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HALAMAN PERSEMBAHAN

He whispered, “My precious child, I love you and will never leave you
never, ever, during your trials and testings.
When you saw only one set of footprints, It was then that I carried you.”
(Margaret, 2007)
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INTISARI

Fransiska Galuh Pramesti.2012.Peningkatan Aktivitas dan Prestasi Belajar
Siswa Kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta pada Materi Sistem
Reproduksi Manusia Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
TGT. Skripsi. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Tingkat aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Sang
Timur Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011 pada materi sistem reproduksi manusia
belum mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa
kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta pada materi sistem reproduksi
manusia melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan
model dari Khemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus
pembelajaran. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Sang
Timur Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan tes tertulis, observasi, angket respon siswa dan wawancara.
Hasil penelitian yang diperoleh pada aspek aktivitas belajar siswa yaitu
rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 89,38 dengan kategori
“sangat tinggi”, sedangkan rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada siklus II
sebesar 98 dengan kategori “istimewa”. Pada aspek prestasi belajar siswa,
diperoleh rata-rata nilai klasikal pre tes sebesar 42,78, post tes pada siklus I
sebesar 67,78 dan post tes pada siklus II sebesar 79,72.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan
prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta pada materi
sistem reproduksi manusia.
Kata Kunci:
Aktivitas Belajar, Prestasi Belajar, Sistem Reproduksi Manusia, Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
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ABSTRACT

Fransiska Galuh Pramesti.2012.The Increasing of Activities and Students
Learning Achievement Grade XI Science Sang Timur Senior High School
Yogyakarta on Human Reproduction System Material through the
Implementation of Cooperative Learning Model Type TGT. Thesis. Department
of Biology Education, Faculty of Teachers Training and Education, Sanata
Dharma University.Yogyakarta.
The level of activities and students learning achievement grade XI Science
Sang Timur Senior High School Yogyakarta in academic year 2010/2011 on
human reproduction system material have not attained the passing grade criteria
which is implemented by the school. Therefore, the goal of this research was to
increase activities and students learning achievement grade XI Science Sang
Timur Senior High School Yogyakarta on human reproduction system material
through the implementation of cooperative learning model type TGT.
This research was classroom action research, using Kemmis and Mc.
Taggart’s model were done twice cycle. Research subjects were students grade XI
Science Sang Timur Senior High School Yogyakarta 2011/2012. The method of
gathering and recording data were written test, observation, student’s
questionnaire responses and interview.
The result showed that theres an increasing of activities and students
learning achievement grade XI Science Sang Timur Senior High School
Yogyakarta on human reproduction system material through the implementation
of cooperative learning model type TGT. Research result which is gained on
students learning activities aspect is the average score of students learning
activity on first cycle is 89.38 with “very high” category, whereas the average
score on students learning activity on second cycle is 98 with category
“exceptional”. On the students learning achievement aspect, obtained average
clasical grade pre test is as amount of 42,78, post test on first cycle is as amount
of 67.78, and on second post test cycle is as amount of 79,72.
Based on research result, obtained conclusion that the implementation of
cooperative learning model type TGT can increase the activities and students
learning achievement grade XI Science Sang Timur Senior High School
Yogyakarta on human reproduction system material.
Key Words:
Learning Activities, Learning Achievement, Human Reproduction System,
Cooperative Learning Model Type TGT.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk
hidup beserta gejala-gejala kehidupan. Untuk lebih mengenal seluruh aspek
kehidupan yang diciptakan Tuhan, dibutuhkan suatu bentuk pembelajaran Biologi.
Pembelajaran Biologi merupakan salah satu upaya pembentukan karakter siswa
untuk lebih menghargai, mencintai dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan sehingga
secara tidak langsung para siswa diajak untuk menjaga dirinya sendiri maupun
alam yang ada di sekitarnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Biologi kelas XI IPA SMA
Sang Timur Yogyakarta pada tanggal 5 April 2012, hasil belajar siswa kelas XI
IPA tahun ajaran 2010/2011 pada materi Sistem Reproduksi Manusia adalah
63,84 dengan 26,32% atau 5 orang dari 19 siswa yang telah mencapai ketuntasan
sehingga belum dapat memenuhi KKM. Sementara itu, selama ini nilai rata-rata
ulangan harian siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2011/2012 belum mencapai
KKM Biologi yang telah ditentukan yaitu 75. Bahkan nilai Ujian Tengah
Semester Biologi pada semester ganjil adalah 61,44 dengan 22,2% atau 4 orang
dari 18 siswa yang telah mencapai ketuntasan.
Berdasarkan hasil wawancara dan nilai yang dimiliki oleh guru, hanya
63,2% atau 12 siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 yang telah
menunjukkan sikap aktif. Sedangkan berdasarkan observasi proses pembelajaran
Biologi di kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012,
sebagian besar siswa menunjukkan sikap pasif. Hanya sekitar 41% atau kurang
lebih 7 siswa yang menunjukkan sikap aktif. Sikap pasif siswa terlihat dari
1
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kegiatan para siswa yang tidak membaca buku pelajaran, mengajukan pertanyaan,
mengemukakan pendapat, diskusi maupun mengerjakan tugas. Pada saat
melakukan diskusi kelompok, hanya beberapa siswa yang aktif untuk melakukan
diskusi sedangkan yang lain hanya mendengarkan saja tanpa memberikan
pendapat. Sikap pasif siswa juga terlihat dari kegiatan para siswa pada saat proses
belajar mengajar berlangsung.

Ketika guru sedang memberi penjelasan, ada

beberapa siswa yang tidak mendengarkan bahkan melakukan aktivitas sendiri.
Menurut guru Biologi dan berdasarkan hasil observasi, sebenarnya para
siswa sudah memiliki motivasi yang cukup untuk mengikuti pembelajaran
Biologi. Sikap pasif yang terbentuk dalam diri mereka disebabkan karena proses
belajar mengajar yang berlangsung hanya menggunakan metode pembelajaran
diskusi searah yaitu siswa bertanya kepada guru dan guru memberikan tanggapan
terhadap pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Metode tersebut memberikan
kemungkinan besar bahwa tidak terjadi komunikasi yang baik antara siswa
dengan siswa lainnya mengenai materi yang sedang dibicarakan. Keadaan seperti
ini menyebabkan para siswa mengeluh karena proses belajar mengajar yang
berlangsung terasa membosankan dan menumbuhkan pola berpikir para siswa
yang menganggap bahwa pelajaran Biologi merupakan pelajaran yang sulit karena
berupa hafalan.
Guru Biologi di sekolah tersebut selalu berusaha menggunakan beberapa
metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dan presentasi supaya dapat
meningkatkan keaktifan para siswanya, tetapi masih belum dapat memberikan
hasil seperti yang diharapkan. Tentu saja hal ini menyebabkan guru merasa
kurang maksimal dalam mendidik siswanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

Dengan berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menerapkan
model pembelajaran kooperatif

tipe Team Games Tournament (TGT) dalam

pembelajaran Biologi. Penulis memilih metode Team Games Tournament (TGT)
untuk diterapkan di SMA Sang Timur Yogyakarta dikarenakan sifat para siswa
yang sangat tertarik dengan pembelajaran yang lebih mengaktifkan mereka.
Metode ini memberikan suatu pengalaman kepada siswa untuk dapat menghargai
perbedaan masing-masing anggota

dalam

kelompoknya

sehingga

dapat

menumbuhkan rasa persaudaraan. Dengan adanya kerja sama antara siswa yang
tercermin dalam metode ini, para siswa menjadi lebih berminat dan termotivasi
untuk mengikuti proses belajar mengajar.
Penerapan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT)
memungkinkan adanya perubahan yang signifikan didalam proses belajarmengajar. Hal ini dapat dilihat dari kelebihan model pembelajaran Team Games
Tournament (TGT) yaitu membentuk rasa tanggung jawab dan kerja sama para
siswa dalam belajar sehingga memberikan motivasi yang tinggi untuk belajar.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wiwin Sulfiarini,
metode Team Games Tournament (TGT) memberikan hasil yang signifikan untuk
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas X-6 di SMA Negeri 6
Malang.
Dengan model pembelajaran ini, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas
dan prestasi belajar siswa, memacu siswa agar saling membantu dan mendorong
satu sama lain untuk menguasai keterampilan belajar, siswa dapat belajar tanpa
rasa terbebani dan guru juga dapat menyampaikan materi sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai. Semakin meningkat aktivitas belajar siswa maka akan semakin
meningkat pula prestasi belajar siswa tersebut.
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Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan
aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta
pada materi sistem reproduksi manusia melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Penelitian dilakukan pada materi
sistem reproduksi manusia dikarenakan selama ini materi tersebut kurang begitu
mendalam pembahasannya sehingga masih banyak siswa yang belum memahami
materi tersebut.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut: ”Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan
aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta
pada materi sistem reproduksi manusia?”

C. Batasan Masalah
Untuk lebih mengarahkan dalam melakukan penelitian, peneliti membatasi
permasalahan dalam hal sebagai berikut: Materi yang digunakan diambil dari
silabus Biologi kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta yaitu Standar
Kompetensi 8 Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu,
kelainan dan/ atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada
salingtemas. Serta sesuai dengan Kompetensi Dasar 8.7 Menjelaskan keterkaitan
antara struktur, fungsi dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin,
ovulasi, menstruasi, fertilisasi dan pemberian ASI serta kelainan/penyakit yang
dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.
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D. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui tentang peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa
kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta pada materi sistem reproduksi
manusia melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.

E. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa
manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Guru
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
guru antara lain:
a. Sebagai bahan masukan untuk mengambil langkah kebijakan dalam
memilih strategi pembelajaran.
b. Memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi
sehingga

dapat

mewujudkan

kegiatan

belajar

mengajar

yang

menyenangkan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik.
c. Memotivasi guru agar lebih kreatif dalam menggunakan metode Team
Games

Tournament

(TGT)

untuk

mencapai

kompetensi

yang

diharapkan.
2. Bagi Siswa
Memberikan motivasi belajar kepada siswa agar lebih bersemangat dan
memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa.
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3. Bagi Sekolah
Penggunaan metode pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat
memberikan suatu pengetahuan bagi pihak sekolah untuk mengembangkan
metode pembelajaran demi kemajuan pendidikan sekolah tersebut serta dapat
meningkatkan kualitas proses belajar siswa.
4. Bagi Peneliti
Peneliti memperoleh pengetahuan dan data yang signifikan mengenai
peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Sang
Timur Yogyakarta pada materi sistem reproduksi manusia melalui penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT.

F. Batasan Istilah
1. Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi
selama proses belajar mengajar. Aktivitas belajar siswa yang akan diukur
dalam penelitian ini meliputi aktivitas siswa yang terjadi selama proses belajar
mengajar antara lain aktivitas lisan (mengemukakan pendapat, mengajukan
pertanyaan, mengemukakan jawaban dan melakukan diskusi), aktivitas visual
(membaca dan melihat gambar), aktivitas mendengarkan (mendengarkan
diskusi kelompok), aktivitas menulis (mencatat bahan pelajaran dan
mengerjakan tugas) serta aktivitas emosional (akrab dan mau bergaul).
2. Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah hasil belajar yang diperoleh siswa yang bersifat
kognitif setelah mendapatkan pengalaman belajar selama selang waktu
tertentu. Dalam penelitian ini, prestasi belajar siswa diperoleh dari nilai hasil
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pre tes dan post tes. Prestasi belajar merupakan aspek kognitif sehingga
peneliti menggunakan pedoman Taksonomi Bloom untuk mengukur macammacam aspek kognitif.
3. Sistem Reproduksi Manusia
Materi sistem reproduksi manusia merupakan materi yang diajarkan pada
kelas XI IPA semester 2 menurut Standar Kompetensi 8 Menjelaskan struktur
dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang
mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas. Serta sesuai dengan
Kompetensi Dasar 8.7 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan
proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi
dan pemberian ASI serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem
reproduksi manusia.
4. Team Games Tournament (TGT)
TGT merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang
menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang memiliki
kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda (Rusman,
2011:224). Menurut Slavin dalam Tukiran (2011), perbedaan yang dimiliki
oleh metode Team Games Tournament (TGT) dengan metode lainnya adalah
adanya turnamen atau pertandingan akademik dimana para siswa berlomba
sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik
sebelumnya setara seperti mereka. Pembelajaran dengan menggunakan
metode ini menekankan pada pencapaian tujuan dan kesuksesan kelompok
dengan berdasarkan pada pola kerja masing-masing anggota kelompok.
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G. Hipotesis
Sebagai jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya, maka
penulis mengajukan hipotesis bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan prestasi
belajar siswa kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta pada materi sistem
reproduksi manusia melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.
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BAB II
DASAR TEORI
A. Belajar
1. Pengertian Belajar
Menurut Slavin (dalam Trianto,2009:16), belajar didefinisikan sebagai
perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena
pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya maupun karakteristik seseorang sejak
lahir.

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Belajar Mengajar
Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar
mengajar:
a. Faktor Internal (Dari Dalam Diri)
1) Kesehatan
Kesehatan mempengaruhi psikologi seseorang sehingga ketika orang
selalu sakit dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar dan secara
psikologi sering mengalami gangguan pikiran dan perasaan kecewa karena
konflik.
2) Inteligensi
Faktor inteligensi dan bakat memiliki pengaruh yang besar terhadap
kemajuan belajar.
3) Minat
Menurut Slameto (1991) dalam bukunya yang berjudul Belajar dan
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi mengemukakan bahwa minat pada
9
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dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan
sesuatu di luar dirinya.
4) Motivasi
Menurut Sumadi Suryabrata (1984) dalam bukunya yang berjudul
Psikologi Pendidikan mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan yang
terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan
aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan.
5) Sikap
Menurut Wayne Harlen (dalam Rizca,2011) mengemukakan bahwa
sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak
dalam menghadapi suatu obyek atau situasi tertentu.
6) Kebiasaan Belajar
Kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau tekhnik yang
menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku,
mengerjakan tugas dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan.
7) Konsep Diri
Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri
mengenai hal-hal yang diketahui dan dirasakan tentang perilaku, isi pikiran,
perasaan serta pengaruh perilakunya terhadap orang lain.
b. Faktor Eksternal (Dari Luar)
1) Keluarga
Situasi keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam
keluarga. Pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah kediaman, persentase
hubungan orang tua, perkataan dan bimbingan orang tua mempengaruhi
pencapaian hasil belajar anak.
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2) Sekolah
Tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen pendidikan,
lingkungan sekolah dan rasio guru serta murid tiap kelas (40-50 peserta
didik) mempengaruhi kegiatan belajar siswa.
3) Masyarakat
Anak akan terdorong untuk lebih giat belajar apabila keadaan di sekitar
tempat tinggal terdiri atas orang-orang yang berpendidikan dan bermoral
baik.
4) Lingkungan Sekitar
Bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas dan iklim dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan belajar.

3. Klasifikasi Hasil Belajar Menurut Benyamin Bloom
Menurut Bloom melalui Winkel (1987:150-154) dalam bukunya yang
berjudul Psikologi Pengajaran mengemukakan bahwa terdapat 3 ranah hasil
belajar antara lain:
a. Ranah Kognitif
Ranah kognitif adalah sekelompok tingkah laku yang dipengaruhi oleh
kemampuan berpikir, sehingga ranah kognitif dapat disebut sebagai bidang
kemampuan intelektual atau pengetahuan. Ranah kognitif meliputi:
(a)

Pengetahuan mencakup hafalan akan hal-hal yang pernah dipelajari
dan disimpan dalam ingatan.

(b)

Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti
dari bahan yang dipelajari.
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(c)

Aplikasi (penerapan) adalah kemampuan untuk menerapkan suatu
kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus yang konkret dan baru.

(d)

Analisis adalah kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
baik.

(e)

Sintesis adalah kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau
pola baru.

(f)

Evaluasi adalah kemampuan untuk membentuk suatu pendapat
mengenai sesuatu atau beberapa hal.

b. Ranah Afektif
Ranah afektif berhubungan dengan sikap, minat, emosi dan nilai hidup.
Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku.
Ranah ini terdiri dari lima aspek antara lain:
(a)

Penerimaan (receiving/attending) adalah kepekaan akan adanya
rangsangan dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk
masalah, situasi dan gejala serta kesediaan untuk memperhatikan
rangsangan tersebut.

(b)

Jawaban (responding) adalah kerelaan untuk memperhatikan secara
aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

(c)

Penilaian

(valuing)

berkenaan

dengan

kemampuan

untuk

memberikan penilaian terhadap sesuatu.
(d)

Organisasi adalah kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai
sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan.
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(e)

Pembentukan pola hidup mencakup kemampuan untuk menghayati
nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa sehingga menjadi pegangan
nyata serta jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri.

c. Ranah Psikomotor
Ranah psikomotor berhubungan dengan kemampuan yang menyangkut
kegiatan otot dan fisik. Menurut Bloom melalui Sudjana (2010:30-31)
dalam bukunya yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,
ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu.
Terdapat enam aspek ranah psikomotor antara lain:
(a)

Gerakan refleks adalah keterampilan pada gerakan yang tidak sadar.

(b)

Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar.

(c)

Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual
dan motoris.

(d)

Kemampuan di bidang fisik, misalnya: kekuatan, keharmonisan dan
ketepatan.

(e)

Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai
pada keterampilan yang kompleks.

(f)

Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive
seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.

B. Aktivitas Belajar
Menurut Sriyono (dalam Yasa Doantara,2008) aktivitas adalah segala
kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani ataupun rohani. Aktivitas siswa
merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar.
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Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses
pembelajaran. Keaktifan siswa menjadi salah satu indikator adanya keinginan
siswa untuk belajar. Menurut Paul B.Diedrich (dalam Sardiman, 1986:100-101),
aktivitas siswa dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Aktivitas Lisan yang meliputi mengajukan pertanyaan, mengemukakan
pendapat, mengemukakan jawaban, memberi saran dan diskusi.
2. Aktivitas Visual yang meliputi membaca, melihat gambar, mengamati
eksperimen, demonstrasi dan pameran.
3. Aktivitas Mendengarkan yang meliputi kegiatan mendengarkan diskusi
kelompok.
4. Aktivitas Menggambar yang meliputi kegiatan menggambar, membuat grafik,
pola dan diagram peta.
5. Aktivitas Motorik yang meliputi kegiatan percobaan, memilih alat, membuat
model dan menyelenggarakan permainan.
6. Aktivitas Menulis yang meliputi menulis laporan, mengerjakan tes atau tugas,
membuat rangkuman dan memeriksa karangan.
7. Aktivitas

Mental

yang

meliputi

kegiatan

merenungkan,

mengingat,

memecahkan masalah, menganalisa, melihat dan membuat keputusan.
8. Aktivitas Emosional yang meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, berani, tenang, gugup, akrab dan mau bergaul.
Menurut Suparno (2001) dalam bukunya yang berjudul Membangun
Kompetensi Belajar, aktivitas belajar yang baik ditandai oleh beberapa hal sebagai
berikut :
1. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok secara baik.
2. Siswa dapat mengkoordinir kerja antar anggota dalam kelompok.
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3. Siswa aktif berpendapat dan mengemukakan jawaban dalam setiap diskusi.
4. Siswa memberikan pendapat berdasarkan teori-teori dan fakta.
5. Siswa memberi kesempatan kepada teman lain untuk berbicara.
6. Siswa menghargai pendapat teman.
7. Siswa membantu siswa lain dalam penyelesaian masalah.

C. Prestasi Belajar
Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie, menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan,
dikerjakan,dsb). Dimyati dan Mudjiono (2006) dalam bukunya yang berjudul
Belajar dan Pembelajaran mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan suatu
puncak dari proses belajar. Pada tahap ini siswa membuktikan keberhasilan
belajarnya. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang diperoleh siswa yang bersifat
kognitif setelah mendapatkan pengalaman belajar selama selang waktu tertentu
dan dinyatakan dengan nilai atau angka yang diperoleh dari tes prestasi belajar
yang diberikan. Dalam prestasi belajar, yang diukur adalah ranah kognitif saja.

D. Model Pembelajaran Kooperatif
Eggen dan Kauchak melalui Trianto (2009) dalam bukunya yang berjudul
Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif mengemukakan bahwa
pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang
melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
Tujuan pembelajaran kooperatif juga diungkapkan oleh Zamroni melalui
Trianto, 2009 dalam bukunya yang berjudul Mendesain Model Pembelajaran
Inovatif-Progresif bahwa manfaat penerapan belajar kooperatif adalah dapat
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mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada level
individual. Selain itu, belajar kooperatif dapat mengembangkan solidaritas sosial
di kalangan siswa.
Model

pembelajaran

kooperatif

pada

dasarnya

digunakan

untuk

mengembangkan kompetensi siswa agar lebih berani dalam mengungkapkan
gagasan

(Asy’ari,2009:11).

Beraktifitas

dalam

kelompok

kecil

dapat

meminimalisir rasa malu di antara para siswa.
Pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam variasi antara lain
Student Team Achievement Divisions (STAD), Picture and Picture, Jigsaw, Think
Pair Share dan Team Games Tournament.

E. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
1. Pengertian TGT
Team Games Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe dari model
pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok
belajar yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda
(Rusman, 2011:224). Model ini dikembangkan oleh David DeVries dan Keith
Edwards. Menurut Slavin (2005:164), model Team Games Tournament (TGT)
merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins.
Menurut Slavin dalam Tukiran (2011), perbedaan yang dimiliki oleh metode
Team Games Tournament (TGT) dengan metode lainnya adalah adanya turnamen
atau pertandingan akademik dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim
mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti
mereka.
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Berikut ini adalah langkah-langkah penerapan metode pembelajaran TGT
menurut Slavin (2005):
a. Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai.
b. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
c. Siswa bekerja dalam kelompok, siswa belajar bersama, diskusi atau
mengerjakan tugas yang diberikan guru sesuai Lembar Kerja Siswa.
d. Para siswa melakukan game atau permainan akademik dalam kelompok
yang homogen. Setiap siswa menjadi wakil untuk kelompoknya.
e. Guru membuat skor turnamen anggota tim.
f. Penghargaan kelompok.

2. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran tipe TGT
Model pembelajaran tipe TGT juga memiliki kelebihan dan kekurangan
sebagai berikut:
a. Kelebihan
1) Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu.
2) Dapat menguasai materi secara mendalam dengan waktu yang sedikit.
3) Siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar.
4) Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain.
5) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi.
6) Hasil belajar menjadi lebih baik.
b. Kelemahan
1) Memerlukan waktu yang lama.
2) Masih adanya kesulitan bagi para siswa yang memiliki prestasi lebih
tinggi untuk memberikan penjelasan kepada teman-temannya.
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3. Evaluasi Hasil Belajar Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
Proses evaluasi metode ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:
a. Skor Turnamen
Skor turnamen bertujuan untuk memberikan kepada setiap siswa mengenai
tujuan kinerja yang akan dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan
memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya.
b. Skor Tim
Skor tim diberikan dengan tujuan untuk menunjukkan hasil belajar
kelompok tersebut sehingga anggota kelompok dapat saling membantu
temannya dalam meningkatkan hasil belajar serta menumbuhkan rasa saling
berbagi dan menerima segala perbedaan kemampuan belajar teman-teman
dalam kelompoknya agar lebih meningkat lagi.
c. Rekognisi Tim
Penghargaan diberikan kepada para siswa dengan tujuan untuk membuat
mereka termotivasi dan lebih berminat lagi dalam proses belajar
selanjutnya. Dengan begitu, para siswa akan merasa bahwa pembelajaran
Biologi sangat menyenangkan.

F. Materi Pembelajaran Sistem Reproduksi Manusia
Materi sistem reproduksi manusia merupakan materi yang berkaitan
dengan kematangan fisik siswa SMA karena mereka sedang mengalami masa
remaja dan masa puber. Oleh karena itu, materi ini sangat penting untuk dipelajari
oleh para siswa agar mereka dapat menjaga dan merawat kesehatan reproduksi
masing-masing.
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Sistem reproduksi manusia seringkali melibatkan mekanisme proses yang
rumit dan struktur organ dengan bahasa latin yang sulit dipahami. Berdasarkan
kenyataan, sebagian orang beranggapan bahwa materi sistem reproduksi manusia
merupakan pelajaran yang bersifat tabu karena materi tersebut menjelaskan
tentang alat-alat reproduksi manusia baik yang nampak maupun tidak nampak.
Hal ini menyebabkan rendahnya pengetahuan para siswa baik siswa perempuan
maupun laki-laki mengenai mekanisme reproduksi yang terjadi di dalam dirinya.
Menurut Priadi dan Silawati dalam bukunya yang berjudul Sains Biologi
SMA Kelas XI, konsep-konsep mengenai materi sistem reproduksi manusia yang
disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Struktur dan fungsi organ reproduksi
a. Organ reproduksi pria
Alat reproduksi pria bagian dalam adalah testis, saluran reproduksi dan
kelenjar kelamin. Saluran reproduksi pada pria meliputi epididimis, vas
deferens, saluran ejakulasi dan uretra. Sedangkan alat reproduksi luar pada
pria meliputi skrotum dan penis. Hormon yang terdapat pada sistem
reproduksi pria antara lain LH, testosteron dan FSH.
LH (Luteinizing hormone) berfungsi untuk merangsang pembentukan
testosteron dalam testis. Testosteron berfungsi dalam proses spermatogenesis
dan berpengaruh terhadap timbulnya sifat kelamin sekunder pada pria. FSH
(follicle stimulating hormone) berfungsi untuk merangsang pembentukan
sperma.
b. Organ reproduksi wanita
Alat reproduksi wanita bagian dalam meliputi ovarium, saluran
reproduksi, uterus dan vagina. Sedangkan alat reproduksi luar wanita adalah
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vulva. Hormon yang terdapat pada wanita antara lain FSH, LH, estrogen dan
progesteron. FSH berfungsi untuk memacu pertumbuhan folikel di dalam
ovarium, sekresi estrogen dan ovulasi. LH berfungsi untuk merangsang
kopulasi dan perkembangan korpus luteum. Estrogen dapat menyebabkan
terhentinya produksi FSH dan memacu produksi LH, mempengaruhi
pertumbuhan organ kelamin, perkembangan ciri kelamin sekunder dan
menyiapkan

endometrium

untuk

kehamilan.

