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ABSTRAK
PENERAPAN PERMAINAN EDUKATIF ULAR TANGGA DALAM
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PADA MATERI
AVERTEBRATA KELAS X SMA TIGA MARET YOGYAKARTA
Helena Tri Saktiningsih
Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini dilakukan di SMA Tiga Maret Yogyakarta. Berdasarkan
hasil wawancara dengan guru biologi, motivasi dan hasil belajar siswa kelas
XA SMA Tiga Maret Yogyakarta pada materi Avertebrata rendah dengan
dibuktikan hasil belajar siswa aspek kognitif hanya 30% yang mencapai
KKM. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa kelas XA SMA Tiga Maret Yogyakarta dengan menerapkan permainan
edukatif ular tangga pada materi Avertebrata.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus
terdiri dari dua kali pertemuan. Pada setiap siklus dalam penelitian ini terdiri
dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi.
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XA SMA Tiga Maret
Yogyakarta yang terdiri dari 21 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu secara
tes dan non tes. Tes terdiri dari postest sedangkan non tes terdiri dari kuisioner
motivasi siswa dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis
kuantitatif yaitu dengan perhitungan data yang telah diperoleh dan kualitatif
yaitu dengan mendiskripsikan hasil perhitungan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami
peningkatan dari rata-rata nilai 72,61 dengan ketuntasan 52,38% menjadi
77,14 dengan ketuntasan 76,19%. Motivasi belajar siswa yang semula 69,52%
meningkat menjadi 77,57% yang masuk dalam kategori baik.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan permainan
edukatif ular tangga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
kelas XA SMA Tiga Maret Yogyakarta pada materi Avertebrata.
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Hasil Belajar, Permainan Ular Tangga,
Materi Avertebrata
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL GAME SNAKES AND
LADDERS IN INCREASING MOTIVATION AND LEARNING RESULT IN
INVERTEBRATE MATERIAL ON THE X GRADE STUDENTS OF SMA TIGA
MARET YOGYAKARTA

Helena Tri Saktiningsih
Biology Education
Sanata Dharma University
This research was conducted in SMA Tiga Maret Yogyakarta. Based on
interviews with teachers of biology, motivation and learning outcomes of XA
student of SMA Tiga Maret Yogyakarta at low Invertebrates materials with
proven results of student learning cognitive aspects of only 30%, which
reached KKM. The aim of this study was to increase the motivation and
learning result of XA students of SMA Tiga Maret Yogyakarta by
implementing the educational game snakes and ladders in the invertebrate
material.
The study in this class was done in two cycles; every cycle consisted of
two meetings. In every cycle of this study there were designing phase,
implementation of action, observation, evaluation and reflection. The subject
of this study consisted of 21 students. The data gathering technique was using
test and non-test. The test consisted of posttest meanwhile the non-test
consisted of motivation questionnaire and observation. Data analysis was
performed with quantitative analysis, namely the calculation of the data that
has been obtained and the qualitative is to describe the results of the
calculation.
The result of the study showed that the mean of students‟ learning result
increased from mean 72, 61 with 52, 38% completeness became 77, 14 with
76, 19% completeness. The students‟ motivation which was 69, 52% then
increased to 77, 57% which included in good category.
The conclusion of the study was the implementation of education game
snake and ladder could increase the motivation and learning result of the
students from XA grade in SMATiga Maret Yogyakarta.
Keywords: Learning motivation, learning result, snake and ladder game,
invertebrate material.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting karena memiliki
tujuan untuk mencerdaskan anak didik. Pendidikan dapat dimulai dari tingkat
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah
Menengah Atas (SMA). Mutu pendidikan dapat diukur dari aspek proses dalam
suatu pembelajaran, dan hasil dari pembelajaran tersebut. Dalam suatu proses
pembelajaran sangat dibutuhkan metode dan cara mengajar yang bervariasi dan
menyenangkan bagi peserta didik, sehingga dapat menarik perhatian dan
meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar peserta didik dapat dilihat dari nilai
ulangan atau tugas yang diberikan oleh guru yang merupakan hasil yang
diperoleh setelah melalui proses belajar.
Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator
bagi peserta didik. Peran guru sebagai motivator adalah memberi motivasi
kepada siswa agar melakukan kegiatan belajar dengan kehendak sendiri sesuai
dengan tujuan belajar yang akan dicapai, sedangkan guru sebagai fasilitator
adalah memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan mengembangkan potensi
yang dimiliki siswa. Guru sebagai pendidik harus bertanggung jawab terhadap
hasil belajar siswa dan pengetahuan siswa terkait dengan materi yang telah
dipelajari.

1
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Dalam dunia pendidikan, kenyataannya masih banyak permasalahan
yang terjadi terkait dengan rendahnya hasil belajar dan motivasi siswa. Hal yang
sama juga terjadi pada mata pelajaran biologi di SMA Tiga Maret Yogyakarta.
Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi, permasalahan yang
muncul adalah rendahnya hasil belajar siswa pada materi biologi avertebrata dan
motivasi siswa selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut
dibuktikan dengan hasil ulangan siswa sebanyak 30% yang mencapai nilai KKM
(75) sedangkan 70% nilainya di bawah KKM. Pada proses pembelajaran yang
digunakan sebagian besar masih menggunakan metode ceramah dan
menggunakan gambar.
Selain permasalahan pada hasil belajar, permasalahan juga terjadi pada
motivasi siswa selama proses pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan guru
biologi, rendahnya motivasi siswa terlihat saat proses belajar di kelas. Siswa
yang terlihat aktif dan bersemangat dalam belajar hanya beberapa saja. Namun
sebagian yang lain cenderung kurang antusias dalam belajar. Selain itu, jika ada
diskusi, siswa kurang dalam bekerjasama sehinggga siswa mengandalkan siswa
lain yang lebih pintar. Keaktifan siswa juga kurang saat guru mengajar di kelas,
siswa kurang mampu dalam mengemukakan ide atau pendapat yang terkait
dengan materi pelajaran.
Dari permasalahan tersebut, diperlukan adanya tindakan yang tepat untuk
mengatasinya. Perbaikan ini bertujuan dalam meningkatkan hasil belajar dan
motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran
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biologi di SMA Tiga Maret Yogyakarta. Dengan demikian perlu adanya
penelitian tindakan kelas dalam mendukung peningkatan kualitas tersebut.
Pembelajaran kooperatif merupakan aktifitas belajar kelompok dan setiap
anggota kelompok bertanggungjawab atas kelompoknya. Salah satu upaya untuk
meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa yaitu dengan penggunaan strategi
permainan edukatif ular tangga. Penggunaan strategi permainan edukatif ular
tangga dapat menjadikan siswa lebih termotivasi dalam belajar terutama
kerjasama dengan kelompok. Pembelajaran dengan permainan edukatif ular
tangga merupakan salah satu pembelajaran aktif dan menarik bagi siswa. Siswa
dibagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok akan mendapatkan giliran
untuk memainkan ular tangga dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Dalam
permainan ini saat proses tanya jawab dimulai, apabila kelompok tidak dapat
menjawab pertanyaan yang diberikan maka dilempar ke kelompok lain.
Permainan edukatif ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi antar
kelompok dan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengambil penelitian
tindakan kelas dengan judul “Penggunaan Permainan Edukatif Ular Tangga
untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar pada Materi Avertebrata Kelas
X SMA Tiga Maret Yogyakarta”.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah penerapan permainan edukatif ular tangga dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar pada materi avertebrata kelas X SMA Tiga Maret
Yogyakarta?
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2. Apakah penerapan permainan edukatif ular tangga dapat meningkatkan hasil
belajar pada materi avertebrata kelas X SMA Tiga Maret Yogyakarta?
C. Batasan Masalah
Supaya masalah yang diteliti tidak meluas, maka perlu adanya batasan
masalah yang menjadi fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Subjek penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XA SMA Tiga Maret Yogyakarta
tahun pelajaran 2014/2015.
2. Motivasi
Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan kemauan
siswa secara positif dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Tindakan
yang dimaksud adalah mengikuti proses pembelajaran dengan baik, keaktifan
siswa dalam diskusi kelompok, mengerjakan LKS atau tugas yang telah
diberikan dan mencari referensi lain terkait materi yang dipelajari untuk
mendukung dalam belajar. Aspek yang diamati meliputi aspek intrinsik yang
meliputi perasaan senang, kemauan, kecerdasan dan aspek ekstrinsik siswa.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa
dalam aspek kognitif yang dilihat dari hasil postest dan afektif siswa yang
meliputi minat, interaksi dan kepribadian diketahui dari hasil observasi.
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4. Permainan Edukatif Ular Tangga
Permainan edukatif ular tangga yang dimainkan oleh beberapa kelompok.
Dalam permainan terdapat pertanyaan terkait dengan materi avertebrata dan
peraturan bermain. Perlengkapan dalam bermain adalah gambar ular tangga
dengan ukuran 1,5 m x 2 m dan dadu dalam bentuk kubus ukuran 15 x 15 x
15 (cm).
5. Materi Pokok
Materi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah materi avertebrata kelas
X semester II. Materi tersebut pada kompetensi 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri
filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi kehidupan. Materi pokok yang
ditekankan pada penelitian ini adalah ciri-ciri dan peranan avertebrata filum
porifera, coelenterata, platyhelmintes, dan nemathelmintes. Kurikulum yang
digunakan adalah kurikulum 2006.
D. Tujuan Penelitian
1. Meningkatkan motivasi siswa dengan menerapkan permainan edukatif ular
tangga pada materi Avertebrata di kelas X SMA TIGA MARET Yogyakarta
tahun ajaran 2014/2015.
2. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan permainan edukatif
ular tangga pada materi Avertebrata di kelas X SMA TIGA MARET
Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015.
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E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :
1. Bagi Peneliti
 Mengembangkan dan menerapkan teori yang sudah diterima selama belajar di
perkuliahan
 Meningkatkan pemahaman terkait pendidikan yang ada di sekolah
 Menambah pengalaman dalam merencanakan suatu metode menarik dan
memotivasi siswa dalam pembelajaran di kelas
2. Bagi Guru
 Meningkatkan

keprofesionalan

guru

dalam

mengembangkan

model

pembelajaran kooperatif
 Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas
3. Bagi Siswa
 Membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar dalam
proses pembelajaran di kelas
 Membantu siswa dalam meningkatkan motivasi selama proses pembelajaran
4. Bagi Sekolah
 Meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat
meningkatkan mutu pendidikan di SMA Tiga Maret Yogyakarta
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
1. Pengertian Belajar
Belajar merupakan interaksi aktif manusia dan lingkungan, yang
menghasilkan perubahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap (Winkel, 2009).
Perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya
dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya. Dalam
pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju
perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar
dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang
merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Para
guru berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan siswa
giat untuk mengumpulkan/ menerimanya.
Selanjutnya ada yang mendefinisikan: „belajar adalah berubah‟. Dalam hal
ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar
akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan
itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga
berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, eatak,
penyesuaian diri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belajar merupakan
suatu kegiatan meningkatkan pengetahuan dalam upayaperkembangan pribadi
yang menyangkut ranah kognitif, psikomotorik dan afektif.

7
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Belajar adalah perubahan tingkah laku orang yang tadinya tidak tahu setelah
belajar menjadi tahu. Jelasnya, proses belajar senantiasa merupakan perubahan
tingkah laku, dan terjadi karena hasil pengalaman. Oleh karena itu dapat
dikatakan, terjadi proses belajar, apabila seseorang menunjukkan tingkah laku
yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya orang yang belajar itu dapat
membuktikan pengetahuan tentang fakta-fakta baru atau dapat melakukan
sesuatu yang sebelumnya ia tidak dapat melakukannya (Sardiman, 1986).
Penggolongan atau tingkatan jenis perilaku belajar terdiri dari tiga ranah atau
kawasan, yaitu; (a) ranah kognitif, yang menyangkut enam jenis atau tingkatan
perilaku, (b) ranah afektif, yang mencakup lima jenis perilaku, (c) ranah
psikomotor, yang terdiri dari tujuh perilaku atau kemampuan psikomotorik.
Bloom, dkk dalam Aunurrahman (2009), ranah kognitif terdiri dari enam
jenis perilaku;
a. Pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah
dipelajari dan tersimpan di dalam ingatan. Pengetahuan tersebut dapat
berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau
metode.
b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang
dipelajari.
c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode, kaidah untuk
menghadapi masalah yang nyata dan baru. Perilaku ini misalnya tampak
dalam kemampuan menggunakan prinsip.
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d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagianbagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.
e. Sintesis, mencakupkemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya tampak
di dalam kemampuan menyusun suatu program kerja.
f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal
berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh kemampuan menilai hasil
karangan.
Keenam

perilaku

ini

bersifat

hierarkis,

artinya

perilaku

tersebut

menggambarkan tingkatan kemampuan yang dimiliki seseorang. Ranah afektif
menurut Krathwohl dan Bloom dkk dalam Aunurrahman (2009) terdiri tujuh
jenis perilaku, yaitu:
a. Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan
memperhatikan hal tersebut.
b. Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan
berpartisipasi dalam suatu kegiatan.
c. Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup penerimaan terhadap suatu
nilai, menghargai, mengakui dan menentukan sikap.
d. Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai
sebagai pedoman dan pegangan hidup.
e. Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemempuan menghayati nilai, dan
membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi.
Jadi belajar merupakan interaksi aktif dalam usaha mengubah tingkah laku
yang berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan. Kegiatan belajar tersebut
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untuk

meningkatkan

pengetahuan
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yang

menyangkut ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif terdiri dari
pengetahuan yang mencakup kemampuan ingatan tentang materi yang telah
dipelajari, pemahaman yang mencakup kemampuan menangkap metode dalam
menghadapi masalah dan analisis yang mencakup kemampuan merinci suatu
kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami dengan baik.
Pembelajaran yang ditekankan dalam hal ini adalah pembelajaran kooperatif.
1. Tujuan Belajar
Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem
lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Mengajar diartikan sebagai
suatu usaha penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya
proses belajar. Dengan kata lain untuk mencapai tujuan belajar tertentu harus
diciptakan sistem lingkungan belajar yang tertentu pula. Tujuan belajar untuk
pengembangan nilai afeksi memerlukan penciptaan sistem lingkungan yang
berbeda dengan sistem yang dibutuhkan untuk tujuan belajar pengembangan
gerak, dan begitu seterusnya (Sardiman, 1986).
Tujuan-tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan
tindakan instruksional, lazim dinamakan dengan instructional effects, yang biasa
berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedang tujuan-tujuan yang lebih
merupakan hasil sampingan yaitu: tercapai karena siswa menghidupi suatu
sistem lingkungan belajar tertentu seperti contohnya, kemampuan berfikir kritis
dan kreatif sikap terbuka dan demokratis, menerima pendapat orang lain. Semua
itu lazim diberi istilah nurturant effect. Jadi guru dalam mengajar, harus sudah
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memiliki rencana dan menetapkan strategi belajar mengajar untuk mencapai
instructional effects, maupun kedua-duanya (Sardiman, 1986).
Dari uraian di atas, kalau dirangkum dan ditinjau secara umum, maka tujuan
belajar yaitu:
a. Untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan
berfikir. Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berfikir sebagai yang tidak
dapat dipsahkan. Dengan kata lain tidak dapat mengembangkan kemampuan
berfikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berfikir akan
memperkaya pengetahuan.
b. Pembentukan sikap. Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi
anak didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk
ini dibutuhkan kecakapan mengarahkan motivasi dan berfikir dengan tidak
lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri (Sardiman, 1986).
2. Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar
Mengacu pada beberapa pandangan tentang belajar seringkali dikemukakan
bahwa masalah-masalah belajar baik intern maupun ekstern dapat dikaji dalam
dimensi guru maupun dari dimensi siswa. Berikut adalah beberapa faktor
internal yang mempengaruhi proses belajar siswa.
a. Ciri khas/ karakteristik siswa. Masalah-masalah belajar yang berkenaan
dengan dimensi siswa sebelum belajar pada umumnya berkenaan dengan
minat, kecakapan dan pengalaman-pengalaman. Siswa yang memiliki minat
tinggi akan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang
akan dipelajari. Namun bagi siswa yang kurangmemiliki pengalaman yang
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terkait dengan mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari akan
menghadapi masalah dalam belajar, terutama berkaitan dengan kesiapannya
untuk belajar.
b. Sikap terhadap belajar. Dalam kegiatan belajar, aktivitas belajar siswa banyak
ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar. Guru harus
mencermati secara sungguh-sungguh sikap siswa karena sangat bermanfaat
bagi siswa dalam kaitannya dengan pencapaian hasil belajar yang lebih baik.
c. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi
tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang
ada pada dirinya dan potensi di liar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar.
d. Konsentrasi belajar. Kesuliatan berkonsentrasi merupakan indikator adanya
maslah belajar yan duhadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala di
dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan.
e. Mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar dapat diartikan sebagai
proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima
sehingga menjadi bermakna.
f. Menggali hasil belajar. Menggali hasil belajar merupakan suatu proses
mengaktifkan kembali pesan-pesan yang telah tersimpan dengan pemberian
tugas, latihan-latihan menggunakan cara kerja tertentu, rumus, dan mampu
meningkatkan kemampuannya di dalam mengolah pesan-pesan pembelajaran.
g. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis
seseoran yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses
pembelajaran.
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h. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang
telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri
dalam aktivitas belajar yang dilakukan (Annurrahman, 2009).
Keberhasilan siswa di samping ditentukan oleh faktor-faktor internal juga
turut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala
faktor yang ada di luar diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas
dan hasil belajar yang dicapai siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil
belajar siswa antara lain adalah :
a. Faktor guru. Dalam ruang lingkup tugasnya, guru dituntut untuk memiliki
sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan.
Keterempilan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan-perkembangan
ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan lain-lain.
b. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh positif
dan dapat pula memberikan pengaruh negatif terhadap siswa yang dapat
mempengaruhi hasil belajar dan motivasi siswa.
c. Kurikulum sekolah. Perubahan kurikulum pada sisi lain dapat menimbulkan
masalah. Terlebih lagi bila dalam kurun waktu yang belum terlalu lama
terjadi beberapa kali perubahan. Masalah tersebut meliputi tujuan yang akan
dicapai mungkin berubah, isi pendidikan berubah, kegiatan belajar mengajar
seperti pendekatan, metode juga berubah.
d. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor
yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sarana dan
prasarana tersebut meliputi ruangan kelas yang tertata dengan baik, tersedia
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fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, media/ alat
bantu belajar dan lain-lain (Aunurrahman, 2009).
Menurut Sardiman (1986), faktor-faktor psikologis dalam belajar yaitu:
a. Perhatian, pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu objek pelajaran
atau dapat dikatakan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai
aktivitas belajar.
b. Ingatan, kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesankesan di dalam belajar.
c. Berfikir, aktivitas mental untuk dapat merumuskan penelitian, mensitesis dan
menarik kesimpulan.
Faktor-faktor yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu perhatian yang
tertuju pada suatu objek pelajaran, tanggapan dalam diskusi yang telah
dilakukan, kecakapan dalam menerima, dan menyimpan materi belajar serta
kemampuan dalam berfikir untuk dapat mensitesis dan menarik kesimpulan.
3. Pengertian Mengajar
Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Mengajar juga
dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan
sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses
belajar. Atau dikatakan, mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang
kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Suatu proses
belajar mengajar dikatakan baik, bila proses tersebut dapat membangkitkan
kegiatan belajar yang efektif (Sardiman, 1986).
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Faktor-faktor yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu perhatian yang
tertuju pada suatu objek pelajaran, tanggapan dalam diskusi yang telah
dilakukan, kecakapan dalam menerima, dan menyimpan materi belajar serta
kemampuan dalam berfikir untuk dapat mensitesis dan menarik kesimpulan.
B. Hasil Belajar
Menurut Sudjana (2004), hasil belajar adalah perubahan kognitif siswa, suatu
perubahan yang menyangkut tujuan yang berhubungan dengan ingatan,
pengetahuan, dan kemampuan intelektual.
Hasil belajar yang diharapkan pada perubahan psikomotorik berhubungan
dengan kemampuan yang harus dikuasai siswa untuk mengerjakan sesuatu
sebagai hasil penguasaan pengetahuan yang telah dipelajari. Hal tersebut dapat
dilihat dari kinerja siswa terhadap tugas yang diberikan, siswa diminta untuk
dapat menunjukkan kinerja yang memperlihatkan keterampilan-keterampilan
tertentu atau kreasi mereka untuk membuat produk tertentu yang berhubungan
dengan materi. Dari segi perubahan afektif, menurut Sudjana (2004) hasil belajar
yang diharapkan adalah sikap yang berhubungan dengan aspek menerima
(receiving), menanggapi (responding), penilaian (valuing), organisasi dan
karakteristik nilai yang dapat mempengaruhi pikiran serta tindakan siswa,
misalnya sikap teliti dan cermat dalam mengerjakan tugas pengamatan di
halaman sekolah.
Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor utama, menurut Sudjana (2004)
kedua faktor tersebut adalah: (1) faktor dari dalam diri siswa seperti motivasi
belajar, kemampuan siswa, minat dan perhatian, ketekunan, fisik dan psikis;(2)
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Faktor dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, seperti kulitas pengajaran.
Kualitas pengajaran ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Apabila
kualitas pengajaran baik, akan mempengaruhi faktor dalam diri siswa seperti
meningkatnya minat dan perhatian serta motivasi belajar. Jadi, kedua faktor
tersebut sangat berkaitan dan saling mendukung keberhasilan belajar mengajar
di dalam kelas.
Teori Taksonomi Bloom dalam Sumantri (2007) hasil belajar dalam rangka
studi dicapai melalui 3 kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor.
1. Ranah Kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian
2. Ranah Afektif
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang
kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi
dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai
3. Ranah Psikomotor
Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, menghuungkan,
mengamati. Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan
psikomotor karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan
afektif juga harus menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses
pembelajaran di sekolah. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan
yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil
belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam
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mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa
sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku
yang lebih baik lagi.
C. Keaktifan Belajar
Keaktifan adalah kegiatan atau aktivitas dan segala sesuatu yang dilakukan
atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik secara fisik maupun non fisik
(Mulyono, 2000). Aktivitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas non fisik
seperti mental, intelektual dan emosional. Keaktifan yang dimaksud adalah
keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang nantinya akan tercipta
situasi belajar aktif.
Jenis-jenis keaktifan dalam belajar menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik,
2001), keaktifan belajar dapat diklasifikasikan dalam delapan kelompok, yaitu:
1. Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat, mengamati, eksperimen,
demonstrasi, pameran, mengamati orang lain yang bekerja atau bermain.
2. Kegiatan-kegiatan

