inti

50 menit
Problem based Learning
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menanyakan hambatan/kesulitan atau
materi yang belum dipahami oleh siswa pada
kegiatan pembelajaran sebelumnya
2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)
peserta menyampaikan kesulitan atau materi
yang belum dipahami pada pertemuan pertama
secara bergantian
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3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Meminta peserta didik yang memahami untuk
menjelaskan kembali materi yang sudah
dibahas/pelajari. Serta meminta peserta didik
menonton video singkat yang berkaitan organ
pencernaan dan fungsinya.
4. Data Processing (mengolah data)
Meminta peserta didik untuk menyusun daftar
pertanyaan atas hal-hal yang belum dipahami
dari kegiatan pembelajaran
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik bersama dengan guru mencari
informasi atau solusi untuk melengkapai
melengkapi penjelasan yang masing kurang
lengkap dan masih belum dipahami.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan materi yang sudah
dipelajari
3

Penutup

 Peserta didik membuat resume tentang pointpoint penting yang muncul dalam
pembelajaran.
 Mengagendakan tugas atau materi yang harus
dipelajari untuk pertemuan berikutnya
 Memberikan post test kepada siswa

20 menit

I. Teknik Penilaian
1. Test terulis (Post test)
2. Non tes (lembar observasi) dan kuesioner motivasi belajar
Lampiran :
1. Instrumen penilaian
2. LKS
3. Kuesioner motivasi
4. Bahan ajar
Mengetahui

Dosen pembimbing

Peneliti

Dra. Maslichah Asy‟ari M.Pd

Oktaviani Suryati
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Lampiran 3

Materi siklus I

A. Makanan Dan Fungsinya
Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia memperoleh tenaga
dan energi dari makanan. Fungsi makanan antara lain menyediakan materi yang
dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh serta memperbaiki jaringan yang rusak. Yang
diperlukan tubuh sebenarnya zat makanan atau sari makanan yang terkandung didalam
bahan makanan yang kita konsumsi mengandung zat makanan yang siap dipakai oleh
tubuh. Untuk dapat dipakai pastinya bahan makanan haruslah dicerna terlebih dahulu,
untuk itu dibutuhkan alat – alat pencernaan. Berikut adalah zat-zat makanan yang
diperlukan tubuh adalah :

107
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a. Karbohidrat merupakan sumber energy paling utama. Karbohidrat

mengandung

unsur (C), hidrogen (H), dan oksigen (O) . Satu gram karbohidrat menghasilkan 4,1
kilokalori (kkal), oleh karena itu kerbohidrat diperlukan dalam jumlah yang cukup
besar, oleh karena itu karbohidrat perlu dicerna terlebih dahulu oleh alat-alat
pencernaan agar diserapa oleh tubuh. Jenis karbohidrat yang dikonsumsi oleh tubuh
biasanya bermacam-macam misalnya gula, pati, dan serat (selulosa). Contoh makanan
yang mengandung gula anatara lain buah-buahan, madu dan susu. Pati ditemukan
dalam umbi-umbian

seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian,

sedangkan serat/selulosa merupakan makanan seperti roti, gandum, atau sereal,
kacang-kacangan, sayuran dan buah buahan yang merupakan sumber serat yang baik.
Konsumsi karbohidarat berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula dan diabetes.
Contoh gambar makanan yang berfung sebagai sumber energi

(a) Nasi

(b) Roti

(c) pisang

(sumber : Buka IPA Kelas VIII)
b. Lemak
Lemak diperlukan oleh tubuh untuk melarutkan beberapa vitamin A, D, E, K. Selam
proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih lebih kecil, yaitu asam
lemak dan gliserol. Lemak merupkan untuk penyimpanan yang baik untuk energi.
Kelebihan energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan
disimpan untk digunakan lain waktu. Lemak dikenal dengan lemak jenuh dan lemak
tak jenuh. Contoh lemak jenuh biasanya ditemukan dalam daging, susu, keju dan
minyak kelapa, lemak jenuh berlebihan dapat meningkatkan kolesterol darah yang
menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Sedangkan contoh
margarin.

lemak tak jenuh
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c. Protein
Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi, untuk pertumbuhan dan menganti sel-sel
tubuh yang rusak enzim dan hormone yang, dan pembentukan antibodi (sistem
kekebalan tubuh). Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam
amino. Protein kita makan berasal dari hewan (proteinnhewani) dan tumbuhan protein
tumbuhan (nabati). Contoh bahan makanan yang mengandung protein hewani antara
lain daging, telur,ikan, susu, dan keju. Sedang yang mengandung protein nabati
adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan lain-lain

Gambar sumber protein

(a)

(b)

(Sumber : www.meanshealth.com)
d. Vitamin
Diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Vitamin
diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin
dikelompokan menjadi dua yaitu vitamin yang terlarut dalam air ( vitamin B dan C)
dan vitamin yang terlarut dalam lemak (vitamin A, D, E, dan K). Kekurangan
vitamin dapat menyebabkan beberapa gangguan di dalam tubuh, salah satunya akibat
kekurangan vitamin C adalah sariawan
e. Mineral
Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral, di anataranya kalsium, fosfor, kalium,
natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel,
membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan
pembentukan dan pemeliharaan tulang. Dan ini adalah contoh makanan yang berzigi
bagi tubuh
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(Sumber : www.Meanshealth.com)
Makanan bergizi berfungsi untuk dalam menjaga badan tetap sehat,
tumbuh dan berkembang dengan baik . Karbohidrat berfungsi sebagai sumber
energi utama untuk beberapa sel seperti sel saraf dan sel darah merah, protein
berfungsi sebagai alat transportasi untuk molekul kecil dan ion-ion dan juga
berperan dalam proses penyimpanan, proteksi tubuh dalam sistem imun,
membantu dalam proses enzimatik. Lemak adalah salah satu sumber utama,
peran dari lemak dalam tubuh sebagai sumber energi yang efektif dua kali
lebih besar dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, insulasi panas
menjaga tubuh tetap hangat, pelindung organ tubuh, membantu melarutkan
vitamin A, D, E, K. Vitamin merupakan bahan utama fungsi tubuh dan
kesehatan dengan jumlah yeng diperlukan lebih sedikit dari nutrient tetapi
memilik manfaat yang sangat besar, vitamin dibagi menjadi 2 yaitu vitamin
yang larut dalam air ( vitamin C dan B) dan larut lemak (Vitamin A,D,E, K)
B. Struktur Dan Fungsi Organ Sistem Pencernaan Manusia
Makanan diproses dalam tubuh melalui empat tahap yaitu: ingesti ( proses memasukan
makanan kedalam mulut), digesti (pencernaan), absorpsi (penyerapan), dan defekasi
(pengeluaran). Pada saat makanan masuk kedalam mulut, proses pencernaan dimulai.
Pencernaan merupakan proses memcah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat
diserap oleh tubuh melalui pembuluhan darah. Makanan yang tidak tercerna berupa feses
akan dibuang melaui anus, proses ini disebut defekasi.
Pencernaan makanan terbagi atas dua yaitu, pencernaan mekanis dan pencenaan
kimiawia. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunya, dicampur, dan diremas,
pencernaan mekanis terjadi didalam mulut yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh
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gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang mengurai molekul besar
makanan menjadi molekul yang lebi kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan
dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut.
1. Organ pencernaan utama
Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan
dan organ aksesori (tambahan). Saluran pencernaan makanan dimulai dari mulut,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rectum dan berakhir dianus.
Lidah, gigi kelenjar ludah (kelenjah saliva), hati kantung empedu dan
pankreas merupakan aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi.
Kelenjar pencernaan adalah organ yang membantu aksesori yang mengeluarkan
enzim untuk membantu mencerna. Sistem pencernaan mulai dari mulut sampai
anus berfungsi sebagai berikut:
 Menerima makanan
 Memecah makanan menjadi zat-zat Gizi (Suatu proses yang disebut
pencernaan)
 Menyerap zat-zat gizi kedalam aliran darah
 Membuang makanan yang tidak dapat dicerna

(Sumber :http://academia.com)
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a. Mulut
Rongga mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga
mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu
pencernaan makanan. Didalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur
(saliva). Air liur mengandung mukosa yang berfungsi untuk sebagai anti
bakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim ptialin, enzim ini akan
memecah molekul amilum menjadi maltosa.

