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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa aspek
kognitif dan psikomotor pada materi vertebrata dengan menggunakan metode observasi.
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XC SMA BOPKRI 2 Yogyakarta semester genap
tahun ajaran 2012/2013, sebanyak 23 siswa. Rancangan tindakan menggunakan model
Kemmis dan Taggart. Model ini diawali dengan rencana tindakan (planning), pelaksanaan
(acting), observasi (observation), dan refleksi (reflection). Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Instrumen Pembelajaran yang terdiri dari silabus dan RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran), dan instrument pengumpulan data yaitu kuisioner, tes dan lembar
observasi.
Data motivasi belajar sebelum tindakan adalah 75 % siswa masuk dalam kategori tinggi
dan 25% siswa masuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil ini kemudian meningkat setelah
tindakan dilakukan yaitu terdapat 50 % siswa masuk dalam kategori tinggi dan 50 % siswa
masuk dalam kategori sangat tinggi. Persentase pencapaian KKM aspek kognitif siswa pada
Post-test siklus I adalah 37,5%dan Post-test siklus II adalah 37,5%. Berdasarkan hasil
observasi pada aspek psikomotor diperoleh data pada siklus I adalah sebanyak 75% siswa
masuk ke dalam kategori tinggi dan 25 % siswa masuk ke dalam kategori sedang. Hasil ini
kemudian meningkat pada siklus II yaitut erdapat 100% siswa masuk ke dalam kategori
tinggi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode observasi dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar aspek psikomotor siswa kelas XC SMA BOPKRI 2
Yogyakarta pada materi vertebrata. Namun, keberhasilan penelitian ini tidak berbanding lurus
dengan hasil aspek kognitif.
Kata kunci: Motivasi, Hasil Belajar, Metode Observasi.

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
This research was aimed to increase students learning motivation and learning results of
cognitive aspect and psychomotor aspect on vertebrate subject by applying learning method
of observation on vivisection. The subject of this research is 23 students of class XC of SMA
BOPKRI 2 Yogyakarta in second semester of the year 2013/2014. Research design was
Kemmis and Taggart model. It consists of planning, acting, observation and reflection. The
research instruments consist of syllabus, lesson plan, questionnaire, tested and observation
sheet.
Learning motivation results before action was 75% students can be categorized as ‘high’
and 25% students can be categorized as ‘very high’. After action there was 50% students can
be categorized as ‘high’and 50% students can be categorized as ‘very high’. Learning results
of student’s cognitive aspect of the first cycle was 37.5% and in the second cycle was 37.5%.
The observation results of psychomotor aspect was 75% students can be categorized as
‘high’ and 25% students can be categorized as ‘medium’ of the first cycle. In the second
cycle there were 100% students can be categorized as ‘high’.
In conclusion, application learning method of observation on vivisection can increase
the students learning motivation and learning results of psychomotor aspect of class XC of
SMA BOPKRI 2 Yogyakarta on vertebrate subject. But, In the case of cognitive aspect it
wasn’t increase.
Keywords: Learning Motivation, Learning Result, Learning Method of Observation.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran
merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan
pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada proses belajar dan
pembelajaran yang efektif. Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk
memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, adanya perubahan
untuk memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian (Suyono
dan Hariyanto, 2011). Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran adalah
perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek saja
melainkan beberapa aspek lain seperti kognitif, afektif, dan psikomotor.
Pembelajaran belum dikatakan lengkap apabila hanya menghasilkan
hafalan-hafalan saja, maka belum mencakup seluruh perilaku lainnya.
Dengan kata lain guru harus menggunakan suatu metode belajar yang efektif
agar dapat merubah perilaku keseluruhan baik dari aspek kognitif, efektif,
maupun psikomotorik dari siswa. Biologi atau ilmu hayat adalah ilmu yang
mempelajari tentang aspek fisik kehidupan. Guru membimbing siswa untuk
mampu berpikir analitis, induktif, dan deduktif untuk menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar. Dengan demikian ilmu Biologi
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri
sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam
menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.

1
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Masalah mendasar yang dikeluhkan oleh siswa dan guru di kelas XC di
SMA BOPKRI 2 Yogyakarta pada pembelajaran Biologi adalah rendahnya
kemampuan siswa untuk memahami materi dunia hewan. Dari hasil observasi
peneliti di dalam kelas masih banyak siswa yang kurang aktif dalam
pembelajaran. Jika diberikan kesempatan untuk bertanya sebagian besar
siswa hanya diam sehingga guru yang lebih banyak bertanya kepada siswa.
Selain itu kegiatan siswa di dalam kelas hanyalah mencatat materi di dalam
buku catatan tanpa tahu makna dan manfaat dari materi yang mereka pelajari
itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru maupun siswa
hal-hal tersebut di atas ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (1)
kurangnya rasa percaya diri siswa dalam mengemukakan pendapat ataupun
untuk mengetahui lebih lanjut apa yang mereka belum mengerti, (2) siswa
kurang berkonsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini
disebabkan kurangnya motivasi sehingga perhatian siswa menjadi semu dan
menyebabkan tidak ada upaya untuk memproses informasi yang berkembang.
Mandeg, tidak berkembang, hanya ingin mengharapkan bantuan dari guru
untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada upaya untuk merefleksikan strategi
penyelesaian
dilakukan

masalah,

dan

menganalisis

menerapkan

kesalahan-kesalahan

berbagai

pendekatan

yang

alternatif

telah
untuk

menyelesaikan masalah, (3) kurangnya penggunaan metode yang bervariasi
dan mampu membangkitkan kemandirian dan motivasi siswa dalam belajar
Biologi. Penggunaan metode ceramah kurang memberikan pemberdayaan
secara positif terhadap pembelajaran karena lebih dikendalikan oleh pengajar
serta lebih berpusat kepada guru sehingga kegiatan interaksi antar siswa
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menjadi berkurang. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh tergantung dari
informasi yang diberikan pengajar.
Hal-hal inilah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan siswa dalam
dunia

hewan

terutama

dalam

mengidentifikasi,

membedakan,

dan

mengkomunikasikan karakteristik berbagai filum anggota dunia hewan. Hal
ini juga ditunjukkan pada rendahnya nilai hasil belajar siswa pada tahun 2012
pada materi dunia hewan yaitu sekitar 29 % siswa tidak tuntas dengan nilai
59, sedangkan untuk siswa dengan nilai 70 adalah sekitar 35 % dan nilai 75
adalah 36 %. Padahal untuk mencapai KKM sekolah tersebut siswa harus
mendapatkan nilai rata-rata 75 dan setidaknya ada sekitar 75 % siswa yang
lulus KKM.
Salah satu cara untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif,
psikomotorik, dan motivasi siswa adalah dengan penggunaan model
pembelajaran kontekstual. Model kontekstual adalah kaedah pembelajaran
yang menggabungkan isi kandungan pembelajaran dengan pengalaman
harian individu di dalam masyarakat dan alam. Salah satu tipe pembelajaran
kontekstual adalah metode observasi. Pada metode ini ada beberapa tahap
yang harus dilalui, yang pertama yaitu guru membagi siswa dalam beberapa
kelompok kemudian guru membimbing siswa dalam kegiatan pengamatan.
Siswa mengumpulkan data (inventarisasi data) lalu menganalisis data dari
hasil pengamatannya.

Siswa menarik kesimpulan dari hasil analisis

kemudian mempresentasikan hasil pengamatannya. Pengamatan tersebut
dilengkapi dengan laporan akhir. Pada saat analisis dalam pengamatan siswa
dapat mengembangkan aspek kognitif yang mereka miliki dengan mencari
referensi dari berbagai sumber. Selain itu, siswa juga dapat mengembangkan
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aspek afektif dengan interaksinya untuk bekerja sama mendapatkan hasil data
analisis yang benar bersama teman-teman sejawatnya. Hal ini juga sangat
membantu dalam mengembangkan afektif karakter siswa untuk percaya diri
saat mempresentasikan hasil pengamatannya. Pengamatan secara langsung
yang dilakukan siswa akan memancing rasa ingin tahu siswa. Hal ini tentu
memotivasi siswa untuk mengetahui lebih mendalam tentang apa yang
diamati atau dipelajari.
Bertolak dari semua hal yang ada di atas peneliti ingin melakukan
penelitian tindakan kelas guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
dengan judul “Penerapan Metode Observasi untuk Meningkatkan
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Vertebrata di Kelas X
SMA BOPKRI 2 Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran pada latar belakang maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan metode observasi dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi vertebrata di
Kelas X SMA BOPKRI 2 Yogyakarta?

C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi maka batasan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1.

Parameter
Ada dua parameter yang diukur di dalam penelitian ini yaitu :
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a) motivasi belajar siswa yang diambil melalui angket/kuisioner
motivasi belajar sebelum tindakan dan setelah tindakan.
b) hasil belajar siswa yang meliputi domain kognitif, domain afektif,
dan domain psikomotor (Arifin, 2009). Namun, dalam penelitian ini
aspek yang diteliti dibatasi oleh aspek kognitif dan aspek
psikomotor.

2.

Kelas
SMA BOPKRI 2 Yogyakarta memiliki beberapa kelas X dengan sistem
paralel yaitu kelas XA, XB, XC, XD dan XE. Berdasarkan hasil
pengamatan peneliti kelas XC adalah kelas yang memiliki tingkat
kognitif, psikomotor dan motivasi belajar yang rendah pada materi
vertebrata dibandingkan dengan kelas yang lain. Sehingga dalam
penelitian ini kelas XC menjadi subjek penelitian dengan jumlah siswa
23 orang.

3.

Materi
Materi yang diteliti dalam penelitian ini adalah materi vertebrata yang
dipelajari pada kelas X semester 2. Dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu
mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan dan peranannya bagi
kehidupan. Materi subbab yang akan dibahas yaitu superkelas Pisces dan
superkelas Tetrapoda yang meliputi kelas Amphibi, kelas Reptil, kelas
Aves dan kelas Mamalia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi dan
hasil belajar siswa kelas XC SMA BOPKRI 2 Yogyakarta pada materi
vertebrata dengan menggunakan metode observasi.

E. Manfaat Penelitian
1.

Bagi Peneliti
Menambah wawasan di bidang keguruan terutama dalam meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran.

2.

Bagi Guru / Sekolah
Menjadi informasi bagi guru serta pengajar dalam meningkatkan mutu
pembelajaran terkhususnya di sekolah secara menyeluruh.

3.

Bagi Siswa
Penerapan metode observasi ini diharapkan dapat membiasakan belajar
mandiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa dalam belajar Biologi. Selain itu, belajar Biologi bukan
hanya sekedar hafalan tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari.

F.

Hipotesis
Metode observasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
pada materi vertebrata di kelas XC SMA BOPKRI 2 Yogyakarta.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Motivasi
1. Pengertian
Menurut Hanafiah dan Suhana (2009) motivasi belajar merupakan
kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving force), atau alat
pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik
untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan
dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif,
maupun psikomotor.
Berikut ini adalah beberapa aspek tentang motivasi yaitu, fungsi
motivasi, jenis motivasi, prinsip motivasi dan faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi.
a)

Fungsi Motivasi
Menurut Hanafiah dan Suhana (2009) ada beberapa fungsi dari
motivasi yaitu:
1) Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar
peserta didik.
2) Motivasi merupakan alat untuk memengaruhi prestasi belajar
peserta didik.
3) Motivasi merupakan alat untuk memberikan arahan terhadap
pencapaian tujuan pembelajaran.
4) Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran
lebih bermakna.
7
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b) Jenis Motivasi
Jenis-jenis motivasi menurut Hanafiah dan Suhana (2009) adalah
sebagai berikut:
1)

Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datangnya secara alamiah
atau murni dari diri peserta didik itu sendiri sebagai wujud
adanya kesadaran diri (self awareness) dari lubuk hati yang
paling dalam.

2)

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan
faktor-faktor di luar diri peserta didik, seperti adanya pemberian
nasihat dari gurunya, hadiah (reward), kompetisi sehat antar
peserta didik, hukuman (punishment), dan sebagainya.

c)

Prinsip Motivasi
Beberapa prinsip yang ada di dalam motivasi menurut Hanafiah dan
Suhana (2009) adalah sebagai berikut:
1) Peserta didik memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda sesuai
dengan pengaruh lingkungan internal dan eksternal peserta didik
itu sendiri.
2) Pengalaman belajar masa lalu yang sesuai dan dikaitkan dengan
pengalaman yang baru akan menumbuhkembangkan motivasi
belajar peserta didik.
3) Motivasi belajar peserta didik akan berkembang jika disertai
pujian dari pada hukuman.
4) Motivasi intrinsik peserta didik dalam belajar akan lebih baik dari
pada motivasi ekstrinsik, meskipun keduanya saling menguatkan.
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5) Motivasi belajar peserta didik akan berkembang jika disertai
dengan tujuan yang jelas.
6) Motivasi belajar peserta didik akan berkembang jika disertai
dengan implementasi keberagaman metode.
7) Bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar akan
menumbuhkankembangkan motivasi belajar peserta didik.
8) Motivasi yang besar dapat mengoptimalkan potensi dan prestasi
belajar peserta didik.
9) Gangguan emosi siswa dapat menghambat terhadap motivasi dan
mengurangi prestasi belajar siswa.
10) Tinggi

rendahnya

motivasi

berpengaruh

terhadap

tinggi

rendahnya gairah belajar peserta didik.
11) Motivasi yang besar akan berpengaruh terhadap terjadinya proses
pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.

d) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi
Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Anonim (2012), terdapat
beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, antara
lain :
1) Cita-cita atau aspirasi siswa
Dari segi manipulasi kemandirian, keinginan yang tidak
terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar,
dari segi pembelajaran penguatan dengan hadiah atau hukuman
akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemauan
menjadi cita-cita. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu sangat
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lama bahkan sampai sepanjang hayat. Cita-cita seseorang akan
memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar.
2) Kemampuan siswa
Keinginan siswa perlu diikuti dengan kemampuan atau kecakapan
untuk mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi
siswa untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya.
3) Kondisi siswa
Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa
yang sedang sakit, lapar, lelah atau marah akan mengganggu
perhatiannya dalam belajar.
4) Kondisi lingkungan siswa.
Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat
tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai
anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh
lingkungan sekitar.
5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran
yang

mengalami

perubahan

karena

pengalaman

hidup.

Pengalaman dengan teman sebaya berpengaruh pada motivasi dan
perilaku belajar. Lingkungan alam, tempat tinggal dan pergaulan
juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya seperti surat
kabar, majalah, radio, televisi semakin menjangkau siswa. Semua
lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajarnya.
Menurut Wlodkowski dan Jaynes dalam Anonim (2012),
motivasi belajar dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
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1) Budaya
Setiap kelompok etnik mempunyai nilai-nilai tersendiri tentang
belajar. Ibu-ibu kebangsaan Jepang lebih menekankan usaha
(effort) daripada kemampuan (ability), dibandingkan dengan
ibu-ibu kebangsaan Amerika yang mengutamakan penampilan
sekolah yang baik. Sistem nilai yang dianut orang tua akan
mempengaruhi keterlibatan orang tua secara mendalam dalam
upaya-upaya untuk menanamkan energi kepada anak.
2) Keluarga
Faktor keluarga memberikan pengaruh penting terhadap
motivasi belajar seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh
Benjamin Bloom terhadap sejumlah professional muda (28
tahun sampai 35 tahun) yang berhasil dalam karirnya dalam
berbagai lapangan seperti pakar matematika, neurology, pianis,
maupun olah ragawan, menunjukan ciri-ciri yang sama yaitu
adanya keterlibatan orang tua mereka. Mereka menunjukan
adanya keterlibatan langsung orang tua dalam belajar anak,
mereka melihat dorongan orang tua merupakan hal yang utama
di dalam mengarahkan tujuan mereka.
3) Sekolah
Peran guru dalam memotivasi anak juga tidak diragukan. Di
bawah ini beberapa kualitas guru yang efektif dalam
memotivasi anak, yaitu :
3.1

Guru selaku manajer yang baik.
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3.2

Guru mengharapkan siswanya untuk menjadi murid yang
sukses.

3.3

Guru memberikan bahan pelajaran yang sesuai dengan
kapasitas muridnya.

3.4

Guru memberikan umpan balik bagi muridnya.

3.5

Guru memberikan tes yang adil.

3.6

Guru menjelaskan kriteria perilaku penilaiannya.

3.7

Guru mau merangsang nalar anak.

3.8

Guru membantu anak untuk menyadari pertumbuhan
kompetensi dan penguasaan murid.

3.9

Guru mampu bersikap empati.

B. Hasil belajar
Hasil belajar adalah tingkat kemampuan atau prestasi siswa mengolah
materi pelajaran. Menurut Sudjana (2009), hasil belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
Horward Kingsley dalam Sudjana (2009) membagi tiga macam hasil belajar,
yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan
cita-cita. Masing-masing hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah
ditetapkan dalam kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
yaitu :
1. Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar)
Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan
pada faktor dari dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang
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mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis yaitu: motivasi,
perhatian, pengamatan, tanggapan dan lain sebagainya.
2. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar)
Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem
lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor
dari luar siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah mendapatkan
pengetahuan, penanaman konsep, keterampilan dan pembentukan sikap.

Menurut Arifin

(2009) domain dalam pembelajaran di bagi

menjadi tiga domain yaitu sebagai berikut :
a)

Domain Kognitif
Domain kognitif meliputi hal-hal berikut ini.
1)

Tingkatan hafalan, mencakup kemampuan menghafal verbal
atau menghafal paraphrase materi pembelajaran berupa fakta,
konsep, prinsip, dan prosedur.

2)

Tingkatan pemahaman, meliputi kemampuan membandingkan
(menunjukkan persamaan dan perbedaan), mengidentifikasi
karakteristik, menggeneralisasi, dan menyimpulkan.

3)

Tingkatan aplikasi, mencakup kemampuan menerapkan rumus,
dalil atau prinsip terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di
lapangan.

4)

Tingkatan

analisis

meliputi

kemampuan

mengklasifikasi,

menggolongkan, memerinci, mengurai suatu objek.
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5)

Tingkatan sintesis meliputi kemampuan memadukan berbagai
unsur atau komponen, menyusun, membentuk bangunan,
mengarang, melukis, menggambar, dan sebagainya.

6)

Tingkatan evaluasi/penilaian mencakup kemampuan menilai
(judgement) terhadap objek studi dengan menggunakan kriteria
tertentu.

b) Domain Afektif
Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai dan
apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan
kelanjutan dari domain kognitif. Artinya seseorang hanya akan
memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu objek manakala telah
memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Krathwohl
dan kawan-kawan dalam Sanjaya (2008): Affective Domain, domain
afektif memiliki tingkatan yaitu ; penerimaan, respons, menghargai,
mengorganisasi/mengatur diri dan karakterisasi nilai atau pola hidup.
Penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang
terhadap gejala, kondisi, keadaan atau suatu masalah. Seseorang
memiliki perhatian yang positif terhadap gejala-gejala tertentu
manakala mereka memiliki kesadaran tentang gejala, kondisi atau
objek yang ada, kemudian mereka juga menunjukkan kerelaan untuk
menerima, bersedia untuk memerhatikan gejala, atau kondisi yang
diamatinya itu yang pada akhirnya mereka memiliki kemauan untuk
mengarahkan segala perhatiannya terhadap objek itu.
Merespons atau menganggapi ditunjukkan oleh kemauan untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu seperti kemauan untuk
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menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk mengikuti diskusi,
kemauan untuk membantu orang lain, dan lain sebagainya.
Responding biasanya diawali dengan diam-diam kemudian dilakukan
dengan sungguh-sungguh dan kesadaran setelah itu baru respons
dilakukan dengan penuh kegembiraan dan kepuasan.
Menghargai, tujuan ini berkenaan dengan kemauan untuk
memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek
tertentu. Menghargai terdiri dari penerimaan suatu nilai dengan
keyakinan tertentu, seperti menerima akan adanya kebebasan atau
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan; mengutamakan suatu
ajaran tertentu; serta komitmen akan kebenaran yang diyakininya
dengan aktivitas.
Mengorganisasi/mengatur diri, tujuan yang berhubungan
dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu,
termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu.
Tujuan ini terdiri dari mengkonseptualisasi nilai, yaitu memahami
unsur-unsur abstrak dari suatu nilai yang telah dimiliki dengan nilainilai yang datang kemudian; serta mengorganisasi suatu sistem nilai,
yaitu mengembangkan suatu sistem nilai yang saling berhubungan
yang konsisten dan bulat termasuk nilai-nilai yang lepas-lepas.
Karakterisasi nilai atau pola hidup, tujuan yang berkenaan
mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian
secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu
dijadikan pandangan (falsafah) hidup serta dijadikan pedoman dalam
bertindak dan berperilaku (Sanjaya, 2008).
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c) Domain Psikomotor
Domain psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang
menggunakan syaraf dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan
dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakangerakan atau keterampilan misalnya seni lukis dimana siswa
membutuhkan keterampilan dalam menggerakkan tangan untuk
menghasilkan lukisan yang sesuai dengan objek yang dilukis.
Kemudian musik dimana siswa membutuhkan keterampilan dalam
memainkan berbagai macam musik seperti gitar yang memerlukan
keterampilan dalam memetik gitar dan ketepatan letak jari-jari
tangan pada senar gitar untuk menghasilkan nada yang berbeda pada
setiap kunci yang berbeda. Adapun mata pelajaran lainnya yaitu
pendidikan jasmani dan olahraga, atau mungkin pendidikan agama
yang berkaitan dengan bahasan tentang gerakan-gerakan tertentu
pada saat sholat, termasuk pelajaran bahasa.
Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan
kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Ada lima tingkatan
yang termasuk ke dalam domain ini: keterampilan meniru,
menggunakan,

ketepatan,

merangkaikan,

dan

keterampilan

naturalisasi (Sanjaya,2008).
Dengan bahasa lain ketiga domain itu (kognitif, afektif dan
psikomotorik) dapat digambarkan dalam “3H”, yaitu “Head” (kepala) atau
pengembangan

bidang

intelektual

(kognitif),

“Heart”

(hati),

yaitu

pengembangan sikap (afektif) dan “Hand” (tangan) atau pengembangan
keterampilan (psikomotorik) (Sanjaya, 2008).
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C. Metode Observasi
Menurut Purnomo dalam Kurniawan (2011) metode Observasi ialah
pengamatan langsung menggunakan alat indera atau alat bantu untuk
penginderaan suatu subjek atau objek. Observasi juga merupakan basis sains
yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau instrumen sebagai
alat bantu penginderaan.
1.

Manfaat penggunaan Metode Observasi
a) melatih siswa untuk peka terhadap peristiwa atau gejala yang terjadi
dalam lingkungannya.
b) melatih siswa untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan
nilai-nilai moral yang diperoleh di kelas.
c) memperluas cakrawala siswa mengenai nilai-nilai moral atau ilmu
pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas dipadukan dengan
kenyataan.

2.

Tujuan Metode Observasi
a) untuk memperoleh data atau fakta.
b) untuk melihat, mengamati dan menghayatinya secara langsung dan
nyata mengenai objek tertentu.
c) untuk memperoleh kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan
peneliti.

3.

Langkah-langkah Metode Observasi
a) melakukan pengamatan.
b) mengumpulkan data (inventarisasi data).
c) analisis, interpretasi, dan evaluasi data.
d) penarikan kesimpulan.
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e) penyusunan laporan.
4.

Kelebihan Metode Observasi
a) metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu
siswa sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang
tinggi.
b) menyajikan media obyek secara nyata tanpa manipulasi.
c) mudah pelaksanaanya.
d) siswa akan merasa tertantang.
e) siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi.
f) memungkinkan pengembangan sifat ilmiah dan menimbulkan
semangat ingin tahu siswa.

5.

Kelemahan Metode Observasi
a) memerlukan waktu persiapan yang lama.
b) memerlukan

biaya

dan

tenaga

yang

lebih

besar

dalam

pelaksanaannya.
c) obyek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks ketika
dikunjungi dan mengaburkan tujuan pembelajaran.

D. Materi Vertebrata
Vertebrata adalah salah satu materi belajar pada kelas X semester II yang
terdapat pada Kompetensi Dasar 3.4 yaitu : Mendeskripsikan ciri-ciri filum
dalam dunia Hewan dan peranannya bagi kehidupan. Dalam penelitian ini
materi yang dibahas meliputi :
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1)

Hewan Vertebrata
Hewan Vertebrata mencakup hewan bertulang belakang. Vertebrata
dikelompokkan menjadi hewan Pisces, Amphibia, Reptil, Aves, dan
Mamalia.

2)

Peranan Vertebrata bagi Kehidupan
Peranan vertebrata bagi kehidupan misalnya dapat dimanfaatkan sebagai
sumber makanan, bahan baku industri tekstil, objek penelitian dan lainlain (uraian terkait materi tersebut di atas secara rinci dapat dilihat
pada lampiran 6 hal. 112).

E. Hasil Penelitian yang Relevan
Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan Tri Wurianingrum (2007) dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Melalui metode observasi yang divariasikan dengan LKS WORD
SQUARE pada Materi Klasifikasi Hewan di SMP Negeri 8 Purworejo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran klasifikasi
hewan dengan metode observasi dan variasi LKS WORD SQUARE dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dari rata-rata kelas 69,63% menjadi 76,38%
dengan ketuntasan klasikal 77,5% menjadi 87,5%.
Peningkatan hasil belajar ini juga disebabkan oleh meningkatnya keaktifan
siswa pada siklus II sebanyak 20% dari 42,5% menjadi 62,5%. Adanya
penerapan metode observasi dan variasi LKS WORD SQUARE membuat
siswa menjadi lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran
menjadi lebih bermakna karena siswa mampu menemukan

sendiri

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

pengetahuan yang dipelajarinya melalui pengamatan yang dilakukan secara
nyata.