lisan:

mengemukakan

suatu

fakta

atau

prinsip,

menghubungkan suatu tujuan, mengajukan suatu pertanyaan, memberi
saran, memberi pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.
3. Kegiatan-kegiatan

mendengarkan:

mendengarkan

penyajian

bahan,

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu
permainan, mendengarkan radio.
4. Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, membuat
rangkuman, mengerjakan tes.
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5. Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat,
melaksanakan pameran, menari dan berkebun.
6. Kegiatan-kegiatan mental: merenung, mengingat, memecahkan masalah,
menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat
keputusan.
7. Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan lainlain.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi keaktifan belajar:
Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan
mengembangkan bakat yang dimiliki, peserta didik juga dapat berlatih untuk
berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya
keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, menurut Sudjana (2004)
yaitu:
1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
2. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa).
3. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa.
4. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari).
5. Memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya.
6. Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran.
7. Memberi umpan balik (feed back).
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sehingga

kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur.
9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pembelajaran.
D. Motivasi Belajar
Kata „motif‟, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam
dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai
suatu tujuan. Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (1986), motivasi adalah
perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya
„feeling‟ dan didahului denga tanggapan terhadap adanya tujuan.
Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan
daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang
menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada
kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat
tercapai. Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non
intelektual. Perenannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa
senang dan semangat untuk belajar (Sardiman, 1986).
Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang
diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa
menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Sehubungan hal tersebut
ada tiga fungsi motivasi:
a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motoryang
melepaskan energi.
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b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang serasi guna mncapai tujuan.
Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai
pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha
karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan
menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha
yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar
itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang
siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Ada
beberapa macam motivasi jika dilihat dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik yaitu:
a. Motivasi instrinsik
Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi
aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.motivasi
instrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya
aktivitas belajar dimulai dan diteruskan suatu dorongan dari dalam diri dan
secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya.
b. Motivasi ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik juga dapat dikatakan sebagai
bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan
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berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan
aktivitas belajar.
Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun
ekstrinsik sangat diperlukan. Motivasi instrinsik diperlukan untuk mengetahui
motivasi awal siswa yaitu berkaitan dengan proses pembelajaran yang di berikan
oleh guru pelajaran. Dengan menggali motivasi instrinsik siswa peneliti dapat
mengetahui seberapa besar motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran
biologi dan juga pembelajaran dengan metode yang telah diberikan oleh guru.
Setelah mengetahui motivasi instrinsik dari siswa,maka peneliti mengupayakan
sistem pembelajaran biologi dengan permainan edukatif ular tangga untuk
memfasilitasi motivasi ekstrinsik siswa sehingga siswa lebih termotivasi dalam
proses pembelajaran biologi yang peneliti terapkan sehingga dapat berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa. Motivasi bagi pelajar dapat mengembangkan
aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam
melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa bentuk dan cara untuk
menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah yaitu:
a. Memberi angka
Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak
siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/ nilai yang baik.
Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai
pada raport angkanya baik-baik.
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b. Hadiah
Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu
demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik
bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan
tersebut.
c. Saingan/ kompetisi
Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk
mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun
persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
d. Ego-involvement
Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan
menerimanya

sebagai

tantangan

sehingga

bekerja

keras

dengan

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang
cukup penting.
e. Memberi ulangan
Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan.
Oleh karena itu memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi
jangan terlalu sering karena dapat menimbulkan kebosanan.
f. Mengetahui hasil
Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan
mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik
belajar meningkat maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar,
dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat.
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g. Pujian
Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan
baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk penguatan yang positif
dan sekaligus merupakan motivasi yang baik.
h. Hukuman
Hukuman sebagai penguatan yang negatif tetapi kalau diberikan secara tepat
dan bijak bisa menjadi alat motivasi.
i. Hasrat untuk belajar
Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi
untuk belajar, sehingga sudah tentu hasilnya akan lebih baik.
j. Minat
Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah
kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Minat ini dapat
dibagkitkan dengan cara-cara sebagai berikut:
1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan
2) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau
3) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik
4) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar
k. Tujuan yang diakui
Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan merupakan
alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang
harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan
timbul gairah untuk terus belajar.
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Cara menumbuhkan motivasi yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah
memberi angka sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar misalnya pemberian
poin terhadap siswa yang aktif dalam pembelajaran. Saingan atau kompetensi
juga digunakan yaitu saat penerapan permainan ular tangga persaingan tersebut
ditujukan pada persaingan kelompok. Adanya tugas dan LKS bertujuan dalam
menumbuhkan kesadaran siswa akan tantangan dalam proses pembelajaran.
Selain itu memberi ulangan juga dilakukan agar siswa menjadi giat belajar,
setelah itu hasil dari ulangan tersebut juga akan berpengaruh terhadap
bertambahnya motivasi siswa karena dengan begitu semakin mengetahui
motivasi pada diri siswa untuk terus belajar maka harapannya hasil kedepan juga
akan lebih meningkat. Penerapan permainan edukatif ini merupakan suatu
bentuk pembelajaran agar siswa tertarik dan dapat mengingat materi yang
disampaikan dengan baik. Jika dalam permainan tersebut siswa dapat berhasil
menjawab pertanyaan maka akan diberikan pujian dan penguatan yang positif
agar siswa lebih termotivasi lagi.
E. Permainan Edukatif Ular Tangga
Permainan edukatif adalah suatu permainan yang digunakan sebagai bahan
pendekatan belajar bagi anak-anak untuk merangsang daya pikir. Permainan
edukatif bukan merupakan aktifitas tambahan untuk bergembira saja tetapi
permainan ini dapat digolongkan dalam pembelajaran dan pengajaran yang
bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan materi
yang telah dipelajari (Purwanto, 2012).
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Permainan ular tangga berasal dari India, permainan ini merupakan
permainan yang digunakan oleh umat Hindu untuk mengajarkan kepada anakanak tentang kebaikan dan kejahatan. Kebaikan akan membawa pemain ke
tingkat tinggi, sedangkan kejahatan akan membawa pemain turun ke tingkat
yang rendah dalam kehidupan.
Pada saat ini permainan ular tangga telah banyak dimodifikasi dan digunakan
dalam pembelajaran konsep mulai dari jenjang sekolah dasar sampai universitas.
Permainan ular tangga merupakan permainan papan untuk anak-anak yang
dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak
kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang
menghubungkannya dengan kotak lain. Tidak ada papan permainan yang standar
dalamular tangga, setiap orang dapat menciptakan papan sendiri dengan jumlah
kotak, ular, dan tangga yang berlainan. Namun kotak permainan ular tangga
yang biasa dipakai adalah 100.
Setiap permainan memulai dengan pionnya di kotak pertama yang terletak
pada sudut kiri bawah dan secara bergiliran melemparkan dadu. Pion dijalankan
sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul. Setiap pion berhenti pada kotak
bernomor, pemain diberi pertanyaan sesuai nomor berhentinya pion. Jika pemain
dapat menjawab pertanyaan, pemain boleh melempar dadu kembali dan
menjalankan pionnya sesuai dengan mata dadu yang muncul. Bila pemain tidak
dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, maka pemain berhenti pada kotak
tersebut dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan melempar
dadu terlebih dahulu. Pada pemain mendarat di ujung bawah sebuah tangga,
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meraka dapat langsung pergi ke ujung tangga yang lain. Bila pion mendarat di
kotak ujung atas tangga, mereka harus turun ke ujung bawah tangga.
Pemenangnya adalah pemain pertama yang mencapai kotak terakhir dan dapat
menjawab pertanyaan dengan benar.
1. Kelebihan dan kelemahan permainan edukatif ular tangga
a. Kelebihan :
1. Media permainan ular tangga dapat dipergunakan di dalam kegiatan belajar
mengajar karena kegiatan ini menyenangkan sehingga anak tertarik untuk
belajar sambil bermain
2. Anak dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara langsung
3. Media permainan ular tangga dapat dipergunakan untuk membantu semua
aspek perkembangan anak salah satu mengembangkan kecerdasan logika
4. Media permaian ular tangga dapat merangsang anak belajar memecahkan
masalah sederhana tanpa disadari oleh anak
5. Penggunaan media permainan ular tangga dapat dilakukan baik di dalam
kelas maupun di luar kelas
b. Kelemahan :
1. Penggunaan permainan ular tangga memerlukan banyak waktu untuk
menjelaskan kepada anak
2. Permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi
pembelajaran
3. Kurangnya pemahaman aturan permainan oleh anak dapat menimbulkan
kericuhan
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4. Bagi anak yang tidak menguasai materi dengan baik akan mengalami
kesulitan dalam bermain
2. Desain dan langkah-langkah dalam bermain ular tangga
Dalam melakukan permainan edukatif ular tangga dibutuhkan beberapa
perlengkapan yang meliputi papan bermain ular tangga dan dadu serta
langkah-langkah

dalam

bermain

ular

tangga.

Penelitian

ini

tidak

menggunakan papan tetapi baner yang ular tangga dan dadu yang terbuat
dari karton. Berikut ini desain yang digunakan dalam membuat baner dan
dadu:
a. Ukuran Baner 1,5 m x 2 m

Gambar 2.1 Desain Ular Tangga
(sumber : www.rinso.co.id)
b. Dadu :
1) Membuat kerangka kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 (cm)

15 cm
15 cm

15 cm

Gambar 2.4 Kerangka Kubus
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2) Rangkai kerangka kubus tersebut dengan merekatkan tepi-tepi pada masingmasing bagian kerangka kubus dengan menggunakan lem
3) Beri bulatan pada masing-masing permukaan kubus tersebut seperti pada
dadu

Gambar 2.3 Dadu yang digunakan Dalam Permainan Ular Tangga
Langkah-langkah dalam Bermain Ular Tangga
1) Guru menyiapkan media yang berupa gambar ular tangga, dadu dan kartu
soal
2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5
siswa
3) Setiap kelompok diberi kartu pemain yang bertuliskan nama kelompoknya
4) Kemudian perwakilan kelompok diminta untuk hompimpah dalam
menentukan siapa yang melempar dadu terlebih dahulu
5) Setiap perwakilan kelompok melempar dadu sesuai dengan urutannya.
Setelah siswa melempar dadu, kemudian siswa tersebut mengambil kartu
soal. Apabila kelompok tersebut dapat menjawab pertanyaan maka kartu
pemain dapat dijalankan sesuai angka yang dikeluarkan saat melempar
dadu, sebaliknya jika kelompok tidak dapat menjawab soal maka kelompok
tersebut tidak dapat menjalankan kartu pemainnya
6) Apabila jatuh pada tanda tangga maka kelompok siswa tersebut dapat
menjalankan kartu pemainnya naik sesuai dengan arah tangga. Begitu pula
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apabila kartu pemain tepat pada gambar ekor ular maka kartu pemain dari
kelompok tersebut turun mengikuti arah ular
7) Jika kelompok siswa saat melempar dadu keluar angka enam maka
kelompok tersebut mendapat kesempatan kembali untuk melempar dadu dan
menjawab soal
8) Permainan ular tangga akan berakhir jika kartu soal sudah habis
9) Skor dari masing-masing kelompok dihitung, pemenangnya adalah
kelompok yang memiliki skor paling tinggi
10) Dalam perhitungan skor, setiap kelompok yang dapat menjawab soal
dengan benar akan mendapatkan skor 10 sedangkan yang salah akan
mendapatkan skor 0
Adapun soal yang dibuat untuk permainan ular tangga pada siklus I dan siklus II.
Contoh soalnya adalah sebagai berikut: (lampiran 11 dan 12)

Sistem pencernaan pada Platyhelmintes

F. Materi Avertebrata
Materi yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah materi pada
standar kompetensi 3. memahami manfaat keanekaragaman hayati, kompetensi
dasar 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan dan peranannya
bagi kehidupan. Materi avertebrata ini merupakan salah satu materi yang banyak
hafalannya terutama pada masing-masing filum yang terdiri dari beberapa kelas.
Selain itu banyak istilah tentang nama latin dari organisme yang ada pada kelas
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setiap filum avertebrata. Mengidentifikasi ciri-ciri dan penggolongan pada setiap
kelas yang berbeda membuat siswa merasa kesulitan.
Avertebrata merupakan istilah untuk hewan yang tidak memiliki tulang
belakang. Hewan avertebrata terdiri dari 8 filum, yaitu:
1. Protozoa
2. Porifera
3. Coelenterata
4. Platyhelminthes
5. Nemathelminthes
6. Annelida
7. Mollusca
8. Echinodermata
9. Arthropoda
Dalam penelitian ini materi yang akan disampaikan adalah 4 filum yaitu:
porifera, coelenterata, platyhelminthes dan nemathelminthes karena pada materi
keempat filum tersebut merupakan materi yang sulit karena pada keempat filum
tersebut terdiri dari beberapa kelas dan hafalan. Selain itu terdapat pula daur
hidup pada beberapa organisme dalam avertebrata. Dan dari hasil wawancara
dengan guru biologi pada hasil belajar siswa sebelumnya banyak yang belum
tuntas KKM pada materi tersebut. (Ringkasan materi pada lampiran 7)
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Fatmawati (2014) dalam penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran
STAD Berbantu Permainan Ular Tangga untuk Meningkatkan Aktivitas dan
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Prestasi Belajar Akutansi”. Hasil penelitian yang telah dilakukan selama 2 siklus
menunjukkan bahwa dngan permainan ular tangga dapat meningkatkan aktivitas
dan prestasi belajar akutansi ranah kognitif siswa. Rata-rata presentase aktivitas
belajar akutansi sebesar 82,74% pada siklus I meningkat13,70% menjadi
94,08% pada siklus II. Prestasi belajar akutansi ranah kognitif siklus I rata-rata
82,47 meningkat 10,54% menjadi 91,17 pada siklus II.
Kartikaningtyas, Yulianti, Pamelasari (2014) dengan judul “Pengembangan
Media Game Ular Tangga Bervisi SETS Tema Energi pada Pembelajaran IPA
Terpadu untuk Mengembangkan Karakter dan Aktivitas Siswa SMP/MTs”.
Hasil penilaian pakar yang menunjukkan media game ular tangga telah layak uji
pakar materi maupun media dengan kriteria sangat layak dengan presentase
kelayakan oleh pakar materi sebesar 94,24% dan pakar media sebesar 94,64%.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media pembelajaran ini berpengaruh
positif terhadap hasil belajar kognitif yang dibuktikan dari adanya perbedaan
rata-rata pemahaman siswa melalui uji t dan peningkatan rata-rata sebesar 0,5.
Media pembelajaran ini juga mampu meningkatkan aktivitas serta karakter jujur
dan komunikatif siswa.
H. Kerangka Berfikir
Penelitian

dalam

bidang

pendidikan

masih

terus

dilakukan

untuk

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pembelajaran merupakan
kegiatan yang bertujuan secara sistematis dan terarah pada terjadinya proses
belajar. Penggunaan metode yang digunakan saat ini kurang membuat motivasi
belajar siswa sehingga siswa cenderung malas dalam setiap proses pembelajaran.
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Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan metode pembelajaran yang dapat
menjadikan siswa tertarik dan termotivasi dalam belajar. Penggunaan media
pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa.
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki
proses pembelajaran terutama dalam meningkatkan motivasi dan hasl belajar
siswa adalah dengan menggunakan perrmainan ular tangga. Permainan ini dapat
membuat siswa bekerjasama dan berinteraksi dengan siswa lain serta berdiskusi.
Dengan aplikasi pembelajaran dengan menggunakan model permainan edukatif
ular tangga, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
I. Hipotesis
Pembelajaran

menggunakan

permainan

edukatif

ular

tangga

dapat

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas X SMA Tiga Maret
Yogyakarta pada materi avertebrata.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian
tindakan kelas merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan tugas
guru di lapangan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kawasan kelas dan
bertujuan dalam meningkatkan praktik pembelajaran yang ada. Penelitian ini
diambil agar proses belajar mengajar bervariasi dan dapat meningkatkan
motivasi siswa. Untuk mengetahui adanya perubahan, digunakan pengumpulan
data baik melalui tes maupun non tes. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah
penerapan permainanedukatif ular tangga dalam meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa kelas X SMA Tiga Maret Yogyakarta.
B. Setting Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XA SMA TIGA MARET
Yogyakarta
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah hasil belajar dan motivasi siswa.
3. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Tiga Maret
Yogyakarta.
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4. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada semester genap bulan 23 Maret - 10 April 2015.
C. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini terdiri dari beberapa siklus yang setiap siklusnya
terdiri dari 2 kali pertemuan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan dan observasi, serta tahap refleksi. Diagram Alur Model
Penelitian Tindakan Kelas Kemmis Dan Mctaggart dalam Tampubolon (2013) :