Gambar rongga mulut
( Sumber :http://acedemia.com)
Kelenjar ludah merupakan kelenjar yang ada dirongga mulut mempunyai
fungsi untuk memproduksi larutan mukus kedalam mulut yang disebut ludah
air liur/saliva. Air liur memiliki dua fungsi yaitu pencernaan secara mekanis
dan kimiawi, secara mekanis air liur berfusngsi membasmi, melumasi
makanan menjadi lunak dan berbentuk pasta sehingga mudah ditelan.
Sedangkan secara kimiawi air liur berfungsi melarutkan makanan yang kering
sehingga bias dirasakan menjaga PH mulut, membunuh bakteri dan mencegah
agar mulut tidak kering. Kelenjar ludah didalam mulut ada tiga yaitu:
 Kelenjar submandibularis, terdapat dirahang bagian tengah
 Kelenjar sublingualis, terdapat di bawah dasar rongga mulut
 Kelenjar parotis terletak dibagian depan telinga
b. Kerongkongan (esophagus)
Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan
disebut juga esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot.
Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke
lambung dengan menggunakan gerak peristaltik
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Gambar esophagus
(Sumber:http:/stick.acedemia.com)
c. Lambung
Didalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara
kimiawi otot lambung brkontraksi mengaduk bolus. Getah lambung
mengandung, asam klorida(HCI), enzim pepsin dan enzim renin. HCI
berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim
pepsin

akan

memecah

protein

menjadi

pepton.Enzim

mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu.

Gambar. struktur lambung pada manusia
(Sumber : hhtp//issu.Pethea.com)

renin

akan
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Enzim-enzim dan senyawa kimia yang dihasilkan lambung adalah:
Fungsi

1.

Senyawa
kimia
HCL

2.

Lipase

Memcah lemak menjadi asam lemak dan gliserol

3.

Pepsinogen

Enzim pepsin yang berperan memecah protein
menjadi pepton

4.

Renin

Mengendapkan protein pada susu pada susu (kasein)
hanya dimiliki oleh baby

5

Mukus

Melindungi dinding lambung dan kerusakan akibat
HCl

No

 Keadaan yang sangat asam yang diperlukan oleh
pepsin guna memecah protein
 Keasaman lambung yang tinggi juga berperan
sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara
membunuh berbagai bakteri
 Merangsang pengeluaran hormone sekretin dan
kolesitokinin pada usus halus

d. Usus halus
Setelah dicerna dalam lambung makanan akan masuk keusus halus. Usus
halus terdiri atas tiga bagian yaitu, usus dua belas jari, (duodenum), usus
kosong (jejenum), dan usus penyerapan (ileum). Usus dua belas jari dan usus
kosong berperan penting dalam pencernaan makanan secara kimiawi, Diusus
dua belas jari ini katong empedu dan pankreas megeluarkan cairan
pencernaannya. Empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu akan berperan
dalam pencernaan lemak secara cara mengermusikan lemak sehingga dapat
dicerna lebih lanjud. Cairan oangkreas mengandung enzim-enzim pencernaan
penting yaitu, tripsinogen, amylase dan lipase.
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Gambar. struktur usus dan bagiannya
(Sumber: http//isuu.pethea.com)

e. Usus besar
Zat-zat yang tidak diserap usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar
atau kolon. Diusus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sia
makanan oleh bakteri pembusuk. Pembususk dilakukan oleh bakteri yang
hidup di usus. Sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran (feces)
melalui anus.

Gambar. Struktur usus besar
(Sumber: https//issue.com)
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C. Organ-Organ Tambahan Dalam Pencernaan Manusia
Prose pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan tetapi juga terdapat
organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu
mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam
pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat tiga organ pencernaan tambahan yaitu,
hati, kantung empedu dan pankreas.

(Sumber: http// isuue.com)
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Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) SIKLUS II

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMP BOPKRI 3 Yogyakarta
: IPA
: VIII / Ganjil
: Sistem Pencernaan pada manusia
: 4 JP x 40 menit (2 kali pertemuan)

A. Komptensi Inti
KI 1 dan 2
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional
KI 3
KI 4
Memahami
dan
menerapkan Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah,
pengetahuan
faktual,
konseptual, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis,
prosedural, dan metakognitif pada mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam
tingkat teknis dan spesifik sederhana ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sama dalam sudut pandang teori.
budaya dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, dan kenegaraan terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar (KD)
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.5. Menganalisis sistem pencernaan 3.5.5 Menjelaskan proses pencernaan makanan
pada manusia dan memahami
pada manusia
gangguan yang berhubungan 3.5.6 Meendeskripsikan fungsi enzim-enzim
dengan sistem pencernaan, serta
yang terdapat dalam sistem pencernaan
upaya menjaga kesehatan sistem 3.5.7 Menjelaskan kelainan/gangguan serta
pencernaan
berbagai penyebab penyakit yang
berhubungan dengan sistem pencernaan
4.10 Menyajikan hasil penyelidikan 4.5.2
tentang pencernaan mekanis dan
kimiawi
4.5.3
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Menyajikan hasil penyelidikan tentang
pencernaan mekanis dan kimiawi
Mempresentasikan hasil diskusi tentang
penyebab dan gangguan pada sistem
pencernaan
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C. Tujuan pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
3.5.5 Secara mandiri peserta didik mampu menjelaskan saluran pencernaan
pencernaan dan kelenjar pencernaa
3.5.6 Melalui kegiatan literasi peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi enzimenzim yang terdapat dalam sistem pencernaan
3.5.7 Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik secara aktif mampu
menjelaskan gangguan/kelainan atau berbagai penyakit yang berhubungan
dengan sistem pencernaan
4.5.2 Secara mandiri peserta didik mampu menjelaskan perbedaan pencernaan kimiawi
dan pencernaan mekanik
4.5.3 Setelah kegiatan mengerjakan LKS peserta didik memprsentasikan didepan kelas
tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan
D. Materi Pembelajaran

E.

F.

G.

H.

4. Proses pencernaan
5. Ezim-enzim yang terdapat dalam sistem pencernaan
6. Peyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan
Metode Pembelajaran
3. Pendekatan
: Pendekatan Kontekstual dan saintifik
4. Metode pembelajaran : Problem Based Learning (PBL)
Media Pembelajaran
2. LCD, Laptop, PPT
Sumber Belajar
5. Buku paket IPA kelas VIII Kemdikbud
6. Buku lain yang menunjang
7. LKS
8. Multimedia interaktif dan Internet
Langkah kegiatan
No

1

3. Pertemuan 1 (3 jam pelajaran):
Kegiatan

Pendahuluan

a. Apersepsi

b. Motivasi






Deskripsi

Guru memberi salam dan membuka dalam doa
Mengecek presensi/kehadiran siswa
Mengecek kesiapan siswa
Mengecek kebersihan kelas, kerapian pakaian, letak
meja kursi dan mengabsen kehadiran
 Guru menampilkan gambar orang yang sakit perut
dan luka pada lambung.