F. Kerangka Berpikir
Pembelajaran Biologi di kelas X SMA BOPKRI 2 Yogyakarta belum
begitu maksimal hal ini diduga dari kurangnya penggunaan variasi metode
dalam pembelajaran. Menurut hasil wawancara peneliti dengan guru mata
pelajaran Biologi kelas X, metode observasi belum diterapkan pada materimateri yang membutuhkan observasi langsung terutama pada materi
vertebrata. Dalam proses belajar mengajar guru lebih banyak menggunakan
metode ceramah sebagai jalan penyampaian materi ataupun informasi. Padahal
untuk mengoptimalkan kognisi, psikomotor dan motivasi belajar siswa pada
materi vertebrata khususnya pada kelas XC yang terbilang di bawah rata-rata
tidak cukup hanya dengan suguhan materi saja, tetapi juga harus didukung
dengan observasi atau pengamatan langsung terhadap hewan vertebrata.
Berdasarkan hasil kerangka berpikir dan didukung dengan hasil penelitian
yang relevan bahwa penerapan pembelajaran klasifikasi hewan dengan metode
observasi dan variasi LKS WORD SQUARE dapat meningkatkan hasil belajar
siswa. Maka peneliti ingin melakukan penelitian apakah penerapan metode
observasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi
vertebrata di kelas XC SMA BOPKRI 2 Yogyakarta.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan pengamat dalam upaya
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui metode Observasi.
Penelitian tindakan ini dilakukan dengan mengikuti model yang
dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart dalam Hamzah, dkk (2011). Yaitu
pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin dimana
komponen acting (tindakan) dengan observing (pengamatan) dijadikan sebagai
satu kesatuan atau lebih lengkapnya model yang berdasarkan pada suatu siklus
spiral yang terdiri dari empat komponen, yang meliputi: (1) rencana tindakan
(planning), (2) pelaksanaan (action), (3) observasi (observation), (4) refleksi
(reflection).

B. Variabel
Variabel yang digunakn dalam penelitian ini adalah:
Variabel bebas

: Metode observasi

Variabel terikat

: Motivasi dan Hasil Belajar Siswa yang meliputi ranah
kognitif dan ranah psikomotor

21
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C. Setting Penelitian
1. Obyek Penelitian
Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah peningkatan motivasi
belajar dan hasil belajar siswa khususnya dalam materi vertebrata.
2. Subyek Penelitian
Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XC SMA
BOPKRI 2 Yogyakarta dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang.
3. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta.
4. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei yaitu pada semester genap tahun
ajaran 2012/2013.

D. Rancangan Tindakan
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara
kolaboratif dimana pihak yang melakukan tindakan adalah guru biologi di SMA
BOPKRI Yogyakarta sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap
berlangsungnya proses tindakan adalah tim peneliti sendiri. Menurut Kemmis
dan Taggart ada beberapa tahapan dalam penelitian ini yaitu :
1) Perencanaan (plan)
2) Tindakan (act)
3) Pengamatan (observer)
4) Refleksi (reflect)
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Dalam penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Siklus dihentikan apabila
kondisi kelas sudah stabil dalam hal ini siswa terbiasa dengan metode observasi
serta data yang berasal dari kelas sudah ada peningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa. Adapun alur penelitiannya adalah:

Gambar 1. Rancangan Penelitian Tindakan Model Kemmis & Taggart
Pada gambar di atas tampak bahwa di dalamnya terdiri dari dua perangkat
komponen yang dapat dikatakan sebagai dua siklus. Untuk pelaksanaan
sesungguhnya jumlah siklus sangat bergantung kepada permasalahan yang perlu
diselesaikan.
Apabila permasalahan setelah dilakukan refleksi dalam siklus pertama sulit
diperoleh gambaran perbaikannya, maka sebaiknya dilakukan evaluasi, sebab
evaluasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan peneliti untuk
menerapkan siklus berikutnya. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:
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Gambar 2. Bagan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas
Sebelum melakukan pembelajaran guru memberikan Pre-test (pengetahuan
awal) sekitar satu hari sebelum tindakan dilakukan. Pre-test (pengetahuan awal)
merupakan penilaian awal guru terhadap siswa tujuannya untuk mengetahui
sejauh mana pemahaman siswa tentang vertebrata sebelum diberikan metode
observasi. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran siswa diberikan
Post-test, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa
dalam memahami materi setelah diberikan metode observasi. Dengan demikian
peneliti dapat menerapkan siklus tindakan kelas sebagai berikut:
1. Siklus I
a) Perencanaan
1) Menyusun silabus
2) Merancang pembelajaran dengan masing-masing kelompok observasi
terdiri atas 5-6 orang. Pembagian kelompok berdasarkan tingkat
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kecerdasan menyebar, siswa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi
disebar pada tiap kelompok.
3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran lengkap dengan
instrumen penilaian dan Lembar Kerja Siswa, hand out, Pre-test
(pengetahuan awal) & Post-test.
4) Menyusun Lembar observasi hasil belajar siswa.
5) Menyusun angket motivasi belajar siswa.

b) Tindakan
1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.
2) Guru mendampingi siswa dalam kegiatan observasi (pengamatan)
ciri-ciri anatomi dan morfologi hewan vertebrata (ikan, katak dan
cicak).
3) Guru

meminta

siswa

mengerjakan

LKS

berdasarkan

hasil

pengamatannya.
4) Siswa menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil pengamatan
melalui literatur.
5) Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk menyusun laporan
dari pengisian LKS pengamatan.
6) Guru meminta siswa mencari literatur untuk pembelajaran pada
minggu berikutnya.
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c) Observasi
Tahap

observasi

dilakukan

selama

proses

pembelajaran

berlangsung. Aspek yang diamati adalah dampak dari tindakan terhadap
motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Motivasi belajar siswa
diambil melalui angket motivasi belajar siswa sebelum tindakan
dilakukan. Sedangkan hasil belajar aspek kognitif siswa menggunakan
lembar test tertulis yaitu Pre-test (pengetahuan awal) dan Post-test. Hasil
belajar aspek psikomotor menggunakan lembar observasi. Pengamatan
juga menggunakan kamera foto dan direkam dengan video camcorder.

d) Refleksi
Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan evaluasi dari hasil
tindakan dan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut
dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang terdapat pada
siklus I. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan pedoman untuk
melakukan perbaikan pada siklus II.

2. Siklus II
a) Perencanaan
1) Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada
siklus I.
2) Merancang kembali pembelajaran dengan masing-masing kelompok
observasi terdiri atas 3-4 orang. Pembagian kelompok berdasarkan
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tingkat kecerdasan menyebar, siswa yang memiliki tingkat kecerdasan
tinggi disebar pada tiap kelompok.
3) Menyiapkan seluruh instrumen pengambilan data dan instrumen
pembelajaran.

b) Tindakan
1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi
2) Guru mendampingi siswa dalam kegiatan observasi (pengamatan) ciriciri anatomi dan morfologi hewan vertebrata (burung puyuh dan
mencit).
3) Guru

meminta

siswa

mengerjakan

LKS

berdasarkan

hasil

pengamatannya.
4) Siswa menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil pengamatan
melalui literatur.
5) Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk menyusun laporan
dari hasil pengisian LKS pengamatan.
6) Guru meminta mencari literatur untuk pembelajaran pada minggu
berikutnya.

c) Observasi
Aspek yang diamati pada siklus II adalah dampak dari tindakan
terhadap motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa setelah diberi
tindakan. Motivasi belajar diambil dari kuisioner motivasi belajar siswa
setelah tindakan. Hasil belajar aspek kognitif siswa menggunakan lembar
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test tertulis yaitu Post-test. Hasil belajar aspek psikomotor menggunakan
lembar observasi. Pengamatan juga menggunakan kamera foto dan
direkam dengan video camcorder.

d) Refleksi
Refleksi merupakan hasil yang diperoleh dari observasi selama
proses pembelajaran. Semua instrumen pengambilan data dan instrumen
pembelajaran di analisis apakah tindakan yang sudah dilakukan telah
berhasil atau tidak. Diharapkan pada akhir siklus ini motivasi dan hasil
belajar siswa kelas XC SMA BOPKRI 2 Yogyakarta meningkat.

E. Instrumen Penelitian
Ada beberapa instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu
instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.
1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran dalam penelitian ini adalah berupa silabus (Silabus
dapat dilihat pada lampiran 1 hal. 66) dan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP Siklus I dan II dapat dilihat pada lampiran 2 hal.71 dan lampiran 4
hal.91) yang disusun dengan mengacu pada pembelajaran yang menggunakan
metode Observasi yang dilengkapi dengan lembar kerja siswa (LKS) (LKS
Siklus I dan II dapat dilihat pada lampiran 3 hal. 81 dan lampiran 5 hal.100).
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2. Instrumen Pengumpulan Data
a)

Kuisioner Motivasi Siswa
Kuisioner yang akan digunakan adalah kuisioner berstruktur
bentuk tertutup. Pada penelitian ini menggunakan dua macam kuisioner
motivasi. Kuisioner pertama adalah kuisoner yang digunakan untuk
mengukur motivasi belajar siswa sebelum diberikan tindakan. Kuisioner
kedua adalah kuisioner yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar
siswa setelah diberikan tindakan. Masing-masing kuisioner terdiri dari
20 item. Setiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban yaitu
sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju
(STS). Pernyataan-pernyataan tersebut terdiri atas item positif dan item
negatif (lembar kuisioner dapat dilihat pada lampiran 12 hal. 153).
Butir-butir pernyataan dalam kuisioner disusun berdasarkan
indikator motivasi belajar. Menurut (Hamzah, 2008) indikator motivasi
belajar siswa antara lain :
a.1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
a.2) Adanya dorongan dan kebutuhan belajar
a.3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan
a.4) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar
a.5) Adanya penghargaan dalam belajar
a.6) Adanya

lingkungan

belajar

yang

kondusif,

sehingga

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.
Kisi-kisi kuisioner motivasi belajar sebelum dan setelah diberikan
tindakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 1. Kisi-Kisi Kuisioner Motivasi Belajar Siswa sebelum Tindakan
Item soal
No.
Aspek Indikator yang diamati
Positif
negatif
Adanya hasrat dan keinginan
1.
1,3,4,5
2
berhasil
Adanya dorongan dan kebutuhan
2.
7,8,9
6,10,11
belajar
Adanya harapan dan cita-cita masa
3.
12,13
depan
Adanya kegiatan yang menarik
4
14,15
16
dalam belajar
5
Adanya penghargaan dalam belajar
17
18
Adanya lingkungan belajar yang
kondusif, sehingga memungkinkan
6
19,20
seseorang siswa dapat belajar dengan
baik.
Indikator untuk kuisioner motivasi belajar siswa pada umumnya
mengikuti atau sama dengan indikator motivasi belajar pada kuisioner
sebelum dilakukannya tindakan. Kisi-kisi kuisioner motivasi belajar
siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Kisi-Kisi Kuisioner Motivasi Belajar Siswa setelah Tindakan
Item soal
No.
Aspek Indikator yang diamati
Positif
Negatif
Adanya hasrat dan keinginan
1.
1
2,6,10,11
berhasil
Adanya dorongan dan kebutuhan
2.
4,3, 5
12,20,12
belajar
Adanya harapan dan cita-cita masa
3.
7,9
depan
Adanya kegiatan yang menarik
4
14
16,18
dalam balajar
5 Adanya penghargaan dalam belajar
15
19
Adanya lingkungan belajar yang
kondusif, sehingga memungkinkan
6
8,17
seseorang siswa dapat belajar dengan
baik.
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b) Hasil Belajar
Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah ranah
kognitif dan psikomotor. Untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa
pada ranah kognitif adalah dengan berpedoman pada hasil tes pada setiap
siklus. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal (Pre-test)
dan tes akhir (Post-test).
Tes awal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat
pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Tes awal
dilaksanakan sebelum materi pembelajaran diberikan kepada siswa.
Tes akhir dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan
siswa setelah diberikan materi pembelajaran. Soal Pre-test, Post-test
siklus I, dan Pos-test siklus II masing-masing terdiri dari 20 tes obyektif.
(kisi-kisi soal dapat dilihat pada lampiran 7 hal.136).
Jika hasil Post-test siklus II lebih tinggi dibandingkan dengan
hasil Post-test siklus II maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat
ranah kognitif siswa meningkat dan pembelajaran telah berhasil.
Sedangkan

untuk

mengetahui

hasil

belajar

ranah

psikomotorik

berpedoman pada lembar observasi (lembar observasi psikomotorik dapat
dilihat pada lampiran 14 hal 157).

F. Analisis Data
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data motivasi belajar
siswa dan hasil belajar siswa yang mencakup dua aspek atau ranah, yaitu ranah
kognitif dan ranah psikomotorik. Untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa
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pada ranah kognitif berpedoman pada hasil tes tertulis dalam bentuk tes obyektif,
untuk mengetahui tingkat hasil belajar ranah psikomotor menggunakan lembar
observasi. Sedangkan, untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa yaitu
melalui kuisioner motivasi belajar siswa. Penjabaran teknik analisis data adalah
sebagai berikut:
1.

Kuisioner Motivasi Belajar
Kuisioner motivasi belajar siswa yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari dua kuisioner. Kuisioner pertama diberikan sebelum tindakan
sedangkan kuisioner kedua diberikan setelah tindakan. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi belajar pada siswa.
Kuisioner motivasi siswa terdiri dari 20 item pernyataan dengan
rincian 10 item pernyataan positif (+) dan 10 item pernyataan negatif (-).
Penskoran kuisioner untuk pernyataan positif adalah 4 untuk jawaban sangat
setuju, 3 untuk jawaban setuju, 2 tidak setuju, 1 untuk jawaban sangat tidak
setuju. Sedangkan, Penskoran kuisioner untuk pernyataan negatif adalah 1
untuk jawaban sangat setuju, 2 untuk jawaban setuju, 3 tidak setuju, 4 untuk
jawaban sangat tidak setuju.
Penilaian masing-masing siswa dari hasil pengisian kuisioner
motivasi belajar dikualifikasi berdasarkan penskoran dari tiap item negatif
dan item positif. Kemudian hasil skor masing-masing siswa tersebut
dimasukkan ke dalam tabel berikut ini :
NOMOR ABSEN
1
2 dst….
Jumlah (∑)
Presentase (%)

1

Pernyataan
2
3

4 dst

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

Data yang dihasilkan dari lembar kuisioner akan dihitung berdasarkan skala
yang ditentukan. Cara mengolah kuisioner dengan model skala jawaban
menjadi bentuk persentase sebagai berikut:

Dari perhitungan tersebut diperoleh persentase keseluruhan yang
kemudian dimasukkan ke dalam kategori motivasi belajar sangat baik,
tinggi, sedang, atau rendah.
Data hasil kuisioner dibuat kualifikasi dengan kriteria sebagai
berikut:
Tabel 3. Kriteria Motivasi Belajar Siswa
Presentase
Kriteria
75 – 100 %
Sangat tinggi
50 – 74,99 %
Tinggi
25 – 49,99 %
Sedang
0 – 24,99 %
Rendah

2. Ranah Kognitif
Pengukuran hasil belajar siswa pada ranah kognitif menggunakan tes
tertulis. Adapun teknik penskorannya sebagai berikut :

Keterangan :
B : Banyaknya jumlah nilai butir soal yang dijawab benar
N : jumlah total nilai soal
Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas adalah dengan perhitungan
sebagai berikut :
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a) Ketuntasan Klasikal
Ketuntasan klasikal dikatakan telah dicapai apabila siswa
melampaui KKM dengan target pencapaian ideal ≥ 75 % dari jumlah
siswa dalam kelas.
Untuk mengetahui nilai ketuntasan klasikal adalah dengan
perhitungan sebagai berikut :

3.

Ranah Psikomotorik
Pengukuran hasil belajar siswa pada ranah psikomotor
menggunakan lembar observasi. Hasil observasi dianalisis menggunakan
analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan
data tentang gejala yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Hal ini
juga membantu dalam mengetahui tingkat keberhasilan metode observasi
dalam pengembangan ranah psikomotor siswa.
Persentase perolehan skor pada lembar observasi aspek
psikomotorik dikualifikasi untuk mengetahui seberapa besar partisipasi
dan keterampilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran ketika
mengamati hewan vertebrata dengan metode observasi.
Data rata-rata persentase ranah psikomotor siswa diperoleh
dari setiap siklus I dan siklus II, ranah psikomotorik siswa dianalisis
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dengan menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mencari
persentase tertinggi pada tiap kategori kemudian diambil rata-rata
keseluruhan kategori seluruh siswa berdasarkan pengamatan dari
beberapa observer/pengamat dengan kriteria sebagai berikut:

Keterangan :
q = presentase skor hasil observasi kelompok siswa
r = jumlah keseluruhan skor yang diperoleh kelompok
T = skor maksimal (total skor)
Tabel 4. Kriteria Hasil Presentase Skor Observasi Kelompok Siswa Aspek
Psikomotorik terhadap Pembelajaran
Presentase yang diperoleh
Keterangan
(%)
66,68 ≤ p ≤ 100
Tinggi
33,34 ≤ p ≤ 66,67
Sedang
0 ≤ p ≤ 33,33
Rendah
(Suharsimi, 2007)
G. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan penelitian terdiri dari 2 variabel yaitu motivasi
belajar siswa dan hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif dan ranah
psikomotor. Indikator keberhasilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5. Indikator Keberhasilan Penelitian
Data
Indikator ketercapaian
Keadaan Awal
Target
Hasil belajar Pre-test dan
Siswa mencapai
Siswa mencapai
siswa aspek
posttest siklus nilai ketuntasan
nilai ketuntasan
kognitif.
I dan siklus II minimal 75
minimal 75
sebanyak 36% dari
sebanyak 75% dari
jumlah siswa.
jumlah siswa.
Variabel
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Variabel

Data

Hasil belajar
siswa aspek
psikomotor

Lembar
observasi
aspek
psikomotor

Motivasi
belajar siswa

Kuisioner
motivasi
sebelum
tindakan dan
sesudah
tindakan

Indikator ketercapaian
Keadaan Awal
Target
Belum terukur
psikomotor siswa
selama mengikuti
proses pembelajaran
meningkat menjadi
75% masuk dalam
kategori tinggi
Belum terukur
Peningkatan
motivasi belajar
siswa selama
mengikuti
pembelajaran 70 %
termasuk dalam
kategori tinggi.

H. Jadwal Penelitian
Tahap persiapan hingga revisi laporan dilaksanakan mulai bulan JanuariSeptember 2013.

Kegiatan

Tabel 6. Jadwal Penelitian
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Persiapan, Penyusunan
Pelaksanaa Siklus I dan
II
Analisis Data
Pembuatan
Laporan
Hasil Penelitian
Revisi Laporan

I.

Personalia Penelitian
Personalia Penelitian terdiri dari Peneliti sendiri dan pihak sekolah yaitu guru
mata pelajaran Biologi.
Tim peneliti :
Drs. Edi Krismanto, S.Pd.

: Sebagai Pengajar (Guru Biologi SMA
BOPKRI 2 Yogyakarta)

Jeni Agustini

: Observer I (Peneliti)

Veronica Dara Kumalasari

: Observer II
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian
Penelitian ini dimulai pada tanggal 10 Mei 2013 di kelas XC SMA
BOPKRI 2 Yogyakarta dan dilaksanakan dalam dua siklus. Sebelum
penelitian dilaksanakan siswa mengisi Pre-test dan kuisioner motivasi belajar
siswa sebelum tindakan. Sedangkan Post-test diberikan pada tiap akhir siklus.
Subyek penelitian ini adalah kelas XC SMA BOPKRI 2 Yogyakarta yang
berjumlah 23 orang. Namun, pada saat penelitian ada 7 siswa yang datanya
tidak lengkap karena tidak hadir, sehingga data lengkap berjumlah 16 siswa.
Hasil Pre-test (pengetahuan awal) menunjukkan bahwa siswa yang
mendapatkan nilai ≥75 berjumlah 2 siswa dari 16 siswa dengan rata-rata
64,38 sehingga aspek kognitif siswa perlu ditingkatkan lagi.
Tabel 7. Nilai Pre-test (pengetahuan awal)
Aspek
Pencapaian Hasil Belajar
∑ Siswa ≥ 75
2
∑ Siswa < 75
14
Nilai tertinggi
75
Nilai terendah
55
Rata-rata
64,38

1. Motivasi Sebelum Tindakan
Data hasil motivasi belajar siswa sebelum tindakan didapatkan dari
hasil pengisian kuisioner. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

37
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Tabel 8. Presentase Nilai Motivasi Belajar Siswa Sebelum Tindakan
Kriteria
∑ siswa
Presentase Motivasi (%)
Sangat tinggi
4
25%
Tinggi
12
75%
Sedang
0
0%
Rendah
0
0%
Berdasarkan tabel di atas

terdapat 25 % siswa masuk dalam

kategori sangat tinggi dan 75% siswa masuk dalam kategori tinggi.
Sedangkan kategori sedang dan rendah adalah 0% (data secara rinci dapat
dilihat pada lampiran 17 hal. 160).
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua
siklus yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari empat tahap
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Secara garis besar
kegiatan untuk setiap siklus diawali dengan kegiatan praktikum
pembedahan hewan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi.
Selama penelitian berlangsung proses pembelajaran pada siklus I
sepenuhnya diajarkan oleh guru Biologi di sekolah yang bersangkutan.
Namun, untuk tahap siklus II ada beberapa kali pertemuan yang diajarkan
oleh peneliti karena guru Biologi yang bersangkutan berhalangan hadir.
Berikut ini merupakan deskripsi proses penelitian dan hasil yang diperoleh
selama pelaksanaan penelitian.

2. Siklus I
a) Perencanaan
Sebelum

melakukan

tindakan

peneliti

mempersiapkan

perangkat pembelajaran seperti Silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Pre-test & Post-
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test, hand out, Lembar Observasi ranah psikomotor dan kuisioner
motivasi beajar siswa.
Peneliti bersama dengan guru merancang pembelajaran dengan
masing-masing kelompok observasi (pengamatan hewan) terdiri atas
5-6 orang. Pembagian kelompok ini berdasarkan tingkat kecerdasan
menyebar, siswa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi disebar
pada tiap kelompok.

b) Tindakan
1) Pertemuan I
Pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru mata pelajaran biologi
di sekolah yang bersangkutan. Selama kegiatan pembelajaran
berlangsung peneliti dan mahasiswa lainnya bertindak sebagai
observer yang mengamati seluruh kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran
kemudian membagi kelas menjadi kelompok yang masingmasing terdiri dari 5-6 orang. Guru memberikan lembar kerja
siswa (LKS) kemudian memberikan petunjuk-petunjuk kegiatan
pembedahan pada hewan vertebrata. Sampel hewan vertebrata
yang digunakan dalam kegiatan observasi (pengamatan hewan)
atau pada siklus I yaitu ikan, katak, dan cicak.
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Gambar 3. Siswa melakukan observasi pada hewan vertebrata
Siswa diminta untuk menggambar ciri-ciri anatomi dan
morfologi atau organ-organ anatomi dan morfologi pada ikan, katak,
dan cicak di dalam LKS yang telah disediakan.

Gambar 4. Siswa menggambar ciri-ciri anatomi dan morfologi
hewan vertebrata di dalam LKS
Guru juga mendampingi siswa dalam kegiatan observasi
(pengamatan) dengan memberikan arahan untuk mengisi keterangan
pada gambar anatomi dan morfologi dari ikan dan katak.

Gambar 5. Guru mendampingi dalam kegiatan observasi
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Setelah kegiatan Observasi (pengamatan hewan) siswa
melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok siswa diberi
kesempatan untuk bekerja dalam kelompok untuk mengisi beberapa
pertanyaan yang ada di dalam LKS. Pengisian LKS ini siswa analisis
melalui hasil pengamatan dan hasil literatur yang mereka dapatkan
dari buku dan handout. LKS yang telah diisi akan menjadi laporan
pengamatan untuk setiap siswa dan akan digunakan sebagai bahan
belajar bagi siswa.
Setelah selesai mengisi LKS kelompok melakukan presentasi
di depan kelas mengenai hasil pengamatan dan hasil diskusi mereka
di dalam kelompok. Siswa dari kelompok lain mengajukan
pertanyaan dan menanggapi pertanyaan. Guru melakukan klarifikasi
sekaligus penyampaian materi secara lebih lengkap.

Gambar 6. Presentasi Kelompok
Diakhir pembelajaran guru mengucapkan salam dan berterima
kasih atas kerjasama dan perhatian siswa, kemudian meminta siswa
untuk mencari literatur pada pembelajaran berikutnya.
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2) Pertemuan II
Pertemuan II ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru biologi di sekolah yang
bersangkutan sedangkan peneliti dan mahasiswa lainnya bertindak
sebagai observer.
Guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran materi
Pisces kemudian membagi kelas menjadi 5-6 orang per kelompok.
Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS). Siswa melakukan
diskusi dan mengisi beberapa pertanyaan pada lembar kerja siswa
(LKS).

Gambar 7. Siswa mengisi LKS dan melakukan diskusi kelompok
Setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas dan kelompok lain menanggapi. Guru menambahkan
jawaban dan penjelasan pada jawaban yang belum benar dan
memberikan penguatan pada jawaban yang benar.
Diakhir

pembelajaran

guru

mengucapkan

salam

dan

berterima kasih atas kerjasama dan perhatian siswa, kemudian
meminta siswa untuk mencari literatur pada pembelajaran
berikutnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

3) Pertemuan III
Pertemuan III dilakukan pada tanggal 14 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru biologi di sekolah yang
bersangkutan sedangkan peneliti dan mahasiswa lainnya bertindak
sebagai observer.
Guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran materi
Amphibi dan Reptil kemudian membagi kelas menjadi 5-6 orang
per kelompok. Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS). Siswa
melakukan diskusi dan mengisi beberapa pertanyaan pada lembar
kerja siswa (LKS).

Gambar 8. Siswa mengisi LKS dan melakukan diskusi kelompok
Setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas dan kelompok lain menanggapi. Guru menambahkan
penjelasan pada jawaban yang belum benar dan memberikan
penguatan pada jawaban yang benar.
Diakhir

pembelajaran

guru

mengucapkan

salam

dan

berterima kasih atas kerjasama dan perhatian siswa, kemudian
meminta siswa untuk mencari literatur untuk bahan belajar untuk
menghadapi Post-test siklus I pada tanggal 17 Mei 2013.
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c) Observasi
1) Data hasil Observasi
Peneliti dan mahasiswa lain bertindak sebagai observer
melakukan

observasi

aspek

psikomotor

siswa

selama

pembelajaran (praktikum pembedahan hewan). Berikut ini adalah
hasil observasi aspek psikomotor yang telah dilakukan peneliti
selama proses pembelajaran pada siklus I:
Tabel 9. Data Hasil Observasi Aspek Psikomotor Siswa Siklus I
Kriteria
Presentase Psikomotor (%)
Tinggi
75 %
Sedang
25 %
Rendah
0%
Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 75% siswa
masuk ke dalam kategori tinggi, 25 % siswa masuk ke dalam
kategori sedang, dan 0% untuk kategori rendah. Hal ini
menunjukkan bahwa bahwa hasil aspek psikomotor sudah
mencapai target peneliti yaitu aspek psikomotor siswa meningkat
menjadi 75% masuk dalam kategori tinggi (data secara rinci
dapat dilihat pada lampiran 18 hal.161).