Siklus I

Siklus II

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian Tindakan Kelas
(Tampubolon, 2013)
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1. Siklus 1
a. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah:
1) Wawancara dengan guru kelas untuk mengetahui permasalahan yang terjadi
2) Analisis studi pustaka untuk menyusun rencana tindakan
3) Melakukan

persiapan

yang

berkaitan

dengan

instrumen

penelitian

pembelajaran yang terdiri dari Silabus, RPP, LKS, pretest, postes, kuisioner
dan observasi.
b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) dan observasi
Hal-hal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan adalah:
1) Guru memberikan pretest untuk siswa
2) Guru memberikan pengarahan tentang tujuan dan prosedur pembelajaran
3) Guru memberikan LKS yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari
4) Guru memberikan materi avertebrata menggunakan powerpoint
5) Guru memperkenalkan metode permainan edukatif ular tangga dan
menjelaskan alur-alurnya
6) Guru menjelaskan aturan permainan ular tangga dalam kelompok kecil yang
berisi 3-4 orang pada setiap kelompok. Siswa bermain dalam kelas besar,
tetapi soal yang diberikan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok.
7) Melaksanakan pembelajaran dengan permainan edukatif ular tangga untuk
pendalaman materi (pada tahap ini juga dilakukan observasi terhadap siswa).
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8) Siswa mengerjakan soal postest untuk melihat perkembangan pemahaman
siswa terkait materi yang sudah dipelajari serta mengisi lembar observasi
belajar siswa
c. Refleksi (reflecting)
Pada tahap refleksi, hasil angket dan evaluasi yang telah dicatat digunakan
sebagai acuan untuk memperbaiki rancangan penelitian pada tahap selanjutnya.
Pada tahap ini merupakan evaluasi diri sendiri sebagai guru, untuk melihat
kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran pada siklus I serta mengukur
ketercapaian terhadap indikator yang telah ditetapkan.
2. Siklus II
a. Perencanaan (planning)
Tahap perencanaan pada siklus II berpedoman dari hasil refleksi siklus I.
Peneliti juga mempersiapkan rancangan tindakan yang bisa dilakukan pada
siklus II.
b. Pelaksanaan dan Observasi
Tahap yang dilalui pada tahap pelaksanaan dan observasi di siklus II adalah:
1) Guru memberikan penjelasan terkait materi yang akan dipelajari
2) Guru memberikan LKS untuk membantu proses diskusi kelompok
3) Observer melakukan observasi siswa mengenai proses belajar
4) Pelaksanaan permainan edukatif ular tangga seperti pada siklus pertama
5) Siswa melakukan postest dan mengisi kuisioner
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c. Refleksi (reflecting)
Setelah siklus II dilakukan refleksi terkait ketercapaian hasil belajar dan
motivasi belajar siswa dan melakukan refleksi untuk melihat kekurangan dan
kelebihan dari pembelajaran pada siklus II.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu
instrimen penelitian dan perangkat pembelajaran. Bagian-bagian dalam kedua
instrumen tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran meliputi:
a. Silabus
Silabus disusun berdasarkan standar Isi, kelompok mata pelajaran yang
menyangkut standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu
dan sumber belajar. (lampiran 3)
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Program Pembelajaran (RPP) berisi gambaran secara menyeluruh
dari materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran di kelas agar lebih
efektif dan efisien. (lampiran 4)
c. Lembar Kerja Siswa
Lembar Kerja Siswa merupakan salah satu sarana untuk membantu dan
mempermudah dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan membentuk
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interaksi antara guru dengan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar.
(lampiran 5 dan 6)
2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:
a. Kisi-kisi soal pretest (lampiran 8)
b. Kisi- kisi soal postest I (lampiran 9)
c. Kisi-kisi postest II (lampiran 10)
d. Soal dan jawaban pretest (lampiran 13)
e. Soal dan jawaban postest I (lampiran 14)
f. Soal dan jawaban postest II (lampiran 15)
g. Kisi-kisi observasi (lampiran 16)
h. Lembar observasi (lampiran 17)
i. Kisi-kisi kuisioner motivasi siswa (lampiran 18)
j. Lembar kuisioner motivasi siswa (lampiran 19)
E. Cara Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditekankan pada hasil belajar siswa
dan hasil pengisian kuisioner dari siswa. Hal ini karena permasalahan yang
dihadapi adalah hasil belajar dan motivasi siswa agar dapat diketahui adanya
peningkatan selama proses pembelajaran.
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka digunakan beberapa metode
pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data hasil belajar
berupa tes tertulis, sedangkan untuk motivasi belajar berupa lembar kuisioner
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dan lembar observasi siswa. Sumber data untuk tes tertulis dan kuisioner adalah
siswa sedangkan data lembar observasi kelompok siswa.
a. Tes
Tes yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif siswa adalah pretest dan
posttes. Pretest dilakukan pada awal siklus untuk mengukur pengetahuan
awal siswa, selanjutnya posttest dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada
siklus pertama dan siklus kedua. Kedua tes ini nantinya dapat dibandingkan
hasilnya sehingga dapat menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar.
b. Kuisioner
Kuisioner merupakan bentuk evaluasi hasil belajar secara afektif. Kuisioner
ini diberikan kepada siswa sebagai bentuk evaluasi dan refleksi dari siswa.
Data yang diperoleh dari kuisioner ini adalah nilai afektif siswa. Soal
kuisioner terdiri dari 20 butir pernyataan dengan alternatif jawaban melalui
skala ukur sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak
setuju (STS).
c. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan siswa selama proses
pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur nilai
afektif siswa secara kelompok. Observasi dilakukan dengan bantuan guru
atau mahasiswa sebagai observer. Indikator penilaian observasi meliputi
perhatian, sikap, keaktifan, kesungguhan, kerjasama siswa selama proses
pembelajaran.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi kuantitatif
karena berkaitan dengan pemaknaan proses yang terjadi dalam pembelajaran
yang meliputi guru, siswa, metode, dan kondisi pembelajaran. Analisis ini
berupa penjabaran mengenai hal-hal yang dapat digali dari pembelajaran yang
meliputi kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan bahan evaluasi. Hasil
dari analisa tersebut akan menjadi informasi dalam menentukan langkah pada
siklus berikutnya. Analisis dari masing-masing komponen penelitian adalah
sebagai berikut:
a. Tes
Hasil tes yang akan dianalisis adalah hasil pretest dan posttest pada setiap
siklus. Yang dilakukan antara lain :
1) Penentuan skor
Skor yang diberikan untuk soal pretest dan posttest sesuai ditampilkan dalam
rubrik penilaian.
2) Penentuan nilai
Hasil dari penskoran yang diperoleh siswa akan diberikan nilai dengan
rentang nilai antara 0-100, dengan menggunakan cara sebagai berikut :

Skor =

x 100
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3) Ketercapaian ketuntasan
Pencapaian ketuntasan belajar didasari dari nilai KKM yang dapat diambil
dari postest pada masing-masing siklus. Jika nilai siswa mencapai KKM (nilai
75) atau lebih maka siswa tersebut dikatakan tuntas. Namun jika nilai siswa di
bawah 75 maka siswa tersebut belum tuntas. Ketuntasan klasikal ditentukan
rumus sebagai berikut:
∑

Ketuntasan Klasikal = ∑

x 100%

Rata-rata Kelas dihitung sebagai berikut:

Rata-rata kelas =

X 100%

b. Kuisioner
Kuisioner yang telah diisi oleh siswa dianalisis dengan tahapan sebagai
berikut:
1) Menentukan skor
Tiap butir kuisioner yang diberikan kepada siswa dihitung jumlah skornya
dengan panduan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Panduan Skoring Kuisioner
Skor
Alternatif Jawaban
Sangat Setuju (SS)
Setuju (S)
Tidak setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju
(STS)

Pernyataan
positif
4
3
2

Pernyataan
negatif
1
2
3

1

4
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Setelah seluruh pernyataan diberi skor, kemudian skor dijumlahkan sehingga
diperoleh skor masing-masing siswa dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2 Panduan Kuisioner Motivasi Siswa
Jawaban
Pernyataan
SS

Saya senang belajar biologi
Saya dapat dengan mudah memahami materi biologi
Saya selalu mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru
Saya selalu mengerjakan tugas dan soal yang diberikan oleh guru
Saya selalu semangat saat guru menggunakan model pembelajaran yang baru
Saya tertarik mempelajari kembali materi yang saya dapatkan di kelas
Saya selalu mencari sumber belajar dalam mengerjakan LKS
Saya berperan aktif dalam diskusi kelompok
Saya mengeluarkan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok
Saya merasa senang dengan hasil belajar yang sudah dicapai
Saya merasa bosan belajar biologi
Saya sulit memahami materi biologi
Saya tidak mendengarkan penjelasan dari guru
Saya tidak mengerjakan tugas dan soal dari guru
Saya malas jika guru menggunakan model pembelajaran yang baru
Saya tidak tertarik untuk mempelajari kembali materi yang sudah saya dapat
Saya tidak memiliki sumber belajar lainnya dalam mengerjakan LKS
Saya tidak berperan aktif dalam kelompok
Saya tidak pernah mengeluarkan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok
Saya tidak senang dengan hasil belajar yang saya capai

S

TS

STS
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Untuk membuat persentase, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Prosentase =

∑

x 100%

2) Kategori tingkat motivasi
Kategori motivasi siswa dapat dilihat denan bantuan pertimbangan berikut
(Soewandi, 2005):
81% - 100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0% - 20%

: Sangat Baik (SB)
: Baik (B)
: Cukup (C)
: Kurang (K)
: Sangat Kurang (SK)

Jika persentase siswa sudah dikategorikan, selanjutnya dihitung persentase
kelas untuk mengetahui tingkat rata-rata motivasi seluruh siswa dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
% Kelas =

∑
∑

c. Observasi
Dalam melakukan observasi, dibutuhkan panduan yang berisi hal-hal yang
harus diperhatikan saat melakukan observasi siswa di kelas. Setiap poin
pernyataan tersebut diberi skala untuk mempermudah dalam menilai siswa.
Penentuan skor pada setiap pernyataan harus sesuai dengan kondisi siswa selama
proses belajar. Berikut tahapan membuat lembar observasi dan perhitungan skor
hasil observasi :
1) Penentuan skor tiap aspek
Hasil observasi yang telah diisi pada lembar observasi dihitung dengan
ketentuan sebagai berikut:
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Tabel 3.3 Panduan Observasi Siswa
No.

Aspek penilaian

1

Perhatian siswa saat pelajaran
Respon siswa terhadap model
pembelajaran
Keaktifan
siswa
dalam
diskusi kelompok
Kesungguhan dalam mengisi
LKS yang telah diberikan
Keaktifan
dalam
melaksanakan permainan
Motivasi
siswa
saat
mengikuti proses belajar
Tanggungjawab
terhadap
hasil permainan
Kepuasan dalam perolehan
hasil belajar

2
3
4
5
6
7
8

Tinggi
3

Skor
Sedang
2

Rendah
1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Skor maksimal yang diperoleh adalah 24 dan skor minimal adalah 8. Untuk
mengetahui skor kelompok, masing-masing skor dalam setiap pernyataan
dijumlahkan.
2) Menghitung persentase kelas
% Kelas =

∑
∑

Pedoman dalam menentukan kategori hasil observasi siswa sebagai berikut:
81% - 100% : Sangat Baik
61% - 80% : Baik
41% - 60% : Cukup
21% - 40% : Kurang
0% - 20% : Sangat Kurang
Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan juga dianalisis secara kulitatif
dilakukan dengan diskripsi kata-kata dari hasil pengamatan selama proses
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pembelajaran dengan penerapan permainan edukatif ular tangga (Soewandi,
2015).
G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Keberhasilan penelitian ini diukur dari tiga aspek yaitu aspek kognitif yang
berupa hasil belajar, aspek afektif dan motivasi belajar siswa.
Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan
Aspek
Hasil Belajar
Aspek Kognitif
Hasil Belajar
Aspek Afektif
Motivasi Belajar

Sumber Data
Hasil postest I dan
postest II
Rata-rata
persentase
hasil observasi pada
siklus I dan siklus II
Rata-rata
prosentase
kuisioner

Ketercapaian
Lebih dari 75% siswa memiliki
nilai di atas KKM (75)
80% siswa memiliki hasil
belajar aspek afektif yang
termasuk kategori baik
80% siswa memiliki motivasi
belajar yang termasuk kategori
baik

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Diskripsi Penerapan Permainan Edukatif Ular Tangga
Penelitian ini dilakukan di SMA Tiga Maret Yogyakarta dengan subyek
penelitian kelas XA yang terdiri dari 21 siswa. Penelitian tindakan berlangsung
hingga 2 siklus, pada setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Berikut hasil pada
masing-masing siklus.

1. Siklus I
Kegiatan yang dilakukan pada siklus I meliputi:
a. Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti melakukan perencanaan kegiatan, instrumen
pembelajaran dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Persiapan yang
dilakukan antara lain:
1) Mempersiapkan instrumen penelitian meliputi:
 Soal pretest dan postest, kisi-kisi, kunci jawab dan panduan skoring untuk
pretest dan posttest
 Lembar observasi yang digunakan untuk mengamati kegiatan siswa di kelas
selama proses pembelajaran berlangsung
 Lembar kuisioner siswa untuk mengetahui motivasi awal dan akhir siswa
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2) Mempersiapkan instrumen pembelajaran yang meliputi:
 Silabus, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa
(LKS)
 Mempersiapkan media ular tangga yang meliputi soal dan jawaban, dadu dan
gambar ular tangga untuk pelaksanaan permainan edukatif
3) Melakukan koordinasi dengan teman sejawat untuk melakukan observasi
serta menyiapkan sarana yang akan digunakan untuk penelitian serta
dokumentasi selama proses pembelajaran.
b. Pelaksanaan
Siklus I dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 sampai 30 Maret 2015
yang terdiri dari 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 2JP yaitu pada
pukul 11.15 - 12.45 WIB (90 menit). Pembelajaran diawali dengan melakukan
pretest mengenai materi avertebrata khususnya pada filum porifera, coelenterata,
plathyhelmintes dan nemathelmintes. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
pemahaman awal siswa dan berlangsung selama 12 menit. Hasil dari pretest
yang diberikan pada awal pembelajaran diperoleh nilai sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hasil Analisis Kemampuan Awal Siswa (pretest)
No.
1
2
3
4
5

Jenis Data yang Diamati
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa yang tuntas ≥75
Jumlah Siswa yang belum tuntas ≤75
Rata-rata Nilai

Hasil yang
Diperoleh
50
30
0
21
40
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Setelah pretest selesai, selanjutnya peneliti membagikan kuisioner motivasi
siswa untuk mengetahui motivasi awal siswa. Kuisioner tersebut langsung diisi
oleh siswa dan dikumpulkan. Berikut merupakan tabel data hasil kuisioner
motivasi awal siswa:
Tabel 4.2 Hasil Kuisioner Motivasi Awal Siswa
Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

Hasil
Jumlah Siswa Presentase (%)
1
5
19
90
1
5
0
0
0
0

Setelah mengisi kuisioner, kemudian peneliti melakukan apersepsi mengenai
materi yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Pembelajaran dilanjutkan dengan membagi kelompok, setiap kelompok terdiri
dari 4 siswa. Setelah siswa membentuk kelompok kemudian peneliti
memberikan LKS 1 dan meminta siswa berdiskusi dalam kelompok.

Gambar 4.1 Siswa Berdiskusi dan Mengerjakan LKS
Selama melakukan diskusi kelompok, siswa diperbolehkan untuk membuka
buku paket atau sumber belajar lainnya terkait dengan materi yang sedang
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dipelajari. Setelah melakukan diskusi kelompok dan pengerjaan LKS, peneliti
meminta salah satu perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusi. Saat salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, peneliti
meminta kelompok lain untuk menanggapi atau melengkapi hasil presentasi
tersebut. Kemudian peneliti melakukan perbaikan dan menyampaikan materi
tambahan. Dalam siklus I peneliti hanya memberikan 1 LKS saja karena waktu
dibagi untuk bermain ular tangga.