Alokasi
waktu
15
menit
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c. Orientasi
d. Mengoran
isasikan

 Guru bertanya” apa yang menyebabkan luka pada
lambung? Bagaimana cara mengatasinya?
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Peserta didik diminta untuk membentuk kelomok yang
terdiri dari 4-5 orang
Problem Based Learning
2

Inti
1. Stimulation (memberi stimulus);
Peserta didik diminta memperhatikan LKS II
2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti :
a. Enzim-enzim yang terdapat dalam sistem
pencernaan
b. gangguan pada sistem pencernaan! dan cara
mengatasi gangguan sistem pencernaan?
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik mengumpulkan informasi/data yang
relevan untuk menjawab pertanyan yang telah
diidentifikasi melalui kegiatan. Mengamati dengan
seksama materi Penyakit yang berhubungan dengan
sistem pencernaan yang sedang dipelajari dalam
bentuk gambar/slide presentasi yang disajikan.
Membaca dari berbagai sumber/refrensi
guna
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang
materi Penyakit yang berhubungan dengan sistem
pencernaan. Dalam kelompok yang masing-masing
kelompok teridiri atas 4-5 orang, sesuai yang tertuang
dalam LKS 2

90
menit
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4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi
mengolah data hasil diskusi yang berkaitan dengan
Penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan
manusia
5.Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil diskusi antar
kelompok dengan cara masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
6.Generalization (menyimpulkan)
 Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang
materi Penyakit yang berhubungan dengan sistem
pencernaan manusia baik secara secara lisan,
maupun tertulis

3

Penutup

15
 Guru memberi penekanan hasil diskusi dan
mengklarifikasi bila ada konsep yang kurang tepat
 Guru bertanya kepada peserta didik tentang
pembelajaran hari itu.
 Guru memberi kesempatan kepada siswa secara acak
untuk merefleksikan hasil belajarnya secara lisan.
 Guru menyampaikan kegiatan pada pertemuan
berikutnya

Menit
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5. Pertemuan 2 ( 1 jam pelajaran)
No

Kegiatan

Deskripsi

1

Pendahuluan

 Guru memberikan salam pembuka dan
meminta salah satu peserta didik untuk
mempimpin doa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta
 Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
 Menyampaikan kegiatan pembelajaran pada
hari tersebut dan mengulas kembali materi
pembelajaran sebelumnya. Dan juga
menyampaikan manfaat dari pelajaran tersebut
 Menyampaikan tujuan pembelajaran

2

Inti

Alokasi
waktu
5 menit

20 menit
Problem Based Learning
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menanyakan hambatan/kesulitan materi
yang belum dipahami oleh siswa pada kegiatan
pembelajaran sebelumnya
2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)
peserta menyampaikan kesulitan atau materi
yang belum dipahami pada pertemuan pertama
secara bergantian
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Meminta peserta didik yang memahami
untuk menjelaskan kembali materi yang
sudah dibahas/pelajari
4. Data Processing (mengolah data)
Meminta peserta didik untuk menyusun daftar
pertanyaan atas hal-hal yang belum dipahami
dari kegiatan pembelajaran.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik bersama dengan guru mencari
informasi atau solusi untuk melengkapai
melengkapi penjelasan yang masing kurang
lengkap dan masih belum dipahami.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan materi yang sudah
dipelajari
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3

Penutup

 Peserta didik membuat resume tentang pointpoint penting yang muncul dalam
pembelajaran.
 Mengklarifikasi bila ada materi yang belum
paham
 Memberikan post test kepada siswa
 Meminta siswa untuk mengisi kuesioner
motivasi belajar siswa
 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
untuk merefleksikan hasil belajar secara lisan

20
menit

I. Teknik Penilaian
1. Test terulis (Post test)
2. Non tes (lembar observasi) dan kuesioner motivasi belajar
Lampiran :
1.
2.
3.
4.

Instrumen penilaian
LKS
Kuesioner motivasi
Bahan Ajar
Mengetahui

Dosen pembimbing

Peneliti

Dra. Maslichah Asy‟ari M.Pd

Oktaviani Suryati
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Lampiran 5
Materi siklus II
A. Enzim-Enzim Yang Berperan Dalam Sistem Pencernaan Manusia
a. Mulut (Enzim Amilase)
Didalam organ mulut juga menghasilkan sebuah enzim yang dihasilkan oleh
kelenjar ludah yang bernama Enzim Amilase.Enzim Amilase atau ptialin
memiliki fungsi untuk mengubah pati atau amilum menjadi maltosa.
b. Lambung
 Asam Lambung (HCl), adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh
bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan.
 Enzim Renin, adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kaseinogen
menjadi kasein
 Enzim Pepsin, adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi
pepton, proteosa, dan polipeptida
c. Pankreas
 Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida
 Enzim lipase pankreas berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam
lemak dan gliserol
 Enzim amilase pankreas berfungsi untuk mengubah amilum menjadi
disakarida
 Enzim karbohidrae pankreas, memiliki fungsi untuk mencerna amilum
menjadi maltosa
d. Usus halus
 Enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa
 Enzim laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan
glukosa
 Enzim enterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin
 Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam
lemak.
 Enzim peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino
 Enzim sukrase, adalah enzim yang berperan dalam mengubah sukrosa
menjadi fruktosa dan glukosa.
B. Gangguan Pada Sistem Pencernaan Manusia
a. Obesitas
Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak yang
berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas
dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenin penyakit, seperti penyakit
jantung, dan diabetes, obesitas pada umunnya disebabkan karena konsumsi
makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian,
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obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewaraisan gen atau
akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang ada yang mengonsumsi
makanan namun mengalami kelebihan berat badan, hal ini disebabkab laju
metabolism tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani
obesitas berolahraga dan mengatur pola makan.

Gambar obesitas pada manusia
(Sumber:https//academia.com)
b. Karies Gigi
Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri
yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Gigi berlubang dapat
menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah
sampai merusak saraf gigi. Pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan
oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu perhatikan kebersihan
gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, dan mengurangi makanan yang
manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya.

Gambar Karies gigi
(Sumber:https// academia.com)
c. Maag (Gastritis)
Gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadi peradangan atau iritasi
pada lapisan lambung, penyakit maag dapat diakibatkan meningkatnya asam
lambung, infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung
akibat stress, makan tidak teratur dan mengonsumi makanan yang terlalu pedas
atau asam. Maag dapat dicegah dengan cara makan teratur, menghindari makanan
yang memicu produksi asam lambung yang berlebih seperti makanan asam,
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makan pedas dan kopi. Apabila maag disebabkan oleh infeksi bakteri
Helicobacter Pylori dapat diobati dengan mengonsumsi antibiotic seperti
amoksilin, namun tentu dengan resep dokter

Gambar Luka pada Lambung
(Sumber:https// google.com)
d. Hepatitis
Hepatitis adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat
masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Orang yang menderita hepatitis
ringan memilki gejala seperti orang yang terkena flu, sakit otot dan persendian,
demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami
jaundice (menguningnya kulit dan mata), membesarnya hati, dan membesarnya
limfa. Hepatitis apabila tidak ditangani dapat memicu fibrosis ( kerusakan pada
hati) dan sirosis (gagal hati kronis). Sirosis dapat meningkatnya resiko
berkembangnya kanker hati. Selain virus penyakit hepatitis juga dapat disebabkan
oleh bakteri, jemur, protozoa, racun seperti alkohol.

Gambar. (a) menglami jaundice (b) kondisi hati penderita hepatitis,
sirosis, dan kanker hati
(Sumber:https//isuue.com)
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e. Diare
Diare dapat terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau
kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita
memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya gerakan
peristaltic dalam usus tidak terkontrol. Sehingga, laju makanan meningkat dan
usus tidak dapat menyerap air. Namun, apabila fases yang dikeluarkan bercampur
dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjuk
pada penyakit desentri. Penyebabnya yakni infeksi bakteri Shigella pada dinding
usus besar. Upaya mencegah diarea dengan menjaga kebersihan yang kita makan,
karena makanan yang kurang bersih dapat biasanya mengandung bakteri yang
menyebabkan diare.