2) Data hasil Test siklus I
Data hasil belajar aspek kognitif siswa menggunakan
lembar test tertulis yaitu Post-test Siklus I.
Tabel 10. Data Hasil Post-test Siswa Siklus 1
Aspek
Jumlah siswa
KKM%
tuntas KKM ≥ 75
6
37,5 %
tidak tuntas <75
10
62,5 %
Jumlah total siswa
16
Rata-rata skor
69,06
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Dari tabel di atas diketahui rata-rata skor 69,06. Siswa yang
mendapatkan nilai ≥ 75 sebanyak 6 siswa dengan pencapaian
persentase KKM 37,5 % dan siswa yang mendapatkan nilai <75
atau tidak tuntas sebanyak 10 siswa dengan persentase 62,5 %.
(data secara rinci dapat dilihat pada lampiran 16 hal.159).

d) Refleksi
Hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa aspek
psikomotor siswa 75% siswa masuk dalam kategori tinggi dan 25 %
masuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan, untuk aspek kognitif
siswa pada hasil Post-test siklus I belum mencapai target yang
diinginkan yaitu hanya terdapat 6 siswa atau tidak sampai 75% siswa
mendapatkan nilai ≥75. Oleh karena itu diadakan siklus II.

3. Siklus II
a) Perencanaan
Tahap perencanaan kegiatan siklus II ini, secara umum
sama dengan tahapan kegiatan pada siklus I. Berdasarkan hasil
kegiatan pembelajaran pada tahap siklus I peneliti dan guru
mengurangi jumlah kelompok observasi menjadi 3-4 orang dalam
satu kelompok. Pengurangan jumlah siswa dalam kelompok ini
bertujuan agar semua siswa dalam kelompok dapat terlibat aktif
dalam kegiatan diskusi. Pengurangan jumlah siswa ini juga bertujuan
agar siswa lebih fokus dalam melakukan kegiatan diskusi kelompok.
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b) Tindakan
1) Pertemuan I
Pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilakukan peneliti sedangkan mahasiswa
lainnya bertindak sebagai observer.
Guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran
kemudian membagi kelas menjadi kelompok yang masingmasing terdiri dari 3-4 orang. Mahasiswa lain bertindak sebagai
observer.
Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) kemudiaan
memberikan petunjuk-petunjuk kegiatan pembedahan pada
hewan vertebrata. Sampel hewan vertebrata yang digunakan
dalam kegiatan observasi (pengamatan hewan) pada siklus II
yaitu burung puyuh dan mencit.

Gambar 9. Siswa melakukan observasi pada hewan vertebrata
Siswa diminta untuk menggambar ciri-ciri anatomi dan
morfologi atau organ-organ anatomi dan morfologi pada burung
puyuh dan mencit di dalam LKS yang telah disediakan.
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Gambar 10. Siswa menggambar ciri-ciri anatomi dan morfologi
hewan vertebrata di dalam LKS
Guru juga mendampingi siswa dalam kegiatan observasi
(pengamatan hewan) dengan memberikan arahan untuk mengisi
keterangan pada gambar anatomi dan morfologi dari ikan dan katak.
Setelah kegiatan Observasi siswa melakukan diskusi
kelompok. Dalam diskusi kelompok siswa diberi kesempatan untuk
bekerja dalam kelompok untuk mengisi beberapa pertanyaan yang
ada di dalam LKS.

Gambar 11. Siswa mengisi LKS dan diskusi kelompok
Pengisian LKS ini siswa analisis melalui hasil pengamatan dan
hasil literatur yang mereka dapatkan dari buku dan handout. LKS
yang telah diisi akan menjadi laporan pengamatan untuk setiap siswa
dan akan digunakan sebagai bahan belajar bagi siswa.
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Setelah selesai mengisi LKS kelompok melakukan presentasi
di depan kelas mengenai hasil pengamatan dan hasil diskusi mereka
di dalam kelompok. Siswa dari kelompok lain mengajukan
pertanyaan dan menanggapi pertanyaan. Guru melakukan klarifikasi
sekaligus penyampaian materi secara lebih lengkap.

Gambar 12. Presentasi Kelompok
Di akhir pembelajaran guru mengucapkan salam dan
berterima kasih atas kerjasama dan perhatian siswa, kemudian
meminta

siswa

untuk

mencari

literatur

pada

pembelajaran

berikutnya.

4) Pertemuan II
Pertemuan II ini dilakukan pada tanggal 21 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru biologi di sekolah yang
bersangkutan sedangkan peneliti dan mahasiswa lainnya bertindak
sebagai observer.
Guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran materi
Aves kemudian membagi kelas menjadi 3-4 orang per kelompok.
Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS). Siswa melakukan
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diskusi dan mengisi beberapa pertanyaan pada lembar kerja siswa
(LKS).

Gambar 13. Siswa mengisi LKS dan melakukan diskusi kelompok
Setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas dan kelompok lain menanggapi. Guru menambahkan
jawaban dan penjelasan pada jawaban yang belum benar dan
memberikan penguatan pada jawaban yang benar.
Diakhir

pembelajaran

guru

mengucapkan

salam

dan

berterima kasih atas kerjasama dan perhatian siswa, kemudian
meminta siswa untuk mencari literatur pada pembelajaran
berikutnya.

5) Pertemuan III
Pertemuan III dilakukan pada tanggal 24 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh peneliti sedangkan dan
mahasiswa lainnya bertindak sebagai observer.
Guru memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran materi
Mamalia kemudian membagi kelas menjadi 3-4 orang per kelompok.
Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS). Siswa melakukan
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diskusi dan mengisi beberapa pertanyaan pada lembar kerja siswa
(LKS).

Gambar 14. Siswa mengisi LKS dan melakukan diskusi kelompok
Setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas dan kelompok lain menanggapi. Guru menambahkan
penjelasan pada jawaban yang belum benar dan memberikan
penguatan pada jawaban yang benar.
Diakhir pembelajaran guru mengucapkan salam dan
berterima kasih atas kerjasama dan perhatian siswa, kemudian
meminta siswa untuk mencari literatur untuk bahan belajar untuk
menghadapi Post-test siklus II pada tanggal 25 Mei 2013.

c) Observasi
2) Data hasil Observasi
Peneliti bertindak sebagai observer melakukan observasi
aspek psikomotor siswa selama pembelajaran (praktikum
pembedahan hewan). Berikut ini adalah hasil observasi aspek
psikomotor yang telah dilakukan peneliti selama proses
pembelajaran:
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Tabel 11. Data Hasil Observasi Aspek Psikomotor Siswa
Siklus II
Kriteria
Presentase Psikomotor (%)
Tinggi
100 %
Sedang
0%
Rendah
0%
Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan
setiap kelompok 100% digolongkan ke dalam kategori tinggi.
(data secara rinci dapat dilihat pada lampiran 18 hal. 161).

3) Data hasil Test siklus II
Pengambilan data hasil belajar aspek kognitif siswa
menggunakan lembar test tertulis yaitu Post-test Siklus II.
Tabel 12. Data Hasil Post-test Siswa Siklus II
Aspek
Jumlah siswa
KKM %
tuntas KKM ≥ 75
6
37,5 %
tidak tuntas < 75
10
62,5 %
Jumlah total siswa
16
Rata-rata skor
72,5
Dari tabel di atas menunjukkan rata-rata skor 72,5. Siswa
yang mendapatkan nilai ≥ 75 sebanyak 6 siswa dengan
pencapaian

persentase

KKM

37,5

%

dan

siswa

yang

mendapatkan nilai <75 atau tidak tuntas sebanyak 10 siswa
dengan persentase 62,5% (data secara rinci dapat dilihat pada
lampiran 16 hal. 159).

d) Refleksi
Pada

siklus

II

pembelajaran

mengalami

perbaikan

berdasarkan refleksi pada siklus I. Melalui perbaikan terdapat satu
aspek yang semakin meningkat yaitu aspek psikomotor. Pada tahap
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siklus II diketahui bahwa hasil aspek psikomotor siswa sudah
mencapai target yaitu 75% siswa masuk dalam kategori tinggi
kemudian hasil ini semakin meningkat pada siklus II yaitu terdapat
100% siswa masuk ke dalam kategori tinggi. Sedangkan, aspek
kognitif pada siklus I dan II tidak mengalami peningkatan sama
sekali atau tetap yaitu dengan nilai ketuntasan klasikal sebesar 37,5
%. Pada siklus II terdapat 6 siswa dengan nilai ≥75 dan 10 siswa
dengan nilai <75. Pada tahap ini siklus berikutnya tidak dilakukan
dengan pertimbangan materi biologi yang selanjutnya sudah harus
diajarkan di sekolah yang bersangkutan. Selain itu, sekolah yang
bersangkutan juga harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi
jadwal UAS yang sudah semakin dekat.

4. Motivasi Setelah Tindakan
Pada akhir siklus II peneliti dan guru memberikan angket/kuisioner
kepada siswa untuk mengetahui motivasi belajar siswa setelah tindakan
dilakukan. Berikut ini adalah hasil angket/kuisioner motivasi belajar
siswa setelah tindakan dilakukan:
Tabel 13. Presentase Nilai Motivasi Belajar Siswa Setelah Tindakan
Presentase
Kategori
∑ siswa
Motivasi
Sangat tinggi
8
50%
Tinggi
8
50%
Sedang
0
0%
Rendah
0
0%
Berdasarkan hasil data yang diperoleh siswa yang memiliki kategori
motivasi sangat tinggi sebanyak 50 %, siswa yang memiliki kategori
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motivasi tinggi sebanyak 50%, dan 0% untuk kategori sedang dan rendah
(data secara rinci dapat dilihat pada lampiran 19 hal. 162).

B. Analisis Data
Analisis yang digunakan peneliti untuk melihat keberhasilan
penelitian adalah dengan menggunakan analisis komparatif. Analisis
komparatif ini digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan aspekaspek

yang

diukur

dengan

cara

perbandingan.

Aspek-aspek

yang

dibandingkan di dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa sebelum
tindakan dengan motivasi belajar siswa setelah tindakan, dan hasil belajar
siklus I dan II.
1. Motivasi Belajar Siswa
Angket/kuisioner motivasi belajar siswa digunakan untuk melihat
adanya peningkatan motivasi belajar siswa setelah dilakukannya metode
observasi. Berikut ini data hasil motivasi belajar siswa sebelum tindakan
dan setelah tindakan.
Tabel 14. Analisis Motivasi Belajar Siswa
Motivasi Siswa
Motivasi Siswa
Kategori
Sebelum Tindakan (%) Setelah Tindakan (%)
Sangat tinggi
25%
50%
Tinggi
75%
50%
Sedang
0%
0%
Rendah
0%
0%
Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi siswa setelah tindakan
meningkat 25% sehingga siswa yang memiliki motivasi kategori sangat
tinggi meningkat menjadi 50% dan siswa yang memiliki motivasi
kategori tinggi menjadi 50%.
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2. Hasil Belajar Aspek Kognitif
Peningkatan aspek kognitif siswa dengan metode observasi pada
materi vertebrata diukur menggunakan tes hasil belajar yaitu Post-test
siklus I, dan Post-test siklus II. Berikut ini tabel analisis perbandingan
hasil belajar aspek kognitif siswa :
Tabel 15. Analisis Aspek Kognitif
Aspek
Post-test siklus I
Post-test siklus II
Rata-rata skor
69,06
72,5
Pencapaian KKM%
37,5%
37,5%
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil rata-rata skor
aspek kognitif mengalami peningkatan dari 69,06 menjadi 72,5. Namun,
jika ditinjau dari hasil pencapaian KKM tidak terdapat peningkatan sama
sekali atau tetap yaitu 37,5%.
3. Hasil Belajar Aspek Psikomotor
Data hasil belajar aspek psikomotor pada siklus I dan siklus II adalah
sebagai berikut:
Tabel 16. Analisis Aspek Psikomotor
Kriteria
Siklus I
Siklus II
Tinggi (T)
75 %
100 %
Sedang (S)
25 %
0%
Rendah (R)
0%
0%
Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari aspek
psikomotor pada siklus II dari 75% siswa dalam kategori tinggi dan 25%
siswa kategori sedang menjadi 100% siswa termasuk dalam kategori
tinggi.
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C. Pembahasan
1. Motivasi Belajar Siswa
Perkembangan peningkatan motivasi belajar siswa diukur melalui
angket/kuisioner yang diberikan dua kali yaitu di awal sebelum penelitian
dan diakhir penelitian. Hasil analisis dapat dilihat pada diagram di bawah
ini.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75
50

Motivasi Sebelum
Tindakan
Motivasi Setelah Tindakan

50

25

Sangat
tinggi

Tinggi

0 0

0 0

Sedang

Rendah

Gambar 15. Grafik Kategori Motivasi Belajar Siswa
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa motivasi belajar siswa
sebelum menggunakan metode observasi adalah 25% siswa masuk dalam
kategori sangat tinggi, dan 75% siswa masuk dalam kategori tinggi dan
0% untuk kategori sedang dan rendah. Motivasi belajar setelah tindakan
adalah 50% siswa masuk dalam kategori sangat tinggi 50% siswa masuk
dalam kategori tinggi, dan 0% untuk kategori sedang dan rendah. Dari
hasil tersebut dapat terlihat bahwa motivasi belajar siswa sejak awal sudah
tinggi atau sudah mencapai indikator keberhasilan yang diinginkan oleh
peneliti dan pada saat setelah tindakan motivasi belajar siswa tersebut
semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa siswa termotivasi untuk
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belajar dengan menggunakan metode observasi. Peningkatan persentase
ini juga menunjukkan adanya pengaruh penggunaan metode yang
digunakan untuk mengajar serta motivasi ekstrinsik dalam mengikuti
pelajaran Biologi. Metode observasi merupakan suatu cara yang dapat
menarik perhatian siswa untuk meningkatkan motivasi ektrinsik siswa
dalam mengikuti pembelajaran Biologi. Hal ini sesuai dengan teori Prinsip
Motivasi menurut Hanafiah dan Suhana (2009) yaitu Motivasi belajar
peserta didik akan berkembang jika disertai dengan implementasi
keberagaman metode. Begitu juga dengan aspek motivasi ekstrinsik yang
berkembang di dalam diri siswa. Motivasi ekstrinsik siswa diduga
berkembang karena adanya metode observasi yang merangsang rasa ingin
tahu siswa tentang hal baru yang mereka alami melalui panca indera
mereka. Motivasi Ektrinsik ini juga sesuai dengan teori Jenis Motivasi
menurut yaitu motivasi yang datangnya disebabkan faktor-faktor di luar
diri peserta didik, seperti adanya pemberian nasihat dari gurunya, hadiah
(reward), kompetensi sehat antarpeserta didik, hukuman (punishment), dan
sebagainya.

2. Hasil Belajar Aspek Kognitif
Peningkatan hasil belajar aspek kognitif siswa diperoleh dari hasil
tes hasil belajar siswa yaitu Post-test siklus I dan Post-test siklus II. Hasil
analisis aspek kognitif dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
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Ketuntasan Klasikal
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Gambar 16. Grafik Ketuntasan Klasikal Aspek Kognitif
Dari analisis didapatkan nilai Post-test siklus I terdapat 37.5%
siswa yang tuntas standar KKM. Nilai Post-test siklus II terdapat 37,5 %
siswa yang tuntas standar KKM. Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat peningkatan sama sekali pada tiap siklusnya. Hasil
belajar aspek kognitif ini juga belum memenuhi indikator target
keberhasilan peneliti yaitu 75% siswa tuntas KKM 75.
Rendahnya hasil aspek kognitif ini dipengaruhi oleh waktu yang
kurang efektif atau manajemen waktu yang kurang baik. Akibatnya
penjelasan materi menjadi kurang maksimal dan menjadi terburu-buru.
Siswa tidak mampu menyerap materi yang banyak dalam waktu yang
singkat karena sebagian besar siswa tergolong memiliki rata-rata
kemampuan intelektual rendah.
Aspek lain yang juga di duga mempengaruhi hasil aspek kognitif
ini adalah karena proses pembelajaran tidak sepenuhnya diajarkan oleh
guru Biologi di sekolah yang bersangkutan. Ada beberapa kali pertemuan
disiklus II diajarkan oleh peneliti sendiri karena guru Biologi yang
bersangkutan berhalangan hadir. Faktor luar ini diduga menjadi salah satu
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ketidakberhasilan pencapaian aspek kognitif siswa. Gaya mengajar yang
dilakukan peneliti yang diduga berbeda dari gaya mengajar guru biologi di
sekolah tersebut membuat siswa sulit beradaptasi. Peneliti belum
berpengalaman banyak dan belum begitu mengenali karakter dan
kebutuhan siswa yang diajari sehingga siswa kurang puas dengan proses
belajar-mengajar di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan Winkell (2004)
bahwa guru berperan sekali dalam keseluruhan proses belajar-mengajar di
dalam kelas. Siswa mengharapkan banyak sekali dari guru. Bila harapan
itu dipenuhi, siswa akan merasa puas; bila tidak, siswa akan merasa
kecewa.

3. Hasil Belajar Aspek Psikomotor
Berdasarkan analisis hasil observasi selama proses pembelajaran
terdapat adanya peningkatan aspek psikomotor. Peningkatan psikomotor
ini dilihat dari kenaikan persentase per kategori yang dapat dilihat pada
diagram di bawah ini.
100
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70
60
50
40
30
20
10
0

100

Siklus I

75

Siklus II
25

Tinggi

0

Sedang

0

0

Rendah

Gambar 17. Grafik Kategori Aspek Psikomotor
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Berdasarkan diagram di atas terdapat 75% siswa masuk dalam
kategori tinggi, 25% siswa masuk dalam kategori sedang, dan 0% untuk
kategori rendah pada siklus I. Sedangkan, pada siklus II terdapat 100%
siswa masuk dalam kategori tinggi dan 0% untuk kategori sedang dan
rendah.
Selama proses pembelajaran siswa cenderung aktif terutama dalam
aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini semakin meningkat pada siklus
II. Siswa terampil menggunakan alat/bahan praktikum, siswa tidak
mengalami kesulitan dalam melakukan pembedahan hewan vertebrata,
siswa percaya diri menggunakan bahasa yang komunikatif dalam
mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompoknya di depan
kelas.
Dari hasil peningkatan motivasi belajar dan aspek psikomotor
siswa menunjukkan bahwa metode observasi sangat memotivasi siswa dan
dapat meningkatkan aktivitas psikomotor siswa. Kegiatan observasi
mendorong siswa untuk aktif bergerak dan menggunakan psikomotor
mereka secara maksimal. Kegiatan baru yang mereka lakukan juga
membuat rasa ingin tahu siswa meningkat sehingga membuat siswa
menjadi aktif untuk bertanya baik kepada guru maupun dengan siswa
lainnya.

Rasa ingin tahu yang timbul juga memotivasi siswa untuk

mengamati bagian-bagain anatomi dan morfologi pada tiap bagian hewan
vertebrata yang baru mereka amati.
Namun, jika cermati lebih detail peningkatan psikomotor dan
motivasi belajar siswa terjadi hanya pada saat kegiatan praktikum
pembedahan hewan saja sedangkan pada saat diskusi siswa cenderung
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kurang antusias dalam hal belajar sehingga kegiatan belajar siswa yang
maksimal hanya terjadi pada saat metode observasi berlangsung. Hal ini
juga yang diduga menyebabkan keberhasilan peningkatan motivasi belajar
dan psikomotor siswa tidak berbanding lurus dengan hasil aspek kognitif
siswa. Hal ini terbukti dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama
proses pembelajaran bahwa siswa kurang tekun dalam mengikuti kegiatan
diskusi di dalam kelas. Pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas
(pemberian materi) berlangsung sebagian besar siswa ada yang berlehaleha di kursi dan berbicara dengan temannya dalam artian lalai dengan
tugasnya dan menyebabkan banyak waktu yang terbuang. Tidak adanya
peningkatan aspek kognitif ini juga disebabkan karena manajemen waktu
yang kurang baik. Kegiatan observasi membutuhkan manajemen waktu
yang baik untuk menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan
efisien agar siswa dapat menyerap pembelajaran dengan waktu yang
sesuai dengan taraf kemampuan intelegensinya. Penjelasan di atas sesuai
dengan teori menurut konsepsi Carrol dalam Winkell (2004) yaitu faktorfaktor yang berperanan dalam belajar siswa adalah: (a) jumlah waktu yang
disediakan; (b) ketekunan siswa untuk menggunakan waktu yang
disediakan sebaik-baiknya; (c) jumlah waktu yang dibutuhkan oleh siswa
mengingat taraf kemampuan intelektualnya; dan lain-lain.
Rendahnya hasil aspek kognitif ini diduga karena siswa memiliki
metode belajar yang kurang baik. Sebagian besar siswa tidak mengulangi
bahan pelajaran atau menghafalkan dan memahami materi di rumah. LKS
yang diberikan tidak dibaca kembali bahkan ada beberapa siswa yang
menghilangkan LKS sehingga tidak ada bahan yang bisa digunakan untuk
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belajar. Hal ini sesuai dengan teori metode belajar menurut Slameto
(2010) yaitu kebiasaan mengulangi bahan pelajaran besar pengaruhnya
dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan (review) “bahan yang
belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan” akan tetap tertanam dalam
otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca,
tetapi yang lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran
yang sudah dipelajari.
Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa
memiliki psikomotor yang baik dan termotivasi dalam hal belajar hanya
pada saat praktikum pembedahan hewan atau pada saat penerapan metode
observasi dilakukan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA BOPKRI 2
Yogyakarta membuktikan bahwa penerapan metode observasi dapat
meningkatkan motivasi belajar dan aspek psikomotor siswa. Namun
peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan aspek kognitif. Berdasarkan
data pencapaian KKM menunjukkan bahwa hasil Post-test siklus I dan II
hanya terdapat 37,5% siswa yang tuntas. Hal ini menunjukkan tidak adanya
peningkatan yang signifikan di setiap siklus dan hasil ini tidak mencapai target
peneliti.
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
penerapan metode observasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
aspek psikomotor siswa pada materi vertebrata di kelas XC SMA BOPKRI 2
Yogyakarta. Namun keberhasilan penelitian ini tidak berbanding lurus dengan
hasil aspek kognitif siswa.

B. Keterbatasan Penelitian
Selama penelitian berlangsung proses pembelajaran sering terbentur
dengan masalah waktu karena metode observasi sangat membutuhkan
manajemen waktu yang sangat baik. Waktu pelaksanaan tidak bisa dilakukan
sesuai dengan urutannya hal ini disebabkan oleh adanya UAS dalam waktu
dekat.
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C. Saran
1. Bagi SMA BOPKRI 2 Yogyakarta dapat menambah fasilitas dan sarana
prasarana Laboratorium Biologi dengan melengkapi alat-alat dan bahanbahan praktikum untuk mempermudah siswa dalam kegiatan praktikum.
2. Bagi guru dapat dijadikan suatu referensi implementasi keberagaman
metode yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar aspek
psikomotor siswa.
3. Bagi siswa dapat dijadikan suatu wahana untuk membiasakan diri untuk
belajar mandiri dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.
4. Bagi peneliti lain yaitu agar dapat menjadi referensi dan suatu daya
penggerak untuk

menentukan metode

yang paling tepat

dalam

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
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Lampiran 1

SILABUS
Mata Pelajaran
: Biologi
Kelas/Program
:X
Semester
:2
Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati.
Kompetensi Dasar : 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan dan peranannya bagi kehidupan.
MATERI POKOK : ANIMALIA (INVERTEBRATA)
Materi Pokok dan uraian
Kegiatan
Materi Pokok
Pembelajaran
Animalia
A. Ciri umum animalia
Eukariota multiseluler
dan heterotrof,
jaringannya
terspesialisasi untuk
fungsi-fungsi tertentu,
dapat bergerak/
locomotion, merespon
rangsang dan
reproduksi seksual.
B. Invertebrata
Hewan invertebrata
meliputi porifera,
coelenterata,
platyhelminthes,
nematelminthes,
annelida, mollusca,
arthropoda,
echinodermata,

1. Melakukan
pengamatan
berbagai animalia
yang
ada
di
sekitarnya.
2. Melakukan kajian
literatur
tentang
ciri-ciri setiap filum
Invertebrata
3. Mencari informasi
tentang
peranan
Invertebrata
bagi
kehidupan.
4. Menyajikan
data
(gamar,
foto,
deskripsi) berbagai
Invertebrata yang
hidup di lingkungan
sekitarnya
berdasarkan
pengamatan.