Gambar 4.2 Siswa Mempresentasikan Hasil Diskusi
Setelah itu, pada pertemuan kedua penerapan permainan edukatif ular tangga.
Sebelum melakukan permainan, peneliti menyampaikan aturan permainan yaitu
setiap kelompok dapat melanjutkan permainan jika kelompok tersebut dapat
menjawab pertanyaan dengan benar. Waktu yang digunakan dalam permainan
ini adalah 30 menit. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan materi yang
telah dipelajari sehingga siswa menjadi mudah dalam mengingat materi dengan
baik.
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Gambar 4.3 Siswa Melakukan Permainan Ular Tangga

c. Observasi
Pada tahap observasi, peneliti meminta bantuan dari teman sejawat untuk
mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti
membagikan lembar observasi kepada teman sejawat yang berlaku sebagai
observer. Observasi dilakukan pada setiap kelompok, setiap observer bertugas
mengobservasi 1-2 kelompok. Pada lembar observasi terdiri dari 8 aspek
penilaian dengan rentangan nilai 1,2 dan 3. Berdasarkan skala penilaian tersebut
akan diperoleh skor maksimal 24. Pada siklus I terdapat 2 kali pertemuan tetapi
hanya ada 1 lembar observasi dalam setiap kelompok, karena penerapan
permainan edukatif ular tangga dilakukan 1 kali dalam setiap siklus sedangkan
dalam lembar observasi meliputi penilaian saat siswa melakukan permainan
edukatif. Hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.3 Hasil Observasi Kelompok Siswa Siklus I
No
1
2
3
4
5

Nama Kelompok
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5

Skor
70
79
75
83
75

Tabel 4.4 Pengkategorian Hasil Observasi Setiap Kelompok
No

1
2
3
4
5

Nama
Kelompok
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5

Skor

Kategori

70
79
75
83
75

Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik

Persentase Kelompok
Kategori Sangat Baik
dan Baik
%

d. Evaluasi
Pada tahap evaluasi dilakukan postest selama 20 menit sebelum jam pelajaran
berakhir. Postest ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap
materi pembelajaran pada siklus I. Hasil postest pada siklus ini adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.5 Hasil Belajar Siswa Siklus I
No.
Hasil Belajar
1 Nilai Rata-rata
2 Nilai Tertinggi
3 Nilai Terendah
Jumlah Siswa yang mendapatkan nilai
4
≥75
Jumlah Siswa yang mendapatkan nilai
5
≤75
6 Presentase Ketuntasan
7 Presentase ketidaktuntasan

Hasil
72,61
90
55
11
10
52,38%
47,61%
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e. Refleksi
Penelitian tindakan kelas pada siklus I telah dilaksanakan dengan baik.
Peneliti melakukan refleksi terhadap pembelajaran setelah melaksanakan siklus
I. Dari hasil motivasi awal siswa menunjukkan 95% siswa termotivasi dalam
pembelajaran biologi, sedangkan dari hasil wawancara dengan guru biologi
siswa kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Kurangnya motivasi siswa
tersebut ditunjukkan kurangnya keaktifan siswa dalam diskusi atau menanggapi
pertanyaan dari guru. Tingginya motivasi yang diukur melalui kuisioner tersebut
dapat dipengaruhi adanya ketidaksingkronan jawaban siswa pada pernyataan
negatif atau positif. Selain itu siswa juga tidak terlalu memperhatikan dengan
baik saat mengisi kuisioner yang diberikan.
Jika dilihat dari hasil observasi selama proses pembelajaran, siswa masuk
dalam kategori baik. Pada hasil belajar siswa aspek kognitif yang dilihat dari
postest I ketercapaian indikator ketuntasan masih di bawah 75% siswa yang
belum mendapat nilai 75.
Hasil refleksi pada siklus ini menjadi bahan perbaikan bagi siklus berikutnya.
Pembelajaran yang terjadi pada siklus pertama masih menunjukkan hasil yang
kurang memuaskan karena dalam pengalokasian waktu dalam proses
pembelajaran belum optimal sehingga saat mengerjakan LKS dan melakukan
permainan edukatif masih membutuhkan waktu yang lama. Pada awalnya siswa
senang dengan permainan ular tangga tetapi tiba-tiba siswa merasa terbebani
karena dalam permainan ada soal yang harus dijawab. Oleh karena itu peneliti
memberitahu siswa jika dalam permainan tersebut kelompoknya dapat
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menjawab soal dengan benar maka kelompok tersebut akan diberikan poin
tambahan. Melalui hal tersebut siswa yang tadinya merasa terbebani menjadi
semangat dalam mbermain dan menjawab soal.
Pada siklus berikutnya dilakukan perubahan tindakan dalam proses
pembelajaran. Peneliti akan lebih memperhatikan alokasi waktu dalam setiap
kegiatan pembelajaran. Selain itu peneliti juga akan memperhatikan ketercapaian
indikator pada motivasi siswa dalam hal mempertahankan hasil motivasi 95%
pada kategori baik, pada aspek afektif ditingkatkan dari kategori baik menjadi
sangat baik dan dalam hasil belajar siswa aspek kognitif ditingkatkan menjadi
lebih dari 75% siswa mencapai KKM (75)
2. Siklus II
Siklus II dilakukan karena pencapaian pada siklus I belum sesuai dengan
target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada siklus II meliputi:
a. Perencanaan
Pembelajaran pada siklus II tidak jauh berbeda dengan siklus I. Peneliti
mengalokasikan waktu dengan baik sehingga waktu yang dibutuhkan dalam
pengerjaan LKS dan permainan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Selain itu siswa juga lebih paham terhadap permainan yang dilakukan, tidak
seperti psda siklus sebelumnya yang masih bingung dengan peraturan pada
permainan ular tangga.
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b. Pelaksanaan
Siklus II dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015 dan 10 April 2015 yang
terdiri dari 2 pertemuan, pada setiap pertemuan memanfaatkan 2 JP (90 menit).
Pembelajaran diawali dengan apersepsi yaitu siswa diberi pertanyaan terkait
materi yang akan dipelajari. Materinya meliputi filum plathyhelmintes dan
nemathelmintes. Setelah apersepsi kemudian peneliti membagi kelompok siswa
untuk mengerjakan LKS pada siklus II. Pembelajaran dilanjutkan dengan proses
diskusi kelompok terkait materi yang sedang dipelajari.

Gambar 4.4 Siswa Mengerjakan LKS II
Setelah

melakukan

diskusi,

perwakilan

dari

setiap

kelompok

mempresentasikannya dan kelompok lain diminta untuk menanggapi. Pada
siklus II ini dalam diskusi kelompok dapat berjalan dengan lancar karena siswa
mulai berani dalam menanggapi presentasi kelompok lain. Proses pembelajaran
dapat berlangsung dengan baik dan interaktif.
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Gambar 4.5 Siswa Menanggapi Jawaban Kelompok Lain
Setelah itu kemudian peneliti melakukan perbaikan atas hasil presentasi yang
kurang tepat dan menambahkan beberapa materi terkait pembelajaran.
Pembelajaran dilanjutkan dengan permainan edukatif ular tangga. Pada
permainan ini waktu yang digunakan tepat waktu sesuai dengan rencana. Siswa
terlihat senang saat permainan berlangsung, tidak tegang seperti pada siklus I.
Setiap kelompok yang dapat menjawab pertanyaan akan lanjut dalam permainan.

Gambar 4.6 Siswa Bermain Ular Tangga
Setelah permainan selesai kemudian peneliti memberikan beberapa
pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipelajari dan memberi kesempatan
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kepada siswa agar dalam melaksanakan postest II tidak kesulitan. Kegiatan
pembelajaran dilanjutkan dengan pelaksanaan postes II.

Gambar 4.7 Siswa Mengerjakan Postest
Setelah melaksanakan postest, peneliti membagikan kuisioner motivasi akhir
kepada siswa. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa dalam
mempelajari materi dengan menggunakan permainan edukatif ular tangga.
Tabel 4.6 Hasil Kuisioner Motivasi Akhir Siswa
Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

Hasil
Jumlah Siswa Presentase (%)
5
24
15
71
1
5
0
0
0
0

c. Observasi
Kegiatan observasi pada siklus II tidak jauh beda dengan observasi saat siklus
I. Aspek yang dinilai juga sama, dan dilakukan dalam kelompok. Observer
bertugas dalam mengamati siswa dalam kelompok selama proses pembelajaran
berlangsung. Rentangan nilai pada masing-masing aspek adalah 1,2, dan 3
dengan skor maksimal 24. Untuk nilai hasil observasi ini, setiap siswa dalam
satu kelompok mendapatkan nilai yang sama karena penilaian ini dalam
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kelompok bukan per siswa. Penilaian setiap kelompok hanya ada 1 lembar
observasi walaupun ada 2 pertemuan karena aspek yang dinilai adalah diskusi
kelompok dan saat permainan ular tangga sedangkan kegiatan tersebut hanya
dilakukan 1 kali dalam 1 siklus. Hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.7 Hasil Observasi Kelompok Siswa Siklus II
No
1
2
3
4
5

Nama Kelompok
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5

Skor
92
96
92
92
96

Tabel 4.8 Pengkategorian Hasil Observasi Setiap Kelompok
No
1
2
3
4
5

Nama
Kelompok
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5

Skor
92
96
92
92
96

Kategori

Persentase Kelompok
Kategori Sangat Baik

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

d. Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan mengerjakan postest II yang dilaksanakan pada
pertemuan terakhir siklus II. Postest dilaksanakan selama 20 menit, tujuan dari
postest ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa
terkait materi yang telah dipelajari. Selain itu untuk mengetahui ketercapaian
indikator yang telah ditentukan dan ketercapaian KKM. Hasil postest II dapat
dilihat pada tabel berikut:

%

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

58

Tabel 4.9 Hasil Belajar Siswa Siklus II
No.
Hasil Belajar
1 Nilai Rata-rata
2 Nilai Tertinggi
3 Nilai Terendah
Jumlah Siswa yang mendapatkan nilai
4
≥75
Jumlah Siswa yang mendapatkan nilai
5
≤75
6 Presentase Ketuntasan
7 Presentase ketidaktuntasan

Nilai
77,14
95
55
16
5
76,19%
23,80%

e. Refleksi
Pelaksanaan penelitian tindakan pada siklus II dapat berjalan dengan baik jika
dibandingkan dengan siklus I. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil motivasi
akhir siswa yaitu 95% yang berarti pada siklus II ini dapat mempertahankan
motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dilihat dari hasil observasi selama
proses pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan yang awalnya pada
siklus I hasilnya 80% kategori baik dan 20% kategori sangat baik meningkat
menjadi 100% kategori sangat baik.
Hasil belajar siswa aspek kognitif juga mengalami peningkatan pada
persentase ketuntasan yang mencapai 76,19%. Selain itu, permasalahan yang
dihadapi peneliti terkait alokasi waktu juga dapat diperbaiki dengan menetapkan
kesepakatan dalam bermain dan memperbaiki aturan saat bermain ular tangga
dan siswa terlihat lebih termotivasi dalam belajar selama proses pembelajaran
berlangsung.
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B. Hasil Penelitian
1. Peningkatan Motivasi Belajar
Motivasi yang dimiliki siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Meningkatnya hasil motivasi belajar siswa menunjukkan bahwa permainan
edukatif ular tangga mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar
terutama pada materi avertebrata. Berikut merupakan hasil analisis motivasi
awal dan akhir siswa.
Tabel 4.10 Analisis Motivasi Belajar Siswa
Kategori
Rata-rata skor motivasi siswa
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Motivasi Awal
69,52%
5%
90%
5%
0%
0%

Motivasi Akhir
77,57%
24%
71%
5%
0
0

Dari data yang diperoleh didapatkan hasil kuisioner motivasi awal adalah
69,52% meningkat menjadi 77,57%. Pada tabel di atas dapat dilihat motivasi
awal dan motivasi akhir siswa sebelum penerapan permainan edukatif ular
tangga adalah 5% kategori sangat baik, 90% baik, 5% cukup, 0% pada kategori
kurang dan sangat kurang. Motivasi akhir setelah menggunakan permainan
edukatif ular tangga 24% kategori sangat baik, 71% baik, 5% cukup, 0% dalam
kategori kurang dan sangat kurang.
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2. Hasil Belajar Siswa
a. Aspek Kognitif
Penilaian hasil belajar aspek kognitif dilakukan dari hasil postest I dan II.
Dari hasil perhitungan, siswa mengalami peningkatan pada siklus II. Berikut
tabel hasil perbandingan pada siklus I dan II:
Tabel 4.11 Perbandingan Postest I dan Postest II
No.
Hasil Belajar
1 Nilai Rata-rata
2 Nilai Tertinggi
3 Nilai Terendah
Jumlah Siswa yang mendapatkan
4
nilai ≥75
Jumlah Siswa yang mendapatkan
5
nilai ≤75
6 Presentase Ketuntasan
7 Presentase ketidaktuntasan

Siklus I
72,61
90
55

Siklus II
77,14
95
55

11

16

10

5

52,38%
47,61%

76,19%
23,80%

Pada siklus I perolehan nilai rata-rata siswa adalah 72,61 dan mengalami
peningkatan pada siklus II yaitu 77,14. Jika dilihat dari ketuntasan atau
ketercapaian KKM secara klasikal mengalami peningkatan dari siklus I dengan
persentase 52,38% menjadi 76,19%.
b. Aspek Afektif
Penilaian afektif siswa didapat dari hasil observasi siswa selama proses
pembelajaran pada siklus I dan II. Berikut merupakan tabel hasil penilaian aspek
afektif siswa pada siklus I dan II:
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Tabel 4.12 Hasil Observasi Siklus I dan II
No
1
2
3
4
5

Nama
Kelompok
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5
Rata-rata

Siklus I
Skor
Kategori
70
Baik
79
Baik
75
Baik
83
Sangat Baik
75
Baik
76,4

Siklus II
Skor
Kategori
92 Sangat Baik
96 Sangat Baik
92 Sangat Baik
92 Sangat Baik
96 Sangat Baik
93,6

Tabel 4.13 Persentase Aspek Afektif Siswa Siklus I dan Siklus II
No
1
2
3
4
5

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Siklus I
20%
80%
0%
0%
0%

Siklus II
100%
0%
0%
0%
0%

Berdasarkan perhitungan hasil observasi yang telah dilakukan, didapatkan
skor rata-rata pada siklus I 76,4 meningkat menjadi 93,6 pada siklus II. Dan jika
dilihat dari persentase aspek afektif pada siklus I 20% kategori sangat baik dan
80% baik mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 100% masuk dalam
kategori sangat baik.
Persentase aspek afektif siswa mengalami peningkatan pada kategori baik
menjadi sangat baik. Pada siklus I persentase afektif siswa 20% sangat baik,
80% baik meningkat pada siklus II menjadi 100% kategori sangat baik.
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas XA SMA
Tiga Maret Yogyakarta materi Avertebrata khususnya pada filum porifera,
coelenterata, platyhelmintes dan nemathelmintes dengan menerapkan permainan
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edukatif ular tangga terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa.
1. Motivasi Siswa
Perhitungan motivasi siswa diukur dengan menggunakan hasil kuisioner
siswa pada awal siklus I dan pada akhir siklus II. Rata-rata skor motivasi siswa
dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Rata-rata Skor
100
77,57

80

69,52

60
40
20
0
Motivasi Awal

Motivasi Akhir

Gambar 4.8 Grafik Rata-rata Skor Motivasi Siswa
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90
71

Motivasi Awal
Motivasi Akhir

24
5

5 5

Sangat
Baik

Baik

Cukup

0 0

0 0

Kurang

Sangat
Kurang

Gambar 4.9 Grafik Kategori Motivasi Siswa

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

63

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa termotivasi dalam kegiatan
pembelajaran dengan penerapan permainan ular tangga karena siswa dapat
belajar sambil bermain. Permainan edukatif ular tangga ini dapat digunakan
sebagai bahan pendekatan dalam merangsang daya pikir siswa. Hal tersebut
dibuktikan dengan meningkatnya motivasi siswa setelah penerapan permainan
edukatif ular tangga yang mencapai 77,57% sedangkan pada motivasi awal
hanya 69,52%. Dilihat pada grafik kategori motivasi akhir siswa kategori sangat
baik sebanyak 24% dan kategori baik sebanyak 71%. Namun ada siswa yang
masuk dalam kategori cukup, hal tersebut dapat dikarenakan ada siswa yang
mengisi kuisioner asal-asalan dan tidak memperhatikan dengan seksama
pernyataan pada kuisioner dibuktikan dengan pengisisan yang tidak sinkron
antara pernyataan positif dan negatif dengan maksud yang sama.
Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat senang saat
melakukan permainan selain itu siswa antusias dan bersemangat dalam
mengerjakan LKS dan diskusi dengan mencari referensi dari buku dan internet.
Siswa juga aktif bertanya ketika mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Saat
penerapan permainan edukatif ular tangga awalnya siswa merasa berat karena
dalam permainan ada pertanyaan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu,
untuk mendukung terlaksananya penerapan permainan edukatif ular tangga
diberlakukan sistem poin dimana setiap kelompok yang dapat menjawab
pertanyaan akan diberikan tambahan poin. Selain itu meningkatnya motivasi
siswa dibuktikan dengan perhatian siswa saat mempresentasikan hasil diskusi
dan aktif dalam bertanya. Secara garis besar, siswa senang dan tertarik dalam
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mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan permainan edukatif ular
tangga.
2. Aspek Afektif
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil skor rata-rata
pada siklus I adalah 76,4 meningkat pada siklus II yaitu sebesar 93,6. Rata-rata
aspek afektif siswa dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Rata-rata Skor
93,6

100
80

76,4

60
40
20
0
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.10 Grafik Rata-rata Skor Aspek Afektif Siswa
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Gambar 4.11 Diagram Kategori Afektif Siswa
Dilihat pada grafik tersebut, dibuktikan adanya peningkatan rata-rata afektif
siswa jika dilihat dari hasil observasi. Pada siklus I 20% siswa masuk dalam
kategori sangat baik, 80% baik meningkat pada siklus II 100% kategori sangat
baik. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pencapaian
hasil belajar aspek afektif siswa sudah mencapai indikator keberhasilan. Aspek
afektif ini dilihat dari kegiatan siswa selama proses pembelajaran dengan
menggunakan lembar observasi.
Peningkatan hasil afektif siswa dipengaruhi oleh motivasi siswa karena
semakin tinggi motivasi siswa maka perhatian siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi
selama proses pembelajaran yang meliputi pengerjaan LKS, keaktifan siswa
dalam diskusi dan melaksanakan permainan edukatif ular tangga. Namun ada
siswa yang kurang memperhatikan saat diskusi kelompok karena bermain hp
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atau mengobrol dengan temannya. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara
menegur siswa dan mendatangi ke bangku siswa tersebut.
3. Aspek Kognitif
Bedasarkan hasil analisis analisis dan perhitungan postest pada siklus I dan
siklus II, pencapaian KKM dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