Progesteron

berfungsi

menyiapkan endometrium untuk kehamilan dan merangsang sekresi susu.
2. Proses pembentukan sel kelamin
Ada dua macam proses pembentukan sel kelamin pada manusia antara lain
spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan
sel sperma di dalam testis. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan
sel telur atau ovum di dalam ovarium.
3. Ovulasi
Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak
ke rahim dan bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal
seperti spon penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot.
4. Menstruasi
Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh
dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh/runtuh. Bersama-sama dengan
ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi
(haid). Fase yang terjadi dalam siklus menstruasi antara lain fase menstruasi,
fase pra ovulasi dan fase pasca ovulasi.
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5. Fertilisasi
Fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur
(ovum) yang sudah matang. Proses ini berlangsung di dalam tubuh manusia
sehingga disebut fertilisasi internal.
6. Pemberian ASI
Air susu ibu dihasilkan oleh kelenjar susu pada payudara seorang wanita
yang biasanya dihasilkan setelah kehamilan tua atau setelah melahirkan. ASI
yang pertama kali keluar serta mengandung zat kekebalan disebut kolostrum.
7. Kelainan/penyakit pada sistem reproduksi manusia
Beberapa jenis kelainan atau penyakit yang menyerang sistem reproduksi
manusia antara lain gonorrhea (kencing nanah), sifilis, herpes genital,
keputihan, AIDS, kanker leher rahim, kanker ovarium, hipertropik prostat dan
impotensi.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Penerapan metode Team Games Tournament (TGT) sebagai salah satu
metode pembelajaran, juga pernah digunakan oleh beberapa peneliti antara lain
penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Sulfiarini (2009) dengan judul “Penerapan
Model Pembelajaran Kooperatif

TGT (Team Games Tournament) Untuk

Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas X-6 di SMA
Negeri 6 Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi
belajar dapat diketahui dari ranah kognitif dengan ketuntasan belajar siswa pada
Ulangan Harian dari 45,94% menjadi 62,16% pada siklus I dan menjadi 81,08%
pada siklus II.
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Penelitian yang kedua dilakukan oleh Endang Sriwidati (2012) dengan
judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif TGT (Team Games
Tournament) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Siswa
Kelas VIIIC SMP Negeri 1 Kauman Tulungagung”. Penelitian dilaksanakan
dalam dua siklus tindakan pada materi sistem peredaran darah. Peningkatan
aktivitas belajar siswa dapat diketahui dari data yang menunjukkan bahwa
aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 59,53% dengan kategori “baik”
meningkat menjadi 78,57% dengan kategori “baik” pada siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, peneliti menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT pada materi sistem reproduksi manusia sebagai
upaya untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA
Sang Timur Yogyakarta.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang telah dilaksanakan mempergunakan “Desain Penelitian
Tindakan Kelas”. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan
siklus II dengan masing-masing siklus terdiri dari satu pertemuan.

B. Variabel Penelitian
Variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu aktivitas siswa

yang

menunjukkan aspek psikomotor dan afektif serta prestasi belajar siswa yang
menunjukkan aspek kognitif. Berikut ini adalah penjabaran dari variabel
penelitian yang diukur,
Tabel 3.1. Penjabaran Variabel Penelitian
Variabel

Aspek

Aktivitas

Psikomotor

siswa

Data

Indikator

Data hasil observasi

Siswa melakukan aktivitas belajar

aktivitas siswa di setiap

untuk memahami materi tentang

siklus

sistem reproduksi manusia dengan
nilai aktivitas 75 dan termasuk
dalam kategori ”tinggi” serta 85%
siswa memiliki nilai pada kisaran
tersebut

Afektif

Data hasil angket

85% siswa memiliki sikap aktif,

respon siswa

kemauan dan keyakinan dalam
mengikuti proses pembelajaran
dengan nilai sikap siswa 40 dan
termasuk dalam kategori ”positif”
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Prestasi

Kognitif

belajar
siswa

Data hasil pre tes, post

Menjelaskan dan menyebutkan

tes siklus I dan post tes

struktur, fungsi dan proses yang

siklus II

terjadi dalam sistem reproduksi
manusia dengan nilai akhir 75
dan 85% siswa memperoleh nilai
pada kisaran tersebut

Indikator kinerja yang digunakan untuk menetapkan adanya peningkatan
prestasi belajar adalah jika nilai yang dihasilkan pada siklus II > siklus I > data
hasil belajar siswa pada tahun ajaran lalu.
Dalam penelitian ini, ketuntasan individual sesuai dengan Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Biologi SMA Sang Timur
Yogyakarta yaitu 75. Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal berdasarkan kriteria
penetapan ketuntasan antara lain kompleksitas (kesulitan), daya dukung (tenaga,
sarana dan pra sarana) serta tingkat penguasaan siswa. Menurut Depdikbud dalam
Trianto (2010:241), suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan klasikal)
apabila dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa yang telah tuntas belajarnya.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini nilai ketuntasan individual adalah 75 dan
ketuntasan secara klasikal adalah 85% dari jumlah keseluruhan siswa.

C. Setting Penelitian
Penelitian telah dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:
Waktu : Mei-Juni 2012
Tempat: SMA Sang Timur Yogyakarta
Alamat : Jl.Batikan No.07 Yogyakarta 55161
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D. Subyek dan Obyek Penelitian
Penelitian dilakukan dengan mengambil subyek penelitian yaitu siswa
kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta semester 2 pada tahun ajaran
2011/2012 dengan jumlah siswa 18 orang yang terdiri atas 3 siswi dan 15 siswa.
Yang menjadi obyek penelitiannya adalah aktivitas dan prestasi belajar siswa.

E. Desain Penelitian
Penelitian menggunakan model Kemmis dan MC. Taggart yaitu dengan
menggabungkan proses tindakan dan observasi menjadi tahap yang berjalan
bersamaan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Dengan demikian proses
penelitian dapat berjalan dengan efektif. Model ini dikembangkan oleh Stephen
Kemmis dan Robbin MC.Taggart pada tahun 1988 dan merupakan pengembangan
dari model Kurt Lewin (Sukardi,2003:214). Model Kemmis dan MC. Taggart
pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan satu
perangkat terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan
dan refleksi, yang keempatnya merupakan satu siklus (Tukiran dkk,2010:24,
adaptasi Depdiknas, 1999:21).
Siklus I

Siklus II

Gambar 3.1. Model penelitian Kemmis dan MC. Taggart
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Berdasarkan model penelitian tersebut, penelitian dilaksanakan dengan
menerapkan 2 siklus. Berikut ini adalah desain penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti,
1. Perencanaan
Sebelum menyusun desain dan langkah kerja penelitian, peneliti terlebih
dahulu melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
Pertama, peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran pada subyek
yang ingin diteliti. Kedua, peneliti mengidentifikasi masalah serta mencari
alternatif pemecahan masalah. Ketiga, peneliti menentukan pokok bahasan yang
akan dijadikan sebagai materi pembelajaran dalam penelitian. Keempat, peneliti
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta skenario pembelajaran.
Kelima, peneliti menyusun instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian.
Keenam, peneliti mempersiapkan sumber dan media pembelajaran khususnya
yang digunakan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT.
2. Rencana Tindakan (2 siklus)
a. Siklus I (1 x pertemuan – 2 JP)
1) Tindakan dan Pengamatan
Pada siklus 1, peneliti melaksanakan beberapa langkah kegiatan
pembelajaran seperti yang telah tercantum dalam RPP antara lain sebagai
berikut:
a) Guru pelaksana tindakan memberikan soal pre tes untuk mengetahui
tingkat penguasaan siswa sebelum mempelajari materi sistem
reproduksi manusia.
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b) Guru pelaksana tindakan menyampaikan tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai.
c) Guru pelaksana tindakan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana
seorang manusia dapat terbentuk.
d) Siswa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh guru.
e) Guru pelaksana tindakan mengorganisasikan siswa duduk dalam

4

kelompok dengan masing-masing beranggotakan 4-5 orang.
f) Guru pelaksana tindakan membagikan Lembar Kerja Siswa I pada
masing-masing kelompok.
g) Siswa melakukan diskusi kelompok untuk membahas mengenai struktur
dan fungsi organ reproduksi manusia, proses pembentukan sel kelamin
serta ovulasi.
h) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa I sesuai dengan hasil diskusi
kelompok.
i) Siswa

masuk ke

dalam

kelompok turnamen dan melakukan

pertandingan. Menurut Asy’ari (2009) dalam makalah yang berjudul
Pengembangan Model Pembelajaran Biologi, turnamen dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
i.

Setiap kelompok mendapatkan 1 set kartu yang meliputi kartu
Reader 1, Penantang 1, Reader 2 dan Penantang 2. Kartu
diletakkan di atas meja turnamen di hadapan masing-masing
pemerannya.

ii.

Setiap kelompok mendapatkan 1 set kartu soal dan 1 set kartu
jawaban dalam keadaan tertutup serta lembar penilaian.
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iii.

Dalam putaran pertama, Reader 1 mengambil kartu soal dan
selanjutnya menjawabnya.

iv.

Mempersilahkan penantang 1 dan penantang 2 untuk menyanggah
atau membetulkan jawaban reader 1 apabila jawabannya belum
benar.

v.

Reader 2 membacakan kartu jawaban yang benar dengan cara
mengambil nomor jawaban yang sesuai dengan nomor soal.

vi.

Mencatat siswa yang mendapatkan skor atau menjawab dengan
benar.

vii.

Putaran kedua dan selanjutnya, kartu peran digeser searah jarum
jam.

viii.

Permainan dinyatakan selesai apabila seluruh soal sudah terambil
atau waktu yang ditentukan sudah habis.

ix.

Guru pelaksana tindakan mengumumkan siswa yang mendapat
skor tertinggi.

j) Guru pelaksana tindakan membahas soal yang belum dijawab dengan
sempurna.
k) Guru pelaksana tindakan membimbing siswa untuk merangkum butirbutir pembelajaran.
l) Guru pelaksana tindakan membimbing siswa untuk merefleksikan
proses pembelajaran yang telah berlangsung.
m) Guru pelaksana tindakan memberikan soal post tes untuk mengetahui
tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari.
Observasi dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar sedang
berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh guru dan rekan
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sejawat peneliti dengan berpedoman pada lembar observasi keaktifan siswa
ketika mengikuti pembelajaran dalam kelompok.
2) Refleksi
Refleksi dalam Penelitian Tindakan Kelas dilakukan untuk mengkaji
seluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang terkumpul.
Refleksi yang dilakukan meliputi analisis data, sintesis data serta penilaian
terhadap hasil pengamatan dari tindakan yang telah dilakukan dalam
pembelajaran (Arikunto, 2008:80). Yang menjadi bahan untuk direfleksikan
lebih mengarah pada hasil data yang diperoleh dalam pembelajaran sehingga
peneliti dapat melakukan perbaikan pelaksanaan tindakan yang akan
digunakan pada siklus selanjutnya.
Setelah proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan refleksi
mengenai hal-hal seperti situasi dan kejadian yang terjadi pada saat proses
pembelajaran berlangsung. Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi
terhadap hasil tindakan yang telah berlangsung serta mengidentifikasi
ketercapaian indikator dari hasil yang telah diperoleh. Hasil refleksi pada
siklus I digunakan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka pencapaian
tujuan pembelajaran.

b. Siklus II (1 x pertemuan – 2 JP)
1) Tindakan dan Pengamatan
Langkah-langkah tindakan yang diterapkan pada siklus II sama dengan
tindakan pada siklus I. Perbedaan terletak pada jumlah kelompok yaitu 5
kelompok masing-masing beranggotakan 3-4 orang. Langkah-langkah
tindakan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
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a) Guru pelaksana tindakan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.
b) Guru pelaksana tindakan mengajukan pertanyaan tentang manfaat
pemberian ASI kepada bayi.
c) Siswa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh guru.
d) Guru pelaksana tindakan mengorganisasikan siswa duduk dalam

5

kelompok dengan masing-masing beranggotakan 3-4 orang.
e) Guru pelaksana tindakan membagikan Lembar Kerja Siswa 2 pada
masing-masing kelompok.
f) Siswa melakukan diskusi kelompok untuk membahas mengenai
menstruasi, fertilisasi dan pemberian ASI serta kelainan/penyakit yang
dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.
g) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa 2 sesuai dengan hasil diskusi
kelompok.
h) Siswa

masuk

ke

dalam

kelompok

turnamen

dan

melakukan

pertandingan. Turnamen dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah
yang diterapkan pada siklus I.
i) Guru pelaksana tindakan membahas soal yang belum dijawab dengan
sempurna.
j) Guru pelaksana tindakan membimbing siswa untuk merangkum butirbutir pembelajaran.
k) Guru pelaksana tindakan membimbing siswa untuk merefleksikan proses
pembelajaran yang telah berlangsung.
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l) Guru pelaksana tindakan memberikan soal post tes untuk mengetahui
tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari.
Observasi dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar sedang
berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh guru dan rekan
sejawat peneliti dengan berpedoman pada lembar observasi keaktifan siswa
ketika mengikuti pembelajaran dalam kelompok.
2) Refleksi
Setelah proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan refleksi
mengenai hal-hal seperti situasi dan kejadian yang terjadi pada saat proses
pembelajaran berlangsung. Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi
terhadap hasil tindakan yang telah berlangsung serta mengidentifikasi
ketercapaian indikator dari hasil yang telah diperoleh.
Terdapat perbedaan antara refleksi pada siklus I dan siklus II yaitu hasil
refleksi pada siklus II tidak digunakan untuk menentukan langkah lebih
lanjut karena penelitian ini hanya dilaksanakan dalam dua siklus.

3. Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan setelah siklus I dan siklus II selesai. Dalam
penelitian ini, evaluasi dilakukan sebagai suatu proses pengambilan keputusan
dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran baik
instrumen tes maupun non tes.
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F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, data dikumpulkan sebelum
pelajaran dengan melakukan pre tes sehingga diperoleh data yang bersifat
kognitif, pada saat pembelajaran berlangsung dengan melakukan observasi
sehingga diperoleh data yang bersifat psikomotor serta setelah proses belajar
mengajar selesai dengan memberikan post tes, angket respon siswa serta
wawancara sehingga diperoleh data yang bersifat kognitif dan afektif. Adapun
metode pengumpulan data mengenai peningkatan aktivitas dan prestasi belajar
siswa dapat dilihat sebagai berikut,
Tabel 3.2. Penjabaran Metode Pengumpulan Data
No

Variabel

1

Aktivitas
siswa

Aspek

Alat
Ukur

Waktu Pelaksanaan

Sumber
Data

Psikomo Lembar
tor
observasi

Diskusi
kelompok
dan pertandingan

Siswa

Afektif

Setelah
proses
pembelajaran siklus I
dan
siklus
II
berlangsung
Setelah
proses
pembelajaran siklus
II berlangsung
Pre tes
Sebelum
pembelajaran
siklus I dimulai
Post tes siklus I
Setelah proses
pembelajaran
siklus I
berlangsung
Post tes siklus II
Setelah proses
pembelajaran
siklus II
berlangsung

Siswa

Peneliti

Siswa

Peneliti

Siswa

Peneliti

Angket
respon
siswa
Wawanca
ra

2

Prestasi
belajar
siswa

Kognitif

Tes yang
berupa
pre
tes
dan post
tes

Pelaksana
Pengumpulan
Data
Observer
(2 orang)

Analisis
Data
Analisis
kuantitatif
dan
kualitatif
Analisis
kuantitatif
dan
kualitatif
Analisis
kualitatif
Analisis
kuantitatif
dan
kualitatif
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Alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut,
1. Observasi atau Pengamatan
Observasi merupakan proses pengambilan data dalam penelitian oleh
peneliti atau observer dengan melihat situasi penelitian. Pelaksanaan observasi
bertujuan untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar.
Observasi dilakukan pada saat siswa sedang melakukan diskusi kelompok dan
sedang melakukan pertandingan. Pelaksanaan observasi dilakukan di dalam kelas
yang digunakan untuk penelitian. Alat yang digunakan dalam melakukan
observasi adalah pedoman observasi.
Observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini
menggunakan tipe pengamatan berstruktur atau dengan berdasarkan pada
pedoman. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode observasi partisipasi
yaitu observasi yang dilakukan dimana pengamat harus melibatkan diri dalam
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok siswa yang diamati (Sudjana, 2010:85).
Dalam pedoman observasi, terdapat 10 aspek aktivitas belajar siswa yang
diamati oleh 2 observer. Lembar observasi yang digunakan, diisi berdasarkan
skala nilai antara 1 sampai 4.
Aspek aktivitas siswa yang diamati selama proses

pembelajaran

berlangsung meliputi:
a. Aktivitas

lisan

(mengemukakan

pendapat,

mengajukan

pertanyaan,

mengemukakan jawaban dan melakukan diskusi)
b. Aktivitas visual (membaca dan melihat gambar)
c. Aktivitas mendengarkan (mendengarkan diskusi kelompok)
d. Aktivitas menulis (mencatat bahan pelajaran dan mengerjakan tugas)
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e. Aktivitas emosional (akrab dan mau bergaul)
Pengamatan aktivitas siswa dilakukan pada tahap kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan siswa pada saat melakukan diskusi kelompok
Aspek yang diamati oleh observer ketika para siswa melakukan diskusi
kelompok sebanyak 7 aspek aktivitas belajar siswa yang meliputi aktivitas
visual (membaca buku dan melihat gambar), aktivitas menulis (mencatat
bahan pelajaran dan mengerjakan tugas), aktivitas lisan (mengajukan
pertanyaan

dan

melakukan

diskusi)

serta

aktivitas

mendengarkan

(mendengarkan diskusi kelompok).
b. Kegiatan siswa pada saat melakukan pertandingan
Aspek yang diamati oleh observer ketika para siswa melakukan
pertandingan sebanyak 3 aspek aktivitas belajar siswa yang meliputi
aktivitas lisan (mengemukakan pendapat dan mengemukakan jawaban) serta
aktivitas emosional (akrab dan mau bergaul).

2. Angket Respon Siswa
Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.
Penggunaan angket dalam proses pembelajaran untuk memperoleh data sebagai
salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar siswa. Dalam
penelitian ini, angket respon siswa diberikan setelah proses pembelajaran
berlangsung. Pengisian angket respon oleh para siswa dilakukan di dalam kelas
yang digunakan untuk penelitian.
Angket yang diberikan kepada siswa disajikan dalam bentuk skala sikap
dan bertujuan untuk mengetahui sikap siswa mengenai proses pembelajaran yang
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telah berlangsung. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup yaitu
angket dengan alternatif jawaban yang sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga
responden hanya memilih di antara alternatif jawaban yang telah disediakan.
Penyusunan angket respon siswa sesuai dengan petunjuk Skala Likert.
Angket ini terdiri atas 10 pernyataan dengan tipe 5 pernyataan positif dan
5 pernyataan negatif. Terdapat 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju, Setuju,
Tidak Tahu, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Interval nilai bersifat positif
yaitu 5,4,3,2,1. Sedangkan interval nilai bersifat negatif memiliki bobot nilai
sebaliknya yaitu 1,2,3,4,5 (Sudjana, 2010:80-84).

3. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan kepada subyek yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk
mendapatkan informasi mengenai tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran
dengan metode TGT. Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran siklus II
berlangsung. Wawancara dilaksanakan diluar kelas yaitu di selasar depan ruang
perpustakaan SMA Sang Timur Yogyakarta. Dalam hal ini, responden diambil
dari 5 orang siswa kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta dengan
berdasarkan tingkat prestasi tinggi, sedang dan rendah.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe pertanyaan tertutup dan
terbuka. Disebut sebagai pertanyaan tertutup karena pertanyaan hanya menuntut
jawaban ya atau tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab sesuai dengan
pendapatnya sendiri (Wina,2011:97-98). Dalam pedoman wawancara terdapat 5
pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Dari hasil wawancara dapat
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diperoleh data yang lebih luas sehingga memperjelas data tertulis yang sudah
dilakukan sebelumnya.

4. Tes
Tes merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan
siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes
sebagai alat penilaian disusun berupa butir-butir soal yang diberikan kepada siswa
untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, tulisan atau tindakan
(Sudjana,1989:35). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe tes individual
yang berupa pre tes dan post tes. Pre tes hanya dilaksanakan pada awal pelajaran
siklus 1 yaitu sebelum pembahasan materi. Post tes dilaksanakan setelah proses
pembelajaran dengan metode TGT pada masing-masing siklus selesai.
Pelaksanaan tes dilakukan di dalam kelas yang digunakan sebagai tempat
penelitian.
Soal pre tes digunakan untuk mengukur pengetahuan dasar siswa
mengenai materi sistem reproduksi manusia sebelum pelaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan metode TGT.
Soal post tes digunakan untuk mengukur peningkatan prestasi belajar
siswa mengenai materi sistem reproduksi manusia setelah pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan metode TGT.
Jumlah soal pre tes yang digunakan sebanyak 20 soal berupa soal pilihan
ganda. Sedangkan untuk post tes pada kedua siklus, masing-masing memiliki 12
soal pilihan ganda dan 2 soal uraian yang diambil dari soal pre tes dan sebagian
adalah bentuk pengembangan dari indikator. Penyusunan soal berbentuk pilihan
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ganda dan soal uraian disesuaikan dengan kaidah penulisan soal menurut Sudjana
(2010:39-40, 50-53).

G. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara
lain:
1. Perangkat pembelajaran
Perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran meliputi:
a. Silabus

g. Lembar skor kelompok

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran h. Kisi-kisi soal pre tes dan post tes
c. Lembar Kerja Siswa

i. Soal pre tes dan post tes

d. Soal Pertandingan

j. Kunci jawaban pre tes dan post tes

e. Kunci jawaban pertandingan

k. Panduan skoring tes

f. Lembar skor pertandingan
2. Instrumen penelitian
a. Rubrik observasi siswa

d. Angket respon siswa

b. Lembar observasi

e. Kisi-kisi pedoman wawancara

c. Kisi-kisi angket respon siswa

f. Lembar wawancara

H. Validitas Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian baik yang berupa tes maupun non tes sangat
bergantung pada kualitas alat penilaian tersebut sehingga harus memiliki
ketepatan atau validitas yang baik. Menurut Sudjana (2010:12), validitas
berkenaan dengan ketepatan alat penelitian terhadap konsep yang dinilai sehingga
benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai.
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis validitas isi yang
berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang
seharusnya. Peneliti menggunakan kisi-kisi sebagai alat untuk memenuhi validitas
isi. Dengan adanya kisi-kisi, diharapkan tes yang diberikan oleh peneliti mampu
mengungkapkan isi atau variabel yang hendak diukur (Sudjana, 2010:13). Dalam
menyusun kisi-kisi soal tes pada penelitian ini, setiap pertanyaan disusun dengan
berpedoman pada kata kerja operasional untuk setiap aspek kognitif sesuai dengan
Taksonomi Bloom.
Validitas isi didukung oleh expert judgement. Proses expert judgement
dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok yang melibatkan para ahli. Dalam
hal ini yang berperan sebagai para ahli atau pakar adalah dosen pembimbing dan
guru Biologi SMA Sang Timur Yogyakarta. Bersama dengan para ahli tersebut,
peneliti mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab masalah, menentukan
cara penyelesaian masalah serta mengusulkan berbagai alternatif pemecahan
masalah dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Untuk melakukan pengambilan data yang bersifat kualitatif, peneliti
berpedoman pada prinsip triangulasi. Menurut Kusumah dan Dwitagama (2009)
dalam bukunya yang berjudul Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, triangulasi
adalah membandingkan persepsi sumber data atau informan yang satu dengan
yang lainnya mengenai situasi yang sama. Informan yang dimaksud adalah guru,
siswa dan pengamat atau peneliti. Menurut Burns (dalam Arifin, 2011:119), ada
beberapa jenis triangulasi antara lain triangulasi waktu, triangulasi ruang,
triangulasi peneliti dan triangulasi teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan jenis triangulasi peneliti yaitu triangulasi yang dapat dilakukan
dengan mengumpulkan data yang sama pada proses pembelajaran yang sama dan
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dalam waktu yang sama pula oleh beberapa peserta penelitian sampai diperoleh
data yang relatif konstan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 2 observer untuk
melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran
berlangsung.
Sementara itu, instrumen penelitian berupa angket repon siswa merupakan
instrumen yang sebelumnya sudah digunakan dan diuji validitas serta
reliabilitasnya oleh Ismail (2012) dalam artikel yang berjudul Analisis Skala
Sikap. Dalam pengujian angket respon siswa, 30 pernyataan yang diuji
memberikan hasil seluruh pernyataan tersebut valid. Oleh karena itu, peneliti
menggunakan pernyataan yang sudah diuji sebanyak 10 pernyataan.