Indikator

Penilaian

Alokasi waktu
(menit)

Sumber
Bahan/Alat

1. Menjelaskan ciriciri umum animalia
2. Menjelaskan ciri
karakteristik
berbagai filum
anggota kingdom
animalia.
3. Menjelaskan
peranan animalia
bagi kehidupan
4. Menjelaskan ciri
karakteristik
berbagai hewan
Invertebrata.
5. Menjelaskan
peranan
invertebrata bagi
kehidupan

1. Tes
Tes tertulis
bentuk tes
obyektif dan
tes uraian
(Kognitif).
2. Non tes
Observasi
terhadap
ranah
(Afektif dan
psikomotor)

8 x 45’

Sumber :
Buku
Biology 1B
for Senior
High
School
Grade X
Semester 2,
Diah
Aryulina
dkk, 2010,
Jakarta:
Erlangga
Buku
Biologi
SMA Jilid 1
untuk Kelas
X, D.A
Pratiwi dkk,
2006
Jakarta:
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Materi Pokok dan uraian
Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi waktu
(menit)

chordata. (Vertebrata
termasuk ke dalam
filum chordate)

Erlangga
Media / Alat:
CD/Proyekt
or,
Laptop
Internet

1. Peranan Invertebrata
bagi kehidupan
manusia yang
meliputi porifera,
coelenterata,
platyhelminthes,
nematelminthes,
annelida, mollusca,
arthropoda,
echinodermata,
chordata.
(Vertebrata
termasuk ke dalam
filum chordate)

MATERI POKOK : ANIMALIA (VERTEBRATA)
Materi Pokok
Indikator
Kegiatan
dan uraian
Pembelajaran
Kognitif
Psikomotor
Materi Pokok
1. Menggali
1. Terampil
C. Vertebrata
Produk :
1. Hewan
informasi
1. Menjelaskan
dalam
Vertebrata.
tentang ciri
ciri
melakukan
(hewan
karakteristik
karakteristik
kegiatan
bertulang
hewan
hewan
praktikum
belakang) :
vertebrata
vertebrata
pembedahan

Sumber
Bahan/Alat

Bahan :
LKS

Afektif
Sosial:
1. Berdiskusi
dengan
semangat
kerja sama
dan saling

Penilaian
3. Tes
Tes tertulis
bentuk tes
obyektif
(Kognitif).
4. Non tes

Alokasi Sumber
waktu Bahan/Al
(menit)
at
12X45’ Sumber :
Buku
Biology
1B for
Senior
High
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Materi Pokok
dan uraian
Materi Pokok
meliputi
Pisces,
Amphibia,
Reptilia,
Aves dan
mammalia.
2. Peranan
Vertebrata
dalam
kehidupan.
Meliputi
sumber
makanan,
bahan baku,
industri
tekstil,
objek
penelitian,
dan bahan
obatobatan,

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran
secara umum
melalui
literatur dan
Tanya jawab
2. Mengamati
ciri-ciri
anatomi dan
morfologi
berbagai
hewan
vertebrata
melalui
kegiatan
praktikum.
3. Mendiskusika
n dan mencari
literatur
tentang
pembagian
super kelas
vertebrata
berdasarkan
cara
termoregulasi
dan
habitatnya.
4. Melalui
pengisian
LKS siswa
mencari

Kognitif

2.

3.

4.

5.

6.

Psikomotor

secara
hewan
umum.
vertebrata.
Menjelaskan 2. Terampil
ciri-ciri
dalam
anatomi
menggunakan
berbagai
alat-alat dan
hewan
bahan-bahan
vertebrata.
praktikum.
Menjelaskan 3. Terampil
ciri-ciri
dalam
morfologi
menggambar
berbagai
bagian
hewan
anatomi dan
vertebrata.
morfologi
Menjelaskan
hewan
pembagian
vertebrata.
super kelas
4. Menggunakan
vertebrata
bahasa yang
berdasarkan
komunikatif
cara
saat
termoregula
mempresentas
si
ikan hasil
Menjelaskan
diskusi.
pembagian
super kelas
vertebrata
berdasarkan
habitatnya.
Menjelaskan
ciri-ciri

Afektif
mengharga
i pendapat
teman
Karakter:
1. Percaya
diri dalam
memprese
ntasikan
hasil
diskusi.
2. Serius
dalam
berdiskusi
dan teliti
dalam
mengerjak
an LKS.

Penilaian
Observasi
terhadap
ranah
psikomotor
Kuisioner
motivasi.

Alokasi
waktu
(menit)

Sumber
Bahan/Al
at
School
Grade
X
Semest
er 2,
Diah
Aryulin
a dkk,
2010,
Jakarta:
Erlangg
a
Buku
Biologi
SMA
Jilid 1
untuk
Kelas
X, D.A
Pratiwi
dkk,
2006
Jakarta:
Erlangg
a
Media /
Alat:
CD/Pro
yektor,
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Materi Pokok
dan uraian
Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Kognitif

literatur
macamtentang
macam ordo
peranan
serta contoh
vertebrata
berbagai
bagi
hewan
kehidupan
vertebrata.
manusia.
7. Menjelaskan
5. Mempresentas
peranan
ikan hasil
berbagai
diskusi
hewan
vertebrata
bagi
kehidupan
manusia.
Proses :
1. Mengidentif
ikasi ciri
karakteristik
hewan
vertebrata
secara
umum.
2. Mengamati
ciri-ciri
anatomi dan
morfologi
berbagai
hewan
vertebrata.

Psikomotor

Afektif

Penilaian

Alokasi
waktu
(menit)

Sumber
Bahan/Al
at
Laptop
Internet
Bahan :
LKS
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Materi Pokok
dan uraian
Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Kognitif
3. Mengidentif
ikasi
pembagian
super kelas
dan kelas
vertebrata
berdasarkan
cara
termoregula
si dan
habitatnya.
4. Mengidentif
ikasi ciri-ciri
macammacam ordo
serta contoh
berbagai
hewan
vertebrata.
5. Mengidentif
ikasi
peranan
berbagai
hewan
vertebrata
bagi
kehidupan
manusia.

Psikomotor

Afektif

Penilaian

Alokasi
waktu
(menit)

Sumber
Bahan/Al
at
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan ke
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
: 1, 2, 3 dan 4
: 6 X 45 Menit
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

A. Indikator :
1. Kognitif Produk :
a) Menjelaskan ciri karakteristik hewan vertebrata secara umum
b) Menjelaskan ciri-ciri anatomi Pisces (ikan), Amphibi (katak), dan
Reptil (cicak)
c) Menjelaskan ciri-ciri morfologi Pisces (ikan), Amphibi (katak), dan
Reptil (cicak).
d) Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata (Pisces,
Amphibi, dan Reptil) berdasarkan cara termoregulasi.
e) Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata (Pisces,
Amphibi, dan Reptil) berdasarkan habitatnya.
f) Menjelaskan ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan Pisces,
Amphibia dan Reptil.
g) Menjelaskan peranan Pisces, Amphibi, dan Reptil bagi kehidupan
manusia.
2. Kognitif Proses
a) Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik hewan vertebrata secara umum
b) Mengamati ciri-ciri anatomi Pisces (ikan), Amphibi (katak), Reptil
(cicak).
c) Mengamati ciri-ciri morfologi Pisces (ikan), Amphibi (katak), dan
Reptil (cicak).
h) Mengidentifikasi pembagian super kelas dan kelas vertebrata (Pisces,
Amphibi, dan Reptil) berdasarkan cara termoregulasi dan habitatnya.
i) Mengidentifikasi ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan
Pisces, Amphibi, dan Reptil.
d) Mengidentifikasi peranan Pisces, Amphibi, dan Reptil bagi kehidupan
manusia.
3. Psikomotor
a) Terampil dalam melakukan kegiatan praktikum pembedahan hewan
vertebrata.
b) Terampil dalam menggunakan alat-alat dan bahan-bahan praktikum.
c) Terampil dalam menggambar bagian anatomi dan morfologi hewan
vertebrata.
d) Menggunakan bahasa yang komunikatif saat mempresentasikan hasil
diskusi.
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4. Afektif Sosial
a) Berdiskusi dengan semangat kerja sama dan saling menghargai
pendapat teman.
4. Afektif Karakter
b) Percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
c) Serius dalam berdiskusi dan teliti dalam mengerjakan LKS dan kegiatan
praktikum.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif Produk
a) Setelah membaca buku siswa mampu menjelaskan ciri karakteristik
vertebrata secara umum.
b) Melalui kegiatan pengamatan (observasi) siswa mampu menjelaskan
ciri-ciri anatomi dan morfologi Pisces (ikan), Amphibi (katak), dan
Reptil (cicak).
c) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa mampu mejelaskan
pembagian super kelas dan kelas vertebrata (Pisces, Amphibi, dan
Reptil) berdasarkan cara termoregulasi dan habitat.
d) Melalui kegiatan diskusi dan pengkajian literatur siswa mampu
menjelaskan ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan Pisces,
Amphibi dan Reptil.
e) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa mampu menjelaskan
peranan Pisces, Amphibi, dan Reptil bagi kehidupan manusia
2. Kognitif Proses
a) Dengan membaca buku siswa dapat mengidentifikasi berbagai ciri
karakteristik hewan vertebrata secara umum.
b) Melalui kegiatan pengamatan (observasi) siswa dapat mengamati ciriciri anatomi dan morfologi Pisces (ikan), Amphibi (katak), dan Reptil
(cicak).
c) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa dapat
mengidentifikasi pembagian super kelas dan kelas vertebrata (Pisces,
Amphibi dan Reptil) berdasarkan cara termoregulasi dan habitat.
d) Melalui kegiatan diskusi dan pengkajian literatur siswa dapat
mengidentifikasi ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan
Pisces, Amphibi dan Reptil.
e) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa dapat
mengidentifikasi peranan Pisces, Amphibi dan Reptil bagi kehidupan
manusia.
3. Psikomotor
a) Siswa mampu melakukan kegiatan praktikum pembedahan hewan
vertebrata dengan terampil.
b) Siswa mampu menggunakan alat-alat dan bahan-bahan praktikum
dengan terampil.
c) Siswa mampu menggambar bagian anatomi dan morfologi hewan
vertebrata dengan terampil.
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d) Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat mempresentasikan

hasil diskusi.
4. Afektif Sosial
a) Siswa mampu berdiskusi dengan semangat kerja sama dan saling
menghargai pendapat teman.
5. Afektif Karakter
a) Siswa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil kegiatan
diskusi.
b) Siswa serius dalam berdiskusi dan teliti dalam mengerjakan LKS dan
kegiatan praktikum.
C. Materi Pembelajaran
SIKLUS I :
1. Subfilum Vertebrata
a. Ciri-ciri vertebrata
b. Klasifikasi vertebrata
1). Super kelas pisces dan peranannya bagi kehidupan manusia
a) Kelas Agnatha
b) Kelas Chondrichthyes
c) Kelas Osteichthyes
2). Super kelas Tetrapoda dan peranannya bagi kehidupan manusia.
a) Kelas Amphibia
1.1 Ordo Urodela
1.2 Ordo Apoda
1.3 Ordo Anura
b) Kelas Reptilia
1.1 Ordo Rhynchochepalia
1.2 Ordo Chelonia
1.3 Ordo Crocodilia
1.4 Ordo Squamata
1.5 Ordo Ophidia
SIKLUS II :
c) Kelas Aves
1.1 Ordo Rosares
1.2 Ratites
1.3 Anseriformes
1.4 Ciconiiformes
d) Kelas Mamalia
1.1 Monotremata
1.2 Insectivora
1.3 Carnivora
1.4 Rodentia
1.5 Lagomorpha
1.6 Sirenia
1.7 Cetacea
1.8 Chiroptera

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Coraciiformes
Columbiformes
Apodiformes
Oscines
Dermoptera
Marsupialia
Proboscidea
Pinnipedia
Pholidota
Perrissodactyla
Artidactyla
Primat
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D. Metode Pembelajaran :
Model Pembelajaran
: Kooperatif
Metode Pembelajaran
: Observasi, diskusi, ceramah, dan tanya jawab.
E. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 X 45) menit
Kegiatan
Pendahuluan

Fase

1. Guru bertanya : “Sebutkan
Apersepsi
ciri-ciri umum vertebrata
menyampaikan
yang kalian ketahui?”
tujuan dan
2. Guru
memberikan
memotivasi
penguatan jawaban yang
siswa
belum benar dan memberi
penghargaan kepada siswa
yang menjawab benar.
3. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran.

Eksplorasi

Inti

Aktivitas Guru dan Siswa

Elaborasi

5. Guru
menampilkan
gambar ikan dan katak.
6. Guru memberi pertanyaan
mengenai ciri-ciri anatomi
ikan, katak, dan cicak.
7. Guru mengarahkan siswa
untuk
menemukan
jawaban yang benar.
8. Guru mengorganisasikan
siswa
duduk
dalam
kelompok. Masing-masing
kelompok terdiri dari 5-6
orang. Kemudian wakil
tiap-tiap
kelompok
mengambil LKS.
8. Siswa
mengamati
(observasi)
ciri-ciri
anatomi dan morfologi
pisces, amphibian, dan
reptil melalui kegiatan
praktikum.
Kemudian,
mengisi LKS dan mengkaji
literatur/buku
dengan
mendiskusikannya dalam
kelompok.
9. Melakukan
evaluasi

Waktu
(menit)
10’

10’

60’
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Kegiatan

Fase

Konfirmasi

Penutup

Aktivitas Guru dan Siswa
dengan meminta kelompok
untuk mempresentasikan
hasil
observasi
dan
diskusinya tentang ciri-ciri
anatomi dan morfologi
ikan, katak dan cicak. Lalu,
kelompok
lain
menanggapi.
10. Guru
menambahkan
penjelasan yang masih
kurang jelas.
11. Guru
memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai
materi yang kurang di
mengerti.
12. Guru
menjawab
pertanyaan siswa.
13. Memberikan penghargaan
bagi kelompok yang bagus.
14. Guru
memberikan
penguatan
terhadap
jawaban yang benar dan
menambahkan
jawaban
yang kurang benar.
15. Membimbing
siswa
merangkum
butir-butir
pembelajaran.
16. Mengajak siswa untuk
merefleksikan
hasil
belajarnya.
17. Memberi tugas membaca
materi yang akan di bahas
minggu berikutnya.

Waktu
(menit)

5’

5’

Pertemuan 2 (1 X 45) menit
Kegiatan

Fase

Aktivitas Guru dan Siswa

Pendahuluan

Melakukan
apersepsi,
menyampaikan
tujuan dan
memotivasi
siswa

1. Guru menunjukkan gambar
ikan kemudian bertanya :
“termasuk di dalam kelas
vertebrata manakah hewan
tersebut?
2. Siswa menjawab pertanyaan.
3. Guru
mengajukan
pertanyaan ; “Sebutkan ciriciri hewan tersebut yang

Waktu
(menit)
2’
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Kegiatan

Inti

Fase

Eksplorasi

Elaborasi

Aktivitas Guru dan Siswa
kalian ketahui!”
4. Guru memberikan penguatan
jawaban yang belum benar
dan memberi penghargaan
kepada
siswa
yang
menjawab benar.
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
6. Guru menampilkan ikan
bakar kemudian bertanya:
“pernahkah kalian memakan
ikan nila bakar?
7. Siswa menjawab pertanyaan.
8. Guru
bertanya:”apakah
kalian pernah memakan ikan
lele goreng?”
9. siswa menjawab pertanyaan.
10. Guru bertanya : “masuk ke
dalam ordo manakah kedua
ikan tadi?”
11. siswa
memberikan
tanggapan atas fenomena
yang diajukan guru.
12. Guru mengarahkan siswa
untuk menemukan jawaban.
13. Mengorganisasikan
siswa
duduk dalam kelompok.
Masing-masing
kelompok
terdiri dari 5-6 orang.
Kemudian wakil tiap-tiap
kelompok mengambil LKS.
12. Siswa mengamati gambar
macam-macam pisces yang
ada di dalam LKS kemudian
mengisi LKS sesuai dengan
petunjuk dan pertanyaan
yang ada pada LKS dan
mendiskusikannya
dalam
kelompok.
13. Melakukan evaluasi dengan
meminta salah satu siswa
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya
dan
kelompok
lain
menanggapinya.
14. Guru
menambahkan
penjelasan
yang
masih

Waktu
(menit)

3’

30’
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Kegiatan

Fase

Konfirmasi

Penutup
(5 menit)

Aktivitas Guru dan Siswa
kurang jelas.
15. Guru
memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai
materi yang kurang di
mengerti.
16. Guru menjawab pertanyaan
siswa.
17. Memberikan
penghargaan
bagi kelompok yang bagus.
18. Guru memberikan penguatan
terhadap jawaban yang benar
dan menambahkan jawaban
yang kurang benar.
19. Membimbing
siswa
merangkum
butir-butir
pembelajaran.
20. Mengajak
siswa
untuk
merefleksikan
hasil
belajarnya.
21. Memberi tugas membaca
materi yang akan di bahas
minggu berikutnya.

Waktu
(menit)

5’

5’

Pertemuan ke 3 (2x45 menit)
Kegiatan

Fase

Aktivitas Guru dan Siswa

Pendahuluan

Melakukan
apersepsi,
menyampaikan
tujuan dan
memotivasi
siswa

1. Guru menunjukkan gambar
katak dan cicak kemudian
bertanya : “termasuk di
dalam
kelas
vertebrata
manakah hewan tersebut?
2. Siswa menjawab pertanyaan.
3. Guru
mengajukan
pertanyaan ; “Sebutkan ciriciri hewan tersebut yang
kalian ketahui!”
4. Guru memberikan penguatan
jawaban yang belum benar
dan memberi penghargaan
kepada
siswa
yang
menjawab benar.
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

Waktu
(menit)
10’
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Kegiatan
Inti

Fase
Eksplorasi

Elaborasi

Aktivitas Guru dan Siswa
6. Guru menampilkan beberapa
gambar hewan vertebrata
lainnya selain katak dan
cicak.
7. Guru
bertanya:”menurut
kalian dari beberapa hewan
tersebut yang mana yang
digolongkan ke dalam ordo
Urodela?”
8. siswa menjawab pertanyaan.
9. Guru bertanya :”mengapa
salamander digolongkan ke
dalam ordo urodela?”
10. siswa
memberikan
tanggapan atas fenomena
yang diajukan guru.
11. Guru menampilkan gambar
beberapa hewan reptil lalu
bertanya : “ dari gambar
tersebut hewan manakah
yang digolongkan ke dalam
ordo crocodilian?”
12. Siswa
menanggapi
pertanyaan guru.
13. Guru mengarahkan siswa
untuk menemukan jawaban.
14. Mengorganisasikan
siswa
duduk dalam kelompok.
Masing-masing
kelompok
terdiri dari 5-6 orang.
Kemudian wakil tiap-tiap
kelompok mengambil LKS.
15. Siswa mengamati gambar
macam-macam amphibi dan
reptil yang ada di dalam
LKS kemudian mengisi LKS
sesuai dengan petunjuk dan
pertanyaan yang ada pada
LKS dan mendiskusikannya
dalam kelompok.
16. Melakukan evaluasi dengan
meminta salah satu siswa
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya
dan
kelompok
lain
menanggapinya.
17. Guru
menambahkan

Waktu
(menit)
10’

50’
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Kegiatan

Fase

Konfirmasi

Penutup
(5 menit)

Aktivitas Guru dan Siswa
penjelasan
yang
masih
kurang jelas.
18. Guru
memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai
materi yang kurang di
mengerti.
19. Guru menjawab pertanyaan
siswa.
20. Memberikan penghargaan
bagi kelompok yang bagus.
21. Guru memberikan penguatan
terhadap jawaban yang benar
dan menambahkan jawaban
yang kurang benar.
22. Membimbing
siswa
merangkum
butir-butir
pembelajaran.
23. Mengajak
siswa
untuk
merefleksikan
hasil
belajarnya.
24. Memberi tugas membaca
materi yang akan di bahas
minggu berikutnya.

Waktu
(menit)

10’

10’

Pertemuan 4 (1x45)
Kegiatan

Aktivitas

1. Guru dan peneliti mengatur jarak tempat duduk
siswa
2. Membagikan soal Post-test
3. Siswa mengerjakan soal Post-test siklus I
Inti
4. Guru dan peneliti mengawasi berlangsungnya
pengerjaan Post-test.
5. Guru dan peneliti, bersama siswa membahas
Konfirmasi
soal/pertanyaan yang dianggap susah.
6. Guru memberi tugas untuk belajar mengenai
Penutup
ciri-ciri anatomi aves dan mamalia untuk materi
minggu berikutnya.
Persiapan

F.

Alokasi
Waktu
5 menit

30 menit
5 menit
5 menit

Sumber Belajar
1. Literatur:
a) Mandiri Biologi untuk SMA/MA Kelas XI, Imaningtyas, Sri, A. 2009
Jakarta: Erlangga
b) Biologi untuk SMA kelas X, D.A Pratiwi dkk, 2006, Jakarta, Erlangga
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c) Internet
2. Media:
a) Proyektor
b) Laptop
c) Internet
G. Alat dan bahan
1. LKS
2. Hewan untuk praktikum pembedahan : ikan, katak, dan cicak.
3. Alat-alat yang diperlukan untuk praktikum pembedahan.
H. Penilaian
Jenis Penilaian
Instrumen

: Tes obyektif dan Non Tes (Kinerja dan Portofolio)
: Soal, Kunci Jawab, Rubrik penilaian dan Pedoman scoring
(terlampir)
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Lampiran 3

LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS I
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

Kelompok
Nama

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
:1
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan
:…………………………….
:…………………………….

A. Tujuan
1). Mengamati ciri-ciri anatomi Pisces (ikan), Amphibi (katak), Reptil (cicak)
2). Mengamati ciri-ciri morfologi Pisces (ikan), Amphibia (katak), Reptil (cicak)
B. Alat dan Bahan
1). obat bius
2). bak paraffin
3). pinset
4). gunting
5). pisau
6). jarum pentul
7). kapas
8). hewan vertebrata : ikan, katak, dan cicak.
C. Cara Kerja
1) Bius ikan, katak, dan cicak menggunakan kapas yang diberi obat bius hingga tidak
bereaksi (bergerak)
2) Letakkan ikan, katak, cicak di bak paraffin
3) Jepit ikan, katak dan cicak dengan jarum pentul
4) Bedah kulit perut ikan, katak, cicak tersebut menggunakan gunting tajam hingga
organ dalam terlihat jelas.
5) Amati organ dalam (anatomi) ikan, katak, dan cicak lalu gambar hasil pengamatan di
dalam tabel yang sudah di sediakan. Sertakan dengan keterangan gambar.
6) Jika sudah selesai mengamati, pengamatan dilanjutkan dengan mengamati ciri-ciri
morfologi ikan, katak, dan cicak.
7) Gambarlah hasil pengamatan di dalam tabel yang telah disediakan dan sertakan
dengan keterangan gambar.
8) Presentasikan hasil gambar yang telah kalian buat dengan menyebutkan masingmasing organnya!
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D. Hasil Pengamatan
Gambarlah ciri-ciri anatomi dan morfologi pisces, amphibi, dan reptil dari hasil pengamatan yang kalian lakukan di dalam tabel yang
disediakan di bawah ini dan lengkapi dengan keterangan untuk setiap organ dalam dan organ luarnya!
Anatomi
Reptil (cicak)
Pisces (ikan)
Amphibi (katak)
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Pisces (ikan)

Morfologi
Amphibi (katak)

Reptil (cicak)
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E. Pertanyaan
1. Jelaskan fungsi operkulum pada Pisces!
2. Jelaskan fungsi membran niktitans pada katak!
3. Jelaskan fungsi gelembung renang pada Pisces!
4. Jelaskan sistem peredaran darah pada Pisces, Amphibi, dan Reptil !
5. Jelaskan sistem pernapasan pada Pisces, Amphibi, dan Reptil !
6. Jelaskan sistem pencernaan pada Pisces, Amphibi, dan Reptil !
7. Jelaskan sistem reproduksi pada Pisces, Amphibi, dan Reptil!
8. Sebutkan alat gerak apa saja yang dimiliki Ikan, katak dan cicak!
9. Sebutkan organ-organ sistem ekskresi pada ikan, katak dan cicak!
10. Sebutkan sistem alat indra dan sistem syaraf pada Pisces, Amphibi dan Reptil!
Jawaban:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS I
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
:2
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

Kelompok
:…………………………….
Anggota
:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
4……………………………………
5……………………………………
6……………………………………
PETUNJUK:
1). Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang paling benar!
2). diskusikanlah dalam kelompokmu dan carilah berbagai literatur (buku,
internet dan lain-lain) untuk melengkapi jawaban di dalam kelompok
kalian!
3). Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
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1.

2.

3.

Sebutkan ciri-ciri umum vertebrata !
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Sebutkan ciri-ciri Pisces!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
perhatikan gambar sisik Pisces di bawah ini kemudian tuliskanlah masingmasing tipenya!
a.

a………………………

4.

5.

b. ……………………..

c …………………….
d. ……………………
Sebutkan apa saja peranan Pisces bagi kehidupan manusia?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bagaimanakah cara ikan laut menyesuaikan tekanan osmosis tubuhnya
terhadap air laut yang pekat? Jelaskan!
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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6.

Lengkapilah tabel dibawah ini dengan menuliskan nama ordo yang tepat dan
lengkap dengan ciri-ciri dengan menyesuaikan gambar hewan yang ada di
tabel sebelah kanan!
Ordo
Ciri-ciri
Contoh hewan

…………………

…………………

………………..
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LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS I
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
:3
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

Kelompok
:…………………………….
Anggota
:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
4……………………………………
5……………………………………
6……………………………………
PETUNJUK:
1). Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang paling benar!
2). diskusikanlah dalam kelompokmu dan carilah berbagai literatur (buku,
internet dan lain-lain) untuk melengkapi jawaban di dalam kelompok
kalian!
3). Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
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1.

2.

3.

4.

5.

Reptil memiliki kulit
kering dan bersisik yang terbuat
dari…………………….,
tak
berlendir,
dan
sedikit
mengandung………………….. Reptil termasuk hewan poikiloterm
yaitu…………………….
Sebutkan ciri-ciri Amphibi!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Mengapa amphibi dan reptile di katakan sebagai hewan poikiloterm?
jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Sebutkan apa saja peranan ampihibi dan reptil bagi kehidupan manusia?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bagaimanakah sifat-sifat kulit reptil dan hubungannya dengan cara reptile
beradaptasi dengan lingkungannya? Jelaskan!
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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6.