KKM (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

76,19

52,38

Siklus I

Siklus II

Gambar 4.12 Grafik Pencapaian KKM (%)
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perolehan rata-rata pencapaian KKM
pada siklus I dan siklus II. Indikator target keberhasilan dalam penelitian ini
adalah kriteria ketuntasan minimal ≥75 sebanyak 75% artinya proses
pembelajaran telah berhasil. Peningkatan pencapaian KKM dipengaruhi oleh
motivasi siswa selama proses pebelajaran. Dengan meningkatnya motivasi siswa
maka siswa akan lebih senang dan bersemangat dalam mempelajari materi
pelajaran dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar pada aspek kognitif.
Selain itu jika motivasi siswa tinggi maka siswa akan senang dalam diskusi dan
mengerjakan tugas yang diberikan sehingga siswa dapat menerima dan
mengingat materi pelajaran dengan baik. Dari hasil peningkatan motivasi dan
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hasil belajar siswa dalam pelajaran biologi pada materi avertebrata khususnya
pada

filum

porifera,

coelenterata,

platyhelmintes

dan

nematelmintes

menunjukkan bahwa penerapan permainan edukatif ular tangga tepat digunakan
dalam pembelajaran tersebut. Sehingga dengan diterapkannya permainan
edukatif ular tangga siswa dapat termotivasi dalam belajar dan hasil belajar juga
dapat meningkat.
Adanya peningkatan persentase motivasi siswa menunjukkan perubahan yang
disebabkan adanya pengaruh penerapan permainan edukatif ular tangga.
Penerapan permainan ini membuat siswa senang dalam mengikuti proses
pembelajaran karena siswa dapat belajar sambil bermain. Selain itu siswa merasa
terbantu dengan adanya permainan tersebut karena materi avertebrata banyak
hafalannya sehingga membosankan bagi siswa, dengan adanya permainan
tersebut siswa mampu mengingat kembali pertanyaan yang diberikan pada saat
permainan sehingga saat dilakukan tes, siswa mampu menjawab dengan tepat
pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari.
Kelas yang luas sangat mendukung terlaksananya penerapan permainan ular
tangga karena dalam permainan dibutuhkan ruang cukup agar lebih leluasa.
Dalam proses belajar mengajar ini terjadi interaksi antara guru dan siswa, hal ini
bertujuan agar siswa tidak merasa canggung atau malu jika ada materi yang
belum dimengerti. Pendekatan peneliti dengan siswa juga sangat penting karena
dengan begitu peneliti akan lebih bisa memahami sifat dan karakteristik masingmasing siswa.
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Permainan Ular tangga
Faktor yang mendukung penerapan permainan ular tangga ini terletak pada
ruangan kelas yang luas sehingga siswa lebih leluasa dalam melakukan
permainan ular tangga. Dalam permainan ular tangga ruangan yang luas tersebut
dapat mendukung saat permainan karena saat permainan perwakilan kelompok
harus kadepan untuk melakukan permainan selain itu ruangan mendukung saat
meletakkan ular tangga di lantai. Selain dari sarana tersebut, faktor pendukung
lainnya adalah dari diri dalam siswa yang termotivasi dalam melakukan
permainan ular tangga dengan dibuktikan siswa terlihat senang selama proses
permainan. jika siswa termotivasi dalam permainan ular tangga maka permainan
tersebut dapat berjalan dengan lancar dan siswa juga lebih memahami materi
yang sudah dipelajari melalui pertanyaan yang ada pada permainan ular tangga.
Faktor penghambat proses permainan ular tangga yaitu terkait waktu yang
digunakan kurang karena ada beberapa kesalahan saat menyampaikan peraturan
permainan. waktu sangat berpengaruh terhadap permainan. dalam permainan
ular tangga terdapat beberapa soal yang harus diselesaikan, soal-soal tersebut
mencakup indikator yang akan dicapai. Maka jika waktu yang digunakan kurang
maka soal yang ada permainan ular tangga tidak dapat diselesaikan dan akan
berpengaruh terhadap tujuan dari permainan yaitu mengulang kembali materi
yang sudah dipelajari. Selain itu kesalahan saat mencetak baner yang terlalu
basar membuat gambar ular tangga tidak dapat ditempel di papan dan membuat
suasana kelas kurang kondusif karena tidak ada kartu pemain dan perwakilan
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siswa tersebut harus maju kedepan dan menempati kotak pada ular tangga
dengan cara berdiri di atas gambar.
E. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu dan jadwal dalam penelitian
yang 1 minggu hanya 2 JP dan bertepatan dengan ujian nasional sehingga
mencari jam tambahan di hari lain. Selain itu dalam proses pembelajaran saat
bermain ular tangga suasana kelas kurang kondusif yang disebabkan dalam
mencetak ular tangga terlalu besar sehingga tidak bisa diletakkan di papan tulis
dan setiap perwakilan kelompok harus maju kedepan menempati ular tangga
sesuai dengan posisi karena tidak ada kartu pemain.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan menerapkan permainan edukatif ular tangga dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar Biologi pada materi avertebrata
khususnya filum Porifera, Coelenterata, Platyhelmintes dan Nemathelmintes
pada siswa kelas Xa SMA Tiga Maret Yogyakarta. Perolehan rata-rata nilai
klasikal pada siklus I adalah 72,61 dengan persentase ketuntasan 52,38%
meningkat pada siklus II yaitu 77,14 dengan presentase ketuntasan 76,19%.
Hasil belajar siswa aspek afektif pada siklus I dan siklus II juga mengalami
peningkatan dengan dibuktikan pada siklus I hasilnya 20% kategori sangat baik
dan 80% kategori baik menjadi 100% masuk kategori sangat baik pada siklus II.
Motivasi siswa juga mengalami peningkatan pada siklus I 69,52% menjadi
77,57% pada siklus II.
B. Saran
Berdasarkan hasil yang dicapai dalam penelitian ini perlu diperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Waktu yang digunakan dalam menerapkan permainan edukatif ular tangga
harus disiapkan dengan baik karena memakan waktu yang cukup lama
2. Dalam membuat dadu diusahakan dari bahan karton yang tebal agar bisa
dipakai berulang-ulang dan tidak cepat rusak.
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3. Dalam mencetak gambar ular tangga lebih diperkecil lagi agar bisa di gantung
dan setiap kelompok diberi kartu pemain agar lebih kondusif dalam
permainan
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Lampiran 1
Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2
Surat Keterangan Selesai Penilitian
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Lampiran 3
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH

: SMA TIGA MARET YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS/ SEMESTER

: X / II

STANDAR KOMPETENSI : Memahami Manfaat Keanekaragaman Hayati
ALOKASI WAKTU
Standar
Kompetensi

: 8 x 45 Menit

Kompetensi Dasar

Memahami

3.4

manfaat

mendiskripsikan

Indikator

Kognitif Produk

keanekaragaman ciri-ciri

filum

hayati

dalam

dunia

hewan

dan

peranannya

bagi

 Mengidentifikasi ciri filum porifera,
Coelenterata
 Menjelaskan tipe saluran air pada
porifera
 Menjelaskan klasifikasi pada filum
porifera dan coelenterata

Materi

Alokasi

Sumber

Pembelajaran

Waktu

Belajar

Animalia
Invertebrata

8 x 45 Buku
menit

Biologi,

 Ciri-ciri umum
Animalia.

internet,

 Invertebrata

pegangan

 Peranan

siswa,

buku
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kehidupan

 Menjelaskan daur hidup pada Aurelia
aurita
 Mengidentifikasi peranan porifera dan
coelenterata
 Mengidentifikasi ciri filum
platyhelmintes dan Nemathelmyntes
 Menjelaskan klasifikasi pada filum
platyhelmintes dan Nemathelmyntes
 Menjelaskan daur hidup pada Fasciola
hepatica
 Mengidentifikasi peranan platyhelmintes
dan nemathelmintes

invertebrata
bagi kehidupan

powerpoint

Afektif




Melaksanakan diskusi dengan tanggung
jawab
Menjawab pertanyaan dengan percaya
diri
Memiliki motivasi tinggi dalam proses
pembelajaran
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Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA Tiga Maret Yogyakarta

Kelas/ Semester

: X/ II

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit (4 JP)

A. Standar Kompetensi
3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
B. Kompetensi Dasar
3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan dan peranannya
bagi kehidupan
C. Indikator
Kognitif Produk
 Mengidentifikasi ciri filum porifera, Coelenterata
 Menjelaskan tipe saluran air pada porifera
 Menjelaskan klasifikasi pada filum porifera dan coelenterata
 Menjelaskan daur hidup pada Aurelia aurita
 Mengidentifikasi peranan porifera dan coelenterata
Afektif
 Melaksanakan diskusi dengan tanggung jawab
 Menjawab pertanyaan dengan percaya diri
 Memiliki motivasi tinggi dalam proses pembelajaran
D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif produk
 Melalui diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri
filum porifera, Coelenterata
 Melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif ular tangga
siswa mampu membedakan ciri-ciri dari masing-masing filum
porifera, Coelenterata
 Melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif ular tangga
siswa mampu menjelaskan tipe saluran air pada porifera
 Melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif ular tangga
siswa mampu menjelaskan klasifikasi pada filum porifera dan
coelenterata
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Melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif ular tangga
siswa mampu mengetahui peranan porifera dan coelenterata

Afektif
 Melalui diskusi siswa mampu menjawab soal dengan tanggung
jawab
 Melalui permainan edukatif ular tangga siswa dapat menjawab
pertanyaan dengan percaya diri
 Melalui permainan edukatif ular tangga siswa dapat termotivasi
dalam mengikuti pembelajaran
E. Materi pembelajaran
1. Filum porifera,
2. Filum Coelenterata
F. Kegiatan Pembelajaran
No. Kegiatan
1

2

Pendahuluan
 Guru memeriksa kesiapan
siswa dan kelas
 Guru memberikan pretest
untuk mengukur pengetahuan
awal siswa
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa diberi pertanyaan
terkait hewan-hewan
avertebrata seperti porifera
dan cacing
Elaborasi
 Siswa dibagi dalam kelompok
yang terdiri dari 3-4 siswa
 Siswa diberi instruksi untuk
proses diskusi
 Siswa diberi LKS dan guru
membantu siswa dalam
melakukan diskusi kelompok
 Siswa melakukan diskusi dan
mencari reverensi mengenai

Alokasi waktu
15 menit

120 menit

Karakter
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pengertian dan ciri-ciri
porifera, coelenterata
 Siswa difasilitasi dalam
mempresentasikan hasil
diskusi
 Siswa dijelaskan peraturan
dalam permainan ular tangga
 Siswa diberi waktu selama 30
menit untuk melakukan
permainan
 Setelah selesai siswa diajak
untuk menghitung skor dari
hasil permainan tersebut
Konfirmasi
 Memberi penghargaan
terhadap siswa yang mencapai
skor tertinggi
 Membimbing siswa dalam
merangkum materi yang
sudah dipelajari
 Membantu siswa untuk
merefleksikan hasil belajarnya
Penutup
45 menit
 Memberikan postest untuk
mengetahui hasil belajar
siswa
 Siswa diberi kuisioner
motivasi
 Siswa diberi tugas untuk
mempelajari materi
selanjutnya yaitu
platyhelmintes dan
Nemathelmyntes

G. Metode Pembelajaran
1. Tanya jawab
2. Diskusi kelompok
3. Permainan edukatif ular tangga
H. Alat/ bahan/ media
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1. Slide dan gambar
2. LKS 1
3. Viewer dan komputer
4. Kartu tanda bermain
5. Gambar ular tangga
I. Sumber Belajar
J. Penilaian
Indikator

Jenis
penilaian
Tes

Kognitif produk
 Membedakan ciri filum porifera, Coelenterata
 Mengidentifikasi ciri filum porifera,
Coelenterata
 Menjelaskan tipe saluran air pada porifera
 Menjelaskan klasifikasi pada filum porifera dan
coelenterata
 Menjelaskan daur hidup pada Aurelia aurita
 Mengidentifikasi peranan porifera dan
coelenterata
Afektif
Kuisioner
 Melaksanakan diskusi dengan tanggung jawab
 Menjawab pertanyaan dengan percaya diri
 Memiliki motivasi tinggi dalam proses
pembelajaran

Instrumen
Soal

Lembar
kuisioner
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA Tiga Maret Yogyakarta

Kelas/ Semester

: X/ II

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit (4 JP)

A. Standar Kompetensi
3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
B. Kompetensi Dasar
3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan dan peranannya
bagi kehidupan
C. Indikator
Kognitif Produk
 Mengidentifikasi ciri filum platyhelmintes dan Nemathelmyntes
 Menjelaskan klasifikasi pada filum platyhelmintes dan
Nemathelmyntes
 Menjelaskan daur hidup pada Fasciola hepatica
 Mengidentifikasi peranan platyhelmintes dan nemathelmintes
Afektif
 Melaksanakan diskusi dengan tanggung jawab
 Menjawab pertanyaan dengan percaya diri
 Memiliki motivasi tinggi dalam proses pembelajaran
D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif produk
 Melalui diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri
filum platyhelmintes dan Nemathelmyntes
 Dengan membaca referensi dan permainan edukatif ular tangga
siswa mampu membedakan ciri-ciri dari masing-masing filum
platyhelmintes dan Nemathelmyntes
 Melalui diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan daur hidup
pada Fasciola hepatica
 Melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif ular tangga
siswa mampu mengetahui peranan platyhelmintes dan
nemathelmintes
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Afektif


Melalui diskusi siswa mampu menjawab soal dengan tanggung
jawab
 Melalui permainan edukatif ular tangga siswa dapat menjawab
pertanyaan dengan percaya diri
 Melalui permainan edukatif ular tangga siswa dapat termotivasi
dalam mengikuti pembelajaran
E. Materi pembelajaran
1. Filum Platyhelmintes
2. Filum Nemathelmyntes
F. Kegiatan Pembelajaran
No. Kegiatan
1

2

Pendahuluan
 Guru memeriksa kesiapan siswa
dan kelas
 Guru memberikan pretest untuk
mengukur pengetahuan awal
siswa terkait materi yang akan
dipelajari
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan pertanyaan
terkait hewan-hewan avertebrata
pada filum platyhelmintes dan
Nemathelmyntes
Elaborasi
 siswa dibagi dalam kelompok
yang terdiri dari 3-4 siswa
 siswa diberi instruksi untuk
melakukan diskusi
 siswa diberikan LKS 2 dan guru
membantu siswa dalam
melakukan diskusi kelompok
 Siswa melakukan diskusi dan

Alokasi
waktu
15 menit

120 menit

Karakter
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mencari reverensi mengenai
pengertian dan ciri-ciri dan
klasifikasi filum platyhelmintes
dan nematoda
 siswa difasilitasi dalam
mempresentasikan hasil diskusi
 siswa dijelaskan peraturan dalam
permainan ular tangga
 Setelah itu setiap kelompok
diberikan kartu untuk melakukan
permainan
 Siswa diberi waktu selama 30
menit untuk melakukan
permainan
 Setelah selesai siswa diajak
untuk menghitung skor dari hasil
permainan tersebut
Konfirmasi
 Memberi penghargaan terhadap
siswa yang mencapai skor
tertinggi
 Membimbing siswa dalam
merangkum materi yang sudah
dipelajari
 Membantu siswa untuk
merefleksikan hasil belajarnya
Penutup
 Memberikan postest untuk
mengetahui hasil belajar siswa
 Siswa diberi kuisioner motivasi
 Siswa diberi tugas untuk
mempelajari materi selanjutnya
yaitu annelida, molusca,
arthropoda dan echinodermata

G. Metode Pembelajaran
1. Tanya jawab
2. Diskusi kelompok

45 menit
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3. Permainan edukatif ular tangga
H. Alat/ bahan/ media
1. Slide dan gambar
2. LKS 2
3. Viewer dan komputer
4. Kartu tanda bermain
5. Gambar ular tangga
I. Sumber Belajar
J. Penilaian
Indikator
Kognitif produk
 Membedakan ciri filum Platyhelmintes,
Nemathelmyntes
 Mengidentifikasi ciri filum platyhelmintes dan
Nemathelmyntes
 Menjelaskan klasifikasi pada filum
platyhelmintes dan Nemathelmyntes
 Menjelaskan daur hidup pada Fasciola
hepatica
 Mengidentifikasi peranan platyhelmintes dan
nemathelmintes
Afektif
 Melaksanakan diskusi dengan tanggung jawab
 Menjawab pertanyaan dengan percaya diri
 Memiliki motivasi tinggi dalam proses
pembelajaran

Jenis
penilaian
Tes

Instrumen

Kuisioner

Lembar
kuisioner

Soal
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Lampiran 5
Lembar Kerja Siswa 1
Nama Kelompok :

Jawablah pertanyaan di bawah ini dan diskusikan dengan teman sekelompok!
A. Porifera
1. Sebutkan ciri-ciri porifera !
2. Berdasarkan struktur tubuh, porifera tersusun atas dua lapisan.
Sebutkan dan jelaskan secara singkat!
3. Perhatikan gembar di bawah ini !

A

B

a. Sebutkan masing-masing tipe saluran air pada porifera !
b. Jelaskan masing-masing tipe saluran air tersebut !
4. Bagaimana cara reproduksi porifera? Jelaskan secara singkat !
5. Berdasarkan jenis rangka, porifera dibedakan menjadi 3. Sebutkan dan
berikan contoh !
6. Sebutkan peranan porifera dalam kehidupan !
B. Coelenterata
1. Sebutkan ciri-ciri filum Coelenterata !
2. Bagaimanakah reproduksi Coelenterata? Jelaskan!
3. Coelenterata dibagi menjadi 3 kelas. Sebutkan dan berilah contoh pada
masing-masing kelas!

C
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4. Perhatikan daur hidup Aurelia aurita di bawah ini !