I. Tekhnik Analisis Data
Dari data yang telah diperoleh, peneliti melakukan pengolahan data
dengan tekhnik analisis sebagai berikut:
1. Analisis Kuantitatif
a. Pengolahan Data Hasil Tes
1) Pemberian Skor Pre Tes dan Post Tes
a) Soal Pilihan Ganda
Cara pemberian skor untuk soal pilihan ganda dalam tes
menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
N=B
N

= skor yang diperoleh

B

= jumlah jawaban yang benar
(Sukardi,2008:130)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

Penilaian dengan menggunakan rumus seperti ini tidak memperhitungkan
jawaban yang salah. Atau dengan kata lain, jawaban salah tidak
mempengaruhi nilai pada jawaban yang benar. Setelah diperoleh nilai dari
soal pilihan ganda, kemudian dikonversikan ke dalam skala 100.

b) Soal Uraian
Dalam melakukan penilaian, Sudjana (2010:41) mengemukakan
bahwa skoring pada soal uraian dapat dilakukan dengan menggunakan
sistem skala. Dengan demikian, peneliti tidak memberikan angka nol
terhadap jawaban yang salah. Selain itu, penilaian juga dapat
menggunakan sistem bobot terhadap jawaban siswa untuk setiap soal.
Bobot nilai disesuaikan dengan kategori soal antara lain soal berkategori
mudah, soal berkategori sedang dan soal berkategori sulit. Sistem bobot
nilai masing-masing soal uraian tercantum dalam tabel seperti berikut ini,
Tabel 3.3. Contoh Analisis Nilai Untuk Soal Uraian
Nomor soal

Nilai yang

Bobot nilai

Total nilai

diperoleh (n)

per soal (b)

(n.b)

1

2

1

2

2

3

2

6

Total

8
(Sudjana,2010:42)

Penilaian dengan berpedoman pada sistem bobot nilai ini dapat
memberikan penghargaan lebih tinggi kepada siswa yang mampu
menjawab soal berkategori sulit apabila dibandingkan dengan siswa yang
mampu menjawab soal berkategori mudah.
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Dalam penilaian soal post tes, nilai akhir diperoleh dengan
menjumlahkan skor pilihan ganda dan skor uraian yang diperoleh siswa
kemudian dikonversikan ke dalam skala 100.

b. Pengolahan Data Prestasi Belajar Siswa
1) Nilai Individu
Nilai atau skor individu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
Jumlah jawaban soal yang benar
Nilai =

x100
Jumlah soal seluruhnya
(Sudjana,2009:138)

2) Rata-rata Kelas
Untuk menghitung rata-rata kelas menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
X

∑X

= Rata-rata kelas

X =
N

∑ X = Jumlah seluruh skor
N

= Banyaknya siswa
(Sudjana,2009:109)

3) Ketuntasan Belajar Klasikal
Ketuntasan belajar klasikal dapat diketahui dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:

Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 75

Ketuntasan klasikal =

x 100%
Jumlah siswa yang mengikuti tes
(Mulyasa,2003:102)
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b. Pengolahan Data Hasil Observasi
1) Pengolahan Data Lembar Observasi
Dalam menganalisis data hasil observasi, peneliti menggunakan cara yang
dikemukakan oleh Sudjana (2010:133) sebagai berikut:
a) Perhitungan Interpretasi Aktivitas Siswa dalam Kelompok
Data dari hasil observasi diolah dalam bentuk persentase. Skor yang
diperoleh siswa selanjutnya dihitung interpretasinya dengan cara sebagai
berikut:
Jumlah nilai yang diperoleh
Nilai Aktivitas Siswa

=

x 100
Skor maksimal untuk tiap item x banyaknya item

Nilai aktivitas siswa

= Jumlah nilai yang diperoleh

x 100

4 x 10
= Jumlah nilai yang diperoleh

x 100

40

b) Perhitungan Rata-rata Setiap Aspek
Untuk mengetahui rata-rata pada setiap aspek yang diamati,
menggunakan tekhnik sebagai berikut:
Skor rata-rata =

Jumlah skor setiap aspek
Jumlah kelompok

c) Perhitungan Jumlah Siswa yang Melakukan Aktivitas Belajar
Analisis jumlah siswa yang melakukan aktivitas belajar sesuai dengan
aspek yang terdapat pada lembar observasi dapat diketahui dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
Jumlah siswa

=

Skor rata-rata setiap aspek
x banyaknya siswa
Skor maksimum pada setiap aspek
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Jumlah siswa

=

Skor rata-rata setiap aspek

x

18

4

c. Pengolahan Data Angket Respon Siswa
Angket ini terdiri dari 10 pernyataan dengan tipe 5 pernyataan positif dan
5 pernyataan negatif dengan 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju, Setuju,
Tidak Tahu, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Interval nilai bersifat
positif yaitu 5,4,3,2,1. Sedangkan interval nilai bersifat negatif memiliki bobot
nilai sebaliknya yaitu 1,2,3,4,5. Skor maksimal yang dapat dicapai oleh siswa
adalah 50 dan skor minimal adalah 10.
(Sudjana,2010:80-84)

2. Analisis Kualitatif
a. Pengolahan Data Hasil Tes
Nilai prestasi belajar yang diperoleh setiap siswa kemudian dikategorikan
sesuai dengan kategori hasil belajar kognitif sebagai berikut:
Tabel 3.4. Kategori Hasil Belajar Kognitif
Rentang Nilai

Kategori

80-100

Sangat Baik

66-79

Baik

56-65

Cukup

40-55

Kurang

30-39

Sangat Kurang
(Sudjana,2009:138)
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b. Pengolahan Data Hasil Observasi
Nilai aktivitas belajar siswa dalam kelompok yang diperoleh melalui hasil
observasi kemudian ditentukan kategori aktivitasnya sesuai dengan tabel berikut
ini,
Tabel 3.5. Kategori Aktivitas Siswa
Nilai

Kategori

Nilai

Kategori

91-100

Istimewa

61-70

Cukup

81-90

Sangat tinggi

51-50

Kurang

71-80

Tinggi

0-40

Rendah
(Sudjana,2010:133)

c. Pengolahan Data Hasil Angket Respon Siswa
Skor masing-masing siswa dari hasil respon pada angket kemudian
diklasifikasikan kedalam kategori sikap siswa berdasarkan tabel berikut ini,
Tabel 3.6. Kategori Sikap Siswa
Nilai

Kategori

40-50

Positif

30-39

Netral

10-29

Negatif
(Sudjana,2010:80-84)

d. Pengolahan Data Hasil Wawancara
Menurut Sudjana (2010:69), dalam melaksanakan wawancara terbuka, peneliti
harus mencatat pokok-pokok isi jawaban dari responden. Hasil jawaban tersebut
perlu dianalisis ke dalam bentuk kategori dimensi-dimensi jawaban sesuai dengan
aspek yang diungkapkan. Analisis hasil wawancara dapat dilakukan melalui
beberapa tahap antara lain:
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1) Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses membandingkan bagian-bagian data untuk
menghasilkan topik-topik data. Dalam reduksi data, dapat dilakukan melalui
dua macam kegiatan yaitu:
a) Transkripsi
Transkripsi adalah penyalinan atau penyajian kembali sesuatu yang tampak
dan terdengar dalam hasil rekaman bentuk lisan ke dalam bentuk narasi
tertulis.
b) Penentuan Topik Data
Topik data adalah deskripsi secara ringkas mengenai bagian data yang
mengandung makna tertentu yang diteliti. Peneliti menentukan maknamakna

yang terkandung dalam

penelitian.

Selanjutnya

peneliti

membandingkan bagian-bagian data tertentu pada hasil transkripsi sesuai
makna yang terkandung di dalamnya dan membuat suatu rangkuman
bagian data yang selanjutnya disebut topik-topik data.
2) Penentuan Kategori Data
Penentuan kategori data merupakan proses membandingkan topik-topik data
satu sama lain untuk menghasilkan kategori-kategori data. Kategori data
adalah gagasan abstrak yang mewakili makna tertentu yang terkandung dalam
sekelompok topik data.
3) Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan fenomena yang diteliti
dengan cara menemukan dan mensintesakan hubungan-hubungan di antara
kategori-kategori data.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Kondisi Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPA Tahun
Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012
Kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 SMA Sang Timur Yogyakarta
merupakan kelas dengan jumlah siswa sebanyak 19 orang yang terdiri dari 5
orang siswi dan 14 orang siswa. Dengan berdasarkan hasil wawancara dengan
guru Biologi, hasil belajar siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 pada
materi sistem reproduksi manusia adalah 63,84 dengan jumlah siswa yang telah
mencapai ketuntasan belajar sebanyak 26,32% atau 5 siswa. Berdasarkan nilai
psikomotor pada kompetensi dasar yang sama, hanya 63,2% atau 12 siswa yang
telah menunjukkan sikap aktif. Berikut ini adalah data nilai hasil pembelajaran
siswa kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011 pada
kompetensi dasar 8.7 yaitu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan
proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi
dan pemberian ASI serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem
reproduksi manusia.
Tabel 4.1. Hasil Pembelajaran Siswa Kelas XI IPA SMA Sang Timur
Yogyakarta Tahun Ajaran 2010/2011 Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Data
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar
Rata-rata nilai
Ketuntasan klasikal
46

Hasil Yang Diperoleh
85
44
5
14
63,84
26,32%
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Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat prestasi belajar siswa kelas XI
IPA SMA Sang Timur Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011 masih dibawah
kriteria ketuntasan klasikal. Hal ini dapat terjadi karena penyampaian materi
tersebut hanya dilakukan secara sepintas oleh guru dengan metode presentasi.
Bahkan dari hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa pada tahun-tahun
sebelumnya, guru juga melakukan hal yang sama untuk pelaksanaan
pembelajaran pada kompetensi dasar tersebut.
Kelas XI IPA tahun ajaran 2011/2012 SMA Sang Timur Yogyakarta
merupakan kelas dengan jumlah siswa sebanyak 18 orang yang terdiri dari 3
orang siswi dan 15 orang siswa. Kelas tersebut melaksanakan pelajaran Biologi
dua kali dalam seminggu dengan waktu dua jam pelajaran pada setiap
pertemuan. Dengan jumlah siswa yang sedikit membuat guru dapat memberikan
pelajaran dengan mudah. Tetapi, pada kenyataannya guru merasakan adanya
kekurangan dalam mengajar karena para siswa menunjukkan tingkat aktivitas
dan prestasi yang rendah.
Para siswa sebenarnya mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar
Biologi tetapi selama proses pembelajaran berlangsung, mereka hanya
mendengarkan penjelasan dari guru bahkan sering berbincang-bincang sendiri
dengan teman-temannya membahas hal-hal diluar materi pelajaran. Berdasarkan
observasi yang telah dilakukan peneliti, hanya 41% atau 7 orang dari 18 siswa
yang menunjukkan keaktifan belajar.
Guru juga telah mengusahakan untuk menggunakan beberapa metode
pembelajaran seperti diskusi kelompok dan presentasi tetapi belum dapat
meningkatkan prestasi siswa. Bahkan dari hasil nilai Ujian Tengah Semester
ganjil pada mata pelajaran Biologi, secara klasikal nilai rata-rata siswa adalah
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61,44 dengan jumlah siswa yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 4 siswa.
Tentu saja nilai tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Hasil ini
menunjukkan bahwa aktivitas dan prestasi belajar para siswa masih kurang.
Setelah memperoleh dan mengetahui tentang kondisi pembelajaran siswa
di sekolah tersebut, selanjutnya peneliti menentukan metode pembelajaran,
menyusun berbagai instrumen pembelajaran serta instrumen penelitian yang
sesuai untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa.

2. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
a. Tindakan dan Pengamatan Pembelajaran pada Siklus I
Siklus pertama dilaksanakan dalam satu kali pertemuan pada hari Rabu,
16 Mei 2012 pukul 08.45-10.30 WIB di ruang perpustakaan SMA Sang Timur
Yogyakarta. Penggunaan ruang perpustakaan bertujuan untuk mempermudah
para siswa dalam mencari sumber serta untuk memperluas ruang diskusi. Pada
pertemuan siklus pertama, jumlah siswa yang hadir sebanyak 18 orang dan
dua observer yaitu guru Biologi SMA Sang Timur Yogyakarta serta rekan
sejawat dan peneliti. Proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun.
Sebelum pelaksanaan pembelajaran, siswa terlebih dahulu diberikan pre
tes untuk mengetahui pengetahuan awal para siswa. Para siswa merasa kaget
dan bingung karena harus mengerjakan soal tentang materi yang belum pernah
dipelajari. Oleh karena itu, para siswa mengerjakan soal semampunya.
Setelah pre tes selesai, guru pelaksana tindakan menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai. Para siswa mendengarkan dengan seksama
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bahkan suasana kelas menjadi ramai karena merasa senang akan mempelajari
materi sistem reproduksi manusia.
Para siswa juga mau mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh guru
pelaksana tindakan mengenai proses terbentuknya seorang manusia. Tetapi
terdapat tiga siswa yang asyik berbincang-bincang dengan temannya sehingga
tidak mendengarkan pertanyaan yang diberikan.
Meskipun demikian, beberapa siswa berani mengemukakan jawaban
mereka dengan saling bersahut-sahutan dalam memberikan jawaban.
Sedangkan sebagian siswa lainnya masih belum berani untuk menjawab.
Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Pada saat
guru pelaksana tindakan mengorganisasikan para siswa untuk membentuk 4
kelompok, sebagian siswa ingin menentukan sendiri anggota kelompoknya
dan saling bertukar kelompok satu sama lain. Bahkan ada siswa yang tetap
duduk di kursinya karena malas mau masuk ke dalam kelompoknya. Pada
siklus pertama ini, terbentuk 4 kelompok antara lain kelompok skrotum,
kelompok epididimis, kelompok ovarium dan kelompok uterus.
Setelah seluruh siswa sudah membentuk kelompok, guru pelaksana
tindakan membagikan Lembar Kerja Siswa 1 sebanyak 2 eksemplar kepada
masing-masing kelompok. Tentu saja hal ini membuat para anggota kelompok
saling berebutan untuk mendapatkan Lembar Kerja Siswa tersebut.
Dengan panduan Lembar Kerja Siswa tersebut, para siswa melakukan
diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan. Pada waktu diskusi kelompok
berlangsung, ada beberapa siswa yang berbincang-bincang sendiri dengan
teman-temannya bahkan ada yang berjalan keliling dari kelompok yang satu
ke kelompok lainnya. Peneliti juga menemukan bahwa ada satu kelompok
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yang tidak melakukan diskusi tetapi masing-masing anggotanya mempelajari
sendiri materi tersebut sehingga belum ada komunikasi yang baik di antara
anggota kelompok. Meskipun demikian, ada enam siswa yang dengan aktifnya
mencari sumber

sendiri baik dari berbagai macam buku maupun media

internet. Selain itu, juga terdapat beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan
kepada guru mengenai materi yang sedang dibahas.
Para siswa mengerjakan tugas berdasarkan hasil diskusi kelompok. Para
siswa merasa senang menggunakan Lembar Kerja Siswa tersebut karena
gambar yang ada memudahkan mereka untuk belajar. Dari empat kelompok,
hanya dua kelompok yang sudah mampu mengoordinir masing-masing
anggotanya untuk berbagi tugas. Karena masing-masing kelompok hanya
memiliki dua Lembar Kerja Siswa, beberapa siswa mengeluh dan harus
mengerjakan tugas dengan cara bergantian dalam mengisi Lembar Kerja
Siswa.
Berikut ini adalah foto beberapa kelompok yang sedang melakukan
diskusi pada saat proses pembelajaran siklus pertama berlangsung:

Gambar 4.1. Kegiatan siswa pada saat berdiskusi dalam kelompok
Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan melakukan pertandingan
antar anggota yang mewakili kelompoknya masing-masing. Para siswa masuk
ke dalam kelompok turnamen sehingga dalam satu kelompok turnamen
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beranggotakan siswa dari kelompok yang berbeda-beda. Tetapi masih ada
siswa yang merasa segan untuk masuk ke dalam kelompok turnamennya
karena harus bertanding dengan teman-temannya yang memiliki prestasi
tinggi di kelas tersebut. Karena pertandingan tersebut baru pertama kali
dilakukan, para siswa merasa bingung untuk menerapkan langkah-langkah
dalam bertanding sehingga pertandingan yang dilakukan tidak sesuai dengan
aturan permainan. Suasana kelas menjadi ramai karena para siswa saling
berebut untuk mendapatkan giliran menjawab. Hal ini menyebabkan waktu
yang sudah ditentukan untuk bertanding tidak cukup sehingga pertandingan
harus berhenti dengan hasil nilai yang diperoleh para siswa sangat sedikit.
Bahkan dalam dua kelompok yang terdiri dari lima orang, salah satu siswa
tidak mendapatkan giliran sebagai reader maupun penantang karena dalam
pertandingan hanya membutuhkan empat orang pemain.
Berikut ini adalah foto salah satu kelompok yang sedang melakukan
pertandingan pada saat pembelajaran siklus I berlangsung:

Gambar 4.2. Siswa sedang melakukan pertandingan
Pertandingan ditutup dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh
guru pelaksana tindakan. Kelompok yang mendapatkan nilai tinggi dari hasil
pertandingan

tentu

saja

merasa

senang karena

bisa

memenangkan

pertandingan. Meskipun demikian, kelompok yang kalah justru memberikan
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apresiasi

berupa

tepuk

tangan

untuk

teman-temannya

yang

telah

memenangkan pertandingan.
Selanjutnya, guru pelaksana tindakan membimbing para siswa untuk
merangkum

butir-butir

pembelajaran.

Para

siswa

secara

bergantian

memberikan pendapatnya dalam merangkum materi yang telah dipelajarinya.
Guru pelaksana tindakan juga mengajak para siswa untuk merefleksikan
kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Para siswa merasa senang
dengan model pembelajaran tersebut tetapi mereka belum begitu jelas dengan
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pertandingan.
Untuk menutup pembelajaran pada siklus pertama, guru pelaksana
tindakan memberikan post tes kepada para siswa untuk mengetahui tingkat
penguasaan terhadap materi yang telah dipelajari. Para siswa tidak merasa
kaget dan kesulitan lagi seperti pada saat mengerjakan soal pre tes karena
mereka sudah mempelajari materi tersebut.

b. Tindakan dan Pengamatan Pembelajaran pada Siklus II
Sebelum melakukan pembelajaran pada siklus II antara lain pertama,
peneliti melakukan perubahan jumlah kelompok menjadi lima kelompok
dengan masing-masing beranggotakan 3-4 siswa. Dengan semakin sedikitnya
jumlah anggota kelompok, diharapkan dapat lebih mempermudah para siswa
dalam melakukan diskusi kelompok dan bertanding dalam kelompok
turnamen. Selain itu, seluruh siswa dapat memperoleh peran sebagai pemain
dalam pertandingan.
Kedua, peneliti menyediakan Lembar Kerja Siswa 2 sesuai dengan
jumlah siswa yaitu 18 eksemplar. Hal ini dilakukan agar masing-masing siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53

dapat memperoleh Lembar Kerja Siswa dan tidak ada perebutan seperti yang
terjadi pada siklus pertama. Ketiga, peneliti membatasi waktu yang
dibutuhkan untuk melakukan pertandingan yaitu 15 menit. Dengan adanya
pembatasan waktu, diharapkan pertandingan dapat berlangsung dengan lancar
dan tidak membuang-buang waktu.
Siklus kedua dilaksanakan dengan satu kali pertemuan pada hari Rabu,
23 Mei 2012 pukul 08.45-10.30 WIB di ruang perpustakaan SMA Sang Timur
Yogyakarta.

Pelaksanaan

pembelajaran

berpedoman

pada

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun.
Dalam pelaksanaan siklus kedua, dihadiri oleh 18 siswa, dua observer
yaitu guru Biologi SMA Sang Timur Yogyakarta serta rekan sejawat dan
peneliti. Kriteria keberhasilan sama seperti yang telah ditetapkan pada siklus
pertama. Pada siklus kedua ini, sebelum pelaksanaan tindakan siswa tidak
diberikan pre tes seperti pada siklus pertama.
Sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, guru pelaksana tindakan
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Para siswa
mendengarkan dengan seksama penjelasan dari guru pelaksana tindakan.
Berbeda dengan siklus pertama, pada siklus kedua para siswa sudah
mengetahui bahwa materi yang dipelajari masih sama yaitu sistem reproduksi
manusia sehingga para siswa tidak menimbulkan keramaian dalam kelas.
Para siswa juga mau mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh guru
pelaksana tindakan mengenai manfaat pemberian ASI kepada bayi. Namun
ada pula yang langsung membuka buku untuk mencari jawaban.
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Kemudian

para

siswa

secara

spontan

dan

saling

bergantian

mengemukakan jawaban mereka. Ada pula yang memberikan sanggahan dan
memperbaiki jawaban temannya yang kurang tepat.
Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Pada saat
guru pelaksana tindakan mengorganisasikan para siswa untuk membentuk 5
kelompok, seluruh siswa langsung bergegas masuk ke dalam kelompok
masing-masing tanpa ada yang mengeluh. Pada siklus kedua ini, terbentuk 5
kelompok antara lain kelompok zigot, kelompok penis, kelompok vagina,
kelompok HIV dan kelompok koma.
Setelah seluruh siswa sudah membentuk kelompok, guru pelaksana
tindakan membagikan Lembar Kerja Siswa 2 sesuai dengan jumlah anggota
pada masing-masing kelompok. Tentu saja hal ini tidak menyebabkan
terjadinya perebutan Lembar Kerja Siswa antara anggota kelompok seperti
yang terjadi pada siklus pertama.
Pada waktu diskusi kelompok berlangsung, ada beberapa siswa yang
berbincang-bincang dengan temannya tetapi masih berhubungan dengan
materi yang sedang dipelajari. Beberapa siswa mulai terlihat aktif mengajukan
pertanyaan baik kepada guru maupun anggota kelompoknya. Berikut ini
adalah foto salah satu kelompok yang sedang mengajukan pertanyaan kepada
observer:

Gambar 4.3. Siswa mengajukan pertanyaan kepada observer mengenai soal
yang belum dimengerti
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Bahkan ada tiga siswa yang berkeliling dari kelompok yang satu ke
kelompok lainnya untuk bertanya. Peneliti juga menemukan bahwa empat
siswa yang tidak terlibat dalam diskusi kelompok pada siklus pertama,
akhirnya dapat menunjukkan sikap aktifnya dengan ikut berdiskusi dan mau
berbagi pengetahuan dengan teman-temannya. Pada siklus kedua ini memiliki
persamaan dengan siklus pertama yaitu adanya beberapa siswa yang dengan
aktifnya mencari sumber baik dari berbagai macam buku yang tersedia di
perpustakaan maupun dari media internet.
Para siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa yang tersedia berdasarkan
hasil diskusi kelompok. Pada siklus kedua, seluruh kelompok sudah mampu
mengoordinir masing-masing anggotanya untuk berbagi tugas dalam
mengerjakan soal. Para siswa merasakan adanya kemudahan dalam belajar
karena masing-masing siswa memiliki Lembar Kerja Siswa serta dengan
adanya gambar yang mendukung untuk memahami materi tersebut. Berikut ini
adalah foto salah satu kelompok yang sedang mengerjakan tugas:

Gambar 4.4. Siswa sedang mengerjakan tugas
Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan melakukan pertandingan.
Para siswa mulai percaya diri untuk bertanding dengan temannya yang
memiliki prestasi lebih tinggi. Pelaksanaan pertandingan juga sudah sesuai
dengan aturan permainan sehingga tidak membuang-buang waktu. Para siswa
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terlihat bersemangat dalam bertanding. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
rasa tidak puas dalam diri siswa apabila tidak dapat menjawab pertanyaan.
Selain itu, suasana ruang kelas menjadi ramai karena para siswa bersorak sorai
dan bertepuk tangan karena merasa senang bisa menjawab pertanyaan dan
mendapatkan nilai atau poin pertandingan. Bahkan ada kelompok yang telah
selesai bertanding sebelum waktunya habis.
Berikut ini adalah foto salah satu kelompok yang sedang melakukan
pertandingan:

Gambar 4.5. Kegiatan para siswa pada saat melakukan pertandingan
Pertandingan ditutup dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh
guru pelaksana tindakan. Para siswa terlihat bersemangat pada saat guru
pelaksana tindakan melakukan penghitungan poin pertandingan. Kelompok
yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil pertandingan tentu saja merasa
senang karena bisa memenangkan pertandingan. Meskipun demikian,
kelompok yang kalah juga memberikan apresiasi berupa tepuk tangan untuk
teman-temannya yang telah memenangkan pertandingan.
Selanjutnya, guru pelaksana tindakan membimbing para siswa untuk
merangkum

butir-butir

pembelajaran.

Para

siswa

secara

bergantian

memberikan pendapatnya dalam merangkum materi yang telah dipelajarinya.
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Guru pelaksana tindakan juga mengajak para siswa untuk merefleksikan
kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Para siswa merasa senang
dengan model pembelajaran tersebut. Para siswa sudah tidak mengalami
kebingungan dalam melakukan pertandingan dan merasa puas dapat
bertanding dengan teman-temannya.
Untuk menutup pembelajaran pada siklus kedua, guru pelaksana
tindakan memberikan post tes kepada para siswa untuk mengetahui tingkat
penguasaan terhadap materi yang telah dipelajari. Para siswa mengerjakan
soal dengan tenang dan tidak ada yang mengeluh merasa kesulitan seperti
yang terjadi pada siklus pertama.

3. Hasil Analisis Aktivitas Belajar Siswa
Aktivitas belajar siswa dapat diketahui dari hasil observasi yang dilakukan
oleh guru Biologi dan rekan sejawat peneliti. Berikut ini adalah hasil observasi
pada masing-masing siklus:
a. Siklus I
Berdasarkan hasil observasi, seluruh aspek aktivitas belajar

sudah

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil observasi
aktivitas belajar siswa pada siklus I:
Tabel 4.2. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Aspek yang diamati
Membaca buku
Mencatat bahan pelajaran
Melihat gambar
Mengerjakan tugas
Mengajukan pertanyaan
Diskusi
Mendengarkan diskusi
Mengemukakan jawaban

∑ siswa
17
13
18
18
17
17
16
15
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9
Mengemukakan pendapat
15
10 Akrab dan mau bergaul
16
*Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.
Terdapat 2 aspek yang dilakukan oleh seluruh siswa yaitu aktivitas melihat
gambar dan mengerjakan tugas. Dengan adanya Lembar Kerja Siswa yang
menarik membuat para siswa mau melihat gambar serta mengerjakan tugas.
Terdapat 3 aspek yang hanya dilakukan oleh 17 siswa antara lain aspek
membaca buku, mengajukan pertanyaan dan diskusi.