Jodohkanlah gambar di sebelah kiri bawah ini dengan nama kelas yang
tersedia di sebelah kanan menggunakan tanda panah!
a)

Anura

Salamander cacing

Chelonia

b)

Tuatara

Crocodilia

c)

Buaya

Ophidia

d)

penyu

Apoda
e)

kadal

Squamata

f)

Salamander

Rhynchocephalia

g)

Ular
h)

Katak

Urodela
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Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan ke
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
: 1, 2, 3 dan 4
: 6 X 45 Menit
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

A. Indikator :
1. Kognitif Produk :
a) Menjelaskan ciri-ciri anatomi Aves (burung puyuh) dan Mamalia
(mencit).
b) Menjelaskan ciri-ciri morfologi Aves (burung puyuh) dan Mamalia
(mencit).
c) Menjelaskan
pembagian kelas vertebrata (Aves dan Mamalia)
berdasarkan cara termoregulasi.
d) Menjelaskan
pembagian kelas vertebrata (Aves dan Mamalia)
berdasarkan habitatnya.
e) Menyebutkan ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan Aves
dan Mamalia
f) Menjelaskan peranan Aves dan Mamalia bagi kehidupan manusia.
2. Kognitif Proses
a) Mengamati ciri-ciri anatomi Aves (burung puyuh) dan Mamalia
(mencit).
b) Mengamati ciri-ciri morfologi Aves (burung puyuh) dan Mamalia
(mencit).
g) Mengidentifikasi pembagian super kelas dan kelas vertebrata (Aves dan
Mamalia) berdasarkan cara termoregulasi dan habitatnya.
h) Mengidentifikasi ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan
Aves dan Mamalia hewan
c) Mengidentifikasi peranan Aves dan Mamalia bagi kehidupan manusia.
3. Psikomotor
a) Terampil dalam melakukan kegiatan praktikum pembedahan hewan
vertebrata.
b) Terampil dalam menggunakan alat-alat dan bahan-bahan praktikum.
c) Terampil dalam menggambar bagian anatomi dan morfologi hewan
vertebrata.
d) Menggunakan bahasa yang komunikatif saat mempresentasikan hasil
diskusi.
4. Afektif Sosial
a) Berdiskusi dengan semangat kerja sama dan saling menghargai
pendapat teman.
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4. Afektif Karakter
a) Percaya diri dalam mempresentasikan hasil kegiatan diskusi.
b) Serius dalam berdiskusi dan teliti dalam mengerjakan LKS dan kegiatan
praktikum.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif Produk
a) Melalui kegiatan pengamatan (observasi) siswa mampu menjelaskan
ciri-ciri anatomi dan morfologi Aves dan Mamalia.
b) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa mampu menjelaskan
pembagian kelas vertebrata (Aves dan Mamalia) berdasarkan cara
termoregulasi dan habitat.
c) Melalui kegiatan diskusi dan pengkajian literatur siswa mampu
menjelaskan ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan Aves
dan Mamalia
d) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa mampu menjelaskan
peranan Aves dan Mamalia bagi kehidupan manusia.
2. Kognitif Proses
a) Melalui kegiatan pengamatan (observasi) siswa dapat mengidentifikasi
ciri-ciri anatomi dan morfologi Aves dan Mamalia.
b) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa dapat
mengidentifikasi pembagian kelas vertebrata (Aves dan Mamalia)
berdasarkan cara termoregulasi dan habitat.
c) Melalui kegiatan diskusi dan pengkajian literatur siswa dapat
mengidentifikasi ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh hewan Aves
dan Mamalia
d) Melalui kegiatan diskusi dan mengisi LKS siswa mampu
mengidentifikasi peranan Aves dan Mamalia bagi kehidupan manusia.
3. Psikomotor
a) Siswa mampu melakukan kegiatan praktikum pembedahan hewan
vertebrata dengan terampil.
b) Siswa mampu menggunakan alat-alat dan bahan-bahan praktikum
dengan terampil.
c) Siswa mampu menggambar bagian anatomi dan morfologi hewan
vertebrata dengan terampil.
d) Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat mempresentasikan
hasil diskusi.
4. Afektif Sosial
a) Siswa mampu berdiskusi dengan semangat kerja sama dan saling
menghargai pendapat teman.
5. Afektif Karakter
a) Siswa menjadi lebih percaya diri dalam mempresentasikan hasil
diskusinya.
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b) Siswa serius dalam berdiskusi dan teliti dalam mengerjakan LKS dan
kegiatan praktikum
C. Materi Pembelajaran
SIKLUS I :
1. Subfilum Vertebrata
a) Ciri-ciri vertebrata
b) Klasifikasi vertebrata
1). Super kelas pisces dan peranannya bagi kehidupan manusia
a) Kelas Agnatha
b) Kelas Chondrichthyes
c) Kelas Osteinchthyes
2). Super kelas Tetrapoda dan peranannya bagi kehidupan manusia.
a) Kelas Amphibia
1.1 Ordo Urodela
1.2 Ordo Apoda
1.3 Ordo Anura
b) Kelas Reptilia
1.1 Ordo Rhynchochepalia
1.2 Ordo Chelonia
1.3 Ordo Crocodilia
1.4 Ordo Squamata
1.5 Ordo Ophidia
SIKLUS II :
c) Kelas Aves
1.1 Ordo Rosares
1.2 Ratites
1.3 Anseriformes
1.4 Ciconiiformes
d) Kelas Mamalia
1.1 Monotremata
1.2 Insectivora
1.3 Carnivora
1.4 Rodentia
1.5 Lagomorpha
1.6 Sirenia
1.7 Cetacea
1.8 Chiroptera

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Coraciiformes
Columbiformes
Apodiformes
Oscines
Dermoptera
Marsupialia
Proboscidea
Pinnipedia
Pholidota
Perrissodactyla
Artidactyla
Primata

D. Metode Pembelajaran :
Model Pembelajaran
: Kooperatif
Metode Pembelajaran
: Observasi, diskusi, ceramah, dan tanya jawab.
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E. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 X 45) menit
Kegiatan
Pendahuluan

Fase

1. Guru bertanya : “sebutkan
Apersepsi
ciri-ciri anatomi Aves dan
menyampaikan
Mamalia
yang
kalian
tujuan dan
ketahui?”
memotivasi
2. Guru
memberikan
siswa
penguatan jawaban yang
belum benar dan memberi
penghargaan kepada siswa
yang menjawab benar.
3. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran

Eksplorasi

Inti

Aktivitas Guru dan Siswa

Elaborasi

5. Guru mengorganisasikan
siswa
duduk
dalam
kelompok. Masing-masing
kelompok terdiri dari 3-4
orang. Kemudian wakil
tiap-tiap
kelompok
mengambil LKS.
8. Siswa
mengamati
(observasi)
ciri-ciri
anatomi dan morfologi
Aves dan Mamalia melalui
kegiatan
praktikum.
Kemudian, mengisi LKS
dan
mengkaji
literatur/buku
dengan
mendiskusikannya dalam
kelompok.
9. Melakukan
evaluasi
dengan meminta kelompok
untuk mempresentasikan
hasil
observasi
dan
diskusinya tentang ciri-ciri
anatomi dan morfologi
burung puyuh dan mencit.
Lalu,
kelompok
lain
menanggapi.
10. Guru
menambahkan
penjelasan yang masih
kurang jelas.

Waktu
(menit)
5’

5’

70’
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Kegiatan

Fase

Konfirmasi

Penutup

Aktivitas Guru dan Siswa
11. Guru
memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai
materi yang kurang di
mengerti.
12. Guru
menjawab
pertanyaan siswa.
13. Memberikan penghargaan
bagi kelompok yang bagus.
14. Guru
memberikan
penguatan
terhadap
jawaban yang benar dan
menambahkan
jawaban
yang kurang benar.
15. Membimbing
siswa
merangkum
butir-butir
pembelajaran.
16. Mengajak siswa untuk
merefleksikan
hasil
belajarnya.
17. Memberi tugas membaca
materi yang akan di bahas
minggu berikutnya.

Waktu
(menit)

5’

5’

Pertemuan 2 (1 X 45) menit
Kegiatan

Fase

Aktivitas Guru dan Siswa

Pendahuluan

Melakukan
apersepsi,
menyampaikan
tujuan dan
memotivasi
siswa

Inti

Eksplorasi

1. Guru bertanya : “apa saja
klasifikasi ordo Aves yang
kalian ketahui?”
2. Siswa menjawab pertanyaan.
3. Guru mengarahkan siswa
untuk menemukan jawaban.
4. Guru memberikan penguatan
jawaban yang belum benar
dan memberi penghargaan
kepada
siswa
yang
menjawab benar.
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
6. Guru bertanya: “sebutkan
ciri-ciri Aves?
Guru menampilkan gambar
beberapa hewan aves lalu
bertanya : “ dari gambar

Waktu
(menit)
2’
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Kegiatan

Fase

Elaborasi

Aktivitas Guru dan Siswa
7. tersebut gambar manakah
yang digolongkan ke dalam
ordo
Rosares
dan
Anseriformes?”
8. Siswa menjawab pertanyaan.
9. Guru bertanya : “mengapa
kedua
hewan
tersebut
digolongkan ke dalam ordo
rosares dan anseriformes?”
10. siswa
memberikan
tanggapan atas fenomena
yang diajukan guru.
11. Guru mengarahkan siswa
untuk menemukan jawaban.
12. Mengorganisasikan
siswa
duduk dalam kelompok.
Masing-masing
kelompok
terdiri dari 3-4 orang.
Kemudian wakil tiap-tiap
kelompok mengambil LKS.
12. Siswa mengamati gambar
macam-macam aves yang
ada di dalam LKS kemudian
mengisi LKS sesuai dengan
petunjuk dan pertanyaan
yang ada pada LKS dan
mendiskusikannya
dalam
kelompok.
13. Melakukan evaluasi dengan
meminta salah satu siswa
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya
dan
kelompok
lain
menanggapinya.
14. Guru
menambahkan
penjelasan
yang
masih
kurang jelas.
15. Guru
memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai
materi yang kurang di
mengerti.
16. Guru menjawab pertanyaan
siswa.

Waktu
(menit)
3’

30’
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Kegiatan

Fase
Konfirmasi

Penutup
(5 menit)

Aktivitas Guru dan Siswa
17. Memberikan
penghargaan
bagi kelompok yang bagus.
18. Guru memberikan penguatan
terhadap jawaban yang benar
dan menambahkan jawaban
yang kurang benar.
19. Membimbing
siswa
merangkum
butir-butir
pembelajaran.
20. Mengajak
siswa
untuk
merefleksikan
hasil
belajarnya.
21. Memberi tugas membaca
materi yang akan di bahas
minggu berikutnya.

Waktu
(menit)
5’

5’

Pertemuan 3 (2 X 45) menit
Kegiatan

Fase

Aktivitas Guru dan Siswa

Pendahuluan

Melakukan
apersepsi,
menyampaikan
tujuan dan
memotivasi
siswa

Inti

Eksplorasi

1. Guru bertanya : “apa saja
klasifikasi ordo Mamalia
yang kalian ketahui?”
2. Siswa menjawab pertanyaan.
3. Guru mengarahkan siswa
untuk menemukan jawaban.
4. Guru memberikan penguatan
jawaban yang belum benar
dan memberi penghargaan
kepada
siswa
yang
menjawab benar.
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
6. Guru menampilkan gambar
beberapa hewan vertebrata
lalu bertanya: “dari beberapa
gambar
tersebut
yang
manakah yang termasuk
kelas Mamalia?”
7. Siswa menjawab pertanyaan.
8. Guru bertanya: “mengapa
paus dan sapi laut di
golongkan
ke
dalam
mamalia
sedangkan
habitatnya di laut?
9. siswa
memberikan

Waktu
(menit)
10’

10’
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Kegiatan

Fase

Elaborasi

Konfirmasi

Aktivitas Guru dan Siswa
tanggapan atas fenomena
yang diajukan guru.
10. Guru bertanya : “dalam
klasifikasi mamalia singa
laut dan paus digolongkan ke
dalam ordo?
11. siswa menjawab pertanyaan
guru.
12. Guru mengarahkan siswa
untuk menemukan jawaban.
13. Mengorganisasikan
siswa
duduk dalam kelompok.
Masing-masing
kelompok
terdiri dari 3-4 orang.
Kemudian wakil tiap-tiap
kelompok mengambil LKS.
12. Siswa mengamati gambar
macam-macam
mamalia
yang ada di dalam LKS
kemudian mengisi LKS
sesuai dengan petunjuk dan
pertanyaan yang ada pada
LKS dan mendiskusikannya
dalam kelompok.
13. Melakukan evaluasi dengan
meminta salah satu siswa
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya
dan
kelompok
lain
menanggapinya.
14. Guru
menambahkan
penjelasan
yang
masih
kurang jelas.
15. Guru
memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai
materi yang kurang di
mengerti.
16. Guru menjawab pertanyaan
siswa.
17. Memberikan
penghargaan
bagi kelompok yang bagus.
18. Guru memberikan penguatan
terhadap jawaban yang benar
dan menambahkan jawaban
yang kurang benar.

Waktu
(menit)

60’

5’
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Kegiatan

Fase

Penutup
(5 menit)

Aktivitas Guru dan Siswa
19. Membimbing
siswa
merangkum
butir-butir
pembelajaran.
20. Mengajak
siswa
untuk
merefleksikan
hasil
belajarnya.
21. Memberi tugas membaca
materi yang akan di bahas
minggu berikutnya.

Waktu
(menit)
5’

Pertemuan ke 4 (1x45 menit)
Kegiatan

Aktivitas

1. Guru dan peneliti mengatur jarak tempat duduk
Persiapan
siswa
2. Membagikan soal Post-test
3. Siswa mengerjakan soal Post-test siklus II dan
angket motivasi belajar akhir siswa
Inti
4. Guru dan peneliti mengawasi berlangsungnya
pengerjaan Post-test dan angket motivasi.
5. Guru dan peneliti, bersama siswa membahas
Konfirmasi
soal/pertanyaan yang dianggap susah.
Penutup
6. Guru memberi salam penutup.
F.

Alokasi
Waktu
5 menit

30 menit

5 menit
5 menit

Sumber Belajar
1. Literatur :
a) Mandiri Biologi untuk SMA/MA Kelas XI, Imaningtyas, Sri, A. 2009
Jakarta: Erlangga.
b) Biologi untuk SMA kelas XI, D.A Pratiwi dkk, 2006, Jakarta, Erlangga
c) Internet.
2. Media:
a) Proyektor
b) Laptop
c) Internet

G. Alat dan bahan
1. LKS
2. Hewan untuk praktikum pembedahan : burung puyuh dan mencit.
3. Alat-alat yang diperlukan untuk praktikum pembedahan.
H. Penilaian
Jenis Penilaian
Instrumen

: Tes obyektif dan Non Tes (Kinerja dan Portofolio)
: Soal, Kunci Jawab, Rubrik penilaian dan Pedoman scoring
(terlampir) .
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LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

Kelompok
Nama

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
:1
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.
:…………………………….
:…………………………….

A. Tujuan
1). Mengamati ciri-ciri anatomi Aves (burung puyuh) dan Mamalia (mencit)
2). Mengamati ciri-ciri morfologi Aves (burung puyuh) dan Mamalia (mencit)
B. Alat dan Bahan
1). obat bius
2). bak paraffin
3). pinset
4). gunting
5). pisau
6). jarum pentul
7). kapas
8). hewan vertebrata : burung puyuh dan mencit
C. Cara Kerja
1) Bius burung puyuh dan mencit menggunakan kapas yang diberi obat bius hingga
tidak bereaksi (bergerak)
2) Letakkan burung puyuh dan mencit di bak paraffin
3) Jepit burung puyuh dan mencit dengan jarum pentul
4) Bedah kulit perut burung puyuh dan mencit tersebut menggunakan gunting tajam
hingga organ dalam terlihat jelas.
5) Amati organ dalam (anatomi) burung puyuh dan mencit lalu gambar hasil
engamatan di dalam tabel yang sudah di sediakan. Sertakan dengan keterangan
gambar.
6) Jika sudah selesai mengamati, pengamatan dilanjutkan dengan mengamati ciri-ciri
morfologi burung puyuh dan mencit.
7) Gambarlah hasil pengamatan di dalam tabel yang telah disediakan dan sertakan
dengan keterangan gambar.
8) Presentasikan hasil gambar yang telah kalian buat dengan menyebutkan masingmasing organnya!
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D. Hasil Pengamatan
Gambarlah ciri-ciri anatomi dan morfologi aves dan mamalia dari hasil pengamatan yang kalian lakukan di dalam tabel yang disediakan di
bawah ini dan lengkapi dengan keterangan untuk setiap organ dalam dan organ luarnya!
ANATOMI
Aves (burung puyuh)

Mamalia (mencit)
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MORFOLOGI
Aves (burung puyuh)

Mamalia (mencit)
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E. Pertanyaan
1. Jelaskan fungsi kantong udara pada burung!
2. Jelaskan fungsi Otot dada kecil (muskulus pektoralis minor) pada burung!
3. Jelaskan fungsi tembolok pada burung!
4. Jelaskan sistem peredaran darah pada Aves dan Mamalia!
5. Jelaskan sistem pernapasan pada Aves dan Mamalia!
6. Jelaskan sistem pencernaan pada Aves dan Mamalia!
7. Jelaskan sistem reproduksi pada Aves dan Mamalia!
8. Sebutkan alat gerak apa saja yang dimiliki burung puyuh dan mencit!
9. Sebutkan organ-organ sistem ekskresi pada burung puyuh dan mencit!
10. Sebutkan sistem alat indra dan sistem syaraf pada burung puyuh dan mencit!
Jawaban:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
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LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
:2
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

Kelompok
:…………………………….
Anggota
:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
4……………………………………
5……………………………………
6……………………………………

PETUNJUK:
1). Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang paling benar!
2). diskusikanlah dalam kelompokmu dan carilah berbagai literatur (buku,
internet dan lain-lain) untuk melengkapi jawaban di dalam kelompok
kalian!
3). Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
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Aves memiliki ciri-ciri badan dilindungi oleh………………… dan ditutupi
oleh………………., di dalam mulut burung tidak memiliki……………..
Paruhnya dibentuk oleh rahang atas yang disebut…………… dan rahang
bawah yang disebut……………….. Aves memiliki siring atau………………
pada percabangan trakea. Aves merupakan hewan berdarah panas yang
disebut…………………

1.

2. Perhatikan gambar tipe bulu aves dibawah ini kemudian lengkapilah masingmasing gambar dibawah ini dengan tipenya masing-masing!

a. ……………………

b……………………..

c…………………

3. Jelaskan apa saja peranan aves bagi kehidupan manusia?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
4. Sebutkan Ordo-ordo Aves dan jelaskan ciri-ciri umumnya dengan
berdasarkan idenrifikasi dari beberapa contoh hewan dibawah ini!
Jawab :
No.

Contoh Hewan

1
Ayam

2
Burung unta

3
Angsa

Ordo

Ciri-ciri umum
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No.

Contoh Hewan

4

Flaminggo

5

Raja udang

6

Merpati

7

Burung kolibri

8

Cendrawasih

9.

Burung hantu

Ordo

Ciri-ciri umum
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LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Pertemuan
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
:3
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

Kelompok
:…………………………….
Anggota
:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
4……………………………………
5……………………………………
6……………………………………

PETUNJUK:
1). Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang paling benar!
2). diskusikanlah dalam kelompokmu dan carilah berbagai literatur (buku,
internet dan lain-lain) untuk melengkapi jawaban di dalam kelompok
kalian!
3). Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
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1. Sebutkan ciri-ciri mamalia!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2. Lengkapilah tabel dibawah ini dengan menuliskan nama ordo yang tepat serta
ciri-ciri umum yang masih belum terisi, berdasarkan identifikasi dari
beberapa contoh hewan di bawah ini!
Ordo
NO.
Contoh hewan
Ciri-ciri Umum
Mamalia berparuh dan berkloaka,
hidup di air, bertelur, mengeram,
tubuh berambut, tidak mempunyai
daun telinga, penis hanya untuk
saluran sperma tidak untuk urin,
oviduk bermuara di kloaka. hewan
……………..
1
betina tidak memiliki rahim,
vagina, dan putting susu, tetapi
Platipus
menyusui anaknya. Telur di
eramkan dalam kantong di dinding
perutnya. pada lengkungan dinding
perut terdapat muara glandula
mammae.

…………….

2

Insectivora memiliki ciri berjari
lima dan memiliki gigi runcing

Tikus pohon

3

……………...

………………….........................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Rodentia

………………….........................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Singa

4
Hamster
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5

Lagomorpha

…………………..........................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………….........................
……………………………………
……………………………………

……………...

Tidak memiliki daun telinga dan
tungkai belakang. tungkai depan
seperti dayung, kulit tebal dan
sedikit rambut, dan hidup dilaut
atau air tawar.

Kelinci

6
Sapi laut

7

………………

Lumba-lumba

8
Kelelawar

9
Kubung

10

Kanguru

Tidak memiliki daun telinga,
rambut, dan kelenjar kulit. tidak
ada tungkai belakang, tungkai
depan disebut flipper seperti
dayung, jari lebih dari lima, dan
bentuk gigi semua sama (tidak
berlapis email) atau tidak bergigi.

…………………........................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Chiroptera
…………………........................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Memiliki lipatan kulit berbulu dari
leher, antara jari jemari tungkai
depan dengan tungkai belakang
dan antara jari-jari tungkai
……………….
belakang hingga bagian ekor
(seperti parasut berbulu). gigi
runcing tajam, dan keempat
tungkai sama panjang
…………………........................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………….
……………………………………
…………………........................
……………………………………
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………………

11
Gajah Sumatera

Memiliki proboscis (modifikasi
hidung menjadi belalai) dengan
dua lubang hidung, tubuh besar,
kepala besar, leher pendek, dan
telinga lebar. memiliki gigi seri
atas yang tumbuh memanjang
disebut gading. kaki lurus seperti
tiang.

Merupakan binatang karnivora,
tungkai depan seperti dayung dan
………………. tidak memiliki tungkai belakang

12

Anjing laut
Tidak bergigi, tidak memiliki
klavikula, tubh dilindungi sisik
………………. dari zat tanduk yang merupakan
modifikasi dari rambut. ekor dapat
digunakan untuk berpegangan.

13

Trenggiling
…………………........................
……………………………………
Perissodactyla ……………………………………
……………………………………
……………………………………

14

Kuda
…………………........................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ruminansia:

15

Sapi perah
Nonruminansia :

……………….
Tidak memamah biak, lambung tidak
terbagi atas empat ruang, bertaring
dan tidak bertanduk.

Kuda nil
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……………….

16

Pada umumnya setiap melahirkan
hanya satu anak saja. tangan dan
kaki berjari lima, berkuku, dan
dapat untuk memegang.

Kera
3. Jelaskan apa saja peranan mamalia bagi kehidupan manusia?
Jawab
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Mengapa singa laut dan anjing laut yang hidup di air laut digolongkan ke
dalam kelas mamalia? berikan alasannya!
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
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Lampiran 6

MATERI (HAND OUT)
A. Subfilum Vertebrata
Hewan vertebrata memiliki kolumna vertebralis (ruas-ruas tulang belakang). Jai korda
dorsalis (kerangka sumbu primer = notokorda) hanya terdapat pada masa tingkatan
embrio. Vertebrata disebut juga craniata karena semua hewan vertebrata sudah memiliki
otak yang terlindung di dalam cranium (tulang-tulang tengkorak).
1).

Ciri-ciri Umum Vertebrata
a. tubuh simetri bilateral
b. terdiri atas kepala, leher, badan dan ekor; meskipun ada yang tidak berleher dan
tidak berekor.
c. memiliki susunan ruas tulang belakang (kolumna vertebralis).
d. memiliki otak di dalam cranium (tulang tengkorak)
e. mempunyai endoskeleton (rangka dalam) dengan ruas tulang belakang sebagai
kerangka penguat tubuh.
f. kulit berlapis-lapis, terdiri atas epidermis (bagian kulit paling luar) dan dermis
(kulit bagian dalam).
g. otak terletak di kepala dan terlindung oleh tulang tengkorak.
h. mempunyai selom (rongga badan) yang dindingnya dilapisi selaput peritoneum.

2). Klasifikasi Vertebrata
Vertebrata diklafikasikan menjadi dua super kelas yaitu super kelas Pisces dan super
kelas Tetrapoda yang terdiri dari beberapa kelas yaitu Amphibi, Reptil, Aves dan
Mamalia.
a) Super kelas Pisces (ikan)
Pisces (ikan) hidup di air. Pisces disebut hewan poikiloterm karena suhu tubuh
tidak tetap (berdarah dingin), yaitu terpengaruh suhu di sekelilingnya. tubuh
terdiri atas kepala, badan dan ekor. Kulit (cutis) terdiri atas dermis dan
epidermis, pada umumnya bersisik dan berlendir. Ada empat macam sisik, yaitu
sikloid, stenoid, plakoid, dan ganoid. Lihat gambar 1.1.
Disepanjang sisi tubuh terdapat titik perasa yang disebut gurat sisi,
berfungsi untuk mengetahui arus tekanan dalam air. Endoskeleton terdiri atas
tulang rawan dan tulang sejati. mempunyai ruas tulang belakang. mempunyai
sepasang rahang, kecuali Agnatha (ikan tak berahang).
Sistem organ yang mendukung kehidupan ikan dapat dilihat pada Tabel 1.1
berikut ini :
Sistem Organ
Keterangan
Sistem gerak
Alat gerak aktif berupa otot bersegmen yang disebut miotom.
mempunyai sirip berpasangan atau tunggal berfungsi untuk berenang,
sirip ekor berfungsi untuk alat kemudi/keseimbangan. Ada tiga
macam bentuk sirip ekor yaitu homoserkus (bagian atas dan bawah
simetris), heteroserkus (bagian atas lebih besar dari pada bagian
bawah), difiserkus (bagian atas dan bawah simetris, menyatu ke satu
titik). Pada sirip juga terdapat rangka dari tulang rawan atau tulang
keras yang di sebut radialia (jari-jari sirip).
Sistem
Pecernaan makanan sempurna : mulut – faring – esophagus – usus –
pencernaan
anus. memiliki lidah, gigi, dan rahang (kecuali pada Agnatha).
makanan
Mempunyai hati, tetapi lambung hanya merupakan perbesaran dari
usus.
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Sistem Organ
Sistem
pernapasan

Keterangan
Bernapas dengan insang yang memiliki operculum yang berfungsi
sebagai penutup insang. Celah insang sebanyak 4,5,6,7, atau lebih.
Gelembung renang berisi O2, N2, CO2, dan berfungsi sebagai alat
hidrostatis dan alat bantu pernapasan. Pada Dipnoi (ikan paru-paru)
terdapat pneumatosista yang berfungsi sebagai paru-paru jika ikan
hidup dilumpur yang mengandung sedikit air. Antara gelembung
udara dengan faring dihubungkan oleh duktus pneumatikus.
Sistem
Disebut peredaran darah tertutup. Jantung beruang dua : sebuah
peredaran darah serambi dan sebuah bilik (ventrikel). Darah mendapat O2 dalam
filament-filamen insang.
Sistem ekskresi Memiliki pronefron atau mesonefron atau ginjal. Pada Agnatha tidak
ada sistem porta ginjal.
Sistem
indra Mempunyai lekuk hidung dengan saraf pembau, telinga dalam untuk
dan
sistem keseimbangan dan mata. memiliki endokrin penghasil hormone. Otak
syaraf.
terdiri atas 5 bagian dengan 10 saraf cranial.
Sistem
Kelamin terpisah atau hermafrodit. fertilisasi eksternal dan internal.
reproduksi
hewan betina memiliki sepasang ovarium dan sepasang oviduk,
ovipar, atau vivipar.

gambar 1.1 anatomi ikan

sikloid

stenoid
plakoid
ganoid
Gambar 1.2 Macam-macam tipe sisik ikan

Klasifikasi Pisces
i) Kelas Agnatha atau Cylostomata (ikan tidak berahang)
Tidak berahang, mulut berbentuk lingkaran, gigi dari zat tanduk, dan mempunyai
lidah. Kulit tidak bersisik, rangka tulang rawan. Hidup dilaut, bernapas dengan
insang dan merupakan parasit pada ikan besar. Agnatha dapat memakan daging
hospesnya hingga tinggal kulit dan tulangnya. Pencernaan makanan berupa pipa
lurus, mempunyai anus tanpa kloaka. Agnatha banyak terdapat di Eropa dan
Amerika Utara :
Contohnya :
1. Ikan hantu (Myxine sp.)
2. belut laut (lamprey); hanya memiliki satu lubang hidung (nostril)
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gambar 1.3 lamprey

gambar 1.4 ikan hantu

ii) Kelas Condrichthyes (ikan bertulang rawan)
Endoskeleton terbuat dari tulang rawan. mulut dan hidung terletak di bagian
ventral; mempunyai lidah dan rahang. Kulit bersisik plakoid dan berlendir. Jantung
beruang dua. hidup dilaut, bernapas dengan insang. Mempunyai dua pasang sirip
dan sirip ekor yang pada umumnya heteroserkus. Terdapat kloaka, tidak ada
pneumatosista.
contoh :
1. Taeniura lymna (ikan pari macam)
2. Squalus sp. (ikan hiu), sirip ekor berfungsi untuk memeluk hiu betina ketika
kawin, disebut alat klasper.
3. Narcina sp. dapat mengeluarkan lecutan listrik untuk penerangan di laut yang
gelap.

gambar 1.5 hiu

gambar 1.6 ikan pari

iii) Kelas Osteichthyes (ikan bertulang sejati)
Endoskeleton terbuat dari tulang keras. Mulut berahang, bergigi, dan berlidah. Kulit
berlendir, bersisik ganoid, sikloid, atau stenoid, atau tidak bersisik. Jantung beruang
dua,darah berwarna pucat mengandung eritroit yang berinti dan leukosit. Ikan ini
juga mempunyai sistem limfa dan sistem porta renalis. mempunyai hati yang
berkantong empedu. lambung dipisahkan dari usus
oleh sebuah katup, mempunyai kloaka, tetapi tidak
jelas adanya pancreas. terdapat gelembung renang.
Mempunyai gurat sisi, indra mata, relinga dalam
dengan
tiga saluran semisirkuler dan memiliki
otolit untuk keseimbangan. Hidup di laut, rawa-rawa
atau air tawar. Bernapas dengan insang yang
memiliki tutup insang (operculum).
gambar 1.7 ikan mas koki

Contoh:
1.
2.
3.

ikan lele (Ameriururs melas)
belut (Anguilla sp)
Ikan bader (perca sp.)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

kuda laut (Hippocampus sp.)
salmon (Oncorhynchus sp.)
sarden (Sardinop caerulea)
ikan paru (Neoceratodus sp.)
tuna (Scomber scombrus)
ikan terbang (Cypselurus sp.)
ikan mas (Carassius sp.)
Ikan mas koki (Carrassius auratus)
ikan perak (Cymatogaster aggregates); merupakan ikan vivipar, fertilisasi
internal.