Gambar Penderita Diare
(Sumber:https// anonym.com)
f. Konstipasi/sembelit
Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisia makanan. Akibatnya,
fases kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan buruk yang
menunda-nunda buang besar. Selain itu, juga karenakurangnya penderita dalam
mengkonsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, banyak memakan buah-buahan
dan sayur-sayuran berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini
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Gambar Kontipasi
(Sumber : https//isuue.com)
g. Kekukrangan Vitamin dan Mineral
Vitamin
Vitamin
A
Vitamin
B
Vitamin
C
Vitamin
D
Vitamin
E
Vitamin
K

h. Parotis
Parotis

Gangguan
Pengelihat kabur, kerusakan
hati dan tulang, rambut
rontok
Penyakit beri-beri, gangguan
syaraf, kehilangan berat
badan berlebihan, anemia
Sariawan, degenerarasi kulit,
luka yang lambat sembuh,
gangguan kekebalan tubuh.
Cacat tulang pada anakanak, kerusakan otak dan
ginjal
Degenerasi sistem saraf

Mineral
Kalsium
(Ca)
Fosfor
(p)

Magnesiu Gangguan pada sistem
m (Mg)
syaraf
Natrium
(Na)

Kram otot dan nafsu
makan berjurang

Besi (Fe)

Anemia dan kelainan
kekebalan tubuh
Gondok
(
Pembengkakan kelenjar
tiroid)
Kegagalan
pertumbuhan, kelainan
kulit, dan gangguan
kekebalan tubuh

Kelainan
pengumpalan Iodium
darah, kerusakan hati dan (I)
anemia
Seng
(Zn)

atau

penyakit

gondong

Gangguan
Keterlambatan
pertumbuhan
dan
kehilangan masa tulang
Lemas,kehilangan
mineral dan kalsium

terjadi

akibat

adanya

virus

yang

menginfeksi kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Hal ini mengakibatkan
kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar.
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i. Apendistis
Apendisitis, penyebabnya karena adanya radang yang terjadi pada usus buntu.
Keadaan ini bisa disebabkan karena makanan yang membusuk atau karena infeksi
bakteri.
j. Ulkus
Ulkus (Tukak Lambung), Ulkus merupakan suatu penyakit pencernaan yang
disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir karena faktor-faktor
psikosomatis, toksin, atau akibat bakteri(Streptococcus sp). Faktor psikosomatis,
yaitu kelainan yang menyebabkan penderitanya selalu ketakutan, kecemasan,
keinginan yang berlebihan, kelelahan yang dapat merangsang sekresi HCl yang
berlebihan. HCl yang dikeluarkan lambung apabila berlebihan sangat berbahaya,
karena merusak selaput lendir lambung
k. Malnutrisi
Mulnutrisi yang sangat berbahaya, yaitu kwashiorkor karena penyakit ini
dapat mengakibatkan sel-sel pankreas atropi (penyusutan organ) dan kehilangan
banyak retikulum endoplasma. Akibatnya, pembentukan beberapa enzim pencernaan
dapat terganggu.
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Lampiran 6

LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS 1
Judul

: Sistem pencernaan pada manusia

A. Tujuan
: Siswa mampu menunjukan alat –alat pencernaan dan fungsi dari
masing-masing alat pencernaan.
Kelas/ semester :
B. Langkah Kerja
1. Carilah dari berbagai sumber yang relevan (Buku, internet, Koran dan majalah)
tentang sistem pencernaan.
2. Setelah itu, kerjakan soal-soal yang ada di LKS ini.
3. Kerjakan/diskusikan bersama teman kelompokmu
4. Jika sudah selesai presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas.
C. Bahan diskusi
1. Amatilah gambar dibawah ini
Berilah keterangan pada gambar sesuai dengan nomor urut
1………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………..
5………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………
9………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………

11……………………..................................................
...
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2. Jelaskan masing-masing fungsi organ tersebut!
No

Nama Organ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9
10.
11
Nama kelompok

1……………………
2…………………….
3…………………….
4…………………….

Fungsinya
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Lampiran 7
LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS II
Judul

: Sistem pencernaan makanan pada manusia

A. Tujuan

: Menjelaskan kelaianan/penyakit pada organ sistem pencernaan manusia

Kelas/Semseter :
B. Cara Kerja
1. Carilah dari berbagai sumber yang relavan (buku, internet, dan Koran) yang berkaitan
dengan gangguan pada sistem pencernaan
2. Kerjakan soal-soal yang ada dalam LKS ini
3. Diskusikan hasil jawaban bersama teman kelompokmu
4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu didepan kelas bersama teman-tamanmu.
C. Bahan Diskusi
1. Lengkapilah tabel dibawah ini.

No

Nama penyakit

1.

Diare

2.

Apendistis

3.

Ulkus

4.

Maag

5.

Sembelit

Gangguan pada
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6.

Parotis

7.

Obesitas

8.

Kekurangan
vitamin dan
mineral

Nama-nama kelompok
1. ………………………………
2. ………………………………..
3. …………………………………
4. ……………………………….
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Lampiran 8

KISI-KISI SOAL POST TEST SIKLUS I
Nama Sekolah

: SMP Bopkri 3 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: IPA (Sistem Pencernaan)

Kelas Semester

: VIII/I

Jumlah Soal

: 20 Soal

Bentuk soal

: Pilihan Ganda

NO

Kompotensi dasar

1

3.5 Menganalisis sistem
pencernaan pada manusia
dan memahami gangguan
yang berhubungan dengan
sistem pencernaan, serta
upaya menjaga kesehatan
sistem pencernaan

Indikator

Nomor soal/Aspek
C1
√

Mendeskripsikan berbagai
zat-zat yang terdapat dalam
makanan dan fungsinya

C2
√
1, 2, 3

C3
√

Kunci
jawaban
C4
√
A, A

4, 5, 6

B, A

7, 11

C, C
A ,A

2

Menjelaskan kelenjar
pencernaan dan saluran
pencernaan

8, 14,

A, A
D

18
3

Mengindentifikasi organorgan pencernaan dan
fungsinya
133

9, 13

B, D

15, 20

D,A
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4

Mengaitkan saluran dan
kelenjar pencernaan

5

Menunjukan alat-alat
pencernaan dan fungsinya
pada sistem pencernaan

10, 17

D, B

12, 16,

B, C,

19

D
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Lampiran 9
SOAL TEST
SIKLUS I
Nama

:

Kelas/Semester

: VIII/1

Tahun Pelajaran : 2018/2019

Nama Mata Pelajaran

: Biologi

Hari/Tanggal

:

I. PILIHAN GANDA
Pilihlah satu jawaban a,b,c, dan d, yang menurut anda benar!
1. Zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi adalah….
a. Karbohidra, lemak, dan vitamin
b. Karbohidrat, lemak, dan protein
c. Karbohidrat, protein, dan vitamin,
d. Karbohidrat , mineral dan protein
2. Zat makanan yang tidak perlu dicerna terlebih dahulu oleh tubuh, diantaranya….
a. Vitamin dan mineral
b. Karbohidrat dan vitamin
c. Mineral dan protein
d. Lemak dan protein
3. Ketika risa membeli makanan diwarung, penjualnya membungkus dengan menggunakan
kertas, ternyata pada tampak noda yang mebuat kerta jadi terlihat transparan, Hal ini bisa
terjadi karena …
a. Makanan tersebut sudah kadaluarsa karena menggubah sifat kerta
b. Lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas
c. Karbohidrat dari makanan bereaksi dengan kertas
d. Kerta tidak cocok untuk pembungkus makanan berprotein tinggi
4. Bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung banyak sejumlah besar
bahan….
a. karbohidrat dan protein
b. lemak dan air
c. protein dan mineral
d. air dan mineral
5. Seseorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak
sehat, karena ….
a. Dalam sejumlah banak nasi akan merusak sistem pencernaan
b. Nasi tidak mengandung cukup karbohidrat untuk aktivitas normal tubuh
c. Nasi tidak cukup banyak mengandung protein lemak tubuh
d. Nasi termasuk bahan yang tidak dapat dicerna dengan sempurna
6. Pada saat masa pertumbuhan sebaiknya seorang anak mendapat asupan bahan makanan yang
banyak mengandung….
a. Karbohidrat
b. Lemak
135
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c. Protein
d. Mineral
7. Saat berpuasa kadar gula dalam darah menjadi rendah, makanan yang paling cocok untuk
segera memulihkan kondisi tubuh adalah…..
a. Buah kurma
b. Putih telur
c. Kuning telur
d. Daging
8. Bagian alat pencernaan makanan yang tidak berfungsi mencernakan makanan secara
alami….
a. Lambung
b. Rongga mulut
c. Kerongkongan
d. Usus halus
9. Organ perncernaan yang bersifat sangat asam, bertugas untuk membunuh bakteri dan
mencerna protein adalah….
a. Mulut
b. Lambung
c. Usus halus
d. Usus besar
10. Perhatikan uraian berikut!
1. Pankreas dan hati
2. Pankreas dan usus halus
3. Lambung dan hati
4. Lambung dan usus halus
Berdasarkan uraian diatas organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar
pencernaan adalah…
a. 2
b. 3
c. 1
d. 4
11. Kekurangan vitamin B dapat mengakibatkan….
a. Gangguan saraf
b. Kulit kasar
c. Gangguan tulang
d. Sariawan
12. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
a) Menyerapa air/medegradasi bakteri jahat
b) Untuk mengurangi keasaman dan juga mencegah terjadinya infeksi/ membususk sisa
makanan
c) Mengolah sisa-sisa makanan
d) Membantu melembutkan makanan
Beradasarkan uraian di atas, yang termasuk fungsi usus besar yaitu nomor….
a. a) dan c)
b. a) dan b)
c. d) dan c)
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d. Semua jawaban benar
13. Saluran pencernaan makanan manusia adalah berikut.
1) Mulut
4) Kerongkongan
2) Usus halus
5) Lambung
3) Usus besar
Urutan yang benar dari saluran pencernaan tersebut adalah ….
a. 1), 3), 2), 4), dan 5)
b. 1), 2), 3), 4), dan 5)
c. 1), 5), 4), 3), dan 2)
d. 1), 4), 5), 2), dan 3)
14. Organ pencernaan terdiri dari saluran dan kelenjar. Organ yang tergolong kelenjar adalah….
a. Hati dan pankreas
b. Usus halus dan usus besar
c. Kelenjar ludah dan kerongkongan
d. Usus besar dan kerongkongan
15. Berikut ini yang termasuk tiga bagian usus halus adalah….
a. Duedenom dan hepar
b. Jejenum, hepar, dan duedenom
c. Hepar, jejenum, dan ileum
d. Duodenum, jejenum, dan ileum
16. Perhatikan keterangan dibawah ini
1. Membantu mempermudah pencernaan
2. Melindungi dari pengaruh asam dan basah
3. Melindungi dari panas dan dingin
4. Mengandung enzim pencernaan
Keterang diatas merupakan fungsi dari….
a. Ventrikulus
b. Intestinum
c. Papilla lidah
d. Saliva
17. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Kelenjar adrenalin, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar ludah
2. Kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas
3. Kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, kelenjar tiroid, kelenjar hati
4. Kelenjar ludah, kelanjar adrenalin, kelenjar tiroid, kelenjar pankreas
Berdasarkan pernyataan diatas manakah yang merupakan kelenjar-kelenjar pencernaan yang
berperan dalam membantu proses pencernaan?
a.
b.
c.
d.

3
2
1
4
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Untuk menjawab soal nomor 18 dan nomor 20, perhatikan gambar berikut.

18. Penyerapan zat-zat makanan dimulai dari organ nomor
a. 8
b. 7
c. 5
d. 4
19. Perhatikan keterangan dibawah ini
1. Menyimpan feses untuk sementara waktu.
2. Memberi perasaan ingin buang air besar (defekasi)
3. Membantu feses keluar dengan gerak peristaltik
4. Membasmi bakteri yang terdapat dalam feses
5. Menguraikan bakteri dalam feses
Dari keterangan diatas yang bukan fungsi dari rektum adalah….
a. 1 dan 3
b. 2 dan 4
c. 3 dan 5
d. 4 dan 5
20. Tempat penyerapan kembali air terjadi pada organ nomor….
a. 5
b. 11
c. 12
d. 8
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Lampiran 10
KUNCI JAWABAN SIKLUS I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14 15

16

17

18 19

20

A

A

B

A

C

C

A

A

B

D

B

D

A

C

B

D

A

A
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Lampiran 11
Nama

:

No. Absen

:

Kelas/semester

:
KUESIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA (AWAL)

Petunjuk :
1. Isilah kuesioner berikut dengan jujur dan teliti dengan memberi tanda (√) pada kolom
yang sesuai/tersedia
2. Sebelum memberikan tanda, bacalah setiap pernyataan baik-baik sebelum memberikan
jawaban
Keterangan :
STS : Sangat tidak setuju
TS
: Tidak setuju
S
: Setuju
SS
: Sangat setuju
3. Selamat mengerjakan semoga sukses
No

Pernyataan

1

Materi tentang sistem pencernaan pelajaran yang sangat
menarik dan muda dipahami
2. Saya belajar materi tentang sistem pencernaan karena
keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain maupun
dari guru
3. Saya malas bertanya apabila materi sistem pencernaan
susah dimengerti atau dipahami
4. Saya tidak mempelajari kembali materi sistem pencernaan
yang didapatkan dikelas
5
Mengerjakan tugas merupakan bagian dari hidup saya
6
Saya berperan aktif selama proses pembelajaran
7
Tidak aktif bertanya apabila ada materi yang kurang
paham
8
Saya sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru
9
Sangat sulit memahami materi sistem pencernaan apabila
tidak bertanya selama pembelajaran
10 Saya mengikuti arahan dari guru selama kegiatan
pembelajaran
11. Saya tidak berkonsentrasi jika pelajaran IPA diadakan
pada jam ke 6 dan 7
12. Saya tidak tertarik belajar kembali materi yang saya
dapatkan dikelas
140
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SS
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No

Pernyataan

13. Saya selalu gelisah, jika tugas yang berikan oleh guru
belum selesai
14. Saya tidak peduli apabila ada teman kelompok yang tidak
ikut mengerjakan tugas kelompok
15. Saya tidak peduli apabila tugas yang diberikan oleh guru
belum selesai
16. Kerja sama yang baik dalam kelompok itu sangat
menyenangkan
17 Tidak aktif dalam kerja kelompok merupakan hal yang
biasa bagi saya
18. Tidak aktif dalam mencari informasi dari internet dan
buku yang relavan untuk mengatasi berbagai tantangan
dalam tugas kelompok saya
19. Saya tidak mempelajari materi apabila diadakan ulangan
20. Saya berusaha bekerja secara mandiri dalam tugas
kelompok, tanpa mengantungkan diri pada teman
kelompok
21. Bekerja dalam kelomopk sangat membosankan dan
menyita banyak waktu
22. saya tidak peduli apabila prestasi hasil belajar saya rendah
baik

Jawaban
STS TS S

SS
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Lampiran 12
KISI-KISI SOAL POST TEST SIKLUS II

No

1.