Satu siswa yang tidak

membaca buku mempunyai alasan tidak membawa buku. Siswa yang tidak
melakukan diskusi dengan kelompoknya disebabkan siswa tersebut merasa bahwa
dia sudah pernah mempelajari materi sistem reproduksi manusia. Berdasarkan
hasil wawancara dengan guru pelajaran Biologi, siswa tersebut merupakan siswa
yang pindah dari sekolah lain karena tidak naik kelas sebanyak dua kali. Itulah
yang menyebabkan siswa tersebut merasa bosan karena sudah mempelajari materi
sistem reproduksi manusia.
Terdapat 2 aspek yang hanya dilakukan oleh 16 siswa antara lain
mendengarkan diskusi serta akrab dan mau bergaul. Dari 18 siswa, 2 siswa tidak
ikut terlibat aktif untuk berdiskusi tetapi hanya mengobrol dengan temannya.
Sementara itu, juga ada 2 siswa yang hanya diam dan tidak mau bersikap terbuka
dengan temannya.
Terdapat 2 aspek yang hanya dilakukan oleh 15 siswa antara lain
mengemukakan jawaban dan mengemukakan pendapat. Sementara itu, 3 siswa
tidak mengemukakan jawaban maupun pendapat.
Sedangkan 1 aspek hanya dilakukan oleh 13 siswa yaitu mencatat bahan
pelajaran. Sementara itu, 5 siswa tidak melakukan aktivitas tersebut karena
merasa malas untuk mencatat bahan pelajaran.
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Berikut ini adalah data mengenai kategori aktivitas belajar siswa dalam
kelompok:
Tabel 4.3. Kategori Aktivitas Belajar Siswa Dalam Kelompok Pada
Siklus I
No

Kelompok

1
2
3
4

Nilai Aktivitas
Siswa
92,5
90
90
85
357,5
89,38
16
88,9 %

Kategori Aktivitas Siswa

Skrotum
Istimewa
Epididimis
Sangat tinggi
Ovarium
Sangat tinggi
Uterus
Sangat tinggi
∑
Sangat tinggi
Rata-rata
∑ siswa
Persentase jumlah
siswa
*Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.
Kategori tersebut ditentukan sesuai dengan interpretasi aktivitas siswa
yang dikemukakan oleh Sudjana (2010:133) dalam bukunya yang berjudul
Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada siklus pertama, para siswa
terbagi menjadi empat kelompok dengan satu kelompok berkategorikan
”istimewa” dan tiga kelompok lainnya berkategorikan ”sangat tinggi”. Selain itu,
dapat diketahui pula bahwa kelompok yang memiliki nilai tertinggi adalah
kelompok skrotum dengan nilai sebesar 92,5 dan kelompok yang memiliki nilai
terendah adalah kelompok uterus dengan nilai sebesar 85. Sedangkan kelompok
epididimis dan kelompok ovarium memiliki nilai yang sama pada pembelajaran
siklus pertama yaitu 90.
Dari data tersebut, menunjukkan bahwa pada siklus I tingkat aktivitas
siswa rata-rata dalam proses pembelajaran adalah 89,38 dengan jumlah siswa
yang menunjukkan keaktifan dalam seluruh aspek sebanyak 16 orang (88,9%
siswa). Kategori aktivitas secara klasikal yaitu ”sangat tinggi”.
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b. Siklus II
Berdasarkan hasil observasi, seluruh aspek aktivitas belajar

sudah

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil observasi
aktivitas belajar siswa pada siklus II:
Tabel 4.4. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus II
No
Aspek yang diamati
∑ siswa
1
Membaca buku
18
2
Mencatat bahan pelajaran
16
3
Melihat gambar
18
4
Mengerjakan tugas
18
5
Mengajukan pertanyaan
17
6
Diskusi
18
7
Mendengarkan diskusi
18
8
Mengemukakan jawaban
18
9
Mengemukakan pendapat
17
10 Akrab dan mau bergaul
18
*Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.
Data di atas menunjukkan bahwa 7 aspek aktivitas belajar sudah dilakukan
oleh seluruh siswa yaitu 18 siswa. Sedangkan aktivitas mengajukan pertanyaan
dan mengemukakan pendapat hanya dilakukan oleh 17 siswa. Sementara itu, 1
siswa masih belum menunjukkan kedua aktivitas tersebut. Pada aktivitas mencatat
bahan pelajaran hanya dilakukan oleh 16 siswa, sedangkan 2 siswa lainnya masih
merasa malas untuk melakukan aktivitas tersebut.
Dalam siklus kedua ini, terjadi peningkatan yaitu beberapa anak yang pada
saat siklus I merasa segan untuk bergabung dan berdiskusi dengan kelompoknya
karena merasa dirinya sudah menguasai materi. Tetapi pada siklus kedua ini anak
tersebut mau mengajukan pertanyaan maupun pendapat bahkan mau bergaul dan
akrab dengan teman-temannya. Berikut ini adalah data mengenai kategori
aktivitas belajar siswa dalam kelompok:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

Tabel 4.5. Kategori Aktivitas Belajar Siswa Dalam Kelompok Pada
Siklus II
No

Kelompok

1
2
3
4
5

Nilai Aktivitas
Siswa
100
100
95
95
100
490
98
18
100 %

Kategori Aktivitas Siswa

Zigot
Istimewa
Penis
Istimewa
Vagina
Istimewa
HIV
Istimewa
Koma
Istimewa
∑
Istimewa
Rata-rata
∑ siswa
Persentase jumlah
siswa
*Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.
Dari data tersebut, menunjukkan bahwa pada siklus II tingkat aktivitas

siswa rata-rata dalam proses pembelajaran adalah 98 dengan jumlah siswa yang
menunjukkan keaktifan dalam seluruh aspek sebanyak 18 orang (100% siswa).
Kategori aktivitas secara klasikal yaitu ”istimewa”.
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kelompok yang memiliki nilai
tertinggi adalah kelompok zigot, kelompok penis dan kelompok koma dengan
jumlah nilai yang sama yaitu 100. Sedangkan kelompok vagina dan kelompok
HIV memiliki nilai yang sama pada pembelajaran siklus kedua ini yaitu 95.
Tabel diatas juga menunjukkan bahwa pada siklus kedua, para siswa
terbagi menjadi lima kelompok dengan seluruh kelompok berkategorikan
”istimewa”. Dengan demikian, seluruh siswa menunjukkan aktivitas belajarnya
dengan maksimal sehingga dapat diperoleh keadaan kategori aktivitas secara
klasikal yaitu ”istimewa”.
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4. Hasil Analisis Prestasi Belajar Siswa
Prestasi belajar siswa diperoleh dari hasil pre tes, post tes siklus pertama
dan post tes siklus kedua. Berikut ini adalah hasil analisis masing-masing tes,
a. Pre tes
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, berikut ini adalah hasil yang
diperoleh,
Tabel 4.6. Hasil Analisis Nilai Pre Tes
No
1
2
3
4

Jenis Data
Hasil Yang Diperoleh
Nilai tertinggi
70
Nilai terendah
30
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Jumlah siswa yang tidak tuntas
18
belajar
5
Rata-rata nilai
42,78
6
Ketuntasan klasikal
0%
*Hasil analisis nilai pre tes selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan awal para siswa secara
klasikal memiliki rata-rata 42,78. Tentu saja hasil ini berada jauh dibawah kriteria
ketuntasan minimal dan bahkan lebih rendah dari rata-rata hasil Ujian Tengah
Semester. Berdasarkan hasil pre tes, diperoleh nilai tertinggi 70 dan nilai terendah
30. Dari data yang diperoleh, 100% siswa belum mencapai ketuntasan. Dengan
demikian, sebelum tindakan dilakukan, nilai para siswa masih dibawah Kriteria
Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan. Kategori hasil belajar kognitif siswa
dari nilai pre tes dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 4.6 Kategori hasil belajar kognitif dari nilai pre tes
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Dengan berdasarkan grafik tersebut di atas, nilai prestasi belajar setiap
siswa dikategorikan sesuai dengan hasil belajar kognitif siswa. Dari data yang
diperoleh, 22.2% atau sebanyak 4 siswa berkategori “sangat kurang”, 72.2% atau
sebanyak 13 siswa berkategori “kurang” dan 5.6% atau sebanyak 1 siswa
berkategori “baik”.

b. Post tes siklus I
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, berikut ini adalah hasil
yang diperoleh:
Tabel 4.7. Hasil Analisis Nilai Post Tes Siklus I
No
1
2
3
4

Jenis Data
Hasil Yang Diperoleh
Nilai tertinggi
85
Nilai terendah
45
Jumlah siswa yang tuntas belajar
7
Jumlah siswa yang tidak tuntas
11
belajar
5
Rata-rata nilai
67,78
6
Ketuntasan klasikal
38,89 %
*Hasil analisis nilai post tes siklus I selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata secara klasikal adalah
67,78. Nilai tertinggi adalah 85 dan nilai terendah 45. Jumlah siswa yang telah
mencapai ketuntasan sebanyak 7 orang atau secara klasikal menunjukkan
ketuntasan sebesar 38,89%. Dengan demikian, nilai prestasi belajar para siswa
pada siklus I masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan.
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Kategori hasil belajar kognitif siswa dari nilai post tes siklus I dapat dilihat
dari grafik berikut ini:

Gambar 4.7 Kategori hasil belajar kognitif dari nilai post tes pada siklus I
Dengan berdasarkan grafik tersebut, nilai prestasi belajar setiap siswa
dikategorikan sesuai dengan hasil belajar kognitif siswa. Dari data yang diperoleh,
16,7% atau sebanyak 3 siswa berkategori “kurang”, 27,8% atau sebanyak 5 siswa
berkategori “cukup”, 33,3% atau sebanyak 6 siswa berkategori “baik” dan 22,2%
atau sebanyak 4 siswa berkategori “sangat baik”.

c. Post tes siklus II
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, berikut ini adalah hasil
yang diperoleh:
Tabel 4.8. Hasil Analisis Nilai Post Tes Siklus II
No
1
2
3
4

Jenis Data
Hasil Yang Diperoleh
Nilai tertinggi
90
Nilai terendah
60
Jumlah siswa yang tuntas belajar
16
Jumlah siswa yang tidak tuntas
2
belajar
5
Rata-rata nilai
79,72
6
Ketuntasan klasikal
89 %
*Hasil analisis nilai post tes siklus II selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

Hasil post tes siklus kedua yang telah dianalisis memiliki nilai rata-rata
secara klasikal sebesar 79,72. Nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah adalah
60. Jumlah siswa yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 89% atau kurang
lebih 16 orang. Dengan demikian, nilai prestasi belajar siswa pada siklus II telah
mencapai kriteria ketuntasan belajar.
Kategori hasil belajar kognitif siswa dari nilai post tes siklus II dapat
dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 4.8 Kategori hasil belajar kognitif dari nilai post tes siklus II
Dengan berdasarkan grafik tersebut di atas, nilai prestasi belajar setiap
siswa dikategorikan sesuai dengan hasil belajar kognitif siswa. Dari data yang
diperoleh, 5,56% atau sebanyak 1 siswa berkategori “cukup”, 33.3% atau
sebanyak 6 siswa berkategori “baik” dan 61,1% atau sebanyak 11 siswa
berkategori “sangat baik”.
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5. Respon Siswa Terhadap Proses Pembelajaran
a. Angket Respon Siswa
1) Siklus I
Angket diberikan kepada para siswa setelah proses pembelajaran
pada hari Rabu,16 Mei 2012 selesai. Dengan berdasarkan skala Likert, hasil
dari angket respon siswa adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9. Hasil Analisis Skala Sikap Siswa Pada Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Jenis Data
Hasil yang diperoleh
Skor tertinggi
50
Skor terendah
28
∑ skor seluruh siswa
720
Rata-rata
40
Siswa yang bersikap positif
9
Siswa yang bersikap netral
8
Siswa yang bersikap negatif
1
Kategori sikap siswa secara
Positif
klasikal
*Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21.
Dari data tersebut,rata-rata skor secara klasikal adalah 40 dengan
kategori sikap siswa secara keseluruhan adalah ”positif”. Nilai tertinggi
yang diperoleh yaitu 50 dan nilai terendah yaitu 28. Dari seluruh data
tersebut, dapat diketahui bahwa 9 siswa bersikap positif, 8 siswa bersikap
netral dan 1 siswa bersikap negatif.

2) Siklus II
Angket diberikan kepada para siswa setelah proses pembelajaran
hari Rabu, 23 Mei 2012 selesai. Dengan berdasarkan skala Likert, hasil
dari angket tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.10. Hasil Analisis Skala Sikap Siswa Pada Siklus II
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Jenis Data
Hasil yang diperoleh
Skor tertinggi
50
Skor terendah
35
∑ skor seluruh siswa
734
Rata-rata
40,78
Siswa yang bersikap positif
11
Siswa yang bersikap netral
7
Siswa yang bersikap negatif
Kategori sikap siswa secara
Positif
klasikal
*Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21.
Dari data tersebut, rata-rata skor secara klasikal adalah 40,78
dengan kategori sikap siswa secara keseluruhan adalah ”positif”. Nilai
tertinggi yang diperoleh yaitu 50 dan nilai terendah yaitu 35. Dari seluruh
data tersebut, dapat diketahui bahwa 11 siswa bersikap positif, 7 siswa
bersikap netral dan tidak ada siswa yang bersikap negatif.

b. Wawancara
Wawancara dilaksanakan setelah siklus II berlangsung yaitu pada hari
Jumat, 25 Mei 2012 setelah pulang sekolah pukul 12.15 WIB. Pemilihan siswa
sebagai narasumber berdasarkan tingkat prestasinya di kelas. Hasil wawancara
dari kelima narasumber adalah semua siswa merasa senang dapat belajar
dengan metode tersebut karena dengan adanya diskusi kelompok dan
pertandingan, para siswa merasa ada tantangan dan keseruan untuk belajar.
Dari proses pembelajaran yang berlangsung pada kedua siklus, para
siswa mengalami kesulitan untuk mempelajari materi karena adanya istilah
dalam bahasa latin yang susah dan tidak dapat dimengerti, tidak ada
pembahasan dalam forum kelas serta buku yang digunakan kurang lengkap.
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Meskipun demikian, dari kelima narasumber hanya satu siswa yang tidak
mengalami kesulitan dalam belajar.
Dengan adanya diskusi kelompok, hanya satu narasumber yang tidak
dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Sedangkan empat narasumber
lainnya dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Seluruh narasumber juga
mengatakan bahwa metode tersebut dapat membantu mereka dalam belajar.
Seluruh narasumber juga merasakan adanya keuntungan yang
diperoleh dari pembelajaran tersebut antara lain materi mudah diingat, lebih
mudah dalam memahami materi pelajaran serta dengan metode tersebut dapat
saling menguntungkan para siswa karena dapat saling berbagi dengan temantemannya.

6. Hasil Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran
a. Hasil Refleksi Siklus I
Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I belum dapat
berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena adanya kelompok yang belum
dapat mengoordinir tugas anggota kelompoknya sehingga masing-masing
anggota mengerjakan tugas sendiri-sendiri. Selain itu, juga ada beberapa siswa
yang belum mau terlibat aktif dengan kelompok dan teman-teman lainnya serta
merasa segan untuk bertanding dengan temannya yang memiliki prestasi lebih
tinggi. Bahkan suasana pada saat pertandingan berlangsung belum terkendali
dengan baik.
Selain itu, juga terdapat kendala yang dihadapi selama proses
pembelajaran berlangsung antara lain penyediaan Lembar Kerja Siswa yang
terbatas menyebabkan tidak semua siswa dapat mengerjakan tugas yang
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diberikan. Pengaturan waktu untuk pertandingan belum maksimal sehingga
menyebabkan para siswa belum merasa puas untuk bertanding. Jumlah anggota
kelompok turnamen yang terdiri dari lima orang melebihi aturan pertandingan
yang hanya membutuhkan empat orang pemain sehingga menyebabkan salah
satu siswa tidak mendapatkan giliran baik sebagai reader maupun penantang.
Pembelajaran pada siklus I belum dapat mencapai target atau indikator
pada aspek kognitif sesuai yang telah ditentukan. Nilai rata-rata post tes siklus I
adalah 67,78 dengan jumlah siswa telah mencapai ketuntasan sebanyak 7
siswa. Bahkan kategori ketuntasan klasikal menunjukkan bahwa hasil yang
diperoleh adalah “belum tuntas”.
Sementara itu, dengan adanya pembelajaran siklus I, sudah memenuhi
target atau indikator pada aspek psikomotor dan afektif. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya 16 siswa yang telah melakukan aktivitas belajar dengan
kategori “sangat tinggi”. Selain itu, pada siklus I terdapat 17 siswa atau 94,4%
siswa yang telah menunjukkan sikap netral dan positif dengan kategori sikap
secara klasikal yaitu “positif”. Dengan demikian, dua indikator telah terpenuhi
yaitu indikator pada aspek psikomotor dan afektif. Sedangkan indikator pada
aspek kognitif belum dapat terpenuhi.
Selanjutnya, peneliti mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk
para siswa agar dapat mencapai tujuan perbaikan pembelajaran antara lain
peneliti perlu memberikan penjelasan kembali kepada para siswa mengenai
langkah-langkah pertandingan agar para siswa tidak merasa bingung. Selain
itu, diperlukan adanya penambahan jumlah kelompok agar seluruh siswa dapat
menjadi pemain dalam pertandingan. Guru pelaksana tindakan dan observer
perlu melakukan pemantauan secara langsung kepada para siswa pada saat
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pertandingan berlangsung agar dapat berjalan dengan baik. Peneliti juga harus
melakukan pengaturan waktu secara efektif dan efisien.

b. Hasil Refleksi Siklus II
Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II sudah dapat
berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan yang
menunjukkan bahwa para siswa menjadi lebih serius dalam mengikuti
pembelajaran, seluruh kelompok sudah mampu mengoordinir kerja masingmasing anggotanya, seluruh siswa sudah menunjukkan keaktifannya dalam
mengikuti proses pembelajaran, para siswa dapat melaksanakan pertandingan
dengan lancar dan sesuai dengan aturan permainan. Selain itu, jumlah anggota
dalam kelompok turnamen sudah sesuai dengan aturan pertandingan sehingga
seluruh siswa mendapatkan peran dalam setiap pertandingan. Dengan
demikian, pertandingan pada siklus kedua dapat berlangsung dengan baik dan
lebih terkendali.
Pada siklus kedua ini para siswa sudah mampu menunjukkan
kepeduliannya kepada teman-temannya dengan saling berbagi pengetahuan dan
bersifat lebih terbuka terhadap teman-temannya.
Dari hasil pembelajaran siklus II, sudah mencapai target atau indikator
yang telah ditetapkan baik aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. Nilai
rata-rata post tes siklus II adalah 79,72 dengan jumlah siswa telah mencapai
ketuntasan sebanyak 16 siswa. Bahkan kategori ketuntasan klasikal
menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh adalah “tuntas”.
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Sementara itu, seluruh siswa sudah menunjukkan keaktifannya dengan
kategori “istimewa”. Serta seluruh siswa telah menunjukkan sikap netral dan
positif dengan kategori sikap secara klasikal yaitu “positif”.
Dengan data-data tersebut, selanjutnya peneliti akan melakukan
perbandingan dengan tingkat aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA
tahun ajaran 2010/2011. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pembahasan
mengenai peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA tahun
ajaran 2011/2012 dari hasil Ujian Tengah Semester dengan hasil penelitian ini.
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B. PEMBAHASAN
1. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Aspek Psikomotor
Aktivitas belajar siswa dapat diketahui dengan adanya observasi atau
pengamatan. Dalam hal ini kedua observer mengamati aktivitas belajar para siswa
selama proses pembelajaran berlangsung. Dari hasil observasi selama 2 siklus,
diperoleh tingkat aktivitas sebagai berikut:
Tabel 4.11. Jumlah Siswa Yang Menunjukkan Aktivitas Belajar
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek yang diamati

Membaca buku
Mencatat bahan pelajaran
Melihat gambar
Mengerjakan tugas
Mengajukan pertanyaan
Diskusi
Mendengarkan diskusi
Mengemukakan jawaban
Mengemukakan pendapat
Akrab dan mau bergaul
Jumlah
Rata-rata jumlah siswa
Persentase jumlah siswa

Jumlah siswa pada setiap
siklus
Siklus I
Siklus II
17
18
13
16
18
18
18
18
17
17
17
18
16
18
15
18
15
17
16
18
162
176
16
18
88,9%
100%

Dari data yang tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam
siklus I, jumlah siswa paling sedikit terdapat pada aspek nomor dua yaitu
mencatat bahan pelajaran. Pada aspek ini hanya ada 13 siswa dan tentu saja nilai
ini belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masih ada 5
siswa yang belum melakukan aktivitas mencatat bahan pelajaran. Hal ini dapat
terjadi karena beberapa siswa tersebut merasa malas untuk mencatat dan memilih
langsung mengerjakan tugas yang diberikan.
Pada siklus II, jumlah siswa paling sedikit juga terdapat pada aspek nomor
dua. Pada aspek tersebut, hanya ada 16 siswa yang sudah melakukan aktivitas
mencatat bahan pelajaran. Meskipun aspek nomor dua selalu menjadi aspek yang
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dilakukan oleh siswa dengan jumlah paling sedikit, tetapi dari kedua siklus terjadi
peningkatan sebanyak 3 siswa. Sementara 2 siswa yang belum melakukan
aktivitas tersebut memiliki alasan yang sama seperti pada siklus I.
Selain itu, terdapat satu aspek dengan jumlah siswa yang sama pada kedua
siklus yaitu aspek nomor lima tentang aktivitas mengajukan pertanyaan dengan
jumlah 17 siswa. Berdasarkan observasi, 1 siswa tersebut adalah siswa yang sama.
Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa tersebut hanya mendengarkan temantemannya berdiskusi dan mengerjakan tugas. Sementara yang lain saling
mengajukan pertanyaan untuk dapat menjawab soal, siswa tersebut hanya terdiam.
Pada aspek aktivitas mengemukakan pendapat juga belum dilakukan oleh
seluruh siswa. Hanya 17 siswa yang mau mengemukakan pendapat, sementara itu
1 siswa hanya mendengarkan teman-temannya saja.
Dari semua aspek aktivitas, 7 aspek sudah dilakukan oleh seluruh siswa.
Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi pada siklus II yang menunjukkan bahwa
seluruh siswa mampu melakukan aktivitas membaca buku, melihat gambar,
mengerjakan tugas, diskusi, mendengarkan diskusi, mengemukakan jawaban serta
akrab dan mau bergaul.
Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas belajar
para siswa pada siklus I dan siklus II yang meliputi 1 siswa membaca buku, 3
siswa mencatat bahan pelajaran, 1 siswa berdiskusi, 2 siswa mendengarkan
diskusi, 3 siswa mengemukakan jawaban, 2 siswa mengemukakan pendapat, serta
2 siswa mau akrab dan bergaul dengan anggota kelompok maupun dengan temantemannya. Selain itu, terdapat tiga aspek yang mengalami ketetapan atau
kestabilan yaitu aktivitas siswa untuk melihat gambar, mengerjakan tugas dan
mengajukan pertanyaan.
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Dengan tabel tersebut, juga dapat diketahui jumlah siswa yang melakukan
aktivitas belajar secara keseluruhan dari rata-rata jumlah siswa pada masingmasing siklus. Pada siklus I, dapat diperoleh jumlah siswa sebanyak 16 orang
dengan persentase 88,9%. Sedangkan pada siklus II, dapat diperoleh jumlah siswa
sebanyak 18 orang dengan persentase 100%. Dari kedua siklus tersebut, diperoleh
rata-rata persentase jumlah siswa secara keseluruhan sebesar 94,45%. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua siklus tersebut sudah dapat memenuhi
kriteria ketercapaian yaitu melebihi 85% atau 15 siswa yang melakukan aktivitas
belajar. Khususnya pada siklus II, seluruh siswa sudah mampu menunjukkan
aktivitas belajarnya lebih baik daripada siklus I.
Adapun rata-rata nilai aktivitas belajar siswa secara klasikal juga
mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.12. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Pada Kedua Siklus
No

Siklus

Rata-rata nilai aktivitas

Kategori aktivitas siswa

siswa
1

Siklus I

89,38

Sangat tinggi

2

Siklus II

98

Istimewa

Dari data tersebut diatas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai aktivitas
kedua siklus sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Bahkan terjadi
peningkatan rata-rata nilai aktivitas belajar siswa sebesar 8,62 dengan kategori
aktivitas yang juga mengalami peningkatan yaitu dari kategori “sangat tinggi”
menjadi “istimewa”. Meskipun pada siklus pertama nilai aktivitas siswa sudah
memenuhi kriteria yang ditetapkan, tetapi penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) tetap dilaksanakan pada siklus
kedua. Hal ini dilakukan sebagai penguatan terhadap data yang telah diperoleh
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pada siklus I. Bahkan pada siklus kedua, nilai aktivitas siswa juga mengalami
peningkatan.
Dengan

demikian,

dapat

disimpulkan

bahwa

penerapan

model

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa
kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta. Pernyataan ini didukung oleh Slavin
(2005) yang mengemukakan bahwa salah satu kelebihan dari metode TGT adalah
siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang
Sriwidati (2012) yang berjudul Penerapan model pembelajaran kooperatif TGT
(Team Games Tournament) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi
siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Kauman Tulungagung. Peningkatan aktivitas
belajar siswa dapat diketahui dari data yang menunjukkan bahwa aktivitas belajar
siswa pada siklus I sebesar 59,53% dengan kategori “baik” meningkat menjadi
78,57% dengan kategori “baik” pada siklus II.
Sedangkan dalam penelitian ini, aktivitas belajar siswa dapat diketahui
dari persentase rata-rata jumlah siswa pada siklus I sebesar 88,9% meningkat
menjadi 100% pada siklus II. Selain itu, juga dapat dilihat dari rata-rata nilai
aktivitas siswa pada siklus I sebesar 89,38 dengan kategori “sangat tinggi”
meningkat menjadi 98 dengan kategori “istimewa” pada siklus II. Hasil ini
menunjukkan bahwa indikator penelitian pada aspek psikomotor telah tercapai.
Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat aktivitas belajar siswa
telah melampaui indikator penelitian yang telah ditetapkan. Nilai aktivitas siswa
pada kedua siklus sudah melebihi dari 75 dengan persentase jumlah siswa juga
lebih dari 85% siswa.
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Apabila dibandingkan dengan tingkat aktivitas belajar siswa kelas XI IPA
tahun ajaran 2010/2011, hasil yang diperoleh dari penelitian ini lebih besar
daripada persentase jumlah siswa yang menunjukkan sikap aktifnya pada
kompetensi dasar yang sama. Tingkat aktivitas belajar siswa kelas XI IPA tahun
ajaran 2010/2011 hanya 63,2% atau sebanyak 12 orang dari 19 siswa. Sedangkan
tingkat aktivitas belajar siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2011/2012 pada siklus I
mencapai 88,9% atau sebanyak 16 siswa dan siklus II mencapai 100% atau 18
siswa. Dari kedua siklus diperoleh rata-rata persentase jumlah siswa sebanyak
94,45% atau sebanyak 17 orang dari 18 siswa. Dari kedua kelas tersebut, terjadi
perbedaan persentase sebanyak 31,25%. Tentu saja karena berbeda kelas dan
tahun ajaran, hasil penelitian ini tidak dapat dibandingkan begitu saja. Tetapi,
dengan adanya hasil ini menunjukkan bahwa pada kompetensi dasar yang sama,
tingkat aktivitas belajar siswa dapat berbeda.
Dalam mempelajari materi sistem reproduksi manusia, guru Biologi juga
melakukan proses pembelajaran sebanyak dua kali pertemuan kepada para siswa
kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011. Hal itu menunjukkan adanya persamaan
dengan pelaksanaan penelitian ini. Tetapi ada hal-hal yang menyebabkan
terjadinya perbedaan tingkat aktivitas belajar siswa antara lain perbedaan jumlah
siswa, kondisi yang dialami siswa pada saat melakukan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan. Pada saat melaksanakan pembelajaran pada siswa
kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011, guru menyampaikan materi dengan
menggunakan metode presentasi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat
penyampaian materi. Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini
juga berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian materi
kepada para siswa. Tetapi perbedaannya terletak pada peran metode yang
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digunakan terhadap tingkat aktivitas siswa. Metode presentasi yang dilakukan
oleh guru tidak dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk lebih
bersikap aktif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini
memberikan kesempatan kepada para siswa untuk dapat bersikap aktif dan
mandiri.
Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan tingkat aktivitas belajar siswa
kelas XI IPA semester ganjil tahun ajaran 2011/2012, hasil yang diperoleh dari
penelitian ini lebih besar daripada persentase jumlah siswa yang menunjukkan
sikap aktifnya pada saat peneliti melakukan observasi dan berdasarkan nilai aspek
psikomotor yang dimiliki oleh guru. Tingkat aktivitas belajar siswa kelas XI IPA
tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan hasil observasi hanya 41% atau sebanyak 7
orang dari 18 siswa. Sedangkan dari hasil penelitian ini, tingkat aktivitas belajar
siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2011/2012 pada siklus I mencapai 88,9% atau
sebanyak 16 siswa dan siklus II mencapai 100% atau 18 siswa. Dari kedua siklus
diperoleh rata-rata persentase jumlah siswa sebanyak 94,45% atau sebanyak 17
orang dari 18 siswa. Dari hasil observasi sebelum dilakukan penelitian dengan
hasil setelah dilakukan penelitian tersebut, terjadi perbedaan persentase sebanyak
53,45%.
Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat
aktivitas

belajar

siswa

mengalami

peningkatan

meskipun

pembelajaran

dilaksanakan pada kompetensi dasar yang berbeda. Peningkatan ini disebabkan
oleh beberapa hal antara lain perbedaan materi pelajaran, suasana dan kondisi
siswa pada saat melaksanakan pembelajaran dan metode pembelajaran yang
digunakan. Dengan adanya perbedaan tersebut memberikan kemungkinan kepada
para siswa dalam menunjukkan tingkat keaktifannya.
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2. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Aspek Afektif
Peningkatan aktivitas belajar para siswa juga didukung dengan adanya
pernyataan atau respon dari para siswa bahwa proses pembelajaran yang telah
dilaksanakan membuat mereka menjadi lebih aktif. Respon siswa diperoleh
dengan menggunakan angket respon siswa dan wawancara yang dapat mendukung
hasil observasi mengenai peningkatan aktivitas belajar para siswa.
Adapun dari hasil angket pada masing-masing siklus diperoleh kategori
sikap siswa sebagai berikut:

Gambar 4.9 Kategori sikap siswa
Data tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil respon
siswa terhadap skala sikapnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada siklus
I terdapat 9 siswa bersikap positif, 8 siswa bersikap netral dan 1 siswa bersikap
negatif. Sedangkan pada siklus II terdapat 11 siswa bersikap positif dan 7 siswa
bersikap netral. Dari data tersebut, pada siklus II terjadi peningkatan jumlah
siswa yang bersikap positif yaitu sebanyak 2 siswa. Sedangkan siswa yang
bersikap netral mengalami penurunan sebanyak 1 siswa dan siswa yang bersikap
negatif tidak tampak dalam siklus II. Dengan demikian, terjadi peningkatan sikap
siswa yang lebih bersifat positif pada kedua siklus tersebut.
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Perbedaan respon yang diberikan oleh para siswa pada kedua siklus dapat
dilihat pada tabel berikut ini,
Tabel 4.13. Hasil Analisis Skala Sikap Siswa Pada Kedua Siklus
No
1
2
3
4
5

Jenis Data

Hasil yang diperoleh
Siklus I
Siklus II
50
50
28
35
720
734
40
40,78
Positif
Positif

Skor tertinggi
Skor terendah
∑ skor seluruh siswa
Rata-rata
Kategori sikap siswa secara
klasikal
Data diatas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil pada kedua

siklus. Skor tertinggi pada angket respon siswa berjumlah 50 dan hasil respon
siswa baik pada siklus I maupun siklus II sudah menunjukkan skor tersebut.
Sedangkan pada skor terendah mengalami peningkatan skor yaitu 7. Selain itu,
jumlah skor seluruh siswa juga mengalami peningkatan sebesar 14. Bahkan ratarata yang diperoleh juga meningkat sebesar 0,78.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kedua siklus
penelitian tindakan kelas, seluruh siswa memiliki kategori sikap yang positif. Hal
ini berarti bahwa para siswa menerima dengan baik

penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dalam
pelaksanaan belajar mengajar di kelasnya tersebut.
Hasil berupa respon siswa terhadap proses pembelajaran juga telah
mencapai target indikator yang diharapkan dari penelitian ini. Pada siklus I, siswa
yang memiliki sikap aktif, memiliki kemauan dan keyakinan dalam mengikuti
proses pembelajaran berjumlah 94,4% atau 17 siswa dengan kategori secara
klasikal yaitu “positif”. Sedangkan pada siklus II, siswa yang memiliki sikap aktif,
memiliki kemauan dan keyakinan dalam mengikuti proses pembelajaran
berjumlah 100% atau 18 siswa dengan kategori secara klasikal yaitu “positif”.
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Selain dalam bentuk angket, respon siswa juga dapat diketahui dari hasil
wawancara. Wawancara untuk mengetahui respon siswa dilaksanakan pada hari
Jumat, 25 Mei 2012 setelah pulang sekolah yaitu pukul 12.15 WIB. Dari kelima
narasumber, diperoleh informasi bahwa penerapan metode Team Games
Tournament (TGT) dalam pembelajaran Biologi membuat para siswa menjadi
senang. Dengan adanya kerjasama di dalam kelompok serta tantangan untuk
bertanding, mendorong mereka agar lebih berperan aktif dalam kelompoknya
sehingga pembelajaran menjadi seru. Walaupun pada pembelajaran sehari-hari
mereka juga dituntut untuk berdiskusi dengan kelompok, tetapi dengan metode ini
para siswa lebih menemukan makna kelompok sebagai sarana belajar dan
berdiskusi.
Dalam pembelajaran tersebut, satu narasumber merasa tidak ada kesulitan
dalam proses pembelajaran tetapi bagi empat narasumber lainnya merasa adanya
kesulitan seperti penggunaan istilah latin dalam materi sistem reproduksi manusia
dan kurang lengkapnya buku yang digunakan. Selain itu, ada siswa yang merasa
kurang puas karena tidak adanya pembahasan dalam forum besar. Hal itu
menyebabkan beberapa siswa memberikan jawaban yang salah dan tidak dapat
menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pertandingan.
Segala bentuk kesulitan tersebut dapat diatasi oleh para siswa dengan
melakukan diskusi dalam kelompok. Dengan adanya diskusi, para siswa
merasakan adanya kebersamaan dan rasa saling berbagi antara yang satu dengan
yang lainnya sehingga dapat membantu mereka dalam mengingat dan memahami
materi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan model
pembelajaran

kooperatif tipe

Team

Games

Tournament

(TGT),

dapat

mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu dan mendidik siswa
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untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain (Slavin,2005). Bahkan ketika tidak
adanya pembahasan dalam forum besar, para siswa merasa bahwa pada saat
pertandingan, jawaban dan pendapat anggota kelompok lainnya saling
melengkapi.
Ada dua narasumber yang menyatakan bahwa model pembelajaran
tersebut membuat mereka menjadi lebih mudah untuk menghafal materi. Dengan
adanya pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa masih ada pandangan dalam diri
para siswa bahwa pelajaran Biologi merupakan pelajaran yang berupa hafalan.
Hal itu memang tidak dapat dihilangkan dari pola pikir para siswa sehingga
pernyataan tersebut merupakan masukan bagi peneliti.
Meskipun demikian, narasumber merasakan adanya perbedaan dengan
pola belajar mereka. Dengan metode ini, mereka dapat menerima materi
pembelajaran dengan senang karena penggunaan Lembar Kerja Siswa yang
menarik dengan gambar yang mendukung materi serta dengan adanya
pertandingan antar kelompok yang membuat para siswa menjadi lebih
bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran.

3. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Aspek Kognitif
Berdasarkan hasil analisis nilai tes, diperoleh data bahwa terdapat 2 siswa
yang mengalami penurunan nilai prestasi dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat
terjadi dikarenakan kedua siswa merasa kesulitan dengan materi yang dipelajari
pada siklus II. Sehingga menyebabkan nilai prestasi belajar mereka menurun.
Selain itu, terdapat 13 siswa yang mengalami peningkatan nilai prestasi
dari siklus I ke siklus II. Setelah peneliti melakukan refleksi bersama, ketigabelas
siswa tersebut merasa meskipun pada siklus II materi yang dipelajari cukup susah
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tetapi dengan jumlah anggota kelompok yang sedikit dan dengan bantuan Lembar
Kerja Siswa yang menarik, para siswa merasa mampu memahami materi tersebut
sehingga terjadi peningkatan nilai prestasi belajarnya.
Dari 18 siswa, hanya 3 siswa yang memiliki nilai prestasi tetap dan telah
mencapai ketuntasan baik pada siklus I maupun siklus II. Terdapat dua
kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kestabilan nilai tersebut antara lain
karena siswa belum maksimal dalam memahami materi pada siklus II tidak sama
seperti pada siklus I atau karena siswa tersebut merasakan bahwa materi pada
siklus II cukup susah sehingga membuat mereka merasa bosan.
Prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil nilai pada masing-masing tes
setelah dibandingkan dengan data nilai siswa kelas XI IPA tahun ajaran
2010/2011 berikut ini,
Tabel 4.14. Perbandingan Nilai Prestasi Belajar Siswa Tahun Ajaran 2010/2011
Dengan Hasil Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Pada Materi Sistem Reproduksi
Manusia
No

1
2
3
4
5
6

Jenis Data

Hasil yang diperoleh
Data tahun
Post tes
Post tes
2010/2011
siklus I
siklus II
Nilai tertinggi
85
85
90
Nilai terendah
44
45
60
Jumlah siswa yang tuntas belajar
5
7
16
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar
14
11
2
Rata-rata nilai
63,84
67,78
79,72
Ketuntasan klasikal
26,32 %
38,89 %
89 %
Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pembelajaran siswa kelas XI IPA

tahun ajaran 2010/2011 pada kompetensi dasar 8.7 yaitu menjelaskan keterkaitan
antara struktur, fungsi dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin,
ovulasi, menstruasi, fertilisasi dan kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada
sistem reproduksi manusia masih rendah. Ketuntasan belajar pada materi sistem
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reproduksi manusia hanya dicapai oleh 5 siswa (26,32%) dengan rata-rata nilai
secara klasikal sebesar 63,84.
Sedangkan, pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerapkan metode
Team Games Tournament (TGT) pada kedua siklus telah menunjukkan terjadinya
peningkatan prestasi belajar siswa. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan
adanya peningkatan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal. Dari kedua siklus,
hanya nilai hasil post tes pada siklus II saja yang telah memenuhi indikator
penelitian yaitu nilai rata-rata sebesar 79,72 dengan ketuntasan klasikal sebesar
89.
Selain itu, peningkatan prestasi belajar siswa juga ditunjukkan dengan
adanya peningkatan nilai tertinggi dan nilai terendah pada masing-masing tes.
Setelah pembelajaran kedua siklus dilaksanakan, terjadi peningkatan nilai hasil
post tes siklus II tertinggi sebesar 5 dan nilai terendah sebesar 15 apabila
dibandingkan dengan nilai post tes siklus I.
Ketuntasan klasikal juga dapat menunjukkan terjadinya peningkatan
prestasi belajar siswa. Hasil post tes siklus I menunjukkan bahwa hanya 7 siswa
yang telah tuntas belajar dan rata-rata nilai sebesar 67,78 dengan kategori
ketuntasan klasikal yaitu belum tuntas. Sedangkan hasil post tes siklus II
menunjukkan bahwa 16 siswa telah tuntas belajar dan rata-rata nilai sebesar 79,72
dengan kategori ketuntasan klasikal yaitu tuntas.
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai
antara post tes siklus I dengan post tes siklus II sebesar 11,94. Selain itu, terjadi
peningkatan jumlah siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar yaitu 7 siswa
dari hasil post tes siklus I dan 16 siswa dari hasil post tes siklus II.
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Kategori prestasi belajar para siswa dari masing-masing tes dapat dilihat

Jumlah siswa

pada grafik berikut ini:

Grafik 4.5. Peningkatan kategori prestasi belajar siswa
Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan
kategori prestasi belajar siswa dari masing-masing tes yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan kategori prestasi dengan jumlah siswa terbanyak pada masingmasing siklus, dapat diketahui bahwa dari post tes siklus I, 6 siswa memiliki
kategori ”baik” dan hasil post tes siklus II, 11 siswa memiliki kategori ”sangat
baik”. Kedua kategori tersebut menunjukkan bahwa prestasi siswa sesudah
pelaksanaan pembelajaran dengan metode Team Games Tournament (TGT)
mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sesuai dengan pernyataan Johnson
& Johnson (1994) melalui Trianto (2010:57) bahwa tujuan pokok belajar
kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi
akademik dan pemahaman baik secara individu maupun kelompok.
Pada kategori ”baik” memiliki jumlah siswa yang sama yaitu 6 siswa dari
hasil post tes siklus I dan siklus II. Dari keenam siswa tersebut, terdapat 4 siswa
yang tidak mengalami peningkatan kategori. Sedangkan 2 siswa mengalami
peningkatan kategori menjadi ”sangat baik”. Dari keempat siswa tersebut, 2 siswa
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memiliki nilai tes yang sama, 1 siswa mengalami penurunan nilai tes dan 1 siswa
mengalami peningkatan nilai tes.
Hasil dari penelitian ini telah memecahkan permasalahan yang terjadi di
sekolah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prestasi belajar
para siswa. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan
observasi sebelum penelitian terlaksana, nilai rata-rata Ujian Tengah Semester
(UTS) pelajaran Biologi siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2011/2012 pada
semester ganjil adalah 61,44 dengan 22,2 % atau 4 siswa yang telah mencapai
ketuntasan. Maka dengan adanya penelitian ini, jumlah siswa yang mencapai
ketuntasan menjadi bertambah.
Apabila dibandingkan dengan jumlah siswa yang telah mencapai
ketuntasan pada Ujian Tengah Semester (UTS), maka peningkatan jumlah siswa
dari kedua siklus adalah:
Siklus I dan nilai UTS

= 16.8% (3 siswa)

Siklus II dan nilai UTS

= 66.8% (12 siswa)

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan
jumlah siswa yang mencapai ketuntasan berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester
(UTS) maupun dari hasil penelitian tindakan kelas ini. Apabila dilihat dari selisih
jumlah siswa yang mencapai ketuntasan, peningkatan pada siklus II sebesar empat
kali dari siklus I yaitu 12 siswa sedangkan siklus I hanya bertambah 3 siswa.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model
pembelajaran

kooperatif tipe

Team

Games

Tournament

(TGT),

dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pernyataan ini didukung oleh Slavin (2005)
yang mengemukakan bahwa salah satu kelebihan dari metode Team Games
Tournament (TGT) adalah hasil belajar menjadi lebih baik.
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Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin
Sulfiarini (2009) bahwa metode Team Games Tournament (TGT) memberikan
hasil yang signifikan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa
kelas X-6 di SMA Negeri 6 Malang. Peningkatan prestasi belajar dapat diketahui
dari ranah kognitif dengan ketuntasan belajar siswa pada Ulangan Harian dari
45,94% menjadi 62,16% pada siklus I dan menjadi 81,08% pada siklus II.
Sedangkan dalam penelitian ini, prestasi belajar dapat diketahui dari ranah
kognitif dengan ketuntasan belajar siswa pada pre tes dari 0% (rata-rata secara
klasikal sebesar 42,78) menjadi 39% (rata-rata secara klasikal sebesar 67,78) pada
siklus I dan menjadi 89% pada siklus II (rata-rata secara klasikal sebesar 79,72).
Dengan hasil tersebut, kriteria yang ditetapkan sebagai indikator dalam
penelitian ini telah tercapai. Dengan adanya penelitian ini, siswa yang telah
mencapai ketuntasan belajar sebanyak 16 siswa atau 88,9% dari seluruh siswa.
Ketuntasan ini dilihat dari hasil prestasi belajar pada siklus II. Selain itu, nilai
rata-rata klasikal sebesar 79,72 menunjukkan bahwa secara klasikal nilai kelas
tersebut telah melampaui kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan.
Apabila dibandingkan dengan hasil tes siswa kelas XI IPA tahun ajaran
2010/2011, hasil dari penelitian ini telah menunjukkan peningkatan prestasi
belajar siswa. Hasil belajar siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 pada
kompetensi dasar yang sama memiliki nilai rata-rata sebesar 63,84 dengan
persentase 26,32% atau 5 orang dari 19 siswa yang telah mencapai ketuntasan.
Sedangkan dengan adanya penelitian ini, hasil post tes siklus I sebesar 67,78
dengan 7 siswa yang telah mencapai ketuntasan dan hasil post tes siklus II sebesar
79,72 dengan 16 siswa yang telah mencapai ketuntasan.
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Dengan berdasarkan pada hasil tersebut, setelah pelaksanaan pembelajaran
baik pada siklus I maupun siklus II, terjadi peningkatan rata-rata nilai siswa.
Apabila nilai rata-rata kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 dibandingkan dengan
nilai hasil post tes siklus I, terdapat selisih sebesar 3,94. Selanjutnya, apabila
dibandingkan dengan nilai hasil post tes siklus II, terdapat selisih rata-rata sebesar
15,88.
Peningkatan prestasi belajar tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa
faktor antara lain kondisi yang dialami siswa pada saat melaksanakan
pembelajaran, metode pembelajaran dan media yang digunakan dalam
pembelajaran. Penggunaan metode presentasi yang dilakukan oleh guru pada
siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 kurang memberikan pemahaman bagi
siswa karena siswa tidak diberikan waktu untuk mencari dan mempelajari materi
yang disampaikan. Sedangkan dengan adanya penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT), para siswa diajak untuk lebih
berpikir dan mencari sumber tentang materi yang sedang dipelajari. Dengan
begitu, siswa akan mencoba untuk mencari dan membaca berbagai sumber yang
dapat menambah pengetahuannya.

4. Faktor-faktor Pendukung Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Team Games Tournament (TGT)
Peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa dapat terjadi karena sesuai
dengan kelebihan yang dimiliki oleh metode Team Games Tournament (TGT).
Metode tersebut dapat mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan diantara
para siswa seperti perbedaan kemampuan belajar anggota kelompoknya yang
dapat ditunjukkan oleh para siswa pada saat melakukan diskusi kelompok serta
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pertandingan. Selain itu, metode ini juga mendidik para siswa untuk berlatih
bersosialisasi dengan orang lain serta meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan
toleransi diantara para siswa. Dengan adanya pertandingan, membuat para siswa
menjadi lebih tertarik dan bersemangat untuk melakukan persaingan sehat dalam
proses pembelajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan
oleh beberapa siswa yang menjadi narasumber pada saat peneliti melakukan
wawancara.
Dengan adanya diskusi kelompok dan pertandingan, siswa juga dapat
menguasai materi secara mendalam dengan waktu yang sedikit. Selain itu, dengan
adanya kerja sama yang tercermin dalam kelompok diskusi membuat para siswa
dapat meningkatkan pengetahuan dan hasil belajarnya. Pembahasan materi yang
diuraikan dalam bentuk diskusi kelompok dan diulang kembali dalam
pertandingan membuat para siswa dapat memahami materi dengan baik sehingga
siswa memperoleh nilai tes yang baik pula.
Selain karena penerapan metode Team Games Tournament (TGT),
peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa juga disebabkan oleh beberapa
faktor pendukung baik faktor internal maupun eksternal antara lain,
Pertama, faktor kesehatan para siswa pada saat melakukan pembelajaran.
Dari hasil observasi selama pembelajaran berlangsung,para siswa dalam keadaan
sehat sehingga menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Kedua, faktor kebiasaan
belajar para siswa. Siklus pertama menunjukkan adanya beberapa siswa yang
belum menunjukkan aktivitas secara maksimal karena masih terbawa dengan
kebiasaan pola belajarnya sehingga belum dapat menerima pembelajaran dengan
baik. Sedangkan pada siklus kedua menunjukkan bahwa siswa yang tadinya masih
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melakukan kebiasaan belajarnya sendiri, sudah mulai menunjukkan adanya
perubahan dengan menerima proses pembelajaran yang berlangsung.
Ketiga, faktor motivasi para siswa yang ditunjukkan dengan adanya
semangat para siswa dalam melakukan pembelajaran. Keempat, faktor sikap siswa
juga mempengaruhi proses pembelajaran yang berlangsung. Sikap siswa untuk
mengikuti pembelajaran pada kedua siklus memiliki perbedaan. Kesiapan siswa
pada siklus I belum dapat terwujud dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan
kecenderungan beberapa siswa yang masih merasa enggan dan malas untuk
bertindak seperti masuk ke dalam kelompok dan melakukan diskusi kelompok.
Sedangkan pada siklus II, sikap siswa sudah menunjukkan hal yang positif.
Kelima, faktor sekolah juga mendukung terjadinya peningkatan aktivitas
belajar siswa. Ruang perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian
memberikan berbagai manfaat bagi para siswa seperti memudahkan para siswa
dalam memperoleh sumber materi, mempermudah para siswa dalam melakukan
diskusi kelompok dan pertandingan. Hal ini disebabkan karena ruang
perpustakaan terdiri dari dua ruang yaitu ruangan khusus untuk buku dan ruangan
khusus untuk berdiskusi. Lingkungan sekolah atau ruang belajar yang jauh dari
jalan raya menyebabkan proses pembelajaran tidak terganggu. Jumlah siswa kelas
XI IPA yang hanya berjumlah 18 orang juga sangat mendukung proses
pembelajaran sehingga para siswa dapat berkonsentrasi dalam mengikuti
pembelajaran serta lebih leluasa untuk melakukan aktivitas belajarnya.
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5.

Kendala Dalam Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team
Games Tournament (TGT)
Penelitian yang telah dilakukan mengalami hambatan antara lain adanya

kesulitan bagi peneliti dalam mewujudkan aktivitas mencatat bahan pelajaran
dengan menggunakan metode Team Games Tournament (TGT). Hal ini
disebabkan karena metode tersebut lebih banyak menerapkan diskusi kelompok
dan melakukan pertandingan sehingga tidak memberikan kesempatan bagi siswa
untuk mencatat bahan pelajaran. Para siswa lebih memilih untuk langsung
mengerjakan tugas.
Selain itu,

siswa juga mengalami kesulitan untuk memahami dan

menguasai bahasa latin yang digunakan dalam materi. Bahkan, kurang lengkapnya
buku yang tersedia di perpustakaan sekolah juga menjadi hambatan bagi para
siswa untuk mencari jawaban dalam mengerjakan tugas karena tidak semua siswa
dapat mengakses internet. Dengan adanya kendala tersebut, peneliti mengajak
para siswa untuk berbagi tugas. Beberapa siswa bertugas mencari sumber melalui
media internet kemudian saling berbagi informasi satu sama lain.
Tidak adanya pembahasan materi dalam forum kelas juga mempengaruhi
terjadinya perbedaan pemahaman materi oleh para siswa. Faktor ini membuat
para siswa menjadi bingung dengan adanya perbedaan jawaban teman-temannya
dalam satu kelompok pertandingan. Sehingga menyebabkan adanya keraguan
dalam diri siswa tentang kebenaran jawaban yang diberikannya. Dengan
berdasarkan kendala tersebut, peneliti mengajak para siswa untuk saling
melengkapi jawaban temannya dan peneliti tidak memberikan batasan jawaban
atas pertanyaan dalam pertandingan tetapi dengan syarat jawaban yang
dikemukakan adalah jawaban yang benar-benar berhubungan dengan soal.
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Penerapan metode Team Games Tournament (TGT)

sebenarnya

membutuhkan waktu yang lama. Hal ini telah memberikan dampak dalam
pelaksanaan siklus I, waktu yang digunakan selama proses pembelajaran belum
terkontrol dengan baik meskipun peneliti sudah membuat perencanaan
pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pembelajaran siklus
II, peneliti memberikan batasan waktu dengan tegas kepada para siswa ketika
melaksanakan diskusi kelompok dan pertandingan.
Kurangnya pemahaman siswa terhadap langkah-langkah yang harus
ditempuh dalam pertandingan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian
ini. Hal itu menyebabkan pelaksanaan pertandingan pada siklus I menjadi kacau.
Dengan adanya kendala itu, pada siklus II peneliti terlebih dahulu memberikan
penjelasan kembali pada para siswa mengenai peraturan pertandingan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data hasil penelitian tindakan kelas ini, terjadi
peningkatan aktivitas belajar siswa dilihat dari persentase rata-rata jumlah siswa
sebanyak 16 siswa (88,9%) dengan rata-rata nilai aktivitas sebesar 89,38 dan
memiliki kategori sangat tinggi pada siklus I meningkat menjadi 18 siswa (100%)
dengan rata-rata nilai aktivitas sebesar 98 dan memiliki kategori istimewa pada
siklus II. Sementara itu, prestasi belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu
dari nilai rata-rata hasil pre tes sebesar 42,78 meningkat menjadi 67,78 dari hasil
post tes siklus I. Sedangkan hasil post tes siklus II memiliki nilai rata-rata sebesar
79,72 dan menunjukkan bahwa secara klasikal prestasi belajar para siswa telah
mencapai ketuntasan. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan
aktivitas dan prestasi belajar siswa setelah dibandingkan dengan nilai para siswa
kelas XI IPA tahun ajaran 2010/2011 dan nilai siswa kelas XI IPA tahun ajaran
2011/2012 sebelum penelitian dilaksanakan.
Dengan

demikian,

dapat

disimpulkan

bahwa

penerapan

model

pembelajaran kooperatif tipe TGT berhasil meningkatkan aktivitas dan prestasi
belajar siswa kelas XI IPA SMA Sang Timur Yogyakarta pada materi sistem
reproduksi manusia.
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B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah terlaksana, dapat
dikemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi para guru sebagai berikut:
1. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT)
merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan
aktivitas dan prestasi belajar siswa, sehingga penulis menyarankan para
guru untuk menggunakan metode tersebut.
2. Penulis berharap bagi guru yang akan menggunakan metode Team Games
Tournament (TGT), agar dapat merencanakan proses pembelajaran dengan
baik dalam berbagai hal antara lain mempertimbangkan ketersediaan
sumber yang dapat mendukung materi seperti buku maupun internet,
mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran agar dapat berjalan dengan
lancar serta guru harus lebih tegas dalam pembagian kelompok diskusi dan
kelompok turnamen.
3. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, hendaknya guru yang akan
menggunakan metode Team Games Tournament (TGT) terlebih dahulu
memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai aturan yang
digunakan dalam pertandingan sehingga para siswa tidak merasa bingung
pada saat melaksanakan pertandingan tersebut.
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Lampiran 1
SILABUS
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
8.7 Menjelaskan
keterkaitan
antara struktur,
fungsi
dan
proses
yang
meliputi
pembentukan sel
kelamin,
ovulasi,
menstruasi,
fertilisasi
dan
pemberian ASI
serta kelainan/
penyakit yang
dapat
terjadi
pada
sistem
reproduksi
manusia

Materi
Pembelajaran

: SMA
: Biologi
: XI/IPA
: 2 (dua)
: 8. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin
terjadi serta implikasinya pada salingtemas.
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
Tekhnik/
Jenis
Bentuk
Metode
Tagihan
Instrumen

1. Melakukan
diskusi a. Menyebutkan berbagai
Sistem
struktur
organ
kelompok
untuk
reproduksi
reproduksi manusia.
membahas
mengenai
manusia
fungsi
struktur dan fungsi organ b. Menjelaskan
Sub bab:
masing-masing bagian
reproduksi
manusia,
1. Struktur dan
organ
reproduksi
proses pembentukan sel
fungsi organ
manusia.
kelamin serta ovulasi.
reproduksi
proses
2. Melakukan pertandingan c. Menjelaskan
2. Proses
pembentukan
sel
kelompok
untuk
pembentukan
kelamin pada manusia.
memahami
tentang
sel kelamin
tentang
struktur dan fungsi organ d. Menjelaskan
3. Ovulasi
ovulasi.
reproduksi
manusia,
4. Menstruasi
tentang
proses pembentukan sel e. Menjelaskan
5. Fertilisasi
proses menstruasi.
kelamin serta ovulasi.
6. Pemberian
tentang
3. Melakukan
diskusi f. Menjelaskan
ASI
fertilisasi.
mengenai
proses
7. Kelainan/
menstruasi,
fertilisasi, g. Menyebutkan manfaat
penyakit
pemberian ASI.
kelainan/ penyakit pada
h. Memberikan
contoh
organ reproduksi.