Peranan Pisces bagi Kehidupan
Beberapa peranan pisces yang menguntungkan, antara lain sebagai berikut :
1. Sumber protein hewani dan vitamin A.
2. Lemak Ikan adalah sumber asam lemak tidak jenuh
3. Di California, Filipina, dan Srilanka, sirip ikan cucut dan ikan pari dikeringkan
dan direbus, lalu dibuat gelatin untuk penyedap masakan sup.
4. Bahan kerajinan (sepatu, tas, sampul buku, pelapis kotak) atau bahan ampelas
dari kulit ikan cucut yang telah disamak; maka muncullah pabrik penyamak
kulit ikan.
5. Mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengawetan kaleng, pindang, asinan telur
ikan).
6. Tulang ikan untuk bahan perekat /lem.
7. Sisa-sisa ikan dibuat tepung untuk pupuk atau makanan ternak.
8. ikan sebagai bahan praktikum atau penelitian demi perkembangan dan
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.
9. Usaha tempat rekreasi dengan pemancingan.
10. Sebagai sumber mata pencaharian, misalnya dengan budi daya ikan di kolam,
tambak, pemijahan ikan hias di akuarium.
Adapula jenis ikan yang merugikan karena dapat menyerang dan
melukai manusia, misalnya ikan pari memiliki racun pada ekornya. Ikan cucut
sering merusak jaring para nelayan. beberapa ikan besar juga memakan ikan
atau Crustacea sehingga merugikan bagi manusia.
b) Kelas Amphibia (Amfibi)
Amphibia hidup dengan dua habitat yaitu di habitat darat dan habitat
yaitu di habitat darat dan habitat air. Termasuk hewan poikiloterm (berdarah
dingin). Pembagian tubuh terdiri atas kepala dan bada; atau kepala, badan dan ekor.
Kulit lembab berlendir, terdiri dari dermis dan epidermis. Warna kulit bermacammacam karena adanya pigmen di dalam dermis (biru, hijau, hitam, coklat, merah,
dan kuning) tepat di bawah epidermis. Mempunyai dua lubang hidung yang
berhubungan dengan rongga mulut. Penghubung rongga hidung dan rongga mulut
disebut koane, di kanan kiri tulang vomer yang berbentuk V. Penghubung antara
rongga mulut dengan rongga telinga di sebut Eustachius. Endoskeleton mempunyai
kolumna vertebralis (ruas tulang belakang). Terdapat sepasang rahang, gigi, lidah,
dan langit-langit.
Sistem organ yang mendukung kehidupan Amphibia diwakili katak
hijau (Rana pipiens) dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:
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Sistem organ
Sistem gerak

Sistem
Pencernaan
makanan
Sistem
pernapasan
Sistem
peredaran darah

Keterangan
Dua pasang anggota gerak untuk berenag dan berjalan, yang belakang
relatif panjang berfungsi untuk melompat. segmen kaki berotot besar.
Alat gerak aktif berupa otot yang berbeda dengan miotom pada ikan.
Alat gerak pasif berupa tulang-tulang. Mempunyai tulang rusuk, tulang
dada, (Sternum), klavikula (tulang selangka), scapula, karokoidm dan
supraskapula dan tulang rawan (kartilago). Anggota gerak belakang
terdiri atas femur (tulang paha), tibia (tulang kering), fibula (tulang
betis), tarsal, metatarsal (tulang telapak tangan), falang (tulang jari-jari).
Terdapat selaput renang berupa kulit tipis diantara jari-jari. jari belakang
berjumlah 5 jari dan jari belakang berjumlah 4 jari.
Pencernaan sempurna, berahang, juga berkloaka. Mulut berlidah, bergigi
serta gigi vomer pada langit-langit.

Alat pernapasannya berupa paru-paru, kulit, dan insang. Pertukaran gas
terjadi pada kulit. Larva (berudu) bernapas dengan insang.
Jantung beruang tiga yaitu dua serambi dan satu bilik (ventrikel).
Peredaran darah tertutup, terdapat arteri atrium, sistemik, dan
pulmokutaneus. mempunyai 3 macam pembuluh balik yaitu vena kava,
vena porta, dan vena pulmokutaneus. pada katak terdapat dua sistem
porta yaitu porta renalis membawa darah dari tungkai belang dan ekor ke
ginjal (ren) dan sistem pota hepatika yang membawa hasil pencernaan
dari usus ke hati. terdapat sistem lifa
Sistem ekskresi Ginjal tipe mesonefroid; dengan saluran kemih (saluran wolf) urin keluar
lewat kloaka. Kandung kemih merupakan gelembung tipis di sebelah sisi
ventral kloaka.
Sistem
alat Mempunyai lidah. Pada katak jantan terdapat lubang di kanan-kiri
indra dan sistem lidahnya, mempunyai kantong suara. mata lebar dengan membrane
saraf
niktitans (selaput tidur) pelindung di saat berada di air. Selaput
pendengaran berada di belakang mata, tak ada telinga luar. lubang
hidung dua, dalam satu koane. kulit berperan dalam pernapasan;
berwarna-warni karena adanya pigmen lipofora, guanofora, dan
melanofora. Otak terbagi menjadi 5 bagian dengan 10 saraf kranial.
Memiliki kelenjar Endokrin (pituitary) dan kelenjar tiroid (perangsang
metamorfosis). terdapat organ olfaktori (pembau).
Sistem
Kelamin terpisah, fertilisasi eksternal. Telur terbungkus gelatin,
Reproduksi
diletakkan di air, menetas larva (berudu) dan mengalami metamorfosis
menjadi katak dewasa.

gambar 1.8 anatomi katak
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gambar 1.9 anatomi kerangka katak

Klasifikasi Amphibia
Amphibia meliputi tiga ordo yang diuraikan sebagai berikut:
i) Ordo Urodela (Caudata)
Pembagian tubuh atas kepala, badan, ekor, dan kaki sama besar. Bentuk larva
sama dengan dewasa, seperti pada bengkarung. Larva bernapas dengan insang,
sedangkan hewan dewasa dengan paru-paru. Pada beberapa jenis, hewan dewasa
tetap mempunyai insang, misalnya Proteus dan Siren.
Contoh :
1. Axolotl mexicanum (hidup di Mexico)
2. Ranodon sp. (hidup di Asia)
3. Megalobatrachus japonicas (Salamander raksasa) di Cina dan Jepang,
panjang tubuh hingga ± 1,5 m.

gambar 1.10 salamander

ii) Ordo Apoda (Gymnophiona)
Apoda merupakan amfibi tidak berkaki. Bentuk mirip cacingg, ekor pendek.
Kulit lunak dan menghasilkancairan. sisik terpendam dalam kulit. Mempunyai
tentakel di antara mata dan hidungnya. Mata tidak berkelopak. Hewan jantan
memiliki alat kopulasi yang dapat ditonjolkan keluar. Contohnya adalah
Ichthyophis glutinosus (salamander cacing) yang hidup di Asia. Salamander
cacing hidup di dalam lubang atau di tempat gelap yang basah.
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gambar 1.11 salamander cacing

iii) Ordo Anura (Salienta)
Anura merupakan amfibi tidak berekor. Tubuh terbagi atas kepala dan
badan, dan tidak memiliki leher. Kaki depn penek, sedangkan kaki belakang
besar yang kuat berperan untuk melompat.
Mempunyai selaput renang di antara jari.
Fertilisasi eksternal. Larva yang disebut
berudu hidup di air. Berudu bernapas
dengan insang dan kulit. Berudu mengalami
metamorfosis menjadi dewasa. Hewan
dewasa bernaas dengan paru-paru dan kulit
yang selalu basah dan berlendir.

gambar 1.12 katak hijau

Contoh :
1. Katak hijau (Rana pipiens)
2. Katak rawa (Rana limnocharis)
3. kodok bencok/bancet (Rana esculenta)
4. kodok bangkong (Bufo terrestris, Bufo boreas)
Peranan Amphibia bagi Kehidupan Manusia
1. Di manfaatkan di bidang kedokteran untuk diambil racunnya sebagai “penguat
denyut jantung”. contoh : racun Bufotalin (C119H117O25) dan racn Bufotenin
(C6H9NO) dari katak Bufo marinus.
2. Untuk tes kehamilan, contoh : Bufo melanostistus
3. Keperluan praktikum zoology untuk siswa dan mahasiswa
4. katak membantu membinasakan nyamuk
5. Jenis Urodela (Megalobatrachus maximus) disukai orang Jepang, dan jenis Rana
sp. disukai orang Cina dan Jepang sebagai makanan.
6. Di bidang pertanian dan perternakan, Amphibia berperan sebagai natural
biological control (pengendalian hayati alamiah) terutama terhadap populasi
serangga di alam yang memungkinkan “meledak” sebagai hama.
c) Kelas Reptilia (reptil)
Berasal dari bahasa latin yaitu reptialis berarti merangkak atau melata. Tubuh
reptilian terdiri atas kepala, leher, badan, da ekor. Kepala relaif kecil. Ruas tulang
ekor tidak mengalami penulangan, sering dapat diputuskan sendiri (autotomi) untuk
menipu musuh dan dapat tumbuh kembali (regenerasi).
Kulit Reptilia kering, bersisik dari zat tanduk, tak berlendir, da sedikit
mengandung kelenjar. Kelenjar bau pada kura-kura terletak di antara eksoskeleton
(cangkang) yaitu karapas (bagian atas) dan plastron (bagian bawah). Pada ular
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kelenjar bau terletak di dekat kloaka. Pada Reptilia, kulit luar secara periodic dapat
mengelupas sedikit demi sedikit (pada bengkarung) atau keseluruhan (pada ular),
disebut eksufikasi. Kura-kura dan buaya tidak mengalami eksufikasi. Kulit Reptilian
mengandung pigmen misalnya santofora (kuning), guanofora (biru), dan melanofora
(coklat kehitaman).
Reptilian termasuk poikiloterm dan menyesuaikan kehidupan di darat.
Meskipun hidup di air, Reptilia tetap bernapas dengan paru-paru. Alat suara terpadat
pada pangkal trakea.
Sistem organ yang mendukung kehidupan Reptila dapat dilihat pada Tabel 1.3
berikut ini :
Sistem organ
Keterangan
Sistem gerak
Merupakan hewan melata yang memiliki ala gerak aktif berupa otot-otot
dan alat gerak pasif berupa susunan kerangka. Reptilia mempunyai dua
pasang kaki yang kuat untuk merayap, memanjat, atau menggali tanah.
Ular tidak memiliki kaki; ular bergerak dengan menggerakkan sisik perut
bergantian atau gerakan otot yang bersegmen-segmen. Kaki pada buaya
memiliki jari yang bercakar kuat dan berselaput renang karena hidup di
air.
Sistem
Dari mulut – faring – esophagus – lambung – usus halus – usus besar –
Pencernaan
anus (kloaka). Memiliki hati, pancreas, gigi dan lidah.
makanan
Sistem
Alat pernapasan adalah peru-paru, dengant trakea yang panjang bercincin
pernapasan
kartilago (tulang rawan). Pada kura-kura yang hidupdi air, kloaka dapat
digunakan untuk bernapas.
Sistem
Peredaran darah tertutup, dengan dua aorta yang membelok ke kiri dan
peredaran darah ke kanan. Jantung beruang 4, yaitu dua serambi (atrium) dan dua bilik
(ventrikel), tetapi sekat di antara kedua bilik belum sempurna. Pada
buaya, sekat kedua bilik hampir sempurna, hanya terdapat suatu lubang
pada sekat bilik yang disebut foramen panizzae.
Sistem ekskresi Sepasang ginjal yang pipih, terdapat ureter yang bermuara pada kloaka,
meskipun memiliki juga kandung kemih.
Sistem
alat Lidah kura-kura dan buaya tak dapat dijulurkan. Mata terdiri dari
indra dan sistem kelopak mata bawah (dapat digerakkan) dan merman niktitans (selaput
saraf
tidur). Pada Chelonia (penyu), terdapat kelopak mata atas dan bawah.
Telinga terdiri dari membrane timpani dan saluran Eustachius, tidak ada
telinga luar. hidung dilengkapi dengan organ olfaktori (pembau). Kulit
yang keras dan bersisik sangat berguna untuk hidup di lingkungan yang
kering dan kasar. Sistem saraf pusat adalah otak dengan 12 pasang saraf
kranial.
Sistem
Kelamin terpisah, fertilisasi internal dengan alat kopulasi hemipenis yang
Reproduksi
dapat ditonjolkan keluar. Telur bercangkang; dieramkan pada daundaunan atau dipendam dalam pasir. Kebanyakan reptilian ovipar meskti
ada pula yang ovovivipar.
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gambar 1.13 anatomi salamander

Gambar 1.14 anatomi rangka buaya

Klasifikasi Reptilia
Kelas Reptilia dibagi menjadi empat ordo sebagai berikut :
i) Ordo Rhynchocephalia
Ordo ii terdiri dari reptiia primitive dan merupakan reptilian tertua yang dikenal
hingga sekarang. Sebagian besar sudah punah dan menjadi fosil. Salah satu yang
masih hidup adalah tuatara (Sphonodon
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punctatus), sehingga tuatara dijuluki sebagai fosil hidup. Tuatara merupakan
hewan endemik Selandia Baru.

gambar 1.15 Tuatara

ii) Ordo Chelonia
Tubuh pendek dan lebar dilindungi oleh karaps
dan plastron. Tidak bergigi dan lidah tak dapat
dijulurkan.

gambar 1.16 penyu

contoh :
1. Penyu hijau (Chelonia mydas), hidup dilaut
2. kura-kura raksasa (Testuda gigantea)
3. kura-kura air tawat (Chelydra serpentia)
iii) Ordo Crocodilia
Berkulit tebal dan lidah pipih tak dapat dijulurkan.
Dipangkal lidah terdapat lipatan transversal sebagai
penutup faring sewaktu membuka mulut di air. Tidak
mempunyai kandung kemih.

gambar 1.17 Buaya

Contoh ;
1. Buaya Indonesia ( Crocodylus porosus)
2. buaya Amerika (Alligator mississippiensis)
3. buaya India (Gavialis gangeticus)
iv) Ordo Squamata
Digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1. Lacertilia (Sauria)
Gigi melekat pada rahang, lidah dapat dijulurkan, dan
kelopak mata dapat dipejamkan.

gambar 1.18 kadal
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Contoh :
a. kadal (Lacerta agilis)
b. kadal Indonesia (Mabuya multifasciata)
c. lunduk (Colotes javeti), cicak (Hemidactylus frenatus) membela diri
dengan atotomi.
d. komodo (Varanus komodoensis)
e. biawak ( Varanus salvator)
f. bunglon (Chameleon chameleochameleo)
2. Ophidia (Serpentes)
Pada umumnya tidak berkaki, lidah bercabang dua dan dapat dijulurkan dengan
kedua mulut tertutup. Gigi melengkung ke dalam sebagai alat pencengkram
mangsa. Kelenjar parotis ada yang menghasilkan racun dan keluar lewat
lubang taring. Mulut dapat dibuka lebar-lebar untuk menelan mangsa secara
utuh. Hal ini karena adanya tulang kuadrat bebas dari tulang kepala dan
mandibula, tulang langit-langit bergerak bebas dan adanya pertautan ujung dua
mandibula (rahang bawah) oleh ligamentum yang elastis.

gambar 1.19 ular kuning

Penciuman tajam karena mempunyai organ Jacobson yang peka rangsagan
kimia dirongga hidungnya. hanya memiliki satu paru-paru, yaitu paru-paru kiri.
Kopulasi dengan sepasang hemipenis.
Contoh:
Ular tak berbisa antara lain:
a. Ular air (Natrix sp.)
b. ular raja (Lampropeltis getulus boylii)
c. ular sanca/ular sawah (Phyton reticulatus)
Ular berbisa antara lain :
a. kobra (Naja tripudians)
b. ular pohon (Boiga sp.)
c. ular belang (Bungarus candidus)
d. Tantilla sp. terdapat di Amerika
e. ular laut ( Hydrophis sp.)
f. Vivera sp., ular vivipar di Eropa dan Asia
g. ular derik (Crotalus horridus); jika akan menyerang, ekor digoyang
sehingga mengeluarkan bunyi gemerincing.
Peranan Reptilia bagi Kehidupan Manusia
Beberapa Reptilia bermanfaat dalam kehdupan manusia, antara lain sebagai berikut:
1. Sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, bengkarung memakan
serangga.
2. sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu.
3. Minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia untuk bahan obat-obatan.
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4. Kulit nya dapat dijadikan bahan pembuatan tas, jaket, dompet dan lain-lain.
contohnya kulit buaya.
Beberapa Reptilia juga merugikan, misalnya ular memangsa hewan ternak dan
ular berbisa dapat membunuh manusia.
d) Kelas Aves
Tubuh Aves terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Badan dilindungi oleh
kulit berbulu. Menurut letaknya terdapat lima macam bulu, yaitu remiges (pada
sayap), rektites (pada ekor), tetrises (penutup badan), alula (pada jari-jari sayap), dan
paraterum (disekitar bahu. Menurut bentuknya ada tiga macam bulu, yaitu pluma,
plumula lunak), dan filopluma (seperti rambut bertangkai).
Pada sayap dan ekor , bulu berpasang-pasangan secara simetris. Bulu hanya
tumbuh pada tempat tertentu dan teratur disebut apteria. Mulut burung tidak bergigi.
Peruh dibentuk oleh maksila (rahang atas) dan mandibula (rahang bawah). Pada
pangkal paruh terdapat tonjolan ke atas dari kulit lunak, disebut sera. Leher
diselubungi bulu-bulu jenis plumula, dan memiliki kelenjar minyak.
Tulang burung relative ringan karena memiliki banyak rongga. Tulang dada
menjadi tempat melekatnya otot terbang. Gelang bahu terbentuk oleh epasang
korakoid, sepasang scapula, dan sepasang klavikula. Ketiga tulang tersebut
membentuk lubang (foramen trioseum) tempat otot dada kecil (muskulus pektoralis
minor) yang berfungsi mengangkat sayap. Tulang rusuk bagian depan melekat pada
tulang leher atau tulang punggung, dan tulang ekor. Aves memiliki alat suara (siring)
pada percabangan trakea. Siring digerakkan oleh otot siringialis (penghubung siring
dengan dinding trakea sebelah dalam) dan otot sternotrakealis (penghubung trakea
dengan tulang dada).
Aves termasuk homoioterm atau hewan berdarah panas yaitu memiliki suhu
tubuh yang tetap dan tidak terpengaruh oleh suhu lingkungannya. Habitat di daratan
sapai ketinggian ±6.000 m. Ada yang menetap, ada pula yang bermigrasi.
Sistem organ yang mendukung kehidupan Aves dapat dilihat pada gambar berikut
ini :
Sistem organ
Keterangan
Sistem gerak
Sepasang anggota gerak depan berupa sayap, dapat untuk terbang dengan
ekor sebagai kemudi. Anggota gerak beakang berupa kaki untuk berjalan,
hinggap, atau bertengger. alat gerak aktif meliputi otot dada besar
(muskulus pektoralis mayor) dan otot dada kecil (muskulus pektoralis
minor) yang berguna untuk gerak terbang. Otot paha untuk berlari,
berjalan, hinggap, dan bertengger. Memiliki otot penggerak bulu ekor
dan sayap, serta penggerak paruh dan penggerak mata.
Sistem
Sistem pencernaan makanan sempurna dan mulut – kerongkongan
Pencernaan
(esophagus) – tembolok (pelebaran esophagus untuk menyimpan
makanan
makanan sementara) – lambung kelenjar (proventrikulus) – lambung
otot atau empedal (ventrikulus) berdinding tebal – usus halus terdiri atas
duodenum, jejunum, dan ileum yang digantung oleh mesentrium – usus
besar, terdapat sepasang usus buntu di antara usus halus dan usus besar –
bermuara pada kloaka di bawah ekor. Mempunyai kelenjar ludah,
kelenjar pankreas, dan hati yang menghasilkan empedu.
Sistem
Bernapas dengan paru-paru yang berhubungan dengan kantong-kantong
pernapasan
udara (sakus pneumatikus) yang berhubungan pula dengan tulang-tulang
pipa. Paru-paru dengan kantong udara dihubungkan oleh bronkus
rekurens. Kantong udara juga berfungsi mencegah kedinginan,
meperkeras suara, dan mengatur massa jenis badan (pada burung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124
Sistem organ

Keterangan
berenang). Pada waktu terbang, inspirasi dan ekspirasi tidak dilakukan
oleh paru-paru, melainkan oleh kantong udara. Pengambilan O2
berlangsung pada waktu inspirasi maupun waktu ekspirasi. Semakin
tinggi burung erbang, makin cepatlah burung menggerakkan sayapnya
untuk memperoleh O2.
Sistem
Peredaran darah tertutup dan berganda, yaitu dua kali lewat jantung
peredaran darah dalam satu kali beredar ke seluruh tubuh. Jantung dibungkus oleh selaput
pericardium, beruang 4, yaitu 2 atrium (serambi) dan 2 ventrikel (bilik),
dengan sekat bilik sempurna. Lengkung aorta hanya satu disebelah
kanan. Hanya memiliki satu sistem porta, yaitu sistem porta hepatica.
Sistem ekskresi Ginjal bertipe metanefros. Tidak memiliki kandung kemih. Vena porta
ginjal tidak terbagi-bagi menjadi kapiler-kapiler ginjal.
Sistem
alat Lidah pada umumnya tak dapat dijulurkan. Mata mempunyai kelopak
indra dan sistem mata, membrane niktitans (selaput tidur), dan kelenjar air mata. TAk ada
saraf
daun telinga; terapat membrane timpani (selaput pendengar) di bagian
dalam lubang telinga luar. Lubang hidung satu pasang dengan indra
pencium yang kurang baik. Pemilihan makanan dengan organ perasa
yang berada di sisi lidah dan langit-langit. Sistem saraf pusat berupa otak
dengan 12 pasang saraf cranial. Terdapat kelenjar tiroid, adrenal, dan
endokrin pituitary (hipofisis) yang terletak di dasar otak.
Sistem
Kelamin terpisah, fertilisasi internal. Hewan jantan belum memiliki
Reproduksi
penis, hewan betina hanya mempunyai satu ovarium (kiri). Bersifat
ovipar, telur bercangkang keras; dierami dan menetas dengan bantuan
induk atau pecah sendiri dari dalam.

Gambar 1.20 anatomi burung
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Gambar 1.21 kerangka burung

Klasifikasi Aves
Aves meliputi banyak sekali ordo; beberapa ordo telah punah, antara lain:
1. Aapyornithiformes: burung gajah; tinggi ± 3 m, telur 21 – 30 cm, terdapat di
Malagasi.
2. Dinorntihiformes: tinggi ± 3 m, telur 14 – 18 m, pernah hidup di Selandia Baru.
3. Herperornis dan Ichthyyornis ; burung bergigi, hidup di Amerika Serikat.
4. Archeopteryx, bergigi, tidak mempunyai pigostil. Fosilnya terdapat di Jerman.
5. Diatryiformes, tek dapat terbang, dan berparuh besar. Burung ini terdapat di
Amerika Serikat.
Beberapa ordo yang masih ada, antara lain :
1. Rosares (Galliformes)
Kaki berfungsi untuk mengais dan berlari. Rosares
memiliki paruh pendek.

gambar 1.22 ayam

Contoh :
a. Ayam buras (Gallus domestica)
b. merak (Pavo cristatus)
c. kalkun (Meleagris gallopavo)
d. Maleo (Macrocephalon maleo)
2. Ratites (Palaeognathae)
Ratites meliputi beberapa ordo burung tak dapat terbang, yaitu sebagai berikut :
a. Struthioniformes, , contohnya burung unta (Struthio camelus) di Afrika.
b. Casuariformes, contohnya kasuari (Casuarius casuarius). Kasuari terdapat di
Pulau seram, Irian, dan Australia.
c. Apterygiformes, contohnya kiwi hidup di Selandia Baru.
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d.