Jelaskan secara singkat tahapan yang terjadi pada daur hidup Aurelia
aureta !
5. Sebutkan peranan Coelenterata pada ekosistem !
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Lampiran 6
Lembar Kerja Siswa 2
Filum Platyhelminthes dan Nemathelminthes
A. Platyhelminyes
a. Sebutkan ciri-ciri filum Platyhelmintes!
b. Sebutkan dan jelaskan secara singkat klasifikasi Platyhelmintes!

c. Bagaiman siklus hidup Fasciola hepatica? Jelaskan berdasarkan
gambar di atas.
B. Nemathelminthes
a. Sebutkan ciri-ciri Nemathelminthes!
b. Sebutkan dan jelaskan secara singkat klasifikasi Nemathelmintes!
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Lampiran 7
Materi Avertebrata
A. Porifera
Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil, dan ferre yang
berarti membawa atau mengandung. Jadi, porifera dapat diartikan hewan
yang tubuhnya mengandung lubang-lubang kecil atau hewan berpori-pori.
Ciri-ciri porifera:
a) Memiliki tubuh yang berpori-pori mikroskopis
b) Memiliki dua bentuk kehidupan yaitu hidup berenang bebas dan hidup
menetap
c) Belum memiliki organ pencernaan, sistem saraf, dan sistem peredaran
darah
Bentuk tubuhnya bermacam-macam, ada yang seperti jambangan, piala,
terompet, dan ada yang bercabang-cabang seperti tmbuhan. Pada bagian
tengah tubuhnya terdapat ruangan yang disebut spongosol (paragaster) yang
merupakan saluran air. Pada ujung atas ruang tersebut terdapat lubang besar
tempat keluarnya air yang disebut oskulum. Lapisan penyusun tubuh porifera
berurutan dari luar ke dalam adalah sebagai berikut:
1) Epidermis atau lapisan terluar
Lapisan ini tersusun dari sel-sel epitelium pipih yang disebut pinakosit.
Beberapa sel ini membentuk lubang kecil (ostium) tempat masuknya air
dan salurannya dilapisi oleh porosit. Porosit berfungsi pengendali
membuka dan menutupnya ostium.
2) Mesoglea (berupa gelatin)
Mesoglea merupakan lapisan pembatas antara lapisan dalam dan lapisan
luar yang menandng dua macam sel, yaitu:
(a) Sel-sel ameboid, berfungsi untuk mengangkut zat makanan dan zat-zat
sisa metabolisme dari sel satu ke sel yang lainnya
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(b)Sel skleroblas, berfungsi membentuk spikula yang merupakan duri-duri
sebagai penguat dinding yang lunak. Spikula tersusun dari zat kapur, zat
kersik, dan ada pula dari protein yang disebut spongin.
3) Endodermis atau lapisan dalam
Lapisan ini terdiri atas sel-sel leher atau koanosit yang memiliki flagela
dan berfungsi untuk mencerna makanan.
Sistem kanal atau saluran air pada porifera dibedakan atas tiga tipe
sebagai berikut:

1) Ascon
Sistem ini merupakan tipe saluran air yang lubang-lubang ostiumnya
dihubungkan dengan saluran lurus langsung ke spongosol
2) Sycon
Sycon merupakan tipe saluran air yang lubang-lubang ostiumnya
dihubungkan dengan saluran-saluran yang bercabang ke rongga-rongga
yang berhubungan langsung dengan spongosol
3) Leucon
Sistem ini merupakan tipe saluran yang lubang-lubang ostiumnya
dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang
sudah tidak berhubunan langsung dengan spongosol.


Klasifikasi porifera
Ada tiga kelas yang tergolong filum porifera yaitu:
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1) Calcarea, golongan ini memiliki spikula dari zat kapur dan hidup di
laut yang dangkal
2) Hexactinellida, golongan ini memiliki spikula yang tersusun dari zat
kersik dan hidup di laut yang dalam
3) Demospongiae, golongan ini bertulang lunak karena tidak memiliki
rangk. Ada beberapa yang memiliki rangka yang tersusun dari
serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat kersik.


Peranan

1) Salah satu penyusun terumbu karang
2) Tempat ikan bertelur dan biota lainnya berlindung
3) Dapat digunakan sebagai alat penggosok badan
4) Rangka tubuh porifera akan menghasilkan sumber minyak bumi
B. Coelenterata
Sebagian Coelenterata hidup soliter, sedangkan yang lain, misalnya hewan
karang hidup berkoloni. Tubuhnya terdiri atas kantong dan rongga
gastrovaskuler untuk mencerna makanan. Coelenterata hanya memiliki satu
lubang bukaan yang berfunsi sebagai mulut sekaligus anus. Cnidaria menangkap
mangsanya dengan tentakel yang kemudian dimasukkannya ke dalam mulut.
Coelenterata memiliki bentuk tubuh yaitu polip dan medusa.


Polip

1) Umumnya hidup soliter (sendiri), tapi ada pula yang membentuk
koloni
2) Melekat pada dasar perairan, tidak dapat bergerak bebas, sehingga
menyerupai tumbuhan yang tertambat
3) Tubuh berbentuk tabung dengan bagian atas membesar
4) Di dalam tubuh polip ini terdapat rongga gastrovaskuler yang
fungsinya sebagai usus
5) Di bagian atas terdapat mulut dan tentakel untuk berperan untuk
menangkap mangsa
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6) Polip merupakan fase vegetatif pada Coelenterata, karena bisa
melakukan fragmentasi pemutusun bagian dari tubuhnya itu untuk
membentuk individu baru


Medusa

1) Umumnya hidup soliter (sendiri), tapi ada pula yang membentuk
koloni
2) Melekat pada dasar perairan, tidak dapat bergerak bebas, sehingga
menyerupai tumbuhan yang tertambat
3) Tubuh berbentuk tabung dengan bagian atas membesar
4) Di dalam tubuh polip ini terdapat rongga gastrovaskuler yang
fungsinya sebagai usus
5) Di bagian atas terdapat mulut dan tentakel untuk berperan untuk
menangkap mangsa
6) Polip merupakan fase vegetatif pada Coelenterata, karena bisa
melakukan fragmentasi pemutusun bagian dari tubuhnya itu untuk
membentuk individu baru


Cara mendapatkan makanan
 Coelenterata hidup di perairan yang jernih yang mengandung
partikel-pertikel organik, plankton atau hewan-hewan kecil
 Jika terdapat hewan kecil, misal jentik nyamuk menempel pada
tentakel dan mengenai sel knidoblast, maka sel tersebut
mengeluarkan racun
 Jentik akan lemas lalu tentakel membawanya ke mulut



Reproduksi
 Reproduksi atau perkembangbiakan dapat dilakukan secara
aseksual dan seksual.
 Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan membentuk tunas
berupa polip yang hidup berkoloni di dasar air.
 Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan
gamet. Gamet dihasilkan oleh seluruh coelenterata berbentuk
medusa dan beberapa berbentuk polip.
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Coelenterata dibagi menadi 3 kelas utama yaitu:
1) Hydrozoa
Siklus hidup sebagian besar Hydrozoa mencakup tahap polip yang aseksual
dan tahap medusa yang seksual, misalnya obelia. Pada umumnya Hydra
menggantungkan tubuhnya pada tumbuhan air atau batu dengan menempelkan
pangkal tubuhnya yang berbentuk cakram.
Hydra mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan sel knidosit. Knidosit
mengandung nematosista, yaitu benda seperti sengat yang mengeluarkan racun
untuk melumpuhkan mangsanya dengan cara ditusukkan ke tubuh mangsa.
2) Scyphozoa
Bentuk tubuh Scyphozoa menyerupai mangkuk yang transparan dan
berukuran besar. Tiap tentakelnya ditutup dengan sel-sel penyengat yang mampu
membunuh hewan lain. Beberapa Scyphozoa lain tidak memiliki tentakel sama
sekali. Scyphozoa mengalami metagenesis, yaitu perkembangbiakan seksual
yang diikuti oleh perkembangbiakan aseksual dalam satu generasi.
Daur hidup Aurellia aurita

3) Anthozoa
Anthozoa merupakan hewan yang bentuknya seperti bunga atau hewan bunga
yang meliputi anemon laut serta hewan-hewan karang. Anthozoa hidu sebagai
polip. Tubuhnya berbentuk silinbder pendek. Pada salah satu ujungnya terdapat
mulut berupa celah yang dikelilingi oleh tentakel yang mengandung nematosista.
Nematosista ini dapat mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya.
Makanannya berupa udang-udangan kecil, dan invertebrata lain.
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C. Platyhelmintes
Platyhelmintes merupakan anggota kelompok cacing yang memiliki tubuh
pipih dorsoventral. Platyhelmintes ada yang bersifat parasit dan ada yang hidup
bebas di perairan. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah dan bernafas
dengan seluruh permukaan tubuh. Platyhelmintes mempunyai bentuk tubuh
pipih, tidak mempunyai rongga tubuh dan alat pencernaannya tidak sempurna.
Tubuhnya bersimetri bilateral dan tersusun dari tiga lapisan yaitu ektoderm,
mesoderm, dan endoderm. Platyhelmintes dapat dibagi menjadi empat kelas
yaitu Tubellaria (cacing berambut getar), Trematoda (cacing isap), Cestoda
(cacing pita), dan Monogenea.


Sistem pencernaan

 Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskuler, dimana
peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus
 Sistem pencernaan terdiri dari mulut → faring → dan usus (tanpa
anus)
 Usus bercabang-cabang ke seluruh tubuhnya
 Selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke
seluruh tubuh
 Tidak memiliki anus sehingga pembuangan sisa makanan juga melalui
mulut
 Tidak memiliki sistem transpor khusus


Sirkulasi

 Belum memiliki sistem peredaran darah (sirkulasi), sistem respirasi
dan ekskresi khusus
 Pernapasan dilakukan secara difusi oleh seluruh sel tubuhnya, karena
tubuhnya yang pipih
 Gas O2 dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi


Reproduksi

 aseksual dengan membelah diri/ fragmentasi
 Daya regenerasinya tinggi
 Seksual dengan perkawinan silang, fertilisasi internal
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 Bersifat hermafrodit


Kelas Turbellaria

 cacing pipih yang menggunakan bulu getar / silia sebagai alat
geraknya
 Pergerakan juga dapat menggunakan otot dengan gerakan seperti
gelombang
 Nama diperoleh dari turbulensi yang dihasilkan oleh silia yang
berdenyut dengan keras
 Ukuran tubuh berkisar 15 – 18 mm
 contohnya adalah Planaria sp / Dugesia sp.
o Planaria
•

Hidup bebas di perairan tawar yang jernih dan tidak mengalir,
berlindung pada tempat teduh spt batu atau daun

•

Tubuh pipih dorsoventral

•

Kepala berbentuk segitiga, terdapat aurikel pada bagian lateral
kepala, terdapat oseli pada bagian dorsal

•

Ekor meruncing

•

Panjang sekitar 5-25 mm

•

Tubuh bagian dorsal lebih gelap dari ventral

•

Mulut terletak di ventral, pada pertengahan tubuh

o Reproduksi planaria
•

Hermaprodit

•

Organ kelamin jantan terdiri dari : testis, vasa eferensia, vasa
deferensia, penis, ruang genitalis

•

Organ kelamin betina terdiri atas : ovarium, oviduk, kelenjar
kuning telur, vagina, uterus, ruang genitalis

•

Daya regenerasi tinggi, bila tubuh di potong maka dari tiap
potongan dapat tumbuh menjadi individu baru



Kelas Trematoda



Memiliki alat hisap pada bagian anterior tubuh yang dilengkapi
dengan kait untuk melekatkan diri pada inangnya
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Hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan, makanan berupa
jaringan atau cairan tubuh inangnya



Trematoda dewasa pada umumnya hidup di dalam hati, usus, paruparu, ginjal, dan pembuluh darah vertebrata



Trematoda berlindung di dalam tubuh inangnya dengan melapisi
permukaan tubuhnya dengan kutikula



Permukaan tubuhnya tidak memiliki silia



Beberapa contoh Trematoda adalah Fasciola hepatica (cacing hati),
Clonorchis, dan Schistosoma



Pencernaan Fasciola hepatica

 Pencernaan makanan sederhana
 Saluran : mulut → faring →esofagus → usus
 Usus trdiri atas 2 cabang utama yang menjulur dari anterior ke posterior
 Cabang utama akan bercabang lagi (divertikulum)

Kelas Cestoda
•

Bentuknya pipih panjang seperti pita

•

Bersifat parasit

•

Tubuh dilapisi kutikula

•

Terdiri dari bagian anterior yang disebut skoleks, leher (strobilus), dan
rangkaian proglotid
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Pada skoleks terdapat alat pengisap, pada jenis tertentu juga memiliki kait
(rostelum) yang berfungsi untuk melekat pada organ tubuh inangnya
(usus)

•

Inang utama cacing cestoda dewasa adalah vertebrata termasuk manusia

•

Contohnya adalah Taenia solium, T. Saginata , T. Pisiformis,
Echinococcus granulosus
o Taenia sp
 Tidak memiliki mulut
 Tidak memiliki saluran pencernaan makanan
 Menyerap makanan dari usus hospes melalui saluran pada permukaan
tubuhnya
 Tiap proglotid dapat dianggap satu individu
 @ proglotid punya alat kelamin jantan dan betina
 Tiap proglotid dapat terjadi fertilisasi sendiri
 Bereproduksi dengan menggunakan telur yang telah dibuahi dan di
dalamnya terkandung larva yang disebut onkosfer

D. Nematelmintes
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Nemathelmintes atau Nematoda berasal dari kata nematos yang artinya
benang, dan oidos yang artinya bentuk. Cacing in juga sering disebut cacing
gilik. Ciri-ciri umum nematoda yaitu:
1) Dapat dijumpai di darat, air tawar dan air laut
2) Hidupnya bersifat bebas dan ada pula yang hidup parasit pada tumbuhan dan
hewan
3) Tidak memiliki sistem peredaran darah dan jantung, tetapi memiliki cairan
seperti darah yang dapat merembes ke bagian tubuh akibat kontraksi tubuh
4) Bentuk tubuh gilik panjang dengan simetri bilateral
5) Tubuh tidak memiliki silia dan tidak bersegmen dan dilapisi kutikula
transparan
Anggota filum nematoda antara lain :
1) Cacing gelang (Ascaris lumbricoides)
Umumnya hidup parasit dalam usus manusia. Hewan ini bersifat kosmopolit
(terdapat di segala tempat), terutama di daerah tropis. Ascaris menyebabkan
penyakit yang dikenal dengan ascariasis.
2) Cacing tambang (Ancylostoma)
Cacing ini parasit di usus manusia dan banyak dijumpai pada daerah
pertambangan, terutama di daerah beriklim panas. Cacing ini mengisap darah
sehingga dapat menyebabkan kematian. Pada saat mengisap darah, cacing
mengeluarkan zat anti koagulan yang mencegah terjadinya pembekuan darah
korban.
3) Cacing kremi (Enterobius vermicularis)
Cacing ini hidup di dalam usus besar manusia. Gerakan cacing ini
menyebabkan rasa gatal di bagian anus. Jika digaruk dengan menggunakan
kuku, telur akan melekat pada kuku. Makanan yang dipegang oleh tangan
yang mengandung telur cacing ikut tertelan kembali.
4) Cacing filaria (Wuchereria bancrofti)
Cacing ini memiliki inang perantara hewan Arthropoda, misalnya nyamuk,
dan inang tetap yaitu manusia pada bagian pembuluh getah bening. Pada
siang hari, larva berada di paru-paru atau di pembuluh darah besar. Pada
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malam hari, cacing pindah ke pembuluh arteri atas dan vena periver di dekat
kulit. Apabila cacing yang mati menyumbat pembuluh getah bening, maka
menyebabkan

pembengkakan

atau

terjadinya

penyakit

kaki

gajah.

Mikrofilaria dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk
culex.
5) Cacing otot (trichinella spiralis)
Cacing ini menyebabkan penyakit trichinosis pada manusia, babi, atau tikus.
Parasit masuk ke tubuh manusia melalui daging babi yang dimasak kurang
matang. Di dalam usus manusia, larva berkembang menjadi cacing muda.
Cacing muda bergerak ke otot melalui pembuluh limfa atau darah dan
selanjutnya menjadi cacing dewasa.
6) Heterodera radicicola
Cacing ini hidup parasit pada akar tanaman dan menyebabkan bengkak pada
akar.
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Lampiran 8
Kisi-Kisi Soal Pretest
Nama sekolah

: SMA Tiga Maret Yogyakarta

Kelas/Semester

: XA / II

Mata Pelajaran

: Biologi

Kurikulum

: KTSP

Bentuk soal

: Pilihan Ganda

Jumlah soal

: 20 nomor

Indikator
Pengertian filum porifera
Mengidentifikasi ciri-ciri
filum porifera
Menjelaskan tipe saluran
air porifera
Mengidentifikasi ciri-ciri
filum coelenterata

Mengingat
C1
1,2
4,5,6

Memahami
C2

Aspek
Mengaplikasikan
C3

Mengevaluasi
C5

Jumlah
2
3

7
10

Menganalisis
C4

8

1
2
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Menjelaskan klasifikasi
pada filum coelenterate
Mengidentifikasi ciri
filum platyhelmintes
Menjelaskan klasifikasi
platyhelmintes
Menjelaskan daur hidup
Mengidentifikasi ciri
filum nemathelmintes
Menjelaskan klasifikasi
Menjelaskan peranan
dari 4 filum avertebrata
(porifera, coelenterata,
platyhelmintes,
nemathelmintes)

9,11
13

2
12

14

2
1

15
18

19
2
3, 16, 20

1
2
1
3

Total

20
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Lampiran 9
Kisi-Kisi Soal Posttest Siklus I
Nama sekolah

: SMA Tiga Maret Yogyakarta

Kelas/Semester

: XA/ II

Mata Pelajaran

: Biologi

Kurikulum

: KTSP

Bentuk soal

: Pilihan Ganda

Jumlah soal

: 20 nomor

Indikator
Menjelaskan ciri-ciri
filum porifera
Menjelaskan tipe saluran
air pada porifera
Menjelaskan tahap
pencernaan pada porifera
Menyebutkan reproduksi

Mengingat
C1
2, 3, 9

Memahami
C2

Aspek
Mengaplikasikan
C3

4
6
7

Menganalisis
C4
1
5

Mengevaluasi
C5

Jumlah
4
2
1
1
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pada porifera
Mengidentifikasi
penyusun rangka pada
porifera
Mengidentifikasi ciri-ciri 12, 17
filum coelenterate
Menjelaskan klasifikasi
pada filum coelenterate
Menjelaskan fungsi
14
bagian tubuh pada
coelenterate
Menyebutkan reproduksi 15
pada coelenterata
Menjelaskan daur hidup
pada Aurellia aurita
Mengidentifikasi peranan
coelenterate

8

1

11
13, 19

3
2
1

1

10
Total

18

1

20

2
20
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Lampiran 10
Kisi-Kisi Soal Posttest Siklus II
Nama sekolah

: SMA Tiga Maret Yogyakarta

Kelas/Semester

: XA/ II

Mata Pelajaran

: Biologi

Kurikulum

: KTSP

Bentuk soal

: Pilihan Ganda

Jumlah soal

: 20 nomor

Indikator
Mengidentifikasi ciri-ciri
filum platyhelmintes
Mengidentifikasi
reproduksi pada cacing
pipih
Mengidentifikasi ciri-ciri
planaria

Mengingat
C1

Memahami
C2

Aspek
Mengaplikasikan
C3

Menganalisis
C4
1,

2

Mengevaluasi
C5

Jumlah
1
1

3

1
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Mengidentifikasi cirriciri cacing hisap
Mengidentifikasi cirriciri cacing pita
Menjelaskan klasifikasi
cacing pipih
Menjelaskan daur hidup
Fasciola hepatica
Menjelaskan siklus hidup
Taenia sp
Mengidentifikasi ciri-ciri 16
nemathelmintes
Menjelaskan klasifikasi
nemathelmintes
Menjelaskan reproduksi
14
nemathelmintes
Menjelaskan daur hidup
cacing kremi
Mengidentifikasi peranan 15,17, 18