Metode
TGT

• Penugasan

• Lembar
Kerja
Siswa
• Soal
pertanding
an

• Tes tertulis

• Soal pre
tes
dan
post tes
• Lembar
observasi
keaktifan
siswa

• Penilaian
sikap

4 x 45’

Sumber:
• Imaningtyas,S.A.,20
10,
Mandiri
Mengasah
Kemampuan
Diri
Biologi,Ed.2,
Erlangga,
Bogor,
101-110.
• Priadi,A
dan
Silawati,T.,
Sains
Biologi SMA Kelas
XI,Ed.1,Yudhistira,J
akarta, 272-292.
• Internet

Alat:
Papan tulis
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tentang berbagai macam
4. Melakukan pertandingan
kelainan/penyakit yang
kelompok
untuk
terjadi
pada
organ
memahami
tentang
reproduksi manusia.
proses
menstruasi,
gambar
fertilisasi,
kelainan/ i. Mengamati
tentang organ reproduksi
penyakit pada organ
manusia.
reproduksi.
j. Mengerjakan
tugas

tentang struktur dan
fungsi
organ
reproduksi manusia,
proses pembentukan
sel
kelamin
serta
ovulasi.
k. Mengerjakan
tugas
tentang
menstruasi,
fertilisasi dan pemberian
ASI
serta
kelainan/penyakit yang
dapat terjadi pada sistem
reproduksi manusia.
l. Melakukan
diskusi

dengan
saling
menghargai
dan
bekerja sama.
m. Melakukan
pertandingan dengan
penuh percaya diri.

Bahan:
LKS, kartu soal, kartu
jawaban, kartu
permainan TGT
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(SIKLUS I)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/2

Tahun ajaran

: 2011/2012

Alokasi Waktu

: 1 x pertemuan ( 2 x 45 menit)

Standar Kompetensi
Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan
dan/atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas.

Kompetensi Dasar
Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses yang meliputi
pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi dan pemberian ASI serta
kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.

Indikator
Kognitif Produk
1. Menyebutkan berbagai struktur organ reproduksi manusia.
2. Menjelaskan fungsi masing-masing bagian organ reproduksi manusia.
3. Menjelaskan proses pembentukan sel kelamin pada manusia.
4. Menjelaskan tentang ovulasi.
Kognitif Proses
Mengamati gambar tentang organ reproduksi manusia.
Psikomotor
Mengerjakan tugas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia,
proses pembentukan sel kelamin serta ovulasi.
Afektif
1. Melakukan diskusi dengan saling menghargai dan bekerja sama.
2. Melakukan pertandingan dengan penuh percaya diri.
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A. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Melalui gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai struktur organ
reproduksi manusia.
2. Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing
bagian organ reproduksi manusia.
3. Melalui

diskusi

kelompok,

siswa

dapat

menjelaskan

proses

pembentukan sel kelamin pada manusia.
4. Melalui buku panduan siswa dapat menjelaskan tentang ovulasi.
Kognitif Proses
Dengan melakukan pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi
struktur dan fungsi organ reproduksi manusia, proses pembentukan sel
kelamin serta ovulasi.
Psikomotor
Dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengerjakan tugas tentang struktur
dan fungsi organ reproduksi manusia, proses pembentukan sel kelamin
serta ovulasi.
Afektif
Setelah pembelajaran selesai, sikap saling menghargai, kerjasama dan rasa
percaya diri siswa semakin meningkat.

B. Materi Pembelajaran
Materi

: Sistem Reproduksi Manusia

Sub Bab

:

1. Struktur dan fungsi organ reproduksi
2. Proses pembentukan sel kelamin
3. Ovulasi

C. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

Metode pembelajaran

: TGT (Team Games Tournament)
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D. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Terlaksana/

(waktu)
Pendahuluan
(10 menit)

Tidak
Menyampaikan

1. Guru pelaksana tindakan memberikan

tujuan dan

soal pre tes untuk mengetahui tingkat

memotivasi siswa

penguasaan

siswa

sebelum

mempelajari materi sistem reproduksi
manusia.
2. Guru

pelaksana

tindakan

menyampaikan tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai.
Inti
(70 menit)

Menyampaikan
masalah

3. Guru pelaksana tindakan mengajukan
pertanyaan

tentang

bagaimana

seorang manusia dapat terbentuk.
4. Siswa memberikan tanggapan atas
pertanyaan yang diajukan oleh guru.
Mengorganisasikan

5. Guru

pelaksana

tindakan

siswa dalam

mengorganisasikan

siswa

duduk

kelompok belajar

dalam 4 kelompok dengan masingmasing beranggotakan 4-5 orang.
6. Guru

pelaksana

tindakan

membagikan Lembar Kerja Siswa 1
pada masing-masing kelompok.
Membimbing
kelompok

7. Siswa melakukan diskusi kelompok
untuk membahas mengenai struktur
dan fungsi organ reproduksi manusia,
proses pembentukan sel kelamin serta
ovulasi.
8. Siswa mengerjakan Lembar Kerja
Siswa 1 sesuai dengan hasil diskusi
kelompok.
9. Siswa masuk ke dalam kelompok
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turnamen

dan

melakukan

pertandingan.
Evaluasi

10. Guru pelaksana tindakan membahas
soal yang belum dijawab dengan
sempurna.

Penutup

Kesimpulan

11. Guru

(10 menit)

pelaksana

membimbing

tindakan

siswa

untuk

merangkum butir-butir pembelajaran.
12. Guru

pelaksana

membimbing

tindakan

siswa

untuk

merefleksikan proses pembelajaran
yang telah berlangsung.
13. Guru pelaksana tindakan memberikan
soal post tes untuk mengetahui
tingkat penguasaan siswa terhadap
materi yang telah dipelajari.

E. Sumber Belajar
1. Imaningtyas,S.A.,2010,

Mandiri

Mengasah

Kemampuan

Diri

Biologi,Ed.2, Erlangga, Bogor, 101-110.
2. Priadi,A

dan

Silawati,T.,

Sains

XI,Ed.1,Yudhistira,Jakarta, 272-292.
3. LKS 1 dilengkapi dengan kunci LKS 1
4. Internet

F. Alat dan Bahan
1. Papan tulis
2. Kartu soal
3. Kartu jawaban
4. Kartu permainan TGT

Biologi

SMA

Kelas
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G. Penilaian
1. Jenis Penilaian
a. Tes

: tes tertulis

b. Non tes

: penugasan dan penilaian sikap

2. Bentuk Instrumen
a. Soal pre tes
b. Lembar Kerja Siswa
c. Soal pertandingan
d. Soal post tes
e. Lembar observasi aktivitas belajar siswa
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(SIKLUS II)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/2

Tahun ajaran

: 2011/2012

Alokasi Waktu

: 1 x pertemuan ( 2 x 45 menit)

Standar Kompetensi
Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan
dan/atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas.

Kompetensi Dasar
Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses yang meliputi
pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi dan pemberian ASI serta
kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.

Indikator
Kognitif Produk
1. Menjelaskan tentang proses menstruasi.
2. Menjelaskan tentang fertilisasi.
3. Menyebutkan manfaat pemberian ASI.
4. Memberikan contoh tentang berbagai macam kelainan/penyakit yang
terjadi pada organ reproduksi manusia.
Kognitif Proses
Mengamati gambar tentang organ reproduksi manusia.
Psikomotor
Mengerjakan tugas tentang menstruasi, fertilisasi dan pemberian ASI serta
kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.
Afektif
1. Melakukan diskusi dengan saling menghargai dan bekerja sama.
2. Melakukan pertandingan dengan penuh percaya diri.
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A. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Melalui gambar, siswa dapat menjelaskan tentang proses menstruasi.
2. Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan tentang fertilisasi.
3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat
pemberian ASI.
4. Melalui buku panduan, siswa dapat memberikan contoh tentang
berbagai macam kelainan/penyakit yang terjadi pada organ reproduksi
manusia.
Kognitif Proses
Dengan melakukan pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi
tentang menstruasi, fertilisasi dan pemberian ASI serta kelainan/ penyakit
yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.
Psikomotor
Dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengerjakan tugas tentang
menstruasi, fertilisasi dan pemberian ASI serta kelainan/ penyakit yang
dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.
Afektif
Setelah pembelajaran selesai, sikap saling menghargai, kerjasama dan rasa
percaya diri siswa semakin meningkat.

B. Materi Pembelajaran
Materi

: Sistem Reproduksi Manusia

Sub Bab

:

1. Menstruasi
2. Fertilisasi
3. Pemberian ASI
4. Kelainan/penyakit
C. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

Metode pembelajaran

: TGT (Team Games Tournament)
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D. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Terlaksana/

(waktu)
Pendahuluan
(10 menit)
Inti
(70 menit)

Tidak
Menyampaikan

1. Guru

pelaksana

tindakan

tujuan dan

menyampaikan tujuan pembelajaran

memotivasi siswa

yang ingin dicapai.

Menyampaikan
masalah

2. Guru pelaksana tindakan mengajukan
pertanyaan

tentang

manfaat

pemberian ASI kepada bayi.
3. Siswa memberikan tanggapan atas
pertanyaan yang diajukan oleh guru.
Mengorganisasikan

4. Guru

pelaksana

tindakan

siswa dalam

mengorganisasikan

siswa

duduk

kelompok belajar

dalam 5 kelompok dengan masingmasing beranggotakan 3-4 orang.
5. Guru

pelaksana

tindakan

membagikan Lembar Kerja Siswa 2
pada masing-masing kelompok.
Membimbing
kelompok

6. Siswa melakukan diskusi kelompok
untuk

membahas

mengenai

menstruasi, fertilisasi dan pemberian
ASI serta kelainan/ penyakit yang
dapat terjadi pada sistem reproduksi
manusia.
7. Siswa mengerjakan Lembar Kerja
Siswa 2 sesuai dengan hasil diskusi
kelompok.
8. Siswa masuk ke dalam kelompok
turnamen

dan

melakukan

pertandingan.
Evaluasi

9. Guru pelaksana tindakan membahas
soal yang belum dijawab dengan
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sempurna.
Penutup

Kesimpulan

10. Guru

(10 menit)

pelaksana

membimbing

tindakan

siswa

untuk

merangkum butir-butir pembelajaran.
11. Guru

pelaksana

membimbing

tindakan

siswa

untuk

merefleksikan proses pembelajaran
yang telah berlangsung.
12. Guru pelaksana tindakan memberikan
soal post tes untuk mengetahui
tingkat penguasaan siswa terhadap
materi yang telah dipelajari.

E. Sumber Belajar
1. Imaningtyas,S.A.,2010,

Mandiri

Mengasah

Kemampuan

Diri

Biologi,Ed.2, Erlangga, Bogor, 101-110.
2. Priadi,A

dan

Silawati,T.,

Sains

XI,Ed.1,Yudhistira,Jakarta, 272-292.
3. LKS 2 dilengkapi dengan kunci LKS 2
4. Internet

F. Alat dan Bahan
1. Papan tulis
2. Kartu soal
3. Kartu jawaban
4. Kartu permainan TGT

Biologi

SMA

Kelas
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G. Penilaian
1.Jenis Penilaian
b. Tes

: tes tertulis

c. Non tes

: penugasan dan penilaian sikap

2.Bentuk Instrumen
a. Lembar Kerja Siswa
b. Soal pertandingan
c. Soal post tes
d. Lembar observasi aktivitas belajar siswa
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Lampiran 3

LEMBAR KERJA SISWA 1

Judul : ”Organ Reproduksi Manusia”
A. Tujuan
1. Melalui gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai struktur organ
reproduksi manusia.
2. Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing
bagian organ reproduksi manusia.
3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan
sel kelamin pada manusia.
4. Melalui buku panduan siswa dapat menjelaskan tentang ovulasi.
B. Alat dan Bahan
Gambar organ reproduksi manusia serta buku panduan.
C. Cara Kerja
1. Diskusikan bersama kelompokmu mengenai struktur dan fungsi organ
reproduksi pada manusia, proses pembentukan sel kelamin dan ovulasi.
2. Jawablah semua pertanyaan yang ada di bawah ini dengan benar!
D. Pertanyaan Diskusi
1. Amatilah gambar di bawah ini!

Organ reproduksi pria

Organ reproduksi wanita
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Sebutkan nama bagian-bagian organ reproduksi manusia beserta fungsinya
sesuai dengan nomor yang ditunjukkan pada gambar tersebut!
Jawab:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Sebutkan tahap-tahap pembentukan sel kelamin pria (spermatogenesis)
dengan mengisi kolom yang telah tersedia pada gambar di bawah ini!
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3. Sebutkan nama bagian-bagian penyusun sel sperma berikut ini!

4. Sebutkan tahap-tahap pembentukan sel kelamin wanita (oogenesis) dengan
mengisi kolom yang telah tersedia pada gambar di bawah ini!

5. Sebutkan 3 hormon yang terdapat pada sistem reproduksi pria! Jelaskan
fungsinya!
Jawab:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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6. Sebutkan 4 hormon yang terdapat pada sistem reproduksi wanita! Jelaskan
fungsinya!
Jawab:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Apa yang dimaksud dengan ovulasi?
Jawab:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

E. Kesimpulan
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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LEMBAR KERJA SISWA 2

Judul : “Proses Reproduksi pada Manusia”
A. Tujuan
1. Melalui gambar, siswa dapat menjelaskan tentang proses menstruasi.
2. Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan tentang fertilisasi.
3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat pemberian
ASI.
4. Melalui buku panduan, siswa dapat memberikan contoh tentang berbagai
macam kelainan/penyakit yang terjadi pada organ reproduksi manusia.
B. Alat dan Bahan
Gambar organ reproduksi manusia serta buku panduan.
C. Cara Kerja
a. Diskusikan

bersama

kelompokmu

mengenai

proses

menstruasi,

fertilisasi, pemberian ASI dan penyakit yang terjadi pada organ
reproduksi manusia.
b. Jawablah semua pertanyaan yang ada di bawah ini dengan benar!
D. Pertanyaan Diskusi
1. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus menstruasi berdasarkan
gambar dibawah ini!

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Bagaimana mekanisme yang
terjadi dalam proses fertilisasi?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. Sebutkan proses yang terjadi pada gambar di bawah ini sesuai dengan
nomor yang ditunjukkan!
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4. Sebutkan 5 manfaat pemberian ASI bagi ibu maupun bayi!
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5. Apa saja jenis penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi manusia?
Jelaskan!
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

E. Kesimpulan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Lampiran 4
SOAL PERTANDINGAN
SIKLUS I
1
Sebutkan nama penyusun organ pria
yang berlabel A pada gambar!

2
Sebutkan nama penyusun organ pria
yang berlabel D pada gambar!

3
Sebutkan nama penyusun organ pria
yang berlabel K pada gambar!

4
Sebutkan nama penyusun organ wanita
yang berlabel A pada gambar!

5
Sebutkan nama penyusun organ wanita
yang berlabel E pada gambar!

6
Apa fungsi saluran ejakulasi?

7
Saluran reproduksi wanita yang
berfungsi sebagai organ persetubuhan
(kopulasi) adalah………

8
Dimana sperma dibentuk?

9
Apa fungsi dari epididimis?

10
Hormon apa yang dihasilkan oleh
testis?

11
Organ apa yang berfungsi sebagai
tempat pertumbuhan dan perkembangan
janin?

12
Apa yang dimaksud dengan
spermatogenesis?

13
Berapa sperma yang dihasilkan pada
proses spermatogenesis?

14
Sebutkan bagian penyusun sperma!
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15
Apa yang dimaksud dengan oogenesis?

16
Dimana proses spermatogenesis terjadi?

17
Dimana proses oogenesis terjadi?

18
Apa yang dimaksud dengan ovulasi?

19
Sebutkan 3 hormon pada sistem
reproduksi pria!

20
Sebutkan 4 hormon pada sistem
reproduksi wanita!

Gambar yang digunakan sebagai petunjuk untuk menjawab soal dalam
pertandingan adalah sebagai berikut,

Organ reproduksi wanita

Organ reproduksi pria
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SOAL PERTANDINGAN
SIKLUS II

1
Sebutkan 4 fase dalam siklus
menstruasi!

2
Apa yang dimaksud dengan
menstruasi?

3
Apa yang dimaksud dengan fertilisasi?

4
Disebut apakah proses fertilisasi yang
terjadi di dalam tubuh manusia?

5
Kapan ASI bisa keluar?

6
Cairan ASI yang pertama kali disebut....

7
Dimana proses fertilisasi berlangsung?

8
Berapa sperma yang mampu menembus
lapisan pelindung sel telur?

9
Apa yang terbentuk dari hasil peleburan
sperma dan sel telur?

10
Zigot akan mengalami pembelahan dan
membentuk……..

11
Dimanakah tempat terjadinya
pertumbuhan dan perkembangan janin?

12
Disebut apakah proses penempelan
blastosis ke dinding uterus?

13
Berilah 2 contoh manfaat pemberian
ASI bagi ibu!

14
Berilah 2 contoh manfaat pemberian
ASI bagi bayi!
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15
Pada saat tidak terjadi fertilisasi,
hormon apa yang mengalami penurunan
dalam tubuh ibu?

16
Apa kepanjangan dari PMS?

17
Berikan 2 contoh penyakit menular
seksual!

18
Apa yang dimaksud dengan aborsi?

19
Apa yang dimaksud dengan bayi
tabung?

20
Mengapa dapat terjadi bayi kembar
siam?
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Lampiran 5

KUNCI JAWABAN SOAL PERTANDINGAN
SIKLUS I

1
Skrotum

2
Vas deferens

3
Penis

4
Vagina

5
Fimbriae

6
Menyemprotkan sperma ke uretra atau
keluar tubuh

7
Vagina

8
Tubulus seminiferus

9
Tempat pematangan dan penyimpanan
sementara sperma

10
Testosteron

11
Uterus (rahim)

12
Proses pembentukan sel sperma

13
4 (empat)

14
Kepala, tengah dan ekor
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15
Proses pembentukan sel telur atau ovum

16
Testis

17
Ovarium

18
Proses pelepasan sel telur dari ovarium

19
LH, testosterone dan FSH

20
FSH, LH, estrogen dan progesteron
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KUNCI JAWABAN SOAL PERTANDINGAN
SIKLUS II
1
Fase menstruasi, fase pra ovulasi
(folikuler), fase ovulasi (luteal) dan fase
pasca ovulasi

2
Peristiwa pada saat sel telur yang sudah
diovulasi (masak/matang) tidak dibuahi
oleh sperma

3
Proses meleburnya sel telur dengan
sperma

4
Fertilisasi internal

5
Setelah melahirkan

6
Kolostrum

7
Tuba falopi

8
1 (satu)

9
Zigot

10
Embrio

11
Uterus (rahim)

12
Implantasi

13
Mencegah kanker & kehamilan lagi,
hemat, menghentikan peredaran darah
setelah melahirkan, ibu tidak perlu
mencuci & mensterilkan botol susu

14
Memberikan nutrisi terbaik,
meningkatkan daya tahan tubuh,
meningkatkan kecerdasan dan
melindungi bayi dari berbagai penyakit
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15
Progesteron

16
Penyakit Menular Seksual

17
AIDS, sifilis dan gonorea

18
Pengguguran kandungan

19
Proses pembuahan yang dilakukan di
dalam tabung

20
Karena terjadi pembelahan yang tidak
sempurna sehingga zigot menempel
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Lampiran 6
LEMBAR SKOR PERTANDINGAN

A. PERHITUNGAN POIN TURNAMEN
Untuk permainan dengan 4 pemain
Pemain

Tidak ada
yang seri

Seri nilai
tertinggi

Seri nilai
tengah

Seri nilai
rendah

Seri nilai
terendah 3
macam
60

Seri 4 macam

60

Seri nilai
tertinggi 3
macam
50

40

Seri nilai
tertinggi dan
terendah
50

Peraih skor
tertinggi
Peraih skor
tengah atas
Peraih skor
tengah
bawah
Peraih skor
rendah

60 poin

50

60

40 poin

50

40

40

50

30

40

50

30 poin

30

40

30

50

30

40

30

20 poin

20

20

30

20

30

40

30

B. KATEGORI PENGHARGAAN KELOMPOK
Rata-rata Tim
40
45
50

Predikat Penghargaan
Tim Baik
Tim Sangat Baik
Tim Super
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Lampiran 7
LEMBAR SKOR KELOMPOK

A. LEMBAR SKOR GAME
Meja:
Pemain

Tim

Game 1

Game 2

Total

B. LEMBAR RANGKUMAN TIM

LEMBAR RANGKUMAN TIM

Nama tim:

No

Anggota Tim

Poin

Total Skor Tim
Rata-rata Tim
Penghargaan Tim
Rata-rata tim = Total skor tim : Jumlah anggota tim
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Lampiran 8
KISI SOAL PRE TES
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Soal
Waktu
Bentuk soal
Kompetensi
Dasar
8.7 Menjelaskan
keterkaitan antara
struktur, fungsi
dan proses yang
meliputi
pembentukan sel
kelamin, ovulasi,
menstruasi,
fertilisasi dan
pemberian ASI
serta kelainan/
penyakit yang
dapat terjadi pada
sistem reproduksi
manusia

Indikator
1. Menyebutkan berbagai struktur
organ reproduksi manusia.
2. Menjelaskan fungsi masing-masing
bagian organ reproduksi manusia.
3. Menjelaskan proses pembentukan sel
kelamin pada manusia.
4. Menjelaskan tentang ovulasi.

: SMA Sang Timur Yogyakarta
: Biologi
: XI/2
: 20 soal
: 15 menit
: Pilihan ganda
Pengujian
Materi Pokok
No. Soal
Jawaban
Sistem Reproduksi
1,2,3
D,B,E
Manusia
4,5,6,7
A,C,D,C

C1
1,2
5

8

A

9,10

B,E

10

11,12

E,D

12

13,14,15

B,C,A

7. Menyebutkan manfaat pemberian ASI.

16,17

D,A

8. Memberikan contoh tentang berbagai
macam kelainan/penyakit yang terjadi
pada organ reproduksi manusia.

18,19, 20

E,B,C

5. Menjelaskan tentang proses menstruasi.
6. Menjelaskan tentang fertilisasi.

Keterangan:
C1
= pengetahuan
C2
= pemahaman
C3
= penerapan

C4
C5
C6

= analisis
= sintestis
= evaluasi

Aspek Kognitif
C2
C3
C4
C5
3
4,6

7

8
9
11
15
17

13

14
16

18

19,
20

C6
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KISI-KISI SOAL POST TES (Siklus I)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Soal
Waktu
Bentuk soal
Kompetensi
Dasar
8.7 Menjelaskan
keterkaitan antara
struktur, fungsi
dan proses yang
meliputi
pembentukan sel
kelamin, ovulasi,
menstruasi,
fertilisasi dan
pemberian ASI
serta kelainan/
penyakit yang
dapat terjadi pada
sistem reproduksi
manusia

Indikator

Materi
Pokok

1. Menyebutkan berbagai
struktur organ reproduksi
manusia.

Sistem
Reproduksi
Manusia

No.
Soal
1,2,3,
14

: SMA Sang Timur Yogyakarta
: Biologi
: XI/2
: 14 soal
: 15 menit
: Pilihan ganda dan uraian
Pengujian

Aspek Kognitif

Jawaban

C1

C2

D,B,E
14.Langkah-langkah yang dapat ditempuh
untuk menjaga kesehatan
organ
reproduksi wanita dan pria antara lain:
• Wanita
a. Menggunakan air bersih untuk
mencuci atau membersihkan
vagina
b. Merapikan rambut kemaluan
c. Tidak menggunakan celana
ketat
• Pria
a. Menggunakan air bersih untuk
mencuci penis
b. Mengganti celana minimal 2
kali sehari
c. Melakukan sunat sehingga penis
bersih dan terhindar dari
penumpukan kotoran

1,2

3

C3

C4

C5

C6
14
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2. Menjelaskan fungsi
masing-masing bagian
organ reproduksi
manusia.
3. Menjelaskan proses
pembentukan sel kelamin
pada manusia.

4,5,6,7

A,C,D,C

5

4,6

8,9, 13

D,A
13. Spermatogenesis dapat terjadi melalui
proses seperti berikut ini:

8

9,13

7

Spermatogonium
(diploid)
Spermatosit
primer

Meiosis 1

Spermatosit
sekunder

Meiosis 2

Spermatid

Sperma
(haploid)

4. Menjelaskan tentang
ovulasi.
Keterangan:
C1
= pengetahuan
C2
= pemahaman

10,11,
12
C3
C4

= penerapan
= analisis

C,B,E

C5
C6

10,
12
= sintestis
=evaluasi

11
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Kompetensi
Dasar
8.7 Menjelaskan
keterkaitan antara
struktur, fungsi
dan proses yang
meliputi
pembentukan sel
kelamin, ovulasi,
menstruasi,
fertilisasi dan
pemberian ASI
serta kelainan/
penyakit yang
dapat terjadi pada
sistem reproduksi
manusia

Indikator
1. Menjelaskan tentang proses
menstruasi.
2. Menjelaskan tentang fertilisasi.

KISI-KISI SOAL POST TES (Siklus II)
Nama Sekolah : SMA Sang Timur Yogyakarta
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Semester : XI/2
Jumlah Soal
: 14 soal
Waktu
: 15 menit
Bentuk soal
: Pilihan ganda dan uraian
Pengujian
Materi
No.
Pokok
Jawaban
Soal
Sistem
1,2
E,D
Reproduksi
Manusia
4,5,
C,A
14
14.Proses
terbentuknya
bayi
kembar siam adalah sebagai
berikut:
a. Proses fertilisasi terjadi
antara satu sperma dengan
satu sel telur (monozigot)
b. Terjadi pembelahan menjadi
dua janin
c. Waktu yang diperlukan
untuk membelah terlalu
lama yaitu sekitar lebih dari
13 hari
d. Karena waktu pembelahan
yang
terlalu
lama,
menyebabkan zigot tidak
dapat membelah dengan
sempurna dan akan saling
menempel
atau

Aspek Kognitif
C1

C2

2

1
5

C3

C4

C5

C6

4

14
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3. Menyebutkan manfaat
pemberian ASI.

4. Memberikan contoh tentang
berbagai macam
kelainan/penyakit yang terjadi
pada organ reproduksi
manusia.
Keterangan:
C1
= pengetahuan
C4
C2
= pemahaman
C5
C3
= penerapan
C6

6,7,8,
13

3,9,
10,11,
12

= analisis
= sintestis
= evaluasi

berdempetan.
D,A,C
13.Keuntungan memberikan ASI
kepada bayi antara lain:
a. Meningkatkan daya tahan
(kekebalan) tubuh bayi
b. Melindungi bayi terhadap
berbagai penyakit
c. Memberikan nutrisi terbaik
bagi bayi
B,E,B,C,A

7

6,13

9

3

10,
11,
12

8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131

Lampiran 9
SOAL PRE TES
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

:
:

Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
dengan cara memberi tanda silang (X) pada
huruf a,b,c,d atau e.
1. Perhatikan gambar berikut ini!