Rheiformes, contohnya burung rea (Rhea Americana). Rea terapat di
Amerika.

gambar 1.23 Burung Unta

gambar 1.24 kasuari

3. Anseriformes (burung perenang)
burung ini berkaki pendek, memiliki selaput renang di antara jari-jari kaki. Ekor
pendek paruh melebar berkrista penyaring.
Contoh :
a. Entok (Anser albiforns)
b. Itik (anas platyrhynchos)
c. Angsa (Cygnus sp.)
d. Belibis (Dendrocygna javanica)

gambar 1.25 angsa

gambar 1.26 entok

4. Ciconiiformes
Burung ini berkepala botak; memiliki paruh, leher, dan tungkai panjang. Hidup
bergerombol, memakan hewan air.
Contoh :
a. blekok (Ardeola sp.)
b. flamingo (Phoenicopterus ruber)
c. bangau jawa (Leptoptilos javanica)

gambar 1.27 flaminggo

gambar 1.28 blekok sawah

5. Coraciiformes (burung raja)
Burung raja berparuh besar, kepala besar, tungkai pendek. Pemakan hewan seperti
ikan , udang, katak, kupu-kupu, kumbang, lebah.
Contoh ;
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a. raja udang (Alcedo meninting)
b. rangkong (Buceros rhinoceros)
c. tetangket (Halcyon chloris)

gambar 1.29 raja udang

6. Columbiformes (burung merpati)
Burung merpati atau dara merupakan pemakan biji-bijian. Paruh pendek dengan
sora dipangkalnya. Tembolok besar, sel epitelnya mudah mengelupas dan
diberikan kepada anaknya semasa masih kecil lewat paruhnya (disebut “susu
merpati”).
a. merpati (Columba fasciata)
b. pekutut (Geopelia striata)
c. tekukur (Streptopelia chinensis)

gambar 1.30 merpati

7. Apodiformes (burung dengung)
Tubuh kecil berukuran ±5,6 cm. Paruh lembek, lidah
panjang dan dapat dijulurkan; membuat sarang dari
ludahnya.

gambar 1.31 burung kolibri

Contoh :
a. burung kolibri (Archilocus columbris); sama dengan hummingbird di
Amerika Utara.
b. Walet (Chaetura pelagica)
c. lelayang (Apus affinis)
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8. Oscines (Passeriformes) atau burung penyanyi
Pita suara berfungsi bagus. Tiga jari kaki menghadap ke
depan, satu jari kaki menghadap ke belakang; sesuai untuk
bertengger. Telur berwarna-warni, ketika menetas anaknya
masih buta. Pemakan serangga dan berbagai biji-bijian.

gambar 1.32 cendrawasih

Contoh:
a. burung geraja (passer montanus)
b. burung kenari (Serinus canaria)
c. cendrawasih (Paradisea apoda)
d. jalak (Stunidae jalla)
9.

Ordo Strigiformes
Ordo Strigiformus meliputi burung nocturnal, kepala besar, mata besar. Lubang
telinganya besar, kadang-kadang mempunyai lembaran penutup. Makanannya
burung kecil dan Arthropoda. Contoh: Tyto alba, Bubo sp (burung hantu).

Peranan Aves bagi Kehidupan
1. Daging dan telurnya menjadi suber protein hewani.
2. Telur ayam dan itik untuk ramuan obat-obatan atau bahan untuk membuat kue.
3. Sebagai bahan industry, contohnya shuttle cock untuk bulu tangkis dibuat dibuat
dari bulu pluma, sedangkan selimut, bantal, kasur dibuat dari bulu plumula
(misalnya bulu itik, ayam, angsa)
4. Membuka lapangan kerja misalnya dengan beternak ayam, itik, angsa, merpati,
parkit, wallet.
5. Burung dilatih dan dilombakan, contohnya merpati pos dapat mengantar surat,
burung perkutut untuk lomba suara.
6. Untuk kesenangan, misalnya untuk dinikmati suaranya; keindahan bulunya;
tingah lakunya; dilatih menirukan suara manusia.
7. Sebagai predator alami. Burung-burung pemakan insekta juga berperan dalam
“pengendalian hayati alamiah”.
8. Dibidang sains dipergunakan untuk bahan praktikum para siswa dan mahasiswa.
e) Kelas Mamalia
Tubuh mamalia terbagi atas kepala (kaput), leher (serviks), badan (trunkus), dan ekor
(kauda). Badan tertutup rambut. Antara rongga dada (cavum thoracis) dan rongga
perut (cavum abdominis) terdapat diafragma. Diafragma dilalui oleh aorta, pembuuh
darah, saraf, dan kerongkongan. Dinding rongga dada dilapisi oleh pleura, dinding
rongga perut oleh peritoneum, dan dinding rongga jantung oleh perikardium.
Mempunyai kelenjar air susu (glandula mammae) dan puting susu (tempat
bermuaranya saluran-saluran glandula mammae).Kulit memiliki kelenjar minyak
untuk meminyaki rambt dan kelenjar keringat. Memiliki gigi dengan tipe gigi seri
(incicivus), taring (caninus), geraham depan premolar, dan gigi geraham (molar).
Bentuk gigi sesuai dengan jenis makanannya; ada yang berlapis email, ada yang
tidak. Pada hewan pemakan tumbuhan, misalnya marmot, terdapat diastema.
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Diastema adalah celah tanpa gigi antara gigi seri dengan geraham depan, karena
tidak memiliki taring.
Mamalia adayang hidup di darat, di air, atau pohon-pohon. Pada umumnya
vivipar; jumlah anak setiap kali melahirkan satu ekor; ada pula yang tiga sampai
delapan ekor. Perkembangan embrio di dalam rahim merupakan ciri khas mamalia.
Sistem organ yang mendukung kehidupan Mammalia yang diwakili oleh kelinci
dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Sistem organ
Keterangan
Sistem gerak
Mempunyai dua pasang anggota gerak dengan bermacam-macam bentuk,
untuk berjalan, memegang, memanjat, menggali, berenang, dan lain-lain.
Pada kelinci, tungkai depan berjari 5, tungkai belakang berjari 4 (lebih
kuat dan lebih panjang, sesuai untuk meompat). Sistem skeletal antara
lain terdiri dai columna vertebralis (ruas tulang belakang), sternum
(tulang dada), costae (tulang rusuk), scapula (tulang belikat ), clavicula
(tulang selangka).
Sistem
Saluran pencernaan dari mulut – faring – kerongkongan – lambung –
Pencernaan
usus halus – usus besar – anus. letak anus di bawah ekor dan disebelah
makanan
anteriornya terdapat lubang urogenital. Di dalam mulut terdapat langitlangit atas yang keras dan di bagian belakangnya lunak. Kelenjar
pecernaannya berupa 4 pasang kelenjar ludah, hati dengan kandung
empedunya, dan pancreas yang bermuara pada duodenum Usus buntu
relative besar, mempunyai sebuah umbai cacaing (apendiks vermifornis).
usus buntu berada pada perbatasan antara usus halus dan usus besar.
Sistem
Dengan dua lobus paru – paru yang masing-masing dalam ruang pleura
pernapasan
yang terpisah. Terdapat laring yang beratap epiglottis sebagai alat suara.
Sistem
Peredaran darah tertutup dan ganda. Terdapat dua buah vena cava
peredaran darah anterior kiri dan kanan (pada manusia hanya ada satu di sebelah kiri).
Jantung beruang 4 dengan sekat sempurna. Terdapat peredaran darah
besar (darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung) dan
peredaran darah kecil (dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung).
Sistem ekskresi Sepasang ginjal bertipe metanefros, bentuk seperti kacang kapri, ruang
ginjal (pelvis renalis) dengan kandung kemih (vesika urinaria)
dihubungkan oleh sepasang ureter. Pada kelinci tidak ada kloaka. Urin
keluar lewat lubang urogenitalis.
Sistem
alat Mempunyai lidah yang berlapis lender dan memiliki papila-papila perasa.
indra dan sistem Indra penglihatan dengan sepasang mata berkelopak mata atas dan
saraf
kelopak mata bawah yang dapat dipejamkan. Pada sudut mata terdapat
plika semilunaris (sisa membrane niktitans). Pada kelinci, daun telinga
relative panjang, mempunyai membrane timpani dan tulang pendengar
maleus, inkus, dan stapes. Organ penciuman lebih efektif. kulit juga
berperan sebagai organ ekskresi. Pankreas juga berfungsi sebagai kelenjar
buntu yang menghasilkan hormone insulin. Sistem saraf pusat: serebrum
dan serebelum (otak besar dan otak kecil) relative besar; terdapat 12
pasang saraf Kranial.
Sistem
Kelamin terpisah, fertilisasi internal. ubang genital dengan anus terpisah.
Reproduksi
hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis. tetis menghasilkan
spermatozoid dan berada dalam saku skrotum. Ovum sangat kecil.
Perkembangan embrio terjadi dalam uterus; menempel pada dinding
rahim (uterus) dengan perantaraan tali pusat dan plasenta.
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gambar1.33 anatomi kelinci

gambar 1.34 anatomi kerangka kelinci

Klasifikasi Mammalia
Mamalia meliputi banyak sekali ordo, antara lain sebagai berikut :
1.
Monotremata (Mamalia berparuh dan berkloaka)
Merupakan pemakan invertebrate yang hidup di air. Hewan ini berparuh,
bertelur, mengeram, tubuh berambut, tidak mempunyai daun telinga. Gigi
hanya ada sebelum dewasa. Hewan jantan mempunyai taji yang berhubungan
dengan kelenjar racun. Penis hanya untuk saluran sperma, tidak untuk saluran
urin. Testis berada di dalam abdomen. Oviduk bermuara ke dalam kloaka.
Hewan betina tidak memiliki rahim, vagina, dan putting susu (papila
mammae), tetapi menyusui anaknya.
Contohnya :
a. Orniyhorhynchus anatinus, itik platypus di Australia dan Tasmania
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b.

Tachyglossus aculeatus (Echidna) di Irian Jaya, Tasmania dan Australia.

Telur dieramkan dalam kantong di dinding perutnya. Pada lengkungan
dinding perut terdapat muara glandula mammae.

gambar 1.35 platypus

2.

gambar 1.36 Echidna

Insectivora (Mammalia pemakan insekta)
Insektivora memiliki ciri berjari lima dan memiliki
gigi runcing.

gambar 1.37 tikus pohon

Contoh :
a. Tikus pohon, (Tupaia javanica)
b. Tikus kesturi / celurut (Crocidura brunnen)
3.

Carnivora (Mammalia pemakan daging)
Carnivora memiliki gigi taring besar dan panjang, gigi seri kecil. Uterus terbagi
dua. Kaki memiliki cakar tajam.
Contoh :
a. singa (Felis leo)
b. panda merah (Ailurus fulgens)
c. anjing (Canis familiaris)
d. beruang (Ursus horribilis)
e. rubah merah (Vulpes sp.)

4.

Rodentia (Mammalia pengerat)
Rodentia berjari lima (pendaktili). Tidak memiliki gigi taring. Gigi seri
berbentuk pahat dan dapat tumbuh terus.
Contoh :
a. Tikus mencit (Mus musculus)
b. tikus wirok (Bandicota indica setifera)
c. marmot (Cavia cobaya)
d. hamster (Cricetus griseus)
e. landak (Hystrix brachyuran)

gambar 1.38 hamster
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5.

Lagomorpha
Lagomorpha memiliki ciri seperti rodentia tetapi sisi serinya empat atau lebih;
gigi molar dapat tumbuh terus. Ekor pendek, kuat, dan dapat digerakkan.
Contohnya adalah berbagai macam kelinci (terwelu), yaitu:
a. kelinci budi daya ( Orytolagus cuniculus)
b. Nesolagus netscheri di Sumatera
c. Lepus nigricollis di Jawa Barat
d. pika (Ochotona sp.)

6.

Sirenia (sapi laut)
tidak memiliki daun telinga dan tungkai belakang.
tungkai depan seperti dayung. Kulit tebal dengan
sedikit rambut. hidup di laut atau air tawar.

gambar 1.39 sapi laut

Contoh :
a. sapi laut (Trichaonus)
b. dugong Australia (Halicore dugong)
7.

Catacea (paus)
tidak memiliki daun telinga, rambut, dan kelenjar di kulit. Tidak ada tungkai
belakang, tungkai depan di sebut flipper seperti dayung. Bentuk gigi semua
sama dan tidak berlapisan email, atau tidak bergigi. Jari lebih dari lima
(hiperdaktil). Hidup di laut atau air tawar. Lambung (ventrikulus) terbagi
empat.
Contoh :
a. Pesut (Orcaella sp.)
b. Paus (Balaenoptera borealis)
c. Paus parfum/ ikan lodan (Physeter catedon)
d. lumba-lumba (Prodelphinus malayanus)
e. dolpin (Dhelpinus dallphis)
f. pesut Kalimantan (Sotalia borneensis)

8.

Chiroptera (Mammalia bersayap tangan)
Pemakan buah-buahan di malam hari (nokturnal).
Gigi runcing tajam. Kaki belakang lebih kecil.
Terdapat selaput (lipatan kulit) di antara jari-jari,
dari tungkai depan hingga tungkai belakang yang
berguna untuk terbang dengan gerakan seperti sayap
burung. Terkenal dengan
julukan “Mammalia terbang”.
gambar 1.40 kelelawar

Contoh :
a. kalong pemakan buah (Pteropus edulis)
b. kelelawar (Myotis sp.)
c. kelelawar vampire (Desmodus draculate), pengisap darah sapi atau kuda.
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9.

Dermoptera (Mammalia bersayap kulit)
Mirip kelelawar dengan lipatan kulit (patagium) berbulu dari leher, antara jarijemari tungkai depan dengan tungkai belakang dan antara jari-jari tungkai
belakang hingga bagian ekor (seperti parasut berbulu). Terkenal dengan
julukan “monyet terbang”. Gigi runcing tajam; keempat tungkai sama panjang.

gambar 1.41 kubung

a.
b.

kubung (Galeopterus variegates)
Galaopithecus sp; pemakan daun dan buah-buahan di Asia Tenggara.

10.

Marsupialia (Mammalia berkantong)
Marsupialia adalah Mammalia yang memiliki marsupium (kantong pada
dinding perut yang menutupi putting susu yang terdapat pada dinding perut).
Memiliki sepasang uterus dan sepasang vagina. Tidak berplasenta.
Perkembangan zigot di dalam uterus hanya sampai sebelum fetus ke
marsupium, menempel pada papila mammae dengan mulutnya, hingga selesai
perkembangannya Marsupium juga digunakan untuk perlindungan.
Contoh :
a. kuskus (Phalanger sp.)
b. kanguru (Macropus sp.)
c. wombat (Phascolomys sp.)
d. opossum (Didelphia marsupialis)
e. koala (Phascolarctus sp.)

11.

Proboscidea ( Mammalia berprobosis)
Probocidea mempunyai proboscis (modifikasi hidung menjadi belalai). dengan
dua lubang hidung. Probosis dapat untuk memegang. tubuh besar, kepala besar,
leher pendek, dan telinga lebar. Memiliki dua buah gigi seri atas yang tumbuh
memanjang di sebut gading; gading tidak berlapiskan email. Memiliki molar
12 buah yang belapiskan email dan berrfungsi mengunyah makanan. Kaki
lurus seperti tiang dan menapak pada jari-jari. Beat daban sekitar 300-350 Kg,
dapat mencapai umur 50 tahun. Hidup berkoloni.
Contoh :
a. gajah Afrika (Loxodonta cyclotis)
b. gajah Sumatera (Elephas maximum)
c. mammoth (Elephas primigenius); sudah punah

12.

Pinnipedia
Termasuk karnivor yang tidak terdapat di Indonesia.

gambar 1.42 anjing laut
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Contoh :
a. anjing laut (Phoca vitulina)
b. gajah laut (Mirounga sp.)
c. singa laut (Zalophus sp.)
13.

Pholidota (Mammalia bersisik, tak bergigi)
Umumnya tidak bergigi dan tidak memiliki
klavikula. tubuh dilindungi sisik dari zat tanduk
yang merupakan modifikasi dari rambut. bagian
ventral tubuh berambut. Makanannya antara lain
berupa semut,
anai-anai,
yang ditangkap
dengan lidah panjang yang dijulurkan. Ekor
dapat digunakan untuk berpegangan. Contohnya
adalah Trenggiling (Manis javanica).
gambar 1.43 trenggiling

14.

Perissodactyla (Mammalia berjari ganjil)
Telapak kaki berjari ganjil, dibungkus kuku dari zat tanduk. Tidak bertanduk.
Lambung sederhana, tidak memiliki kandung empedu.
Contoh :
a. kuda (Equus caballus)
b. zebra (Equus zebra)
c. keledai (Equus asinus)
d. badak bercula dua (Rhinoceros sumaterensis)
e. badak jawa bercula satu (Rhinoceros sondaicus)
f. tapir (Tapirus indicus), disebut juga tenuk atai sipan, hidup di Asia
tenggara.

15.

Artiodactyla (Mammalia berkuku genap)
Ordo ini digolongkan menjadi dua, yaitu ruminansia dan nonruminansia.
Ruminansia adalah mammalian memamah biak. Kaki panjang dan berjari
genap. Umumnya bertanduk dan tidak bertaring. Lambung terbagi atas 4 ruang
yaitu rumen (perut besar), reticulum (perut jala), omasum (perut kitab), dan
abomasum (perut masam).
Contoh :
a. sapi Eropa (Bos Taurus)
b. banteng (Bos sondaicus)
c. kerbau (Bos bubalus)
d. bison (Bison bison)
e. domba (Ovis musimon)
f. anoa Sulawesi (Bubalus depressicornis)
g. jerapah (Giraffa camelopardalis)
h. unta (Camellus dromedarius)
i. kijang (Cervus unicolor equinus)
j. kancil (Tragulus sp.)
Nonruminansia tidak memamah biak, lambung tidak terbagi empat ruang,
bertaring; tidak bertanduk.
Contoh :
a. kuda nil (Hippopotamus amphibious)
b. babi Eropa (Sus scofa)
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16.

Primata
Pada umumnya setiap melahirkan hanya satu anak. Tangan dan kaki berjari
lima, berkuku, dan dapat untuk memegang.
Contoh :
a. Kera Amerika (Cebus sp.)
b. Kukang (Nycticebus coucang)
c. kera hantu (Tarsius sp.)
d. lutung (Presbytis sp.)
e. orang tua (Pongo satyrus)
f. Manusia (Homo sapiens)

Peranan Mammalia bagi Kehidupan Manusia
1. Sumber protein hewani, misalnya daging sapi, kelinci, kambing.
2. Diambil susunya, misalnya susu sapi, kambing, kuda.
3. sebagai bahan pakaian dari kulit yang disamak atau dari rambutnya, misalnya
lembu, kambing, paus, domba, rubah, berang-berang, kelinci.
4. sumber bahan bakar, misalnya minyak dari lemak paus dan anjing laut.
5. Untuk transportasi, misalnya kuda, unta, keledai, gajah, kerbau, lembu.
6. Dilatih untuk penjaga rumah, misalnya anjing, kucing, kera.
7. Untuk berburu serta memetik buah kelapa, misalnya anjing dan kera.
8. Membantu polisi dalam penyelidikan kasus kriminalitas, misalnya anjing pelacak.
9. Untuk pertunjukan, misalnya sepak bola gajah, permainan matador banteng, atraksi
lumba-lumba, dan lutung.
10. Di bidang sains digunakan sebagai bahan praktikum dan penelitian bagi pelajar,
misalnya kelinci dan tikus.
11. Memberantas nyamuk, misalnya kelelawar dan mencit.
12. Untuk kerajinan tangan da tulang, tanduk, dan kulit.
Beberapa Mammalia juga merugikan kita, karena memangsa ternak, memakan buahbuahan, dan menjadi perantara penyebaran berbagai penyakit.
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KISI-KISI SOAL

Nama Sekolah
Kelas/Semester
Mata Pelajaran

: SMA BOPKRI 2 yogyakarta
: X/2
: Biologi

Kurikulum
Bentuk Soal
Penyusun

: KTSP
: Obyekti dan Uraian
: Peneliti

PRE - TEST
No
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Indikator

Pengetahuan
1

Menjelaskan ciri karakteristik hewan vertebrata secara umum.
Menjelaskan ciri-ciri anatomi berbagai hewan vertebrata
(meliputi : Pisces, Amphibi, Reptil, Aves dan Mamalia)
Menjelaskan ciri-ciri morfologi berbagai hewan vertebrata
3,5
(meliputi : Pisces, Amphibi, Reptil, Aves dan Mamalia)
Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata
berdasarkan cara termoregulasi (meliputi : Pisces, Amphibi,
6
Reptil, Aves dan Mamalia)
Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata
berdasarkan habitat (meliputi : Pisces, Amphibi, Reptil, Aves
dan Mamalia)
Menjelaskan ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh berbagai
hewan vertebrata (meliputi : Pisces, Amphibi, Reptil, Aves dan 11,14,17,18,20
Mamalia)
Menjelaskan peranan berbagai hewan vertebrata bagi kehidupan
manusia (meliputi : Pisces, Amphibi, Reptil, Aves dan Mamalia)

Nomor Soal
Pemahaman
Penerapan
2,9,15

Analisis
19

2,13

12

4,7,8,16
10

POST – TEST SIKLUS I
No

Indikator

1.

Menjelaskan ciri karakteristik hewan vertebrata secara umum.

Pengetahuan
1

Nomor Soal
Pemahaman
Penerapan

Analisis
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Indikator
2. (Menjelaskan ciri-ciri anatomi berbagai hewan vertebrata meliputi
: Pisces, Amphibi, dan Reptil).
3. Menjelaskan ciri-ciri morfologi berbagai hewan vertebrata
(meliputi: Pisces, Amphibi, dan Reptil).
4. Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata
berdasarkan cara termoregulasi (meliputi: Pisces, Amphibia, dan
Reptil).
5. Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata
berdasarkan habitat (meliputi: Pisces, Amphibi, dan Reptil).
6. Menjelaskan ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh berbagai
hewan vertebrata (meliputi: Pisces, Amphibi, dan Reptil).
7. Menjelaskan peranan berbagai hewan vertebrata bagi kehidupan
manusia (meliputi: Pisces, Amphibi, dan Reptil).

Pengetahuan

Pemahaman

6

4,5,7,10,13,19

2

16

9

15

Penerapan

Analisis

11

14
12

3,17,18,20
8

POST– TEST SIKLUS II
No

Indikator

1.

Menjelaskan ciri-ciri anatomi berbagai hewan vertebrata
(meliputi : Aves dan Mamalia)
Menjelaskan ciri-ciri morfologi berbagai hewan vertebrata
(meliputi : Aves dan Mamalia)
Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata
berdasarkan cara termoregulasi (meliputi : Aves dan Mamalia)
Menjelaskan pembagian super kelas dan kelas vertebrata
berdasarkan habitat (meliputi : Aves dan Mamalia)
Menjelaskan ciri-ciri macam-macam ordo serta contoh berbagai
hewan vertebrata (meliputi : Aves dan Mamalia)
Menjelaskan peranan berbagai hewan vertebrata bagi kehidupan
manusia (meliputi : Aves dan Mamalia)

2.
3.
4.
5.
6.

Pengetahuan

Nomor Soal
Pemahaman
Penerapan

Analisis

1,10,16,17
6,15
9

13,14

18
12

8

2,4,11,19,20

5
3,7
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Lampiran 8

KUNCI JAWABAN
A. Kunci Jawaban Pre-test
Soal Pilihan Ganda
1.
D
2.
C
3.
B
4.
A
5.
B
6.
D
7.
D
8.
A
9.
B
10. C

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C
A
A
C
C
A
E
C
A
C

B. Kunci Jawaban Post-test siklus I
Soal Pilihan Ganda
1.
A
11.
2.
B
12.
3.
A
13.
4.
D
14.
5.
D
15.
6.
A
16.
7.
B
17.
8.
D
18.
9.
A
19.
10. E
20.

A
D
C
B
A
A
D
B
D
C

C. Kunci Jawaban Postest siklus II
Soal Pilihan Ganda
1.
C
2.
D
3.
E
4.
C
5.
B
6.
C
7.
D
8.
A
9.
C
10. A

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C
E
A
C
A
B
C
A
C
B

D. Panduan Skor
Jika jawaban benar maka skor sama dengan 1
Jika jawaban salah atau tidak menjawab maka skor sama dengan 0
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Lampiran 9

PRE-TEST
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
: 1 X 45 Menit
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

Nama Siswa :………………………………
NIS
:………………………………

Nilai:

Petunjuk :
I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar!
1. Salah satu ciri-ciri umum vertebrata adalah, kecuali……………..
a. Mempunyai kolumna vertebralis
b. Mempunyai kranium dan endoskeleton
c. Kulit terdiri dari epidermis yang berlapis-lapis
d. Tubuh asimetris
e. Tubuh simetris
2. Perhatikan beberapa ciri vertebrata dibawah ini!
1). di sepanjang sisi tubuh terdapat titik perasa yang disebut gurat sisi
2). memiliki operculum (tutup insang).
3). memiliki gelembung renang dan alat keseimbangan.
pernyataaan di atas merupakan ciri-ciri super kelas……
a. Aves
b. Mamalia
c. Pisces
d. Amphibi
e. Reptil
3. Sisik pada ikan yang mempunyai lapisan dentin dan bentuknya belah ketupat
adalah tipe sisik ............
a. plakoid
b. ganoid
c. koloid
d. stenoid
e. sikloid
4. Contoh
hewan
amphibi
yang
memiliki
ciri
tidak
berkaki
adalah……………………
a. salamander cacing
b. katak
c. kodok
d. bangkong
e. Ranodon sp.
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5.

6.

7.

8.