2

Nama Sekolah

: SMP Bopkri 3 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: IPA (Sistem Pencernaan)

Kelas Semester

: VIII/I

Jumlah Soal

: 20 Soal

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Kompotensi

3.5 Menganalisis sistem
pencernaan pada manusia dan
memahami gangguan yang
berhubungan dengan sistem
pencernaan, serta upaya menjaga
kesehatan sistem pencernaan
4.5 Menyajikan hasil
penyelidikan tentang pencernaan
mekanis dan kimiawi

Indikator

Aspek

Menjelaskan proses-proses
pencernaan pada manusia

Menjelaskan enzim-enzimyang
terdapat
dalam sistem pencernaan
Menganalisis proses pencernaan
kimiawi dan mekanik
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C1
√
1, 13

C2
√

Kunci
jawaban
C3
√

C4
√
D, D

2,3, 4

B,C, C

8, 10

A, A
5, 6

C, C
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3

4.

Menjelaskan kelainan/penyakit
pada sistem pencernaan
makanan manusia

Mengindentifikasi gangguan
kelainan dan gangguan pada
sistem pencernaan

16, 17

A, B,

18, 19

B, A,

20

C

12, 7, 9

A, C, C

11, 14

D, C

15

A,
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Lampiran 13
SOAL TEST
SIKLUS II
Nama

:

Kelas/Semester

: VIII/1

Tahun Pelajaran : 2018/2019

Nama Mata Pelajaran

: Biologi

Hari/Tanggal

:

II. PILIHAN GANDA
Pilihlah satu jawaban a,b,c, dan d, yang menurut anda benar!
1. Makanan yang keluar dari lambung dan menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami
proses pencernaan. Jika seseorang makan bahan makanan yang mengandung ….
a. Vitamin
b. Protein
c. Glukosa
d. Amilum
2. Enzim ptialian terdapat di….
a. Lambung
b. Air liur
c. Usus besar
d. Usus halus
3. Tripsin adalah enzim pencernaan yang berfungsi mengubah protein menjadi….
a. Asam lemak
b. Glukosa
c. Asam amino
d. Gliserol
4. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. Amilase, Pepsinogen, dan Erepsin
2. Maltase, renin, dan karbohidrase
3. Renin, Pepsin, dan Lipase.
4. karbohidrase, amilase, dan tripsin
Berdasarkan pernyataan diatas enzim yang dihasilkan oleh dinding lambung adalah….
a. 2
b. 1
c. 3
d. 4
144
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5. Pernyataan berikut ini yang benar untuk pencernaan makanan dalam mulut adalah…
a. Protein secara kimiawi saja
b. Karbohidrat secara mekanik saja
c. Karbohidrat secar mekanik dan kimiawi
d. Hanya secara kimiawia
6. Perhatikanlah makanan-makanan dibawah ini :
1. Kacang
2. Kangkung
3. Daging sapi
4. Tempe
Dari makanan di atas yang akan mengalami proses pencernaan paling lama di lambung
adalah….
a. 1 dan 4
b. 2 dan 3
c. 1 dan 2
d. 3 dan 4
7. Apabila seseorang mengalami gangguan pada usus besarnya maka orang tersebut akan
mengalami….
a. Muncul penyakit kontisipasi
b. Sering mengeluarkan gas
c. Penyerapan air kurang optimal
d. Rawan terjadi gejala infeksi
8. Organ pencernaan yang mengeluarkan enzim lipase adalah ….
a. Hati
b. Kerongkongan
c. Empedu
d. Usus halus
9. Gangguan pencernaan yang disebabkan meminum air yang mengandung banyak E coli
adalah...
a. Marasmus
b. Konstipasi
c.

Diare

d. Apendistis
10. Dibawah ini yang termasuk fungsi enzim Pepsin adalah ….
a. Mengubah protein menjadi proteosa
b. Membunuh bakteri
c. Mencerna amilum menjadi maltosa
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d. Mengubah protein menjadi polipetida
11. Tukak lambung adalah jenis penyakit pada sistem pencernaan akibat….
a. Penyerapan air kurang sehingga, buang air besar banyak sekali
b. Infeksi kuman bakteri pada daerah lambung
c. Penyerapan air banyak, sehingga kurang buang air besar
d. Penipisan lapisan dinding lambung karena produksi HCl berlebihan
12. Perhatikan uraian dibawah ini!
1. Produksi asam lambung yang tinggi
2. Buang air besar yang tidak teratur
3. Infeksi bakteri
4. Sulit membuat air besar
Dari uraian diatas yang termasuk gangguan pada Gastritis adalah….
1 dan 3
a. 1 dan 3
b. 2 dan 4
c. 3 dan 2
d. 3 dan 4
13. Protein pada saluran pencernaan, akan dipecah menjadi senyawa yang dinamakan…
a. Kolesterol
b. Vitamin
c. Glukosa
d. Asam amino
14. Kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya makan makanan yang berserat
dapat menyebabkan penyakit…..
a. Diare dan maag
b. Diare dan sembelit
c. Wasir dan sembelit
d. Apendisitis dan sembelit
15. Contoh penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan adalah….
a. Apendisitis dan diare
b. Kanker lambung dan varises
c. Hemoroid dan pleuritis
d. Apendistis dan pleuristis
16. Gangguan sistem pencernaan yang terjadi karena produksi asam lambung yang
berlebihan….
a. Maag
b. Apendistis
c. Sembelit
d. Parotis
17. Penyebab utama penyakit diare, adalah makan makanan yang mengandung, kecuali….
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a. Lemak tak jenuh
b. Bakteri atau virus jahat
c. Karbohidrat tinggi
d. Protein tinggi
18. Buang air besar dalam waktu yang singkat karena pergerakan feses yang cepat disebut….
a. Sembelit
b. Apendiksistis
c. Diare
d. Maag
19. Penyebab utama radang dinding lambung adalah…..
a. Tingginya produksi asam lambung
b. Protein tinggi
c. Karena tidak makan makanan yang bervitamin
d. Karena tidak sarapan pagi
20. Penyebab utama gangguan radang usus buntu adalah….
a. Virus dan bakteri
b. Infeksi oleh bakteri
c. Cacing dan virus
d. Bakteri, virus, dan infeksi
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Lampiran 14
KUNCI JAWABAN DARI SIKLUS II
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14 15

16

17

18 19 20

D

B

C

C

C

C

C

A

C

A

D

C

C

A

B

B

D
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A
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Lampiran 15
Kisi-kisi kuesioner motivasi
Motivasi Awal
No
1.

Indikator Motivasi Belajar

Bentuk pernyataan
Positif
Negative

Dorongan untuk belajar
1. Keinginan untuk belajar

1,16

11

2,

4

1. Mengerjakan tugas

10

15,8

2. Mencari informasi

20

18

3. Bertanya kepada orang lain

3

19

4. Tanggung jawab

5, 9

22,12

5. Mencatat pelajaran

13,6

14

6. Belajar kelompok

21

17

2. Kesiapan
2.

Usaha belajar

Motivasi Akhir
No

Indikator Motivasi Belajar

Bentuk pernyataan
Positif

Negative

18,21

16,10

1, 2

22,3

1.

Ketertarikan

2

Usaha menguasai materi

3.