Vas deferens ditunjukkan oleh huruf.........
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam
sistem reproduksi pria adalah………
a. Testis
b. Oviduk
c. Skrotum
d. Epididimis
e. Kelenjar prostat
3. Salah satu alat reproduksi wanita bagian
dalam adalah………
a. Klitoris
b. Pubis
c. Labia
d. Vulva
e. Uterus
4. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa
terjadi dalam………..
a. Epididimis
b. Uretra
c. Vas deferens
d. Kelenjar prostat
e. Kelenjar Cowper

5. Testis adalah alat kelamin jantan yang
menghasilkan.........
a. Spermatozoa
b. Spermatozoa dan urin
c. Spermatozoa dan hormon
d. Spermatozoa, hormon dan urin
e. Spermatozoa, hormon dan enzim
6. Organ yang berfungsi sebagai tempat
pertumbuhan dan perkembangan janin
adalah……..
a. Ovarium
b. Tuba falopi
c. Fimbriae
d. Uterus
e. Serfiks
7. Saluran reproduksi pria:
1. duktus ejakulatoris
2. vas deferens
3. epididimis
4. vesikula seminalis
Sperma yang terbentuk akan disalurkan
melalui……..
a. 2-1-3-4
b. 2-4-1-3
c. 3-2-4-1
d. 3-1-4-2
e. 3-4-2-1
8. Menjelang terjadinya peleburan inti sel
telur dan inti sperma, ootid berkembang
menjadi…….
a. Ovum
b. Oosit primer
c. Oosit sekunder
d. Badan polar pertama
e. Badan polar kedua
9. Hubungan estrogen dengan proses ovulasi
adalah..........
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a. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi FSH yang akan
menyebabkan folikel pecah.
b. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi
LH
yang
menyebabkan folikel pecah.
c. Merangsang
hipofisis
untuk
menghasilkan LH sehingga folikel
pecah.
d. Menyebabkan korpus luteum
untuk menghasilkan progesteron
yang akan menyebabkan folikel
pecah.
e. Merangsang
folikel
untuk
menghasilkan progesteron yang
tinggi sehingga folikel pecah.
10. Pada saat ovulasi, yang dilepaskan oleh
ovarium adalah………
a. Ovum
b. Ootid
c. Badan polar kedua
d. Oosit primer pada metafase 1
e. Oosit sekunder pada metafase II
11. Pada fase luteal terjadi peristiwa........
a. Kehamilan
b. Implantasi
c. Fertilisasi
d. Menstruasi
e. Ovulasi
12. Peristiwa ketika sel telur tidak dibuahi
oleh sperma disebut.........
a. Fertilisasi
b. Ovulasi
c. Oogenesis
d. Menstruasi
e. Kehamilan
13. Untuk tetap menjaga kesehatan organ
reproduksi, tindakan yang harus dilakukan
adalah……….
a. Minum obat-obatan
b. Tidak
berhubungan
seksual
berganti-ganti pasangan
c. Minum ramuan atau jamu
d. Aborsi
e. Melakukan pemijatan kandungan
14. Ketika dalam tubuh ibu terjadi penurunan
produksi progesteron, maka peristiwa
apakah yang sedang dialami oleh ibu
tersebut?

a. Fertilisasi
b. Kehamilan
c. Tidak terjadi fertilisasi
d. Pengeluaran ASI
e. Ovulasi
15. Perhatikan gambar dibawah ini!

Fertilisasi terjadi pada bagian label.....
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
16. Pernyataan manakah yang menunjukkan
manfaat pemberian ASI bagi ibu?
a. Meningkatkan kecerdasan
b. Meningkatkan daya tahan tubuh
c. Melindungi terhadap penyakit
diabetes
d. Menghentikan peredaran darah
setelah melahirkan
e. Memberikan nutrisi yang terbaik
bagi tubuh
17. ASI yang pertama kali muncul dan
banyak mengandung zat kekebalan
disebut……..
a. Kolostrum
b. DHA
c. Protein susu
d. Lemak susu
e. Asam folat
18. Berikut ini adalah penyakit pada sistem
reproduksi manusia yang disebabkan oleh
infeksi mikroorganisme, kecuali.........
a. Gonorea
b. Vulvovaginitis
c. Kanker serviks
d. Herpes simpleks genitalis
e. Hipertropik prostat
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19. Perhatikan pernyataan berikut ini!
A. Penggunaan jarum suntik
B. Penggunaan toilet bersama
C. Transfusi darah
D. Penularan dari ibu kepada janin
E. Pemakaian alat makan bersama
Pernyataan manakah yang menunjukkan cara penularan penyakit AIDS?
a. A,B dan E
b. A,C dan D
c. B,C dan D
d. B,D dan E
e. C,D dan E
20. Berikut ini yang tidak termasuk contoh penyakit menular seksual adalah..........
a. Sifilis
b. Gonorea
c. Impotensi
d. Herpes genital
e. Klamidia
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SOAL POST TES (Siklus I)
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

:
:

A. Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
dengan cara memberi tanda silang (X) pada
huruf a,b,c,d atau e.
1. Perhatikan gambar berikut ini!

Vas deferens ditunjukkan oleh huruf.........
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam
sistem reproduksi pria adalah………
a. Testis
b. Oviduk
c. Skrotum
d. Epididimis
e. Kelenjar prostat
3. Salah satu alat reproduksi wanita bagian
dalam adalah………
a. Klitoris
b. Pubis
c. Labia
d. Vulva
e. Uterus
4. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa
terjadi dalam………..
a. Epididimis
b. Uretra
c. Vas deferens
d. Kelenjar prostat
e. Kelenjar Cowper

5. Testis adalah alat kelamin jantan yang
menghasilkan.........
a. Spermatozoa
b. Spermatozoa dan urin
c. Spermatozoa dan hormon
d. Spermatozoa, hormon dan urin
e. Spermatozoa, hormon dan enzim
6. Organ yang berfungsi sebagai tempat
pertumbuhan dan perkembangan janin
adalah……..
a. Ovarium
b. Tuba falopi
c. Fimbriae
d. Uterus
e. Serfiks
7. Saluran reproduksi pria:
1. duktus ejakulatoris
2. vas deferens
3. epididimis
4. vesikula seminalis
Sperma yang terbentuk akan disalurkan
melalui……..
a. 2-1-3-4
b. 2-4-1-3
c. 3-2-4-1
d. 3-1-4-2
e. 3-4-2-1
8. Pembentukan sel sperma disebut..........
a. Oogenesis
b. Ovulasi
c. Meiosis
d. Spermatogenesis
e. Mitosis
9. Menjelang terjadinya peleburan inti sel
telur dan inti sperma, ootid berkembang
menjadi…….
a. Ovum
b. Oosit primer
c. Oosit sekunder
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d. Badan polar pertama
e. Badan polar kedua
10. Lepasnya sel telur dari folikel disebut........
a. Menstruasi
b. Fertilisasi
c. Ovulasi
d. Menopause
e. Oogenesis
11. Hubungan estrogen dengan proses ovulasi
adalah..........
a. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi FSH yang akan
menyebabkan folikel pecah.
b. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi
LH
yang
menyebabkan folikel pecah.
c. Merangsang
hipofisis
untuk
menghasilkan LH sehingga folikel
pecah.

d. Menyebabkan korpus luteum
untuk menghasilkan progesteron
yang akan menyebabkan folikel
pecah.
e. Merangsang
folikel
untuk
menghasilkan progesteron yang
tinggi sehingga folikel pecah.
12. Pada saat ovulasi, yang dilepaskan oleh
ovarium adalah………
a. Ovum
b. Ootid
c. Badan polar kedua
d. Oosit primer pada metafase 1
e. Oosit sekunder pada metafase II

B. Soal Uraian
Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat dan jelas!
13. Jelaskan terjadinya proses spermatogenesis!
Jawab:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
14.Menurut anda, bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga kesehatan
organ reproduksi wanita dan pria? (masing-masing 3)
Jawab:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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SOAL POST TES (Siklus II)
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

:
:

Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf
a,b,c,d atau e.
Fertilisasi terjadi pada bagian label.....
1. Pada fase luteal terjadi peristiwa........
a. A
a. Kehamilan
b. B
b. Implantasi
c. C
c. Fertilisasi
d. D
d. Menstruasi
e. E
e. Ovulasi
6. Pernyataan manakah yang menunjukkan
2. Peristiwa ketika sel telur tidak dibuahi
oleh sperma disebut.........
manfaat pemberian ASI bagi ibu?
a. Meningkatkan kecerdasan
a. Fertilisasi
b. Meningkatkan daya tahan tubuh
b. Ovulasi
c. Melindungi terhadap penyakit
c. Oogenesis
diabetes
d. Menstruasi
e. Kehamilan
d. Menghentikan peredaran darah
setelah melahirkan
3. Untuk tetap menjaga kesehatan organ
reproduksi, tindakan yang harus dilakukan
e. Memberikan nutrisi yang terbaik
adalah……….
bagi tubuh
a. Minum obat-obatan
7. ASI yang pertama muncul dan banyak
b. Tidak
berhubungan
seksual
mengandung zat kekebalan disebut……..
berganti-ganti pasangan
a. Kolostrum
c. Minum ramuan atau jamu
b. DHA
d. Aborsi
c. Protein susu
e. Melakukan pemijatan kandungan
d. Lemak susu
4. Ketika dalam tubuh ibu terjadi penurunan
e. Asam folat
produksi progesteron, maka peristiwa
8. Pernyataan tentang ASI di bawah ini
apakah yang sedang dialami oleh ibu
benar, kecuali......
tersebut?
a. ASI meningkatkan kasih sayang
a. Fertilisasi
terhadap ibu dan anak
b. Kehamilan
b. ASI lebih steril
c. Tidak terjadi fertilisasi
c. ASI lebih mahal
d. Pengeluaran ASI
d. ASI mengandung anti bodi
e. Ovulasi
e. ASI bisa membunuh kuman
5. Perhatikan gambar dibawah ini!
9. Berikut ini adalah penyakit pada sistem
reproduksi manusia yang disebabkan oleh
infeksi mikroorganisme, kecuali.........
a. Gonorea
b. Vulvovaginitis
c. Kanker serviks
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d. Herpes simpleks genitalis
e. Hipertropik prostat
10. Perhatikan pernyataan berikut ini!
A. Penggunaan jarum suntik
B. Penggunaan toilet bersama
C. Transfusi darah
D. Penularan dari ibu kepada janin
E. Pemakaian alat makan bersama
Pernyataan manakah yang menunjukkan cara penularan penyakit AIDS?
a. A,B dan E
b. A,C dan D
c. B,C dan D
d. B,D dan E
e. C,D dan E
11. Berikut ini yang tidak termasuk contoh penyakit menular adalah..........
a. Sifilis
a. Gonorea
b. Impotensi
c. Herpes genital
d. Klamidia
12. Jika terdapat luka pada kemaluan, bintik atau bercak di tubuh dan kelainan saraf, jantung atau
pembuluh saraf. Maka orang tersebut menderita penyakit........
a. Sifilis
b. Gonorea
c. Impotensi
d. Herpes genitalis
e. Klamidia

Soal Uraian
Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas!
13. Sebutkan 3 keuntungan memberikan ASI dibandingkan dengan memberi susu formula
bagi kesehatan bayi!
Jawab:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
14. Sekarang ini banyak ditemui kasus bayi kembar siam. Menurut anda, apabila dikaitkan
dengan proses fertilisasi dan pembentukan janin pada saat kehamilan, bagaimana bayi
kembar siam tersebut dapat terbentuk?
Jawab:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Lampiran 10
KUNCI JAWABAN SOAL PRE TES

Soal Pilihan Ganda
1. D
2. B
3. E
4. A
5. C
6. D
7. C
8. A
9. B
10. E

11. E
12. D
13. B
14. C
15. A
16. D
17. A
18. E
19. B
20. C
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KUNCI JAWABAN SOAL POST TES (Siklus I)
A. Soal Pilihan Ganda
1. D
2. B
3. E
4. A
5. C
6. D
7. C
8. D
9. A
10. C

11. B
12. E

B. Soal Uraian
13. Spermatogenesis dapat terjadi melalui proses seperti berikut ini:
Spermatogonium (diploid)

Meiosis 1

Spermatosit primer
Spermatosit sekunder

Meiosis 2
Spermatid

Sperma (haploid)

14. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita
dan pria antara lain:
1) Wanita
a. Menggunakan air bersih untuk mencuci atau membersihkan vagina
b. Merapikan rambut kemaluan
c. Tidak menggunakan celana ketat
2) Pria
a. Menggunakan air bersih untuk mencuci penis
b. Mengganti celana minimal 2 kali sehari
c. Melakukan sunat sehingga penis bersih dan terhindar dari penumpukan kotoran
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KUNCI JAWABAN SOAL POST TES (Siklus II)
A. Soal Pilihan Ganda
1. E
2. D
3. B
4. C
5. A
6. D
7. A
8. C
9. E
10.B

11. C
12. A

B. Soal Uraian
13. Keuntungan memberikan ASI kepada bayi antara lain:
a. Meningkatkan daya tahan (kekebalan) tubuh bayi
b. Melindungi bayi terhadap berbagai penyakit
c. Memberikan nutrisi terbaik bagi bayi
14. Proses terbentuknya bayi kembar siam adalah sebagai berikut:
a. Proses fertilisasi terjadi antara satu sperma dengan satu sel telur (monozigot)
b. Terjadi pembelahan menjadi dua janin
c. Waktu yang diperlukan untuk membelah terlalu lama yaitu sekitar lebih dari 13
hari
d. Karena waktu pembelahan yang terlalu lama, menyebabkan zigot tidak dapat
membelah dengan sempurna dan akan saling menempel atau berdempetan.
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Lampiran 11

PANDUAN SKORING PRE TES

Pilihan Ganda
Total skor: 20
Untuk soal pilihan ganda nomor 1-20, kriteria skor sebagai berikut:
Skor 1
= jika jawaban benar
Skor 0
= jika jawaban salah atau tidak memberikan jawaban
Penilaian soal pilihan ganda menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
N
= skor yang diperoleh
N=B
B
= jumlah jawaban yang benar
(Sukardi,2008:130)
Kemudian, nilai akhir merupakan hasil konversi ke dalam skala 100 dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
Nilai akhir
: Skor yang diperoleh
Χ 100
Skor total
:
20
Χ 100
20
: 100
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PANDUAN SKORING POST TES
Siklus I
A. Pilihan Ganda
Total skor: 12
Untuk soal pilihan ganda nomor 1-12, kriteria skor sebagai berikut:
Skor 1 = jika jawaban benar
Skor 0 = jika jawaban salah atau tidak memberikan jawaban
Penilaian soal pilihan ganda menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
N
= skor yang diperoleh
N=B
B
= jumlah jawaban yang benar
(Sukardi,2008:130)
B. Uraian
Total skor: 8
Untuk soal uraian nomor 13-14, kriteria skor sebagai berikut:
13.
Skor 2 = jika siswa dapat memberikan jawaban disertai dengan gambar yang tepat
Skor 1 = jika siswa memberikan jawaban dengan benar tetapi tidak disertai dengan
gambar
Skor 0 = jika siswa tidak memberikan jawaban
14.
Skor 3 = jika siswa memberikan jawaban yang berbeda mengenai cara menjaga
kesehatan organ reproduksi wanita dan pria
Skor 2 = jika siswa memberikan jawaban yang sama mengenai cara menjaga
kesehatan organ reproduksi wanita dan pria
Skor 1 = jika siswa memberikan jawaban yang kurang tepat
Skor 0 = jika siswa tidak memberikan jawaban
Penilaian soal uraian dapat dilihat pada tabel berikut ini,
No. soal
Nilai yang diperoleh (n)
Bobot nilai per soal (b)
13
14

2
3

1
2
Total

Total nilai
(n.b)
2
6
8

Kemudian, nilai akhir merupakan hasil penjumlahan nilai pilihan ganda dan nilai uraian yang
telah dikonversikan ke dalam skala 100 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai akhir
: Skor yang diperoleh
Χ 100
Skor total
:
20
Χ 100
20
: 100
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PANDUAN SKORING POST TES
Siklus II
A. Pilihan Ganda
Total skor: 12
Untuk soal pilihan ganda nomor 1-12, kriteria skor sebagai berikut:
Skor 1 = jika jawaban benar
Skor 0 = jika jawaban salah atau tidak memberikan jawaban
Penilaian soal pilihan ganda menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
N
= skor yang diperoleh
N=B
B
= jumlah jawaban yang benar
(Sukardi,2008:130)
B. Uraian
Total skor: 8
Untuk soal uraian nomor 13-14, kriteria skor sebagai berikut:
13. Skor 2 = jika siswa memberikan 3 jawaban mengenai keuntungan pemberian ASI
dengan tepat
Skor 1 = jika siswa memberikan kurang dari 3 jawaban mengenai keuntungan
pemberian ASI
Skor 0 = jika siswa tidak memberikan jawaban
14. Skor 3 = jika siswa memberikan pendapat mengenai terjadinya bayi kembar siam dan
dapat menghubungkan dengan proses fertilisasi serta pembentukan janin
pada saat kehamilan dengan tepat
Skor 2 = jika siswa hanya dapat menghubungkan proses terjadinya bayi kembar siam
dengan proses fertilisasi saja atau pembentukan janin pada masa kehamilan
saja
Skor 1 = jika siswa memberikan jawaban tetapi kurang tepat dan tidak ada
hubungannya dengan proses fertilisasi dan kehamilan
Skor 0 = jika siswa tidak memberikan jawaban
Penilaian soal uraian dapat dilihat pada tabel berikut ini,
No. soal
Nilai yang diperoleh (n)
Bobot nilai per soal (b)
13
14

2
3

1
2
Total

Total nilai
(n.b)
2
6
8

Kemudian, nilai akhir merupakan hasil penjumlahan nilai pilihan ganda dan nilai uraian yang
telah dikonversikan ke dalam skala 100 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai akhir
: Skor yang diperoleh
Χ 100
Skor total
:
20
Χ 100
20
: 100
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Lampiran 12

RUBRIK OBSERVASI SISWA
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Kelas/Program: XI/IPA
Mata pelajaran: Biologi
Materi
: Sistem reproduksi manusia
No
1

Kriteria
Aktivitas lisan

2

Aktivitas visual

3

Aktivitas mendengarkan

4

Aktivitas menulis

5

Aktivitas emosional

Bentuk Aktivitas Siswa
a. Mengemukakan pendapat
b. Mengajukan pertanyaan
c. Mengemukakan jawaban
d. Melakukan diskusi
a. Membaca
b. Melihat gambar
Mendengarkan diskusi
kelompok
a. Mencatat bahan pelajaran
b. Mengerjakan tugas
Akrab dan mau bergaul

No. pernyataan
9
5
8
6
1
3
7
2
4
10
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Lampiran 13

LEMBAR OBSERVASI
Aktivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Biologi
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Kelas/Program: XI/IPA
Hari/tanggal : Rabu, 23 Mei 2012
Waktu
: 08.45-10.30
Siklus
: II
Kelompok
: Zigot
Petunjuk
1. Amati aktivitas siswa di kelas dalam mengikuti proses belajar mengajar!
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom skala nilai yang sesuai dengan
keadaan yang Anda amati!
No
Aktivitas Siswa
Skor
SB
B
CB
KB
Kegiatan pada saat diskusi kelompok
1 Siswa membaca buku pelajaran maupun sumber
belajar lainnya
√
2 Siswa mencatat bahan pelajaran atau materi yang
sedang dipelajari
√
3 Siswa melihat gambar yang telah disediakan dalam
pembelajaran
√
4 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
√
5 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru maupun
temannya
√
6 Siswa aktif dalam melakukan diskusi dengan
temannya
√
7 Siswa mendengarkan diskusi dalam kelompoknya
√
Kegiatan siswa pada saat pertandingan
8 Siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan
yang diberikan
√
9 Siswa mengemukakan pendapat
√
10 Siswa akrab dan bergaul dengan anggota kelompok
dan teman lainnnya
√
23 Mei
Keterangan:
Yogyakarta,...............................2012
SB
: Sangat Baik
Observer
B
: Baik
CB
: Cukup Baik
KB
: Kurang Baik
Yusuf
................................................
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: jika ≥ 4 siswa yang menunjukkan aktivitas siswa dalam aspek
pengamatan
: jika 3 siswa yang menunjukkan aktivitas siswa dalam aspek
pengamatan
: jika 2 siswa yang menunjukkan aktivitas siswa dalam aspek
pengamatan
: jika hanya 1 siswa yang menunjukkan aktivitas siswa dalam
aspek pengamatan

(Tuliskan kejadian-kejadian yang muncul pada saat observasi dilakukan, yang
dianggap bermakna sebagai data tambahan)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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KISI-KISI ANGKET RESPON SISWA

Aspek

Indikator

Sikap siswa terhadap
pembelajaran Biologi
pada pokok bahasan
Sistem Reproduksi
Manusia dengan
model pembelajaran
kooperatif tipe TGT

o Kemauan untuk
mengikuti proses
pembelajaran
o Kemauan untuk
melakukan
aktivitas belajar
o Paham dan yakin
akan manfaat
mengikuti
pembelajaran
Biologi pada
pokok bahasan
Sistem
Reproduksi
Manusia melalui
penerapan model
pembelajaran
kooperatif tipe
TGT

Nomor Pernyataan
Positif
Negatif
1
6,7
2,3

8

4,5

9,10

147
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Lampiran 15

ANGKET RESPON SISWA
3
Nomor: .......................

Nama : .......................

Petunjuk:
1. Bacalah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan teliti.
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan
pendapatmu.
No

Pernyataan
SS

Saya merasa senang dan tertarik
untuk mengikuti pembelajaran
ini
2
Pembelajaran seperti ini
membuat saya berani untuk
mengemukakan pendapat
3
Saya menjadi lebih terbuka
untuk melakukan diskusi dengan
teman-teman setelah mengikuti
pembelajaran ini
4
Pembelajaran ini membuat saya
menjadi lebih mudah dalam
memahami materi
5
Metode seperti ini membuat saya
dapat menyelesaikan
permasalahan biologis dalam
kehidupan sehari-hari
6
Pembelajaran ini terasa
membosankan dan tidak menarik
7
Saya merasa tegang pada saat
mengikuti proses pembelajaran
tadi
8
Saya lebih senang menentukan
sendiri dalam pembentukan
kelompok
9
Saya merasa kesulitan
memahami materi dengan proses
pembelajaran seperti ini
10 Saya tidak memperoleh manfaat
dari pembelajaran ini
Keterangan:
SS
: Sangat Setuju
S
: Setuju
TT
: Tidak Tahu
TS
: Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

S

Jawaban
TT

TS

STS

1

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
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Lampiran 16
KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA
No

Masalah

Tujuan

Pertanyaan

1

Bagaimana respon
siswa terhadap
proses pembelajaran
dengan metode TGT
yang telah
berlangsung?

Apakah kamu merasa
senang dengan model
pembelajaran seperti
itu? Alasannya apa?

2

Bagaimana tingkat
kesulitan yang
dialami oleh para
siswa selama proses
pembelajaran
dengan metode
TGT?

Untuk mengetahui
respon siswa
terhadap proses
pembelajaran
dengan metode TGT
yang telah
berlangsung.
Untuk mengetahui
tingkat kesulitan
yang dialami siswa
selama proses
pembelajaran
dengan metode
TGT.

Apakah model
pembelajaran tipe
TGT dapat
bermanfaat bagi para
siswa?

Untuk mengetahui
manfaat model
pembelajaran tipe
TGT bagi para
siswa.

3

Kesulitan apakah yang
kamu rasakan pada saat
mengikuti pelajaran
tersebut?
Dapatkah kamu
menjawab pertanyaan
atau permasalahan yang
dikemukakan dalam
kegiatan pembelajaran
tersebut?
Apakah model
pembelajaran tersebut
lebih membantu kamu
dalam belajar apabila
dibandingkan dengan
cara yang biasa
dilakukan sehari-hari?
Alasannya apa?
Apakah keuntungan
yang kamu dapatkan
dengan model
pembelajaran seperti
itu?

Bentuk
Pertanyaan
Pertanyaan
tertutup dan
terbuka

Pertanyaan terbuka

Pertanyaan
tertutup

Pertanyaan
tertutup dan
terbuka

Pertanyaan terbuka
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Lampiran 17
LEMBAR WAWANCARA SISWA
Tujuan
Bentuk
Hari/tanggal :
Siklus
Waktu
Nama siswa :
Kelas/semester:
Jenis kelamin
No
1

2

3

4

5

: Memperoleh informasi mengenai respon siswa terhadap
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.
: Wawancara bebas (tidak berstruktur)
:
:
:

Pertanyaan
Apakah kamu merasa
senang dengan model
pembelajaran seperti itu?
Alasannya apa?
Kesulitan apakah yang
kamu rasakan pada saat
mengikuti pelajaran
tersebut?
Dapatkah kamu
menjawab pertanyaan
atau permasalahan yang
dikemukakan dalam
kegiatan pembelajaran
tersebut?
Apakah model
pembelajaran tersebut
lebih membantu kamu
dalam belajar apabila
dibandingkan dengan
cara yang biasa
dilakukan sehari-hari?
Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang
kamu dapatkan dengan
model pembelajaran
seperti itu?

Jawaban

Keterangan

Yogyakarta, ...................2012
Observer

.......................................
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Lampiran 18

Hasil Pekerjaan Siswa
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SOAL PRE TES
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

152

70

: F.Steven S.P.
: XI IPA/13

Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
dengan cara memberi tanda silang (X) pada
huruf a,b,c,d atau e.
1. Perhatikan gambar berikut ini!

Vas deferens ditunjukkan oleh huruf.........
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam
sistem reproduksi pria adalah………
a. Testis
b. Oviduk
c. Skrotum
d. Epididimis
e. Kelenjar prostat
3. Salah satu alat reproduksi wanita bagian
dalam adalah………
a. Klitoris
b. Pubis
c. Labia
d. Vulva
e. Uterus
4. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa
terjadi dalam………..
a. Epididimis
b. Uretra
c. Vas deferens
d. Kelenjar prostat
e. Kelenjar Cowper

5. Testis adalah alat kelamin jantan yang
menghasilkan.........
a. Spermatozoa
b. Spermatozoa dan urin
c. Spermatozoa dan hormon
d. Spermatozoa, hormon dan urin
e. Spermatozoa, hormon dan enzim
6. Organ yang berfungsi sebagai tempat
pertumbuhan dan perkembangan janin
adalah……..
a. Ovarium
b. Tuba falopi
c. Fimbriae
d. Uterus
e. Serfiks
7. Saluran reproduksi pria:
1. duktus ejakulatoris
2. vas deferens
3. epididimis
4. vesikula seminalis
Sperma yang terbentuk akan disalurkan
melalui……..
a. 2-1-3-4
b. 2-4-1-3
c. 3-2-4-1
d. 3-1-4-2
e. 3-4-2-1
8. Menjelang terjadinya peleburan inti sel
telur dan inti sperma, ootid berkembang
menjadi…….
a. Ovum
b. Oosit primer
c. Oosit sekunder
d. Badan polar pertama
e. Badan polar kedua
9. Hubungan estrogen dengan proses ovulasi
adalah..........
a. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi FSH yang akan
menyebabkan folikel pecah.
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b. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi
LH
yang
menyebabkan folikel pecah.
c. Merangsang
hipofisis
untuk
menghasilkan LH sehingga folikel
pecah.
d. Menyebabkan korpus luteum
untuk menghasilkan progesteron
yang akan menyebabkan folikel
pecah.
e. Merangsang
folikel
untuk
menghasilkan progesteron yang
tinggi sehingga folikel pecah.
10. Pada saat ovulasi, yang dilepaskan oleh
ovarium adalah………
a. Ovum
b. Ootid
c. Badan polar kedua
d. Oosit primer pada metafase 1
e. Oosit sekunder pada metafase II
11. Pada fase luteal terjadi peristiwa........
a. Kehamilan
b. Implantasi
c. Fertilisasi
d. Menstruasi
e. Ovulasi
12. Peristiwa ketika sel telur tidak dibuahi
oleh sperma disebut.........
a. Fertilisasi
b. Ovulasi
c. Oogenesis
d. Menstruasi
e. Kehamilan
13. Untuk tetap menjaga kesehatan organ
reproduksi, tindakan yang harus dilakukan
adalah……….
a. Minum obat-obatan
b. Tidak
berhubungan
seksual
berganti-ganti pasangan
c. Minum ramuan atau jamu
d. Aborsi
e. Melakukan pemijatan kandungan
14. Ketika dalam tubuh ibu terjadi penurunan
produksi progesteron, maka peristiwa
apakah yang sedang dialami oleh ibu
tersebut?
a. Fertilisasi
b. Kehamilan
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c. Tidak terjadi fertilisasi
d. Pengeluaran ASI
e. Ovulasi
15. Perhatikan gambar dibawah ini!