Reptil memiliki ciri karakteristik kulit kering dan bersisik yang terbuat
dari………
a. silica
b. zat tanduk
c. kapur
d. kalsium
e. zat besi
Hewan-hewan berikut ini termasuk hewan yang homoioterm, kecuali .......
a. kuda
b. platipus
c. lumba-lumba
d. penyu
e. paus
Ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri berparuh, bertelur, mengeram, tubuh
berambut, tidak berdaun telinga dan memiliki kelenjar susu tanpa puting susu.
Hewan tersebut termasuk dalam kelompok…
a. Pisces
b. Aves
c. Insectivore
d. Monotremata
e. Reptilia purba.
Di bawah ini merupakan gambar beberapa unggas.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
Yang memliki ciri-ciri kaki berfungsi untuk mengais dan berlari pada ordo
Rosares (Galliformes) adalah gambar nomor………………….
a. (5)
b. (4)
c. (3)
d. (2)
e. (1)
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pada mamalia darah yang berasal dari paru-paru akan dialirkan
menuju………
a. atrium kiri – ventrikel kanan
b. atrium kiri – ventrikel kiri
c. atrium kanan – ventrikel kanan
d. atrium kanan – ventrikel kiri
e. atrium kiri – ventrikel kanan
Jenis amphibi yang racunnya diambil untuk digunakan sebagai penguat
denyut jantung adalah…………
a. Rana pipiens
b. Axolotl mexicanum
c. Bufo marinus
d. Ichthyophis glutinosus
e. Bufo boreas
Lamprey digolongkan ke dalam kelas Agnatha karena memiliki ciri-ciri…..
a. endoskeleton terdiri atas tulang sejati
b. kulit memiliki sisik
c. tidak berahang
d. bernafas dengan pneumatosista
e. jawaban benar semua
Amphibia dikatakan sebagai hewan vertebrata yang hidup di dua alam,
karena……………
a. Dapat hidup di air dan di darat sama baiknya
b. Mengalami dua fase dengan hidup di darat dan di air.
c. Akan hidup di air pada musim hujan dan hidup di darat pada musim
kemarau.
d. Hidup di air laut tetapi akan pindah ke air tawar pada saat bertelur.
e. Bernapas dengan insang tetapi dapat hidup di darat.
Hewan vertebrata yang bernapas dengan bantuan kulitnya adalah…..
a. katak
b. ular
c. buaya
d. kura-kura
e. kadal
Di bawah ini ada beberapa jenis ikan :
1). Ikan mas
2). Ikan gurami
3). Ikan pari.
4). Ikan mujair
5). Ikan hiu
Manakah dari kelompok ikan tersebut di atas yang mempunyai kelas yang
sama adalah…………….
a. 1 – 2 – 3
b. 2 – 3 – 4
c. 1 – 2 – 4
d. 2 – 3 – 5
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e. 1 – 2 – 5
15. Perhatikan gambar kura-kura di bawah ini!

16.

17.

18.

19.

yang menunjukkan bagian jantung dan paru-paru secara berturut-turut adalah
gambar nomor…………..
a. 1 dan 7
b. 7 dan 5
c. 3 dan 4
d. 4 dan 5
e. 3 dan 5
Hewan dengan ciri-ciri telapak kaki berjari ganjil dan dibungkus kuku dari zat
tanduk. Hewan tersebut termasuk ke dalam ordo ….
a. perissodactyla
b. artiodactyla
c. chiroptera
d. rodentia
e. cetacea
Di bawah ini yang merupakan hewan dari ordo Marsupialia adalah, kecuali….
a. kuskus
b. kangguru
c. wombat
d. koala
e. Tasmania
Jenis burung di bawah ini yang termasuk dalam satu ordo adalah…………..
a. merpati, perkutut, deruk
b. merpati, burung gereja, deruk
c. burung gereja, kenari, cendrawasih
d. cendrawasih, perkutut, deruk.
e. merpati, perkutut, burung gereja
Bisa yang dikeluarkan ular dapat menjadi racun di dalam tubuh kita karena…
a. protein yang dikeluarkan ular merupakan protein asing bagi tubuh.
b. protein yang dikeluarkan ular merupakan protein yang sama dengan
tubuh.
c. protein yang dikeluarkan ular dapat mengencerkan darah di dalam tubuh
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d. protein yang dikeluarkan ular dapat menghancurkan jaringan tubuh
e. jawaban semua benar.
20. Chiroptera merupakan mamalia bersayap tangan. jenis hewan yang termasuk
di dalam ordo Chiroptera adalah, kecuali…………..
a. kalong pemakan buah
b. kelelawar
c. kubung
d. kelelawar vampire
e. jawaban semua benar
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Lampiran 10

POST-TEST SIKLUS I
Satuan Pendidikan
: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran
: Biologi
Kelas/ Semester
:X/2
Alokasi Waktu
: 1 X 45 Menit
Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
Kompetensi Dasar
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.
Nama Siswa :………………………………
NIS
:………………………………

Nilai:

Petunjuk :
I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar!
1. Berikut ini yang merupakan ciri hewan vertebrata adalah….
a. Mempunyai kolumna vertebralis
b. Mempunyai silia dan flagel
c. Kulit terdiri dari epidermis yang hanya terdiri dari satu lapis
d. Tubuh asimetris
e. merupakan hewan tripoblastik
2. Perhatikan gambar berikut ini!

3.

Gambar di atas merupakan sisik ikan tipe…………
a. plakoid
b. sikloid
c. stenoid
d. ganoid
e. koloid
Pada mata katak terdapat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata
pada saat berada di air yang disebut……
a. membran niktitans (selaput tidur)
b. operculum
c. Pluma
d. foramen panizzae
e. saccus vocalis
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Perhatikan gambar di bawah ini!

Menurut gambar di atas yang menunjukkan panah nomor 4 adalah
organ……
a. Lambung
b. Empedu
c. Usus besar
d. Ginjal
e. Kantung air seni
Sistem pencernaan pada reptil adalah……..
a. Mulut – esofagus – faring – lambung – usus halus – usus besar – anus
b. Mulut – esofagus – faring – lambung – usus besar – usus halus – anus
c. Mulut – esofagus –– lambung – faring – usus halus – usus besar –anus
d. Mulut – faring – esofagus – lambung – usus halus – usus besar anus
e. Mulut – esofagus – faring – usus halus – lambung – usus besar – anus
Amphibi memiliki beberapa ruang jantung yaitu………..
a. dua serambi dan satu bilik
b. satu serambi dan dua bilik
c. dua serambi dan dua bilik
d. satu serambi dan satu bilik
e. tiga serambi dan satu bilik
Pada ikan terdapat organ yang berfungsi sebagai alat hidrotatis dan alat
bantu pernapasan yang disebut………
a. operculum
b. gelembung renang
c. pneumatosista
d. pronefron
e. mesonefron
Racun amphibi biasanya dimanfaatkan dalam bidang kedokteran sebagai...
a. penahan rasa sakit
b. obat diare
c. antibiotik
d. penguat denyut jantung
e. menyembuhkan luka bakar
Di bawah ini yang merupakan hewan poikiloterm adalah……………
a. ular laut
b. sapi laut
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c. anjing laut
d. kuda nil
e. lumba-lumba
Darah pada Pisces dan Amphibi beredar ke seluruh tubuh melalui
pembuluh, sehingga keduanya digolongkan ke dalam sistem peredaran
darah……………..
a. terbuka
b. terbuka-tertutup
c. tunggal
d. ganda
e. tertutup
Reptil beradaptasi di lingkungannya dengan cara……………
a. mengurangi penguapan dengan kulitnya yang tebal
b. berendam di dalam air agar suhu tubuhnya menurun
c. berlindung di bawah pohon agar kulitnya yang tebal bisa mengurangi
penguapan.
d. berjemur di bawah panas matahari
e. menutup pori-pori kulitnya yang tebal agar mengurangi penguapan.
Berikut ini contoh hewan dari ordo Chelonia adalah………
a. kadal
b. buaya
c. iguana
d. penyu
e. salamander
Operculum pada ikan berfungsi sebagai…
a. alat bantu pernapasan
b. alat indra
c. penutup insang
d. alat reproduksi
e. hormon reproduksi
Untuk menyesuaikan tekanan osmosis tubuhnya ikan yang hidup di
lingkungan air laut :
a. banyak minum
b. banyak minum dan mengeluarkan sedikit urine
c. mengabsorbsi garam melalui insangnya
d. mempunyai kadar ureum tinggi dalam darahnya
e. tekanan osmotik sel lebih besar dibanding lingkungannya
Pisces, amphibi dan reptile digolongkan ke dalam hewan poikiloterm
karena…………..
a. suhu tubuh tidak tetap dan terpengaruh pada suhu lingkungannya.
b. suhu tubuh tetap dan tidak terpengaruh pada suhu lingkungannya.
c. suhu tubuh berubah jika cuaca dingin
d. suhu tubuh berubah jika cuaca panas.
e. tidak mampu menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungannya.
Ditemukan hewan dengan ciri-ciri berikut:
1). melata
2). tubuh ditutupi sisik dari zat tanduk
3). merupakan hewan poikioterm
4). bernapas dengan paru-paru.
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17.

18.

19.

20.

Hewan dengan ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam kelas…….
a. reptil
b. mamalia
c. aves
d. amphibi
e. pisces
Reptilia yang pada umumnya tidak berkaki, lidah bercabang dua, dan
terdapat kelenjar parotis untuk menghasilkan racun adalah hewan dari
ordo…………….
a. Squamata
b. Crocodilia
c. Lacertilia
d. Ophidia
e. Rynchocephalia
Hewan Vertebrata yang tetap bernapas dengan menggunakan paru-paru
meskipun hidup di air adalah…………
a. ikan lele
b. buaya
c. katak
d. bancet
e. salamander
Ikan hiu berbeda dengan ikan mujair. Perbedaan keduanya sehingga
dimasukkan dalam kelas yang berbeda adalah ...
a. Tipe alat pernapasannya
b. Cara bereproduksinya
c. Cara memperoleh makanan
d. Tipe rangka tubuhnya
e. Sistem peredaran darah
Ditemukan hewan dengan ciri-ciri berikut:
1). tubuh terdiri atas kepala, badan, ekor
2). kaki sama besar.
3). bentuk larva sama dengan dewasa
4). larva bernapas dengan insang
5). dewasa bernapas dengan paru-paru.
Hewan dengan ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam ordo ………
a. anura
b. apoda
c. urodela
d. ariela
e. panula
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Lampiran 11

POST-TEST SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
: Biologi
:X/2
: 1 X 45 Menit
: 3. Memahami manfaat Keanekaragaman hayati
: 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia Hewan
dan peranannya bagi kehidupan.

Nama Siswa :………………………………
NIS

Nilai:

:………………………………

Petunjuk :
I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar!
1. Pada aves terdapat organ yang berfungsi untuk mencegah kedinginan, memperkeras
suara, dan mengatur massa jenis badan. Organ tersebut adalah………………
a. membrane niktitans
b. kelenjar tiroid
c. kantong udara
d. tembolok
e. mesentrium
2. Salah satu contoh burung dari Ordo Coraciiformes yang merupakan burung pemakan
ikan dan udang adalah……
a. Merpati
b. tekukur
c. blekok
d. raja udang
e. flaminggo
3. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menggunakan susu hewan untuk
pengganti ASI. susu yang diambil tersebut merupakan susu yang di ambil dari hewan
kelas Mamalia. hewan ini di golongkan ke dalam golongan hewan…………….
a. nonruminansia
b. masupialia
c. primata
d. prosbocidea
e. ruminansia
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4.

Di bawah ini merupakan gambar beberapa hewan vertebrata.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
Dari gambar di atas yang termasuk ke dalam ordo Chiroptera adalah gambar nomor
……..
a.
(1)
b.
(2)
c.
(3)
d.
(4)
e.
(5)
5. Salah satu contoh Mammalia bertelur dan disebut juga hewan peralihan Aves dan
Mammalia adalah……
a. tikus pohon
b. platypus
c. sapi laut
d. hamster
e. kelelawar
6. Perhatikan gambar bulu aves di bawah ini

7.

Tipe bulu aves di atas merupakan bulu tipe…………..
a.
pluma
b.
plumala
c.
filopluma
d.
plumula
e.
filoma
Salah satu produk yang dihasilkan dari bulu aves adalah shuttle cock untuk bulu
tangkis. untuk membuat shuttle cock menggunakan bulu aves tipe……
a. pluma
b. filopluma
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c. plumala
d. plumula
e. filoma
8. singa laut dan anjing laut memiliki habitat di perairan laut digolongkan ke dalam
kelas mamalia, karena………….
a. memiliki persamaan ciri dengan kelas mamalia
b. memiliki persamaan habitat dengan kelas mamalia
c. memiliki perbedaan ciri dengan kelas mamalia
d. memiliki persamaan tulang rangka dengan kelas mamalia
e. memiliki perbedaan tulang rangka dengan kelas mamalia
9. Berikut ini persamaan Aves dan Mammalia adalah…………
a. permukaan tubuh ditutupi oleh bulu
b. kaki bersisik
c. bersifat homoioterm
d. perkembangan embiro di dalam tubuh
e. lubang ekskresi dan reproduksi menyatu
10. Perhatikan gambar di bawah ini !

Berdasarkan gambar di atas gambar nomor 1 menunjukkan organ…………….
a. tembolok
b. hati
c. jantung
d. paru-paru
e. esophagus
11. Ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri mempunyai modifikasi hidung menjadi
belalai, tubuh besar, kepala besar, leher pendek dan telinga lebar. Hewan tersebut
termasuk dalam kelompok…
a. Pinnipedia
b. Pholidota
c. Proboscidea
d. Artiodactyla
e. Perissodactyla
12. Berikut ini adalah hewan mamalia yang hidup di perairan laut adalah,
kecuali……….
a. paus
b. pesut
c. lumba-lumba
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

d. anjing laut
e. kuda laut
Ratites adalah ordo burung yang tak dapat terbang. contoh hewan dari ordo tersebut
adalah…………..
a. burung unta
b. flamingo
c. ayam
d. angsa
e. entok
Trenggiling (manis javanica ) termasuk hewan yang dilindungi. Hewan ini termasuk
kelompok ordo ….
a. Rosares
b. Dermoptera
c. Pholidota
d. marsupialia
e. casuariformes
Otot dada kecil (muskulus pektoralis minor) pada aves berguna untuk
membantu……
a. gerak terbang
b. fungsi pita suara
c. kemudi pada saat terbang
d. memperkuat pernapasan
e. memudahkan saat inspirasi
Pada saat terbang inspirasi dan ekspirasi di bantu dengan organ….
a. paru-paru
b. kantong udara
c. paru-paru dan kantong udara
d. tembolok dan kantong udara
e. tembolok dan paru-paru
Sistem reproduksi pada Aves dan Mamalia adalah…………….
a. kelamin terpisah, fertilisasi eksternal
b. hermafrodit, fertilisasi internal
c. kelamin terpisah, fertilisasi internal
d. hermafrodit, fertilisai eksternal
e. kelamin terpisah, fertilisai internal dan eksternal
Aves dan Mamalia adalah hewan yang digolongkan ke dalam hewan homoioterm
yaitu………….
a. memiliki suhu tubuh tetap dan tidak terpengaruh terhadap suhu di
lingkungannya.
b. memiliki suhu tubuh tidak tetap dan terpengaruh terhadap suhu di
lingkungannya.
c. merupakan hewan berdarah dingin yang memiliki suhu tubuh tetap
d. merupakan hewan berdarah dingin yang memiliki suhu tubuh tidak tetap
e. merupakan hewan berdarah panas yang memiliki suhu tubuh tidak tetap
Jenis burung di bawah ini yang termasuk dalam satu ordo adalah……………
a. burung unta, flamingo, dan entok
b. burung unta, ayam buras, flamingo
c. ayam buras, kalkun, dan merak
d. ayam buras, kalkun dan entok
e. burung unta, flaminggi, merak
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20. manusia digolongkan ke dalam kelas mamalia. Dalam klasifikasinya manusia
dimasukkan ke dalam ordo………………..
a. Marsupialia
b. Primata
c. Pinnepedia
d. Monotremata
e. Pramata

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
153

Lampiran 12

KUISIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA
SEBELUM TINDAKAN
Petunjuk
1. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan diri anda
2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai.

Keterangan Pilihan jawaban:
STS

= sangat tidak setuju

TS

= tidak setuju

S

= setuju

SS

= sangat setuju

Nama :…………………………
NIS

:…………………………

No.

Pernyataan

1.

Saya bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran biologi

2

Materi biologi sangat sulit dipahami sehingga membuat
saya merasa malas belajar.

3

Menyelesaikan pembelajaran biologi dengan berhasil
sangat penting bagi saya

4

Jika nilai biologi saya buruk atau tidak sesuai harapan saya
menambahkan waktu belajar untuk memperbaikinya.

5

Saya merasa bahagia berhasil menyelesaikan tugas
ataupun ulangan.

6

Saya tidak memperhatikan ketika pembelajaran biologi
berlangsung

7

Saya aktif bertanya tanpa disuruh oleh teman ataupun guru
pada saat pembelajaran biologi.

8

Saya sangat senang dengan pembelajaran biologi sehingga
membuat saya ingin mengetahui lebih lanjut materi
biologi.

9

Saya termotivasi untuk memfasilitasi diri dengan jalan
banyak mencari sumber belajar untuk belajar biologi.

STS

TS

S

SS
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No.

Pernyataan

10

Saya sering tidak mengerjakan tugas biologi yang
diberikan guru.

11

Pembelajaran biologi sama sekali tidak merangsang rasa
ingin tahu saya terhadap materi.

12

Ketika di awal saya merasa tidak yakin saya bisa
memahami pembelajaran biologi yang saya ikuti.

13

Setelah mengikuti pembelajaran biologi saya tidak yakin
dapat lulus tes.

14

Saya merasa senang dengan pembelajaran biologi yang
saya ikuti

15

Materi pembelajaran biologi sangat menarik perhatian
saya.

16

Saya merasa bosan dengan pembelajaran biologi.

17

Kalimat umpan balik setelah latihan, atau komentarkomentar lain pada pembelajaran biologi, membuat saya
merasa mendapat penghargaan bagi upaya saya.

18

Saya merasa tidak ada tanggapan yang positif ketika saya
bertanya maupun menjawab suatu pertanyaan pada saat
diskusi.

19

Terkadang suasana kelas pada saat pembelajaran biologi
membuat perhatian saya terpecah dengan materi.

20

Seluruh kegiatan dlam kelas membuat saya menjadi tidak
konsentrasi dengan pembelajaran.

STS

TS

S

SS
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Lampiran 13

KUISIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA
SETELAH TINDAKAN
Petunjuk
1. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan diri anda
2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai.

Keterangan Pilihan jawaban:
STS

= sangat tidak setuju

TS

= tidak setuju

S

= setuju

SS

= sangat setuju

Nama :…………………………….
NIS

:…………………………….

No.
1.

Pernyataan
Saya bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran biologi
dengan observasi

2

Materi biologi sangat sulit dipahami dengan observasi
sehingga membuat saya merasa malas belajar.

3

Menyelesaikan tugas LKS dengan berhasil pada kegiatan
observasi sangat penting bagi saya.

4

Jika nilai biologi saya buruk atau tidak sesuai harapan saya
berusaha semaksimal mungkin mendalami materi dari
kegiatan observasi.

5

Saya merasa bahagia berhasil menyelesaikan pertanyaan
dalam LKS ketika Observasi.

6

Saya tidak bekerja dalam kelompok ketika kegiatan
observasi dilakukan

7

Saya aktif bertanya tanpa disuruh oleh teman ataupun guru
pada saat kegiatan observasi.

8

Saya sangat senang belajar biologi dengan kegiatan
observasi sehingga membuat saya ingin mengetahui lebih
lanjut materi biologi.

STS

TS

S

SS
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No.
9

Pernyataan

STS

Dengan kegiatan observasi Saya termotivasi untuk
memfasilitasi diri dengan jalan banyak mencari sumber
belajar untuk belajar biologi.

10

Saya sering tidak mengerjakan LKS yang diberikan guru
pada saat observasi.

11

Kegiatan observasi sama sekali tidak merangsang rasa
ingin tahu saya terhadap materi.

12

Ketika di awal saya merasa tidak yakin saya bisa
memahami

pembelajaran

biologi

dengan

kegiatan

observasi.
13

Setelah mengikuti pembelajaran biologi dengan kegiatan
observasi saya tidak yakin dapat lulus tes.

14

Saya merasa senang dengan kegiatan observasi yang saya
ikuti

15

Materi pembelajaran biologi degan kegiatan observasi
sangat menarik perhatian saya

16

Saya

merasa

bosan

dengan

pembelajaran

biologi

menggunakan kegiatan observasi
17

Kalimat umpan balik setelah latihan, atau komentarkomentar lain pada kegiatan observasi, membuat saya
merasa mendapat penghargaan bagi upaya saya.

18

Saya merasa tidak ada tanggapan yang positif ketika saya
bertanya maupun menjawab suatu pertanyaan pada saat
oberservasi.

19

Terkadang suasana kelas pada saat kegiatan observasi
membuat perhatian saya terganggu.

20

Seluruh kegiatan
membuat

saya

pembelajaran.

dalam kelas pada saat observasi
menjadi

tidak

konsentrasi

dengan

TS

S

SS
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LEMBAR OBSERVASI PSIKOMOTORIK SISWA
SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA
SIKLUS I

Hari, tanggal

:…………………………………….

Observer

:……………………………………..

Kelompok

:……………………………………..

Petunjuk :
1.

Amatilah kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di dalam kelompoknya!

2.

Lingkarilah salah satu dari pilihan skor yang ada di dalam table sesuai dengan kondisi yang
anda amati!

No

Ranah Psikomotor

Skor

1.

Siswa terampil dalam membedah hewan-hewan vertebrata

1

2

3

4

2.

Siswa terampil dalam menggunakan alat dan bahan praktikum

1

2

3

4

3.

Siswa membuat gambar bagian-bagian anatomi hewan vertebrata

1

2

3

4

4.

Siswa membuat gambar bagian-bagian morfologi hewan vertebrata

1

2

3

4

5.

Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat mempresentasikan 1

2

3

4

hasil diskusi.

Keterangan skor :
Skor

Keterangan

1

Tidak optimal

2

Kurang optimal

3

Optimal

4

Sangat optimal

Observer

(……………………..…….)
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Lampiran 15

LEMBAR OBSERVASI PSIKOMOTORIK SISWA
SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA
SIKLUS II
Hari, tanggal

:……………………………………..

Observer

:……………………………………..

Kelompok

:……………………………………..

Petunjuk :
3.

Amatilah kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di dalam kelompoknya!

4.

Lingkarilah salah satu dari pilihan skor yang ada di dalam table sesuai dengan kondisi yang
anda amati!

No

Ranah Psikomotor

Skor

1.

Siswa terampil dalam membedah hewan-hewan vertebrata

1

2

3

4

2.

Siswa terampil dalam menggunakan alat dan bahan praktikum

1

2

3

4

3.

Siswa membuat gambar bagian-bagian anatomi hewan vertebrata

1

2

3

4

4.

Siswa membuat gambar bagian-bagian morfologi hewan vertebrata

1

2

3

4

5.

Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat mempresentasikan 1

2

3

4

hasil diskusi.

Keterangan skor :
Skor

Keterangan

1

Tidak optimal

2

Kurang optimal

3

Optimal

4

Sangat optimal

Observer

(……………………..…….)
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Lampiran 16

DAFTAR NILAI ASPEK KOGNITIF
Siswa ke -

Nilai Pre-test

Post-test siklus I

Post-test siklus II

1

75

75

85

2

70

80

70

3

60

60

70

4

75

75

80

5

55

75

80

6

60

60

65

7

60

60

55

8

60

70

70

9

65

65

65

10

55

80

75

11

55

60

70

12

70

65

70

13

70

70

90

14

65

75

85

15

65

70

65

16

70

65

65

Jumlah

1030

1105

1160

Rata-rata

64.375

69.0625

72.5

KKM %

12.50%

37.50%

37.50%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
160

Lampiran 17

DAFTAR NILAI MOTIVASI SEBELUM TINDAKAN
Siswa ke-

Skor

Nilai Skor %

Keterangan

1

58

72.5

Tinggi

2

62

77.5

Sangat tinggi

3

58

72.5

Tinggi

4

60

75

Sangat tinggi

5

55

68.75

Tinggi

6

57

71.25

Tinggi

7

54

67.5

Tinggi

8

57

71.25

Tinggi

9

70

87.5

Sangat tinggi

10

59

73.75

Tinggi

11

53

66.25

Tinggi

12

61

76.25

Sangat tinggi

13

59

73.75

Tinggi

14

54

67.5

Tinggi

15

57

71.25

Tinggi

16

54

67.5

Tinggi

Jumlah

928

1160

-

Rata-rata

58

72.5

Tinggi

tinggi

4

25

-

Tinggi

12

75

-

Sedang

-

0

-

Sangat
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Lampiran 18

DAFTAR NILAI OBSERVASI ASPEK PSIKOMOTOR SIKLUS I & II
Siklus I

Siklus II

Kelompok

Skor

%

Keterangan

Kelompok

Skor

%

Ket

1

13

65

Sedang

1

18

90

Tinggi

2

15

75

Tinggi

2

17

85

Tinggi

3

14

70

Tinggi

3

19

95

Tinggi

4

15

75

Tinggi

4

18

90

Tinggi

-

-

-

-

5

18

90

Tinggi

Jumlah

57

285

-

-

90

450

-

Tinggi

-

18

90

Tinggi

Rata-rata

14.25 71.25
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DAFTAR NILAI MOTIVASI SETELAH TINDAKAN
Siswa ke-

Skor

Nilai Skor %

Keterangan

1

57

71.25

Tinggi

2

70

87.5

Sangat tinggi

3

65

81.25

Sangat tinggi

4

59

73.75

Tinggi

5

58

72.5

Tinggi

6

59

73.25

Tinggi

7

65

81.25

Sangat tinggi

8

70

87.25

Sangat tinggi

9

66

82.5

Sangat tinggi

10

56

70

Tinggi

11

60

75

Sangat tinggi

12

65

81.25

Sangat tinggi

13

65

81.25

Sangat tinggi

14

57

71.25

Tinggi

15

57

71.25

Tinggi

16

66

66

Tinggi

Jumlah

995

1226.5

-

Rata-rata

62.19

76.66

Sangat tinggi

Sangat tinggi

8

50

-

Tinggi

8

50

-

Sedang

-

0

-

Rendah

-

0

-
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