Partisipasi

15,6 ,4

7,11

4

Keseriusan

14,13

8, 5, 20

5

Kemauan kerja kelompok

9,12

17, 19
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Lampiran 16
Nama

:

No. Absen

:

Kelas/semester

:
KUESIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA (AKHIR)

Petunjuk :
1. Isilah kuesioner berikut dengan jujur dan teliti dengan memberi tanda (√) pada kolom
yang sesuai/tersedia
2. Sebelum memberikan tanda, bacalah setiap pernyataan baik-baik sebelum memberikan
jawaban
Keterangan :
STS : Sangat tidak setuju
TS
: Tidak setuju
S
: Setuju
SS
: Sangat setuju
3. Selamat mengerjakan semoga sukses
No
Penyataaan
Jawaban
STS TS
S
SS
1. Belajar dengan menggunakan model Problem Basel
Learning memudahkan saya untuk pahami
materi/menguasai materi tersebut
2. Sebelum kegiatan pembelajaran menggunakan model
Problem Based Learning saya terlebih dahulu mebaca
topic atau bahan yang diajarkan
3. Bila ada hambatan dalam pelajaran, saya sudah tidak
mempunyai semangat lagi untuk menemukan jawaban
4. Model pembelajaran Problem Based Learning
membuat semangat belajar semakin meningkat
5. Saya tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh
saat pelajaran dalam kelas
6. Jika ada yang kurang jelas selama pembelajaran
dengan model Problem Bases Learning saya
menanyakan kepada guru atau teman
7. Saya merasa belajar dengan menggunakan model
problem based learning terlalu sulit
8. Belajar dengan menggunkan model problem based
150
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No

Penyataaan
STS

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

learning tidak dapat meningkatkan kreativitas
berpikir
Saya merasa sulit dalam mengerjakan tugas kelompok
Saya kurang tertarik bila guru mengajarkan dengan
model pembelajaran Problem Based Learning
Belajar dengan menggunakan Model Problem Based
Learning saya sulit mengungkapkan ide/gagasan yang
berkaitan dengan topic yang dibicarakan.
Saya selalu aktif dalam diskusi kelompok
Saya cepat bosan jika guru selalu mengerjakan tugas
dengan diskusi kelompok
Saya belajar di rumah sebelum mengikuti pelajaran
tentang sistem pencernaan manusia
Saya selalu memiliki ide/gagasan dalam melakukan
diskusi kelompok agar mencapai nilai yang baik
Setelah pelajaran dikelas selesai saya tidak akan
mempelajari kembali dirumah
Saya tidak tertarik belajar kelompok karena tidak
mempengaruhi nilai pribadi
Saya sering mencatat hal-hal penting saat proses
pembelajaran
Saya tidak mengerjakan tugas dan soal yang telah
diberikan oleh guru
Sering tidak belajar saat diadakan ulangan harian
Saya belajar dari teman yang telah berhasil untuk
meningkatkan pengetahuan saya
Saya tidak mencatat hasil/kesimpulan pembelajaran
hari itu

Jawaban
TS
S

SS
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Lampiran 17
LEMBAR OBSERVASI SISWA
Hari/tanggal

:

Observer

:

Kelompok

:

Petunjuk
1. Amatilah kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia!
No

Aspek Penilaian

Skor
Tinggi Sedang Rendah

1.

Jujur dalam mengerjakan tugas

2.

Tidak menyontek pekerjaan teman

3.

Memahami soal yang diberikan

4.

Berani bertanya bila kurang paham

5

Mengumpulkan tepat waktu

6.

Memperhatikan guru saat
menjelaskan depan kelas

7.

Memotivasi siswa saat mengikuti
proses belajar

8.

Aktif dalam mengerjakan LKS

9.

Mencari jawaban dari buku dan
sumber yang relavan

10.

Diskusi dalam kelompok berjalan
dengan efektif dan kondusif

11.

menanggapi pertanyaan dari guru

12

Mempresentasikan hasil diskusi
dengan baik

13.

Saling mendengarkan/menghargai
bila kelompok lain presentasi

14.

Saling menerima bila ada masukan
152

Keterangan
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No

Aspek Penilaian

Skor
Tinggi Sedang Rendah

Keterangan

dari guru ataupun sesama teman
15.

Percaya diri dalam mengungkapkan
pendapat dalam kelompok masingmasing

16 .

Mengikuti diskusi dengan sunguhsunguh

17.

Mencatat hal-hal yang dianggap
penting selama kegiatan
berlangsung

18.

Sopan dalam menyanggah pendapat
teman saat diskusi

19.

Tidak mudah menyerah dalam
mengerjakan tugas yang diberikan
oleh guru

20.

Dapat menyimpulkan materi yang
dipelajari

Keterangan:
Tinggi: apabila 3 siswa atau lebih dalam kelompok memenuhi kriteria penilaian
Sedang: apabila 2 siswa dalam kelompok memenuhi kriteria
Rendah: apabila 1 atau tidak ada siswa dalam kelompok yang memenuhi kriteria
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Hasil analisis motivasi awal siswa
N
o

Nama
Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ANT
AIW
AFS
BAN
CJG
DO
EDP
ENM
FRF
FRC
JSAP
JCD
KPWP
KWQ
MGWP
NBY
NA
RSH
RR
SAM
SPAG
SBB
SNI
SGM
TYP
YGK

1
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3
3
4
2
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3

2 3

4 5 6 7 8 9 10

2
2
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2

3
2
3
3
3
3
1
3
4
3
3
4
3
1
4
2
4
3
4
3
3
3
4
3
2
3

2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
3
3
2
3
2
2
3
1
3
2
2
1
2
1
3

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3

3
3
3
3
2
3
1
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
2
3

3
2
2
2
3
2
1
2
2
2
3
2
2
1
2
2
3
4
2
2
4
3
4
3
3
3

4
2
4
3
3
3
4
4
2
2
4
4
3
3
4
3
3
3
3
2
2
3
4
4
2
3

3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
1
3
4
1
3
3
2
2
4
3
2
4
2
3
2

3
3
4
3
2
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3

1
1
3
1
4
3
2
3
1
4
1
2
3
3
1
2
3
4
2
3
3
4
2
3
4
4
3
2

Lampiran 18

Pernyataan
∑sk %
kategor
or
motiva
i
1 1 14 1 1 1 1 1 20 2 2
si
2 3
5 6 7 8 9
1 2
3 3
3 4 4 4 4 4
4 1 4
70
80% Tinggi
2 2
2 2 3 2 2 3
3 3 1
51
58% sedang
3 4
4 4 4 4 1 3
4 1 4
71
81% Tinggi
4 4
4 4 4 4 4 4
2 1 4
70
80% Tinggi
2 2
3 3 3 3 3 3
3 2 3
59
67% sedang
3 3
3 3 3 4 3 3
3 2 3
64
73% sedang
1 4
3 4 4 1 3 1
1 1 2
47
53% sedang
3 4
1 4 4 4 1 3
4 1 4
66
75% sedang
2 3
4 4 4 4 2 4
3 3 2
65
74% sedang
3 3
3 3 3 3 3 3
3 2 3
60
68% sedang
3 4
3 4 4 4 4 3
3 2 4
70
80% Tinggi
4 3
3 4 3 4 2 4
1 1 4
66
75% sedang
3 4
2 4 4 2 3 4
3 1 4
62
70% sedang
2 3
2 3 4 3 3 3
2 2 3
57
65% sedang
4 3
4 4 1 2 4 4
1 1 4
65
74% sedang
4 3
3 3 3 3 3 3
2 2 3
63
72% sedang
3 3
4 4 2 4 2 4
3 2 4
68
77% Tinggi
3 3
4 3 3 3 1 3
3 2 3
64
73% sedang
3 2
3 3 4 3 3 4
3 2 4
63
72% sedang
2 4
4 4 4 4 4 3
3 1 4
71
81% Tinggi
2 2
3 3 3 3 3 3
3 3 3
60
68% sedang
3 4
3 4 3 4 3 4
3 2 4
68
77% Tinggi
4 1
1 4 3 4 4 4
3 3 4
72
82% Tinggi
4 2
3 3 3 4 3 4
3 2 2
67
76% sedang
3 4
4 3 3 3 3 3
3 3 4
63
72% sedang
3 2
3 4 3 3 3 3
3 1 4
62
70% sedang