4

1

5

1

6

1
7

1

9

1

13
12

11

3
1
1

19
8, 10, 20
Total

1
6
20
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Lampiran 11
Soal Ular Tangga pada Siklus I

1. Ciri-ciri porifera : berpori, tubuh asimetri, warna beraneka ragam, habitat
di laut,
2. Lapisan yang menyusun tubuh porifera epidermis dan endodermis
3. Apakah fungsi dari sel amoebosit?mengambil dan mengedarkan sari
makanan
4. Apakah fungsi dari arkeosit?regenerasi dan reproduksi
5. Apakah fungsi skleroblas?menyusun rangka tubuh
6. Tipe saluran air pada porifera adalah askon, sikon dan leukon
7. Jelaskan secara singkat saluran air tipe askon! ostium dihubungkan
langsung ke spongosol
8. Jelaskan secara singkat saluran air tipe sikon! ostium dihubungkan
dengan rongga-rongga yang berhubungan dengan spongosol
9. Jelaskan secara singkat saluran air tipe leukon! ostium dihubungkan
dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak
berhubungan langsung dengan spongosol
10.Sebutkan cara reproduksi porifera!seksual dan aseksual
11.Bagaimanakah reproduksi porifera secara aseksual?pembentukan tunas,
pembentukkan gemmule
12.3 kelas dalam porifera calcarea, hexatinellida dan demospongia
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13.Spongia yang dapat digunakan sebagai spons mandi tergolong dalam
kelas demospongia
14.Manfaat porifera dalam kehidupan penyusun terumbu karang, tempat
berlindung ikan dan biota lainnya, alat penggosok badan, rangka
tubuh porifera akan menghasilkan sumber minyak bumi
15.Ciri-ciri coelenterata bentuk seperti tabung (polip) dan seperti
mangkok (medusa), di atas tubuh memiliki mulut dan tentakel,
rongga gastrovaskuler sebagai sistem pencernaan,
16.Nama lain dari coelenterata adalah cnidaria
17.Dua bentuk tubuh coelenterata adalah polip dan medusa
18.Reproduksi coelenterata secara seksual dan aseksual
19.Reproduksi seksual pada Coelenterata dengan cara pembentukkan
gamet
20.Reproduksi aseksual pada Coelenterata dengan cara membentuk tunas
berupa polip
21.Kelas dalam coelenterata adalah hydrozoa, scyphozoa dan anthozoa
22.Tentakel pada Coelenterata berfungsi untuk menangkap makanan
23.Coelenterata memiliki sel – sel yang berfungsi sebagai penyengat /
penghasil racun. Sel – sel tersebut adalah knidoblas
24.Gastrovaskuler pada Coelenterata berfungsi sebagai sistem pencernaan
25.Sebutkan manfaat coelenterata bagi ekosistem!mencegah pengikisan
pantai
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Lampiran 12
Soal Ular Tangga pada Siklus II

1. Ciri-ciri platyhelmintes habitat di sungai, danau, laut atau parasit
pada tubuh organisme, tidak memiliki rongga tubuh, tubuh simetri
bilateral, tidak bersegmen, hidup bebas atau parasit pada organisme
2. Sistem pencernaan pada Platyhelmintes sistem gastrovaskuler
3. Reproduksi platyhelmintes seksual dan aseksual
4. Reproduksi seksual platyhelmintes dengan fertilisasi internal
5. Reproduksi aseksual platyhelmintes dengan membelah diri/ fragmentasi
6. Platyhelmintes dibagi menjadi 3 kelas : turbellaria, trematoda, cestoda
7. contoh kelas Turbellaria : planaria
8. contoh kelas trematoda : fasciola hepatica (cacing hati), clonorchis,
dan schistosoma
9. ciri-ciri cacing pita bentuk pipih, ukuran panjang seperti pita, hidup
parasit, tubuh dilapisi kutikula
10.perantara cacing hati siput air dan ikan
11.contoh kelas cestoda taenia solium, taenia saginata, taenia pisiformis,
echinococcus granulasus
12.penyakit yang disebabkan cacing pita taeniasis
13.ciri-ciri nematelmintes berbentuk bulat seperti benang dan ujungnya
meruncing, memiliki rongga semu, ukuran tubuh mikroskopis,
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14.bagaimana pernapasan pada nemathelmintes?difusi melalui seluruh
permukaan tubuh
15.reproduksi nemathelmintes dengan cara seksual
16.cacing perut hidup di dalam usus halus manusia
17.cacing tambang dapat menyebabkan penyakit ankilostomiasis
18.cacing rambut atau filaria menyebabkan penyakit kaki gajah
19.cacing filaria masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Culex
20.trichinella spiralis menyebabkan penyebabkan penyakit trikhinosis atau
kerusakan otot
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Kelas :
Lampiran 13
Soal Pretest
Petunjuk : Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada lembar
jawab yang tersedia.

26. Menurut asal katanya, porifera berarti hewan ...
a. Berongga

d. Berflagela

b. Berpori

e. Bersel satu

c. Berspora
27. Pada tubuh hewan porifera, air yang mengalir akan keluar melalui ...
a. Oskulum

d. Ascon

b. Spongosol

e. Leucon

c. Ostium
28. Spongia yang dapat digunakan sebagai spons mandi tergolong dalam kelas ...
a. Hexactinellida

d. Calcarea

b. Hyalospongiae

e. Calcispongiae

c. Demospongiae
29. Ruangan pada bagian rongga tengah tubuh porifera adalah ...
a. Spongosol

d. Pinakosit

b. Oskulum

e. Sponging

c. Porosit
30. Lapisan struktur tubuh porifera terdiri dari…
a. Epidermis dan Edodermis

d. Endodermis dan spikula

b. spikula dan epidermis

e. Zat kitin dan spina

c. Ostium dan Askon
31. Porifera bereproduksi dengan cara….
a. Konjugasi

d. Fragmentasi

b. Membelah diri

e. Stek

c. Membentuk tunas
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32. Gambar di atas merupakan saluran air pada porifera tipe ...
a. Askon

d. Ragon

b. Leukon

e. Ostia

c. Sikon
33. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri Coelenterata adalah ...
a. Meiliki dua bentuk tubuh yaitu polip dan medusa
b. Memiliki bentuk yang pipih
c. Bentuk tubuhnya gilik panjang dengan simetri bilateral
d. Bentuk tubuh bersegmen
e. Pada tubuhnya mengandung lubang-lubang kecil
34. Berikut ini adalah anggota dari Coelenterata, kecuali…
a. Calcarea

d. Anthozhoa

b. Hydrozoa

e. Ctenophora

c. Scyphozoa
35. Reproduksi vegetative pada Coelenterata dengan cara …
a. Membelah diri

d. Medusa

b. Fragmentasi

e. Konjugasi

c. Polypoid
36. Berikut ini yang merupakan kelas dari Coelenterata adalah ...
a. Hydrozoa, Scyphozoa dan Calcarea
b. Calcarea dan Anthozoa
c. Hydrozoa, Scyphozoa dan Anthozoa
d. Scyphozoa dan Calcarea
e. Turbellaria
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12. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Habitat di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain
2. Tidak memiliki rongga tubuh
3. bentuk pipih,
4. Daya regenerasinya tinggi
5. tubuhnya bersegmen
Yang merupakan ciri-ciri Platyhelminthes adalah ...
a. 1, 2, 3 dan 4

d. 1, 3, 4, dan 5

b. 1, 2, 3, dan 5

e. 3, 4 dan 5

c. 2, 3, 4, dan 5
13. Reproduksi aseksual pada cacing pipih adalah dengan cara ...
a. Pembentukan tunas

d. fertilisasi

b. perkawinan silang

e. pembuahan ovum dan sperma

c. Fragmentasi
14. Cacing berikut yang termasuk cacing pipih adalah ...
a. Planaria

d. Ascaris lumbricoides

b. Fasciola hepatica

e. Lumbricus terrestris

c. Nereis sinensis
15. Fasciola hepatica merupakan anggota Platyhelminthes yang mempunyai daur hidup
...
a. embrio – sporokis – mirasidium – redia – serkaria – metaserkaria
b. mirasidium – redia – serkaria – metaserkaria – embrio – sporokis
c. embrio – redia – sporokis – mirasidium – serkaria – metaserkaria
d. embrio – redia – sporokis – metaserkaria – serkaria – mirasidium
e. redia – serkaria – metaserkaria – embrio – sporokis – mirasidium
16. Penyakit yang disebabkan cacing pita disebut ...
a. filariasis
b. taeniasis
c. sklifistomiasis
d. trichinosis
e. saginosis
17. Berikut ini adalah jenis-jenis Nemathelminthes, kecuali ...
a. Ascaris lumbricus

c. Lumbricus terestis

b. Fillaria bancrofti

d. Necator americanus
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e. Ancylostoma duodinale
18. Nemahelminthes hidup sebagai ...
a. Parasit atau bebas

d. Bebas

b. Endoparasit atau bebas

e. Menetap

c. Endoparasit
19. Sistem reproduksi Nemathelminthes adalah ...
a. Dioceous
b. Aseksual
c. Membelah diri
d. Berdegenerasi
e. Fragmentasi
20. Berikut adalah upaya pencegahan terhadap infeksi cacing pada tubuh manusia,
kecuali ...
a. Memutuskan daur hidup cacing
b. Mencegah infeksi dari larva melalui inang perantara
c. Pembuangan feses pada tempatnya
d. Memasak daging pada tempatnya
e. Daging babi, sapi dan ikan harus dimasak sampai matang
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Nama :
Kelas :
Lampiran 14
Posttest I
Petunjuk : Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada
lembar jawab yang tersedia.
1. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Memiliki banyak pori
2. Tubuh asimetri
3. Warna beranekaragam
4. Habitat di darat
Yang merupakan ciri-ciri filum porifera adalah ...
a. 1, 2 dan 4
b. 1, 2 dan 3
c. 2, 3 dan 4
d. 1, 3 dan 4
e. 3 dan 4
2. Tubuh porifera tersusun dari 2 lapisan jaringan yaitu ...
a. Spikula dan epidermis
b. Zat kitin dan spina
c. Epidermis dan endodermis
d. Spikula dan endodermis
e. Ostium dan askon
3. Pada tubuh porifera memiliki pori yang disebut ...
a. Oskulum
b. Spongosol
c. Ostium
d. Askon
e. Sikon
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Untuk menjawab no 4 dan 5

4. Gambar di atas merupakan saluran air pada porifera tipe ...
a. Askon
b. Leukon
c. Sikon
d. Ragon
e. Ostia
5. Bagaimanakah sistem saluran air yang ditunjukkan pada gambar tersebut?
a. Tipe saluran air yang lubang-lubang ostiumnya dihubungkan
dengan saluran lurus langsung ke spongosol
b. Tipe saluran air yang lubangnya dihubungkan dengan saluran
bercabang
c. Tipe saluran air yang ostiumnya dihubungkan dengan saluran
bercabang ke rongga dan menuju ke spongosol
d. Ostiumnya dihubungkan dengan saluran bercabang yang tidak
dihubungkan dengan spongosol
e. Ostiumnya dhubungkan dengan saluran bercabang tidal melalui
spongosol
6. Berikut yang merupakan tahap pencernaan pada porifera adalah ...
a. Air ostium spongosol partikel ditangkap oleh kolar
dicerna vakuola makanan pada koanosit  amoebosit
seluruh tubuh
b. Air spongosol kolar amoebosit seluruh tubuh
c. Air ostium kolar  seluruh tubuh
d. Air ostium spongosol partikel ditangkap oleh kolar dicerna
vakuola makanan pada koanosit  seluruh tubuh
e. Airostium  spongosolkoanosit amoebosit seluruh tubuh
7. Reproduksi pada porifera adalah secara seksual dan aseksual, secara
aseksual yaitu dengan ...
a. Pembentukan tunas
b. Bembelah diri
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c. Fragmentasi
d. Beregenerasi
e. Konjugasi
8. Rangka tersusun atas zat spongin, kersik atau campuran keduanya,
merupakan porifera kelas ...
a. Calcarea
b. Sycon sp
c. Hexatinellida
d. Hyalonema
e. Demospongia
9. Pada lapisan mesoglea yang berfungsi membentuk spikula dalam
menyusun rangka tubuh adalah ...
a. Sel amoebosit
b. Sel arkeosit
c. Sel skleroblas
d. Spongosol
e. Oskulum
10. Porifera yang dapat dimanfaatkan dalam sebagai spons mandi adlah kelas
..
a. Equina
b. Hypospongia
c. Euspongia
d. Spongilla
e. Demospongia
11. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. bentuk seperti polip
2. tentakel memiliki racun
3. Memiliki bentuk yang pipih
4. bentuk seperti mangkok (medusa)
Yang bukan merupakan ciri-ciri filum Coelenterata adalah ...
a. 1,2 dan 3
b. 1,2 dan 4
c. 2,3 dan 4
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4
12. Tubuh Coelenterata yang berbentuk tabung disebut ...
a. medusa
b. polip
c. tentakel
d. mulut
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e. tubuh
13. Berikut ini adalah anggota dari Coelenterata, kecuali…
a. Calcarea
b. Hydrozoa
c. Scyphozoa
d. Anthozhoa
e. Ctenophora
14. Fungsi dari tentakel pada Coelenterata adalah ...
a. menangkap makanan
b. mengeluarkan zat sisa
c. alat ekskresi
d. alat reproduksi
e. menetap
15. Reproduksi vegetatif pada coelenterata adalah dengan cara ...
a. membelah diri
b. fragmentasi
c. polypoid
d. medusa
e. konjugasi
16. Gastrovaskuler pada Coelenterata berfungsi sebagai sistem ...
a. Pernapasan
b. Pengeluaran
c. Peredaran
d. Peredaran dan pencernaan
e. Pencernaan
17. Coelenterata memiliki sel – sel yang berfungsi sebagai penyengat /
penghasil racun. Sel – sel tersebut adalah….
a. Mesoglea
b. Knidoblast
c. Endoderma
d. Tentakel
e. Medusa
18. Daur hidup Aurellia aurita adalah sebagai berikut ...
a. Ovum – planula – skifistoma – pembentukan kuncup – efira –
medusa
b. Ovum – planula – kuncup – efira – skifistoma – medusa
c. Ovum – kuncup – planula – efira – skifistoma – medusa
d. Ovum – skifistoma – efira – kuncup – planula – medusa
e. Ovum – evira – skifistoma – kuncup – planula – medusa
19. Berikut ini yang merupakan kelas dari Coelenterata adalah ...
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a. Hydrozoa, Scyphozoa dan Calcarea
b. Calcarea dan Anthozoa
c. Hydrozoa, Scyphozoa dan Anthozoa
d. Scyphozoa dan Calcarea
e. Turbellaria
20. Manfaat Coelenterata dalam ekosistem adalah ...
a. Mencegah pengikisan pantai
b. Sebagai bahan penggosok
c. Menunjukkan lokasi minyak bumi
d. Sebagai bahan isolator dinamit
e. Menyebabkan kandasnya perahu
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Nama :
Kelas :
Lampiran 15
Posttest II
1. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Habitat di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh
organisme lain
2. Tidak memiliki rongga tubuh
3. bentuk pipih,
4. Daya regenerasinya tinggi
5. tubuhnya bersegmen
Yang merupakan ciri-ciri Platyhelminthes adalah ...
a. 1, 2, 3 dan 4
b. 1, 2, 3, dan 5
c. 2, 3, 4, dan 5
d. 1, 3, 4, dan 5
e. 3, 4 dan 5
2. Reproduksi aseksual pada cacing pipih adalah dengan cara ...
a. Pembentukan tunas
b. perkawinan silang
c. Fragmentasi
d. fertilisasi
e. pembuahan ovum dan sperma
3. Berikut adalah ciri planaria, kecuali ...
a. Tubuh tidak bersegmen
b. Peredaran darah tidak sempurna
c. Ekskresi dengan sel-sel api
d. Daya regenerasi tinggi
e. Tubuh tidak bersilia
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4. Perhatikan ciri-ciri Platyhelminthes!
1. memiliki alat hisap
2.hidup parasit pada tubuh manusia
3.permukaan tubuhnya tidak bersilia
4. permukaan tubuhnya bersilia
5. tidak memiliki alat hisap
Yang merupakan ciri-ciri cacing hisap adalah ...
a. 1,2, 3 dan 4
b. 1, 2, dan 3
c. 2, 3, 4 dan 5
d. 3, 4, dan 5
e. 4 dan 5
5. Berikut yang merupakan ciri-ciri cacing pita kecuali...
a. bentuknya pipih
b. ukuranya panjang seperti pita
c. hidup parasit
d. tubuh berongga
e. tubuh dilapisi kutikula
6. Cacing berikut yang termasuk cacing pipih adalah ...
a. Planaria
b. Fasciola hepatica
c. Nereis sinensis
d. Ascaris lumbricoides
e. Lumbricus terrestris
7. Fasciola hepatica merupakan anggota Platyhelminthes yang mempunyai
daur hidup ...
a. embrio – sporokis – mirasidium – redia – serkaria – metaserkaria
b. mirasidium – redia – serkaria – metaserkaria – embrio – sporokis
c. embrio – redia – sporokis – mirasidium – serkaria – metaserkaria
d. embrio – redia – sporokis – metaserkaria – serkaria – mirasidium
e. redia – serkaria – metaserkaria – embrio – sporokis – mirasidium
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8. Penyakit yang disebabkan cacing pitadisebut ...
a. filariasis
b. taeniasis
c. sklifistomiasis
d. trichinosis
e. saginosis
9. Berikut ini yang merupakan urutan dari siklus hidup Taenia sp adalah ...
a. telur Taenia sp termakan sapi – sapi terinfeksi – embrio cacing
beredar ke otot – manusia terinfeksi karena memakan daging
kurang matang – cacing dewasa di usus – telur keluar bersama
feses
b. telur Taenia sp termakan sapi – sapi terinfeksi – embrio cacing beredar
ke otot – manusia terinfeksi karena memakan daging kurang matang –
cacing dewasa di hati – telur keluar bersama feses
c. telur Taenia sp termakan babi – babi terinfeksi – embrio cacing beredar
ke otot – manusia terinfeksi karena memakan daging kurang matang –
cacing dewasa di usus – telur keluar bersama feses
d. telur Taenia sp termakan anjing – anjing terinfeksi – embrio cacing
beredar ke otot – manusia terinfeksi karena memakan daging kurang
matang – cacing dewasa di usus – telur keluar bersama feses
e. telur Taenia sp termakan sapi – sapi terinfeksi – embrio cacing beredar
ke otot – manusia terinfeksi karena memakan daging kurang matang –
cacing dewasa di hati
10. Berikut adalah upaya pencegahan terhadap infeksi cacing pada tubuh
manusia, kecuali ...
a. Memutuskan daur hidup cacing
b. Mencegah infeksi dari larva melalui inang perantara
c. Pembuangan feses pada tempatnya
d. Memasak daging pada tempatnya
e. Daging babi, sapi dan ikan harus dimasak sampai matang
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11. Perhatikan pernyataan berikut !
1. memiliki rongga tubuh semu
2. betina lebih besar daripada jantan
3. pernafasan berlangsung secara difusi
4. bereproduksi dengan membelah diri
Yang merupakan ciri-ciri Nematelminthes adalah ...
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 2, 3, dan 4
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4
12. Berikut ini adalah jenis-jenis Nemathelminthes, kecuali ...
a. Ascaris lumbricus
b. bancrofti
c. Lumbricus terestis
d. Necator americanus
e. Ancylostoma duodinale
13. Nemahelminthes hidup sebagai ...
a. Parasit atau bebas
b. Endoparasit atau bebas
c. Endoparasit
d. Bebas
e. Menetap
14. Sistem reproduksi Nemathelminthes adalah ...
a. Dioceous
b. Aseksual
c. Membelah diri
d. Berdegenerasi
e. Fragmentasi
15. Cacing tambang dapat menyebabkan penyakit ...
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a. Kaki gajah
b. Pembengkakan tangan
c. Gatal pada anus
d. Pembengkakan tubuh
e. Ankilostomiasis
16. Sistem respirasi pada Nemathelminthes menggunakan ...
a. Mulut
b. Paru-paru
c. Trakea
d. Anus
e. Dinding tubuh
17. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh larva cacing ...
a. Redia
b. Sporosista
c. Filaria
d. Culex
e. Thricinella spiralis
18. Perantara penyakit kaki gajah adalah ...
a. Nyamuk Anopheles
b. Nyamuk Culex
c. Nyamuk aedes
d. Sapi
e. Babi
19. Berikut ini daur hidup cacing kremi adalah ...
a. Telur – tertelan – larva menetas dalam lambung – dewasa di usus
besar – cacing dewasa bergerak ke anus
b. Telur – tertelan – larva menetas dalam usus halus – dewasa di anus
c. Telur – tertelan – larva menetas dalam usus halus – dewasa di
usus besar – cacing dewasa bergerak ke anus
d. Telur – tertelan – larva menetas dalam usus halus – dewasa di hati –
cacing menetap di hati
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e. Telur – tertelan – larva menetas dalam usus besar – dewasa di anus
20. Berikut adalah upaya pencegahan terhadap infeksi cacing pada tubuh
manusia, kecuali ...
a. Memutuskan daur hidup cacing
b. Mencegah infeksi dari larva melalui inang perantara
c. Pembuangan feses pada tempatnya
d. Memasak daging pada tempatnya
e. Daging babi, sapi dan ikan harus dimasak sampai matang
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Lampiran 16
Kisi-kisi Observasi