154
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Intervasl/Skor siswa

Kategori

Jumlah siswa

Persentase kategori
(%)

77≤ q ≤ 100

Tinggi

8

31%

51≤ q ≤ 76

sedang

18

69%

25≤ q ≤ 50

rendah

-

-
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Hasil Analisis Motivasi Akhir
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama

ANT
AIW
AFS
BAN
CJG
DO
EDP
ENM
FRF
FRC
JSAP
JCD
KPWP
KWQ
MGWP
NBY
NA
RSH
RR
SAM
SPAG
SBB
SNI
SGM
TYP
YKG

Pernyataan
1

2

3

4

5 6 7

8

9

3
3
3
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3

3
3
3
2
2
3
1
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2

3
4
3
4
3
2
1
3
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
3
2
4
3
3
1
4
3

3
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3

4
2
3
3
3
4
1
3
1
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
2
3

4
3
4
4
3
4
2
2
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
4
3

1
2
3
1
4
4
2
4
3
4
1
3
3
3
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
3
2

3
3
4
4
3
3
2
2
3
3
1
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
4
4
4
3

3
1
3
4
3
3
4
4
2
2
3
3
3
3
3
2
3
4
3
1
4
3
3
3
3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4
3
4 3 4 1 3 4 2 4 4 3 4 4
4
1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
4
4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4
3
4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
3
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3
3
2 3 4 2 3 3 3 4 1 3 3 3
4
2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
4
1 2 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3
4
2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3
3
3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4
4
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
4
3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3
3
2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2
4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4
3
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4
4
3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4
4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
3
3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4
3
3 4 3 4 1 3 4 2 3 4 4 4
4
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
4
3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3
4
3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4
4
2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4
4
3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3
3
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∑skor %Motiv
asi

69
69
68
71
69
70
56
74
60
67
69
78
65
63
68
66
69
69
71
68
68
71
69
73
71
65

78%
78%
77%
81%
78%
80%
64%
84%
68%
76%
78%
89%
74%
72%
77%
75%
78%
78%
81%
77%
77%
81%
78%
83%
81%
74%

Kategor
i

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
157

Interval/ Skor

Kategori

Jumlah siswa

Persentase kategori (%)

siswa
77≤ q ≤100

Tinggi

19

73 %

51≤ q ≤ 76

sedang

7

26 %

25≤ q ≤ 50

rendah

-

-
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Lampiran 20
Hasil Analisis Ranah Afektif Siklus I
Kelompo
k

Pernyataan

6

7 8

2

3

4

5

3

3

3

3

3 3 3

3 3

3

1

3

1

1

1

1

1

1

3

3

47

60

78.33%

3

3

3

3

3 3 3

3 3

3

1

3

1

1

2

3

2

2

3

2

52

60

86.67%

3

3

3

3

3 3 3

3 3

3

2

3

2

3

1

2

2

1

3

2

51

60

85.00%

3

3

3

3

3 3 3

3 3

2

2

3

3

2

1

3

3

2

2

3

53

60

88.33%

3

3

3

3

3 3 3

3 3

3

2

3

2

2

1

2

2

3

3

3

53

60

88.33%

3

3

3

3

3 3 3

3 3

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2

3

50

60

83.33%

1
1
2
3
4
5
6

9 1
0

1
1

1
2

Total Skor
Persentas
skor maksim e skor %
al
1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Presentase siswa
Persentase Siswa Kategori Tinggi =
∑
∑

Presentase Tinggi
= X 100 %
= 100%
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Ketego
ri

Keterangan

77,79 ≤ q ≤ 100

Tinggi

55,56 ≤ q ≤ 77,78

Sedang

33,33 ≤q ≤ 55,55

Rendah

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
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Lampiran 21
Analisis Hasil Observasi Ranah Afektif Siklus II
Kelompo
k

Tota Skor
l
maksim
skor al

Pernyataan
1

6

7 8

9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

Ketego
ri

3

4

5

1

3 3 3

2

3 3 3

3 2

3

3

3

2

2

1

3

3

2

3

3

54

60

90.00%

Tinggi

2

2 2 3

2

3 2 3

3 2

3

2

3

2

2

2

3

2

1

3

2

49

60

81.67%

Tinggi

2 3 3

2

3 3 3

3 2

3

3

3

2

2

1

3

2

2

3

3

51

60

85.00%

Tinggi

4

2 3 3

2

3 3 3

3 2

3

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

52

60

86.67%

Tinggi

5

3 3 3

3

3 3 3

3 3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

58

60

96.67%

Tinggi

6

3 3 3

3

3 3 3

3 3

3

3

3

2

2

2

3

3

2

1

2

53

60

88.33%

Tinggi

3

2

Persentas
e skor %

2
0

Presentase siswa
Persentase Siswa Kategori Tinggi =
∑
∑

Presentase Tinggi
= X 100 %
= 100
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Keterangan

77,79 ≤ q ≤ 100

Tinggi

55,56 ≤ q ≤ 77,78

Sedang

33,33 ≤ q ≤ 55,55

Rendah
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Lampiran 22
Analisis hasil belajar Ranah kognitif siklus I

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama
Peserta

Hasil Tes Objektif (100%)
L/P

Benar

Salah

Nilai

Keterangan

ANT

P

15

5

75.00

Tuntas

AIW
AFS
BAN
CJG
DO
EDP
ENM
FRF
FRC
JSAP
JCD
KPWP
KWQ
MGWP
NBY
NA
RSH
RR
SAM
SPAG
SBB
SNI
SGM
TYP
YGK
Jumlah
peserta test
Jumlah yang
tuntas
Jumlah yang
belum tuntas
%persentase
ketuntasan
klasikal

L
L
L
P
P
P
L
L
P
P
L
P
P
L
L
P
L
L
L
P
L
P
L
L
L
26

16
9
16
8
9
8
11
10
15
16
8
16
15
9
15
10
10
9
16
10
17
15
11
15
9

4
11
4
12
11
12
9
10
5
4
12
4
5
11
5
10
10
11
4
10
3
5
9
5
11

80.00
45.00
80.00
40.00
45.00
40.00
55.00
50.00
75.00
80.00
40.00
80.00
75.00
45.00
75.00
50.00
50.00
45.00
80.00
50.00
85.00
75.00
55.00
75.00
45.00

Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Belum tuntas

12

Nilai terendah

40.00

14

Nilai tertinggi

85.00

46.2

Rata-rata

61.15
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Ananlisi Hasi Belajar Ranah Kognitif Siklus II

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama
Peserta
ANT
AIW
AFS
BAN
CJG
DO
EDP
ENM
FRF
FRC
JSAP
JCD
KPWP
KWQ
MGWP
NBY
NA
RSH
RR
SAM
SPAG
SBB
SNI
SGM
TYP
YGK
Jumalah
peserta test =
Jumlah tuntas
Jumlah yan
belum tuntas
%Ketuntasan
klasikal

Hasil Tes Objektif (100%)
L/P
P
L
L
L
P
P
P
L
L
P
P
L
P
P
L
L
P
L
L
L
P
L
P
L
L
L
26
19
7
73.1

Benar

Salah

Nilai

17
20
18
19
16
16
15
16
8
15
17
9
18
10
16
15
19
9
14
20
14
15
17
10
19
15

3
0
2
1
4
4
5
4
12
5
3
11
2
10
4
5
1
11
6
0
6
5
3
10
1
5

85.00
100.00
90.00
95.00
80.00
80.00
75.00
80.00
40.00
75.00
85.00
45.00
90.00
50.00
80.00
75.00
95.00
45.00
70.00
100.00
70.00
75.00
85.00
50.00
95.00
75.00

Nilai terendah
Nilai tertinggi
Rata-rata
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40.00
100.00
76.35

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
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