Aspek

Minat

Indikator

1

Kesungguhan dalam mengisi LKS

4

Motivasi saat mengikuti proses

Keaktifan siswa dalam diskusi
kelompok
Keaktifan dalam melaksanakan
permainan
Tanggungjawab terhadap hasil
permainan
Kepribadian

Pernyataan

Perhatian siswa saat pelajaran

belajar

Interaksi

Nomor

Kepuasan dalam perolehan hasil
belajar
Respon terhadap model
pembelajaran

6

3

5

7

8

2
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Lampiran 17
LEMBAR OBSERVASI SISWA
Kelas/ Semester

:

Hari, tanggal

:

Observer

:

Kelompok

:

Petunjuk :
Amatilah setiap kegiatan siswa di kelas selama proses pembelajarn
berlangsung. Kemudian isi lembar observasi dengan memberikan tanda (√)
sesuai dengan kejadian yang sebenarnya pada kolom yang tersedia.

No.

1

2

3

Perhatian

siswa

Tinggi
saat

pelajaran
Respon siswa terhadap
model pembelajaran
Keaktifan siswa dalam
diskusi kelompok
Kesungguhan

4

Skor

Aspek penilaian

dalam

mengisi LKS yang telah
diberikan

5

6

7

Keaktifan

dalam

melaksanakan permainan
Motivasi

siswa

saat

mengikuti proses belajar
Tanggungjawab terhadap
hasil permainan

Sedang Rendah

Catatan
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8

Kepuasan

dalam

perolehan hasil belajar

Keterangan :
Tinggi : lebih dari 3 siswa dalam kelompok yang melakukan kegiatan
Sedang : 2 siswa dalam kelompok memenuhi kriteria penilaian
Kurang: 1 siswa atau tidak ada yang memenuhi kriteria penilaian
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Lampiran 18
Kisi-kisi Kuisioner

No.

Aspek

Intrinsik
a. Perasaan
senang

Indikator
Senang terhadap pelajaran
biologi
Senang dengan hasil belajar
yang dicapai

No. Pernyataan

Jumlah

Positif

Negatif

1

11

2

10

20

2

3

13

2

7

17

2

8

18

2

4

14

2

2

12

2

6

16

2

9

19

2

5

15

2

Mendengarkan dan
memperhatikan penjelasan
guru
Mencari sumber belajar dalam
b. Kemauan
1.

pengerjaan LKS
Berperan aktif dalam diskusi
kelompok
Mengerjakan tugas dan soal
yang diberikan guru
Memahami dengan mudah
materi biologi

c. Kecerdasan

Mempelajari kembali materi
yang telah dipelajari
Mengeluarkan pendapat saat
mengerjakan tugas kelompok
Semangat saat guru

2.

Ekstrinsik

menggunakan model
pembelajaran yang baru
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Lampiran 19
KUISIONER MOTIVASI SISWA
Petunjuk Pengisian :
Isilah kuisioner berikut sejujurnya dengan memberi tanda (√) pada kolom
jawaban yang sesuai.
No Pernyataan
Jawaban
SS
1

Saya senang belajar biologi

2

Saya dapat dengan mudah memahami materi biologi

3

Saya selalu mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari
guru

4

Saya selalu mengerjakan tugas dan soal yang diberikan oleh
guru

5

Saya selalu semangat saat guru menggunakan model
pembelajaran yang baru

6

Saya tertarik mempelajari kembali materi yang saya dapatkan
di kelas

7

Saya selalu mencari sumber belajar dalam mengerjakan LKS

8

Saya berperan aktif dalam diskusi kelompok

9

Saya mengeluarkan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok

10

Saya merasa senang dengan hasil belajar yang sudah dicapai

11

Saya merasa bosan belajar biologi

12

Saya sulit memahami materi biologi

13

Saya tidak mendengarkan penjelasan dari guru

14

Saya tidak mengerjakan tugas dan soal dari guru

15

Saya malas jika guru menggunakan model pembelajaran yang
baru

S

TS

STS
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16

Saya tidak tertarik untuk mempelajari kembali materi yang
sudah saya dapat

17

Saya tidak memiliki sumber belajar lainnya dalam mengerjakan
LKS

18

Saya tidak berperan aktif dalam kelompok

19

Saya tidak pernah mengeluarkan pendapat saat mengerjakan
tugas kelompok

20

Saya tidak senang dengan hasil belajar yang saya capai

Keterangan :
SS
S
TS
STS

: Sangat Setuju
: Setuju
: Tidak Setuju
: Sangat Tidak Setuju
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Lampiran 20
Perhitungan Kuisioner siklus I
Skor Setiap Pernyataan

Nama
Siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Siswa 1

3

2

2

2

3

1

2

2

3

3

2

1

2

3

3

2

2

3

3

2

Siswa 2

4

3

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

Siswa 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Siswa 4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

Siswa 5

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

6

Siswa 6

3

2

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

7

Siswa 7

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

4

3

8

Siswa 8

2

3

3

3

3

3

3

4

2

2

2

1

9

Siswa 9

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

10

Siswa 10

2

2

2

3

2

2

3

3

2

3

11

Siswa 11

2

2

2

3

2

2

3

3

2

3

No.

Total

%

Keterangan

4

48

60

Cukup

4

4

67

84

Sangat Baik

3

3

3

60

75

Baik

3

3

3

3

60

75

Baik

3

2

3

3

3

56

70

Baik

2

3

3

3

2

3

50

63

Baik

2

2

3

3

3

3

3

56

70

Baik

2

2

3

2

2

3

3

3

51

64

Baik

3

4

3

3

3

3

3

3

3

56

70

Baik

3

3

4

4

3

3

3

2

2

2

53

66

Baik

3

3

4

3

3

3

3

2

3

3

54

68

Baik
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12

Siswa 12

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

3

2

4

3

3

3

3

3

2

3

53

66

Baik

13

Siswa 13

2

3

2

3

2

2

2

3

2

3

3

2

4

3

3

3

3

2

2

3

52

65

Baik

14

Siswa 14

4

3

3

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

57

71

Baik

15

Siswa 15

4

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

3

4

3

3

3

3

3

2

3

58

73

Baik

16

Siswa 16

3

2

3

3

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

53

66

Baik

17

Siswa 17

2

2

2

3

3

2

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

53

66

Baik

18

Siswa 18

3

2

2

3

2

2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

53

66

Baik

19

Siswa 19

2

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

4

3

3

3

3

3

3

3

57

71

Baik

20

Siswa 20

3

4

4

3

3

3

3

2

4

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

60

75

Baik

21

Siswa 21

3

3

2

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

61

76

Baik
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Lampiran 21
Perhitungan Kuisioner siklus II
Skor Setiap Pernyataan

Nama
Siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Siswa 1

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

2

Siswa 2

3

2

2

2

3

1

2

2

3

3

2

1

2

3

3

2

2

3

3

Siswa 3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

4

Siswa 4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

Siswa 5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

Siswa 6

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

7

Siswa 7

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

8

Siswa 8

4

3

3

4

4

4

4

4

3

4

4

3

9

Siswa 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

Siswa 10

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

11

Siswa 11

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

No.

Total

%

Keterangan

3

57

71

Baik

3

4

48

59

Cukup

3

4

4

67

84

Sangat Baik

3

3

3

3

60

75

Baik

3

3

3

3

3

60

75

Baik

3

3

2

3

3

3

56

70

Baik

3

3

3

2

3

3

3

56

70

Baik

4

4

4

4

4

4

4

4

76

95

Sangat Baik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

80

100

Sangat Baik

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

59

74

Baik

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

60

75

Baik
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12

Siswa 12

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

1

59

74

Baik

13

Siswa 13

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

4

2

60

75

Baik

14

Siswa 14

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

4

3

3

2

4

4

3

4

1

60

75

Baik

15

Siswa 15

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

4

3

4

4

3

67

84

Sangat Baik

16

Siswa 16

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

3

3

4

4

4

3

65

81

Sangat Baik

17

Siswa 17

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

2

4

4

3

2

4

3

4

3

3

63

79

Baik

18

Siswa 18

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

4

3

4

3

3

4

4

3

3

63

79

Baik

19

Siswa 19

3

2

3

3

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

2

4

3

3

3

3

63

79

Baik

20

Siswa 20

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

4

3

3

63

79

Baik

21

Siswa 21

2

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

4

3

3

61

76

Baik
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Lampiran 22
Perhitungan Observasi siklus I
Indikator
No.

Kelompok
1

2

3

4

5

6

7

8

Skor

Nilai

1

I

2

2

2

2

2

3

2

2

17

70

2

II

2

3

3

2

2

3

2

2

19

79

3

III

2

2

2

3

3

2

2

2

18

75

4

IV

2

3

3

3

3

2

2

2

20

83

5

V

2

2

3

2

2

3

2

2

18

75

Jumlah

10

12

13

12

12

13

10

10

92

Rata-rata

2

2,4

2,6

2,4

2,4

2,6

2

2
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Lampiran 23
Perhitungan Observasi siklus II
Indikator
No.

Kelompok
1

2

3

4

5

6

7

8

Skor

Nilai

1

I

2

3

3

3

3

2

3

3

22

92

2

II

2

3

3

3

3

3

3

3

23

96

3

III

2

3

3

3

3

3

3

2

22

92

4

IV

3

2

3

3

3

3

3

2

22

92

5

V

3

3

3

3

3

2

3

3

23

96

Jumlah

12

14

15

15

15

13

15

13

112

Rata-rata

2,4

2,8

3

3

3

2,6

3

2,6
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Lampiran 24
Daftar Nilai Pretest
Hasil Tes Objektif
No.

Nama Peserta

Benar

Salah

Skor

Nilai
Akhir

L/P

Keterangan

1

Siswa 1

P

7

13

35

35

TIDAK
TUNTAS

2

Siswa 2

L

7

13

35

35

TIDAK
TUNTAS

3

Siswa 3

L

6

14

30

30

TIDAK
TUNTAS

4

Siswa 4

P

6

14

30

30

TIDAK
TUNTAS

5

Siswa 5

P

7

13

35

35

TIDAK
TUNTAS

6

Siswa 6

P

9

11

45

45

TIDAK
TUNTAS

7

Siswa 7

P

10

10

50

50

TIDAK
TUNTAS

8

Siswa 8

P

10

10

50

50

TIDAK
TUNTAS

9

Siswa 9

P

10

10

50

50

TIDAK
TUNTAS

10

Siswa 10

L

8

12

40

40

TIDAK
TUNTAS

11

Siswa 11

L

9

11

45

45

TIDAK
TUNTAS

12

Siswa 12

P

8

12

40

40

TIDAK
TUNTAS

13

Siswa 13

P

7

13

35

35

TIDAK
TUNTAS

14

Siswa 14

P

6

14

30

30

TIDAK
TUNTAS

15

Siswa 15

L

6

14

30

30

TIDAK
TUNTAS
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16

Siswa 16

P

7

13

35

35

TIDAK
TUNTAS

17

Siswa 17

L

8

12

40

40

TIDAK
TUNTAS

18

Siswa 18

L

8

12

40

40

TIDAK
TUNTAS

19

Siswa 19

P

10

10

50

50

TIDAK
TUNTAS

20

Siswa 20

P

10

10

50

50

TIDAK
TUNTAS

21

Siswa 21

P

9

11

45

45

TIDAK
TUNTAS

Jumlah Peserta Tes

21

Jumlah nilai

840

Jumlah yang Tuntas

0

Nilai Terendah

30

Jumlah yang Belum Tuntas 21

Nilai Tertinggi

50

Presentase Peserta Tuntas

0

Rata-rata

40

Presentase Peserta Belum
Tuntas

100%
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Lampiran 25
Daftar nilai postest I
Hasil Tes Objektif
No.

Nama Peserta

Benar

Salah

Skor

Nilai
Akhir

L/P

Keterangan

1

Siswa 1

P

13

7

65

65

TIDAK
TUNTAS

2

Siswa 2

L

11

9

55

55

TIDAK
TUNTAS

3

Siswa 3

L

18

2

90

90

TUNTAS

4

Siswa 4

P

14

6

70

70

TIDAK
TUNTAS

5

Siswa 5

P

12

8

60

60

TIDAK
TUNTAS

6

Siswa 6

P

15

5

75

75

TUNTAS

7

Siswa 7

P

16

4

80

80

TUNTAS

8

Siswa 8

P

14

6

70

70

TIDAK
TUNTAS

9

Siswa 9

P

15

5

75

75

TUNTAS

10

Siswa 10

L

15

5

75

75

TUNTAS

11

Siswa 11

L

16

4

80

80

TUNTAS

12

Siswa 12

P

14

6

70

70

TIDAK
TUNTAS

13

Siswa 13

P

14

6

70

70

TIDAK
TUNTAS

14

Siswa 14

P

16

4

80

80

TUNTAS

15

Siswa 15

L

11

9

55

55

TIDAK
TUNTAS

16

Siswa 16

P

16

4

80

80

TUNTAS

17

Siswa 17

L

12

8

60

60

TIDAK
TUNTAS
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18

Siswa 18

L

17

3

85

85

TUNTAS

19

Siswa 19

P

15

5

75

75

TUNTAS

20

Siswa 20

P

14

6

70

70

TIDAK
TUNTAS

21

Siswa 21

P

17

3

85

85

TUNTAS

Jumlah Peserta Tes

21

Jumlah nilai

1525

Jumlah yang Tuntas

11

Nilai Terendah

55

Jumlah yang Belum Tuntas 10

Nilai Tertinggi

90

Presentase Peserta Tuntas

52,38%

Rata-rata

72,61

Presentase Peserta Belum
Tuntas

47,61%
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Lampiran 26
Daftar siswa postest II
Hasil Tes Objektif
No.

Nama Peserta

Benar

Salah

Skor

Nilai
Akhir

L/P

Keterangan

1

Siswa 1

P

14

6

70

70

TIDAK
TUNTAS

2

Siswa 2

L

16

4

80

80

TUNTAS

3

Siswa 3

L

19

1

95

95

TUNTAS

4

Siswa 4

P

16

4

80

80

TUNTAS

5

Siswa 5

P

15

5

75

75

TUNTAS

6

Siswa 6

P

15

5

75

75

TUNTAS

7

Siswa 7

P

15

5

75

75

TUNTAS

8

Siswa 8

P

11

9

55

55

TIDAK
TUNTAS

9

Siswa 9

P

17

3

85

85

TUNTAS

10

Siswa 10

L

16

4

80

80

TUNTAS

11

Siswa 11

L

17

3

85

85

TUNTAS

12

Siswa 12

P

15

5

75

75

TUNTAS

13

Siswa 13

P

11

9

55

55

TIDAK
TUNTAS

14

Siswa 14

P

17

3

85

85

TUNTAS

15

Siswa 15

L

13

7

65

65

TIDAK
TUNTAS

16

Siswa 16

P

18

2

90

90

TUNTAS

17

Siswa 17

L

12

8

60

60

TIDAK
TUNTAS

18

Siswa 18

L

18

2

90

90

TUNTAS

19

Siswa 19

P

16

4

80

80

TUNTAS
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20

Siswa 20

P

15

5

75

75

TUNTAS

21

Siswa 21

P

18

2

90

90

TUNTAS

Jumlah Peserta Tes

21

Jumlah nilai

1620

Jumlah yang Tuntas

16

Nilai Terendah

55

Jumlah yang Belum Tuntas 5

Nilai Tertinggi

95

Presentase Peserta Tuntas

76,19%

Rata-rata

77,14

Presentase Peserta Belum
Tuntas

23,80%
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Hasil Pretest
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Hasil Postest I
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Hasil Observasi Siswa
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