Fertilisasi terjadi pada bagian label.....
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
16. Pernyataan manakah yang menunjukkan
manfaat pemberian ASI bagi ibu?
a. Meningkatkan kecerdasan
b. Meningkatkan daya tahan tubuh
c. Melindungi terhadap penyakit
diabetes
d. Menghentikan peredaran darah
setelah melahirkan
e. Memberikan nutrisi yang terbaik
bagi tubuh
17. ASI yang pertama kali muncul dan
banyak mengandung zat kekebalan
disebut……..
a. Kolostrum
b. DHA
c. Protein susu
d. Lemak susu
e. Asam folat
18. Berikut ini adalah penyakit pada sistem
reproduksi manusia yang disebabkan oleh
infeksi mikroorganisme, kecuali.........
a. Gonorea
b. Vulvovaginitis
c. Kanker serviks
d. Herpes simpleks genitalis
e. Hipertropik prostat
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19. Perhatikan pernyataan berikut ini!
A. Penggunaan jarum suntik
B. Penggunaan toilet bersama
C. Transfusi darah
D. Penularan dari ibu kepada janin
E. Pemakaian alat makan bersama
Pernyataan manakah yang menunjukkan cara penularan penyakit AIDS?
a. A,B dan E
b. A,C dan D
c. B,C dan D
d. B,D dan E
e. C,D dan E
20. Berikut ini yang tidak termasuk contoh penyakit menular seksual adalah..........
a. Sifilis
b. Gonorea
c. Impotensi
d. Herpes genital
e. Klamidia
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SOAL PRE TES
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

30

: Fantonius Handi S.
: XI IPA/2

Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
dengan cara memberi tanda silang (X) pada
huruf a,b,c,d atau e.
1. Perhatikan gambar berikut ini!

Vas deferens ditunjukkan oleh huruf.........
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam
sistem reproduksi pria adalah………
a. Testis
b. Oviduk
c. Skrotum
d. Epididimis
e. Kelenjar prostat
3. Salah satu alat reproduksi wanita bagian
dalam adalah………
a. Klitoris
b. Pubis
c. Labia
d. Vulva
e. Uterus
4. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa
terjadi dalam………..
a. Epididimis
b. Uretra
c. Vas deferens
d. Kelenjar prostat
e. Kelenjar Cowper

5. Testis adalah alat kelamin jantan yang
menghasilkan.........
a. Spermatozoa
b. Spermatozoa dan urin
c. Spermatozoa dan hormon
d. Spermatozoa, hormon dan urin
e. Spermatozoa, hormon dan enzim
6. Organ yang berfungsi sebagai tempat
pertumbuhan dan perkembangan janin
adalah……..
a. Ovarium
b. Tuba falopi
c. Fimbriae
d. Uterus
e. Serfiks
7. Saluran reproduksi pria:
1. duktus ejakulatoris
2. vas deferens
3. epididimis
4. vesikula seminalis
Sperma yang terbentuk akan disalurkan
melalui……..
a. 2-1-3-4
b. 2-4-1-3
c. 3-2-4-1
d. 3-1-4-2
e. 3-4-2-1
8. Menjelang terjadinya peleburan inti sel
telur dan inti sperma, ootid berkembang
menjadi…….
a. Ovum
b. Oosit primer
c. Oosit sekunder
d. Badan polar pertama
e. Badan polar kedua
9. Hubungan estrogen dengan proses ovulasi
adalah..........
a. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi FSH yang akan
menyebabkan folikel pecah.
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b. Merangsang
hipofisis
untuk
mengekskresi
LH
yang
menyebabkan folikel pecah.
c. Merangsang
hipofisis
untuk
menghasilkan LH sehingga folikel
pecah.
d. Menyebabkan korpus luteum
untuk menghasilkan progesteron
yang akan menyebabkan folikel
pecah.
e. Merangsang
folikel
untuk
menghasilkan progesteron yang
tinggi sehingga folikel pecah.
10. Pada saat ovulasi, yang dilepaskan oleh
ovarium adalah………
a. Ovum
b. Ootid
c. Badan polar kedua
d. Oosit primer pada metafase 1
e. Oosit sekunder pada metafase II
11. Pada fase luteal terjadi peristiwa........
a. Kehamilan
b. Implantasi
c. Fertilisasi
d. Menstruasi
e. Ovulasi
12. Peristiwa ketika sel telur tidak dibuahi
oleh sperma disebut.........
a. Fertilisasi
b. Ovulasi
c. Oogenesis
d. Menstruasi
e. Kehamilan
13. Untuk tetap menjaga kesehatan organ
reproduksi, tindakan yang harus dilakukan
adalah……….
a. Minum obat-obatan
b. Tidak
berhubungan
seksual
berganti-ganti pasangan
c. Minum ramuan atau jamu
d. Aborsi
e. Melakukan pemijatan kandungan
14. Ketika dalam tubuh ibu terjadi penurunan
produksi progesteron, maka peristiwa
apakah yang sedang dialami oleh ibu
tersebut?
a. Fertilisasi
b. Kehamilan
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c. Tidak terjadi fertilisasi
d. Pengeluaran ASI
e. Ovulasi
15. Perhatikan gambar dibawah ini!

Fertilisasi terjadi pada bagian label.....
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
16. Pernyataan manakah yang menunjukkan
manfaat pemberian ASI bagi ibu?
a. Meningkatkan kecerdasan
b. Meningkatkan daya tahan tubuh
c. Melindungi terhadap penyakit
diabetes
d. Menghentikan peredaran darah
setelah melahirkan
e. Memberikan nutrisi yang terbaik
bagi tubuh
17. ASI yang pertama kali muncul dan
banyak mengandung zat kekebalan
disebut……..
a. Kolostrum
b. DHA
c. Protein susu
d. Lemak susu
e. Asam folat
18. Berikut ini adalah penyakit pada sistem
reproduksi manusia yang disebabkan oleh
infeksi mikroorganisme, kecuali.........
a. Gonorea
b. Vulvovaginitis
c. Kanker serviks
d. Herpes simpleks genitalis
e. Hipertropik prostat
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19. Perhatikan pernyataan berikut ini!
a. Penggunaan jarum suntik
b. Penggunaan toilet bersama
c. Transfusi darah
d. Penularan dari ibu kepada janin
e. Pemakaian alat makan bersama
Pernyataan manakah yang menunjukkan cara penularan penyakit AIDS?
a. A,B dan E
b. A,C dan D
c. B,C dan D
d. B,D dan E
e. C,D dan E
20. Berikut ini yang tidak termasuk contoh penyakit menular seksual adalah..........
a. Sifilis
b. Gonorea
c. Impotensi
d. Herpes genital
e. Klamidia
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SOAL POST TES (Siklus I)
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

158

85

: Rifan
: 12

A. Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
dengan cara memberi tanda silang (X) pada
huruf a,b,c,d atau e.
1. Perhatikan gambar berikut ini!

Vas deferens ditunjukkan oleh huruf.........
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam
sistem reproduksi pria adalah………
a. Testis
b. Oviduk
c. Skrotum
d. Epididimis
e. Kelenjar prostat
3. Salah satu alat reproduksi wanita bagian
dalam adalah………
a. Klitoris
b. Pubis
c. Labia
d. Vulva
e. Uterus
4. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa
terjadi dalam………..
a. Epididimis
b. Uretra
c. Vas deferens
d. Kelenjar prostat
e. Kelenjar Cowper

5. Testis adalah alat kelamin jantan yang
menghasilkan.........
a. Spermatozoa
b. Spermatozoa dan urin
c. Spermatozoa dan hormon
d. Spermatozoa, hormon dan urin
e. Spermatozoa, hormon dan enzim
6. Organ yang berfungsi sebagai tempat
pertumbuhan dan perkembangan janin
adalah……..
a. Ovarium
b. Tuba falopi
c. Fimbriae
d. Uterus
e. Serfiks
7. Saluran reproduksi pria:
1. duktus ejakulatoris
2. vas deferens
3. epididimis
4. vesikula seminalis
Sperma yang terbentuk akan disalurkan
melalui……..
a. 2-1-3-4
b. 2-4-1-3
c. 3-2-4-1
d. 3-1-4-2
e. 3-4-2-1
8. Pembentukan sel sperma disebut..........
a. Oogenesis
b. Ovulasi
c. Meiosis
d. Spermatogenesis
e. Mitosis
9. Menjelang terjadinya peleburan inti sel
telur dan inti sperma, ootid berkembang
menjadi…….
a. Ovum
b. Oosit primer
c. Oosit sekunder
d. Badan polar pertama
e. Badan polar kedua
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10. Lepasnya sel telur dari folikel
disebut........
a. Menstruasi
b. Fertilisasi
c. Ovulasi
d. Menopause
e. Oogenesis
11. Hubungan estrogen dengan proses
ovulasi adalah..........
a. Merangsang hipofisis untuk
mengekskresi FSH yang
akan menyebabkan folikel
pecah.
b. Merangsang hipofisis untuk
mengekskresi
LH
yang
menyebabkan folikel pecah.
c. Merangsang hipofisis untuk
menghasilkan LH sehingga
folikel pecah.

1

6
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d. Menyebabkan korpus luteum
untuk
menghasilkan
progesteron
yang
akan
menyebabkan folikel pecah.
e. Merangsang folikel untuk
menghasilkan
progesteron
yang tinggi sehingga folikel
pecah.
12. Pada saat ovulasi, yang dilepaskan
oleh ovarium adalah………
a. Ovum
b. Ootid
c. Badan polar kedua
d. Oosit primer pada metafase 1
e. Oosit
sekunder
pada
metafase II

B. Soal Uraian
Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat dan jelas!
13. Jelaskan terjadinya proses spermatogenesis!
Jawab:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................
14.Menurut anda, bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga
kesehatan organ reproduksi wanita dan pria? (masing-masing 3)
Jawab:
Wanita
o Mencuci pakaian dalam dengan bersih
o Mencuci alat kelamin
o Makan makanan yang sehat
Pria
o Mencuci alat kelamin
o Tidak gonta-ganti pasangan
o Makan makanan yang sehat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
160
SOAL POST TES (Siklus I)
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

45

:
: 18

A. Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
dengan cara memberi tanda silang (X) pada
huruf a,b,c,d atau e.
1. Perhatikan gambar berikut ini!

Vas deferens ditunjukkan oleh huruf.........
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam
sistem reproduksi pria adalah………
a. Testis
b. Oviduk
c. Skrotum
d. Epididimis
e. Kelenjar prostat
3. Salah satu alat reproduksi wanita bagian
dalam adalah………
a. Klitoris
b. Pubis
c. Labia
d. Vulva
e. Uterus
4. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa
terjadi dalam………..
a. Epididimis
b. Uretra
c. Vas deferens
d. Kelenjar prostat
e. Kelenjar Cowper

5. Testis adalah alat kelamin jantan yang
menghasilkan.........
a. Spermatozoa
b. Spermatozoa dan urin
c. Spermatozoa dan hormon
d. Spermatozoa, hormon dan urin
e. Spermatozoa, hormon dan enzim
6. Organ yang berfungsi sebagai tempat
pertumbuhan dan perkembangan janin
adalah……..
a. Ovarium
b. Tuba falopi
c. Fimbriae
d. Uterus
e. Serfiks
7. Saluran reproduksi pria:
1. duktus ejakulatoris
2. vas deferens
3. epididimis
4. vesikula seminalis
Sperma yang terbentuk akan disalurkan
melalui……..
a. 2-1-3-4
b. 2-4-1-3
c. 3-2-4-1
d. 3-1-4-2
e. 3-4-2-1
8. Pembentukan sel sperma disebut..........
a. Oogenesis
b. Ovulasi
c. Meiosis
d. Spermatogenesis
e. Mitosis
9. Menjelang terjadinya peleburan inti sel
telur dan inti sperma, ootid berkembang
menjadi…….
a. Ovum
b. Oosit primer
c. Oosit sekunder
d. Badan polar pertama
e. Badan polar kedua
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10. Lepasnya sel telur dari folikel
disebut........
a. Menstruasi
b. Fertilisasi
c. Ovulasi
d. Menopause
e. Oogenesis
11. Hubungan estrogen dengan proses
ovulasi adalah..........
a. Merangsang hipofisis untuk
mengekskresi FSH yang
akan menyebabkan folikel
pecah.
b. Merangsang hipofisis untuk
mengekskresi
LH
yang
menyebabkan folikel pecah.
c. Merangsang hipofisis untuk
menghasilkan LH sehingga
folikel pecah.

0

2

d. Menyebabkan korpus luteum
untuk
menghasilkan
progesteron
yang
akan
menyebabkan folikel pecah.
e. Merangsang folikel untuk
menghasilkan
progesteron
yang tinggi sehingga folikel
pecah.
12. Pada saat ovulasi, yang dilepaskan
oleh ovarium adalah………
a. Ovum
b. Ootid
c. Badan polar kedua
d. Oosit primer pada metafase 1
e. Oosit
sekunder
pada
metafase II

B. Soal Uraian
Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat dan jelas!
13. Jelaskan terjadinya proses spermatogenesis!
Jawab:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................
14.Menurut anda, bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga
kesehatan organ reproduksi wanita dan pria? (masing-masing 3)
Jawab:
o Tidak menggunakan sperma sebagai/dipakai berlebihan
o Pemaksaan pengeluaran sperma
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SOAL POST TES (Siklus II)
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

90

: Dewi Ayu Lakshita Nugraini
:8

Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf
a,b,c,d atau e.
1.

2.

3.

4.

5.

Pada fase luteal terjadi peristiwa........
a. Kehamilan
b. Implantasi
c. Fertilisasi
d. Menstruasi
e. Ovulasi
Peristiwa ketika sel telur tidak dibuahi
oleh sperma disebut.........
a. Fertilisasi
b. Ovulasi
c. Oogenesis
d. Menstruasi
e. Kehamilan
Untuk tetap menjaga kesehatan organ
reproduksi, tindakan yang harus dilakukan
adalah……….
a. Minum obat-obatan
b. Tidak
berhubungan
seksual
berganti-ganti pasangan
c. Minum ramuan atau jamu
d. Aborsi
e. Melakukan pemijatan kandungan
Ketika dalam tubuh ibu terjadi penurunan
produksi progesteron, maka peristiwa
apakah yang sedang dialami oleh ibu
tersebut?
a. Fertilisasi
b. Kehamilan
c. Tidak terjadi fertilisasi
d. Pengeluaran ASI
e. Ovulasi
Perhatikan gambar dibawah ini!

Fertilisasi terjadi pada bagian label.....
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
6. Pernyataan manakah yang menunjukkan
manfaat pemberian ASI bagi ibu?
a. Meningkatkan kecerdasan
b. Meningkatkan daya tahan tubuh
c. Melindungi terhadap penyakit
diabetes
d. Menghentikan peredaran darah
setelah melahirkan
e. Memberikan nutrisi yang terbaik
bagi tubuh
7. ASI yang pertama muncul dan banyak
mengandung zat kekebalan disebut……..
a. Kolostrum
b. DHA
c. Protein susu
d. Lemak susu
e. Asam folat
8. Pernyataan tentang ASI di bawah ini
benar, kecuali......
a. ASI meningkatkan kasih sayang
terhadap ibu dan anak
b. ASI lebih steril
c. ASI lebih mahal
d. ASI mengandung anti bodi
e. ASI bisa membunuh kuman
9. Berikut ini adalah penyakit pada sistem
reproduksi manusia yang disebabkan oleh
infeksi mikroorganisme, kecuali.........
a. Gonorea
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b. Vulvovaginitis
d. Herpes simpleks genitalis
c. Kanker serviks
e. Hipertropik prostat
10. Perhatikan pernyataan berikut ini!
A. Penggunaan jarum suntik
B. Penggunaan toilet bersama
C. Transfusi darah
D. Penularan dari ibu kepada janin
E. Pemakaian alat makan bersama
Pernyataan manakah yang menunjukkan cara penularan penyakit AIDS?
a. A,B dan E
b. A,C dan D
c. B,C dan D
d. B,D dan E
e. C,D dan E
11. Berikut ini yang tidak termasuk contoh penyakit menular adalah..........
a. Sifilis
a. Gonorea
b. Impotensi
c. Herpes genital
d. Klamidia
12. Jika terdapat luka pada kemaluan, bintik atau bercak di tubuh dan kelainan saraf, jantung atau
pembuluh saraf. Maka orang tersebut menderita penyakit........
a. Sifilis
b. Gonorea
c. Impotensi
d. Herpes genitalis
e. Klamidia

2

6

Soal Uraian
Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas!
13. Sebutkan 3 keuntungan memberikan ASI dibandingkan dengan memberi susu formula bagi
kesehatan bayi!
Jawab:
a) Menumbuhkan gigi geraham
b) Meningkatkan kekebalan tubuh
c) Memberi nutrisi
14. Sekarang ini banyak ditemui kasus bayi kembar siam. Menurut anda, apabila dikaitkan dengan
proses fertilisasi dan pembentukan janin pada saat kehamilan, bagaimana bayi kembar siam
tersebut dapat terbentuk?
Jawab:
Karena zigot tidak membelah secara sempurna
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SOAL POST TES (Siklus II)
Materi
: Sistem Reproduksi Manusia
Kelas/semester: XI/2
Sekolah
: SMA Sang Timur Yogyakarta
Waktu
: 15 menit
Nama
No.absen

60

: Antonius Handi Sulistyo
:2

Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf
a,b,c,d atau e.
Fertilisasi terjadi pada bagian label.....
1. Pada fase luteal terjadi peristiwa........
a. A
a. Kehamilan
b. B
b. Implantasi
c. C
c. Fertilisasi
d. D
d. Menstruasi
e. E
e. Ovulasi
6. Pernyataan manakah yang menunjukkan
2. Peristiwa ketika sel telur tidak dibuahi
manfaat pemberian ASI bagi ibu?
oleh sperma disebut.........
a. Meningkatkan kecerdasan
a. Fertilisasi
b. Meningkatkan daya tahan tubuh
b. Ovulasi
c. Melindungi terhadap penyakit
c. Oogenesis
diabetes
d. Menstruasi
d. Menghentikan peredaran darah
e. Kehamilan
setelah melahirkan
3. Untuk tetap menjaga kesehatan organ
e. Memberikan nutrisi yang terbaik
reproduksi, tindakan yang harus dilakukan
bagi tubuh
adalah……….
7. ASI yang pertama muncul dan banyak
a. Minum obat-obatan
mengandung zat kekebalan disebut……..
b. Tidak
berhubungan
seksual
a. Kolostrum
berganti-ganti pasangan
b. DHA
c. Minum ramuan atau jamu
c. Protein susu
d. Aborsi
d. Lemak susu
e. Melakukan pemijatan kandungan
e. Asam folat
4. Ketika dalam tubuh ibu terjadi penurunan
8. Pernyataan tentang ASI di bawah ini
produksi progesteron, maka peristiwa
benar, kecuali......
apakah yang sedang dialami oleh ibu
a. ASI meningkatkan kasih sayang
tersebut?
terhadap ibu dan anak
a. Fertilisasi
b. ASI lebih steril
b. Kehamilan
c. ASI lebih mahal
c. Tidak terjadi fertilisasi
d. ASI mengandung anti bodi
d. Pengeluaran ASI
e. ASI bisa membunuh kuman
e. Ovulasi
9. Berikut ini adalah penyakit pada sistem
5. Perhatikan gambar dibawah ini!
reproduksi manusia yang disebabkan oleh
infeksi mikroorganisme, kecuali.........
a. Gonorea
b. Vulvovaginitis
c. Kanker serviks
d. Herpes simpleks genitalis
e. Hipertropik prostat
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10. Perhatikan pernyataan berikut ini!
A. Penggunaan jarum suntik
B. Penggunaan toilet bersama
C. Transfusi darah
D. Penularan dari ibu kepada janin
E. Pemakaian alat makan bersama
Pernyataan manakah yang menunjukkan cara penularan penyakit AIDS?
a. A,B dan E
b. A,C dan D
c. B,C dan D
d. B,D dan E
e. C,D dan E
11. Berikut ini yang tidak termasuk contoh penyakit menular adalah..........
a. Sifilis
a. Gonorea
b. Impotensi
c. Herpes genital
d. Klamidia
12. Jika terdapat luka pada kemaluan, bintik atau bercak di tubuh dan kelainan saraf, jantung
atau pembuluh saraf. Maka orang tersebut menderita penyakit........
a. Sifilis
b. Gonorea
c. Impotensi
d. Herpes genitalis
e. Klamidia

1

4

Soal Uraian
Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas!
13. Sebutkan 3 keuntungan memberikan ASI dibandingkan dengan memberi susu formula
bagi kesehatan bayi!
Jawab:
a) Meningkatkan daya tahan bayi
b) Meningkatkan kecerdasan
14. Sekarang ini banyak ditemui kasus bayi kembar siam. Menurut anda, apabila dikaitkan
dengan proses fertilisasi dan pembentukan janin pada saat kehamilan, bagaimana bayi
kembar siam tersebut dapat terbentuk?
Jawab:
Pembelahan yang tidak sempurna
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Lampiran 19
PENGOLAHAN DATA HASIL OBSERVASI
A. SIKLUS I
No
1
2
3
4

Kelompok

Skrotum
Epididimis
Ovarium
Uterus
∑
Rata-rata
∑ Siswa
Persentase jumlah siswa

1
4
4
4
3
15
3.75
17

2
3
3
3
3
12
3
13

3
4
4
4
4
16
4
18

Aspek yang diamati
4
5
6
7
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
16
15
15
14
4
3.75 3.75 3.5
18
17
17
16

8
9
4
3
3
3
3
4
3
3
13
13
3.25 3.25
15
15

10
3
4
3
4
14
3.5
16

∑

Nilai aktivitas siswa

Kategori

37
36
36
34
143
35.75
-

92.5
90
90
85
357.5
89.38
16
88,9 %

Istimewa
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

B. SIKLUS II
No
1
2
3
4
5

Kelompok

Zigot
Penis
Vagina
HIV
Koma
∑
Rata-rata
∑ Siswa
Persentase jumlah siswa

1
4
4
4
4
4
20
4
18

2
4
4
3
3
4
18
3.6
16

3
4
4
4
4
4
20
4
18

Aspek yang diamati
4
5
6
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
20
19
20
20
4
3.8
4
4
18
17
18
18

8
4
4
4
4
4
20
4
18

9
4
4
3
4
4
19
3.8
17

10
4
4
4
4
4
20
4
18

∑
40
40
38
38
40
196
39.2
-

Nilai aktivitas
siswa
100
100
95
95
100
490
98
18
100 %

Kategori
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
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Lampiran 20

PENGOLAHAN DATA HASIL TES SISWA
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Hasil Analisis Nilai Tes Siswa
a) Nilai Individu
No.Absen

Pre tes

Post tes siklus 1

Post tes siklus II

Nilai

Ketuntasan

Nilai

Ketuntasan

Nilai

Ketuntasan

1

45

Belum tuntas

50

Belum tuntas

75

Tuntas

2

30

Belum tuntas

55

Belum tuntas

60

Belum tuntas

3

40

Belum tuntas

70

Belum tuntas

75

Tuntas

4

40

Belum tuntas

75

Tuntas

75

Tuntas

5

40

Belum tuntas

65

Belum tuntas

85

Tuntas

6

45

Belum tuntas

70

Belum tuntas

90

Tuntas

7

45

Belum tuntas

75

Tuntas

70

Belum tuntas

8

45

Belum tuntas

60

Belum tuntas

90

Tuntas

9

45

Belum tuntas

70

Belum tuntas

85

Tuntas

10

40

Belum tuntas

60

Belum tuntas

80

Tuntas

11

30

Belum tuntas

80

Tuntas

80

Tuntas

12

45

Belum tuntas

85

Tuntas

75

Tuntas

13

70

Belum tuntas

75

Tuntas

75

Tuntas

14

35

Belum tuntas

65

Belum tuntas

85

Tuntas

15

55

Belum tuntas

80

Tuntas

85

Tuntas

16

40

Belum tuntas

80

Tuntas

85

Tuntas

17

50

Belum tuntas

60

Belum tuntas

85

Tuntas

18

30

Belum tuntas

45

Belum tuntas

80

Tuntas

∑

770

Belum tuntas

1220

Belum tuntas

1435

Tuntas

Rata-rata

42,78

67,78

b) Ketuntasan Belajar Klasikal
1. Pre Tes
Ketuntasan klasikal =
=
2. Post Tes 1
Ketuntasan klasikal

=
=
=

3. Post Tes 2
Ketuntasan klasikal

=
=
=

0
18
0%

79,72

x

100 %

7
x
18
0,39 x
39 %

100 %

16
x
18
0,89 x
89 %

100 %

100 %

100 %
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c) Kategori Hasil Belajar Kognitif
No.Absen

Pre Tes

Post tes 1

Post tes 2

Nilai

Kategori

Nilai

Kategori

Nilai

Kategori

1

45

Kurang

50

Kurang

75

Baik

2

30

Sangat kurang

55

Kurang

60

Cukup

3

40

Kurang

70

Baik

75

Baik

4

40

Kurang

75

Baik

75

Baik

5

40

Kurang

65

Cukup

85

Sangat Baik

6

45

Kurang

70

Baik

90

Sangat Baik

7

45

Kurang

75

Baik

70

Baik

8

45

Kurang

60

Cukup

90

Sangat Baik

9

45

Kurang

70

Baik

85

Sangat Baik

10

40

Kurang

60

Cukup

80

Sangat Baik

11

30

Sangat kurang

80

Sangat Baik

80

Sangat Baik

12

45

Kurang

85

Sangat Baik

75

Baik

13

70

Baik

75

Baik

75

Baik

14

35

Sangat kurang

65

Cukup

85

Sangat Baik

15

55

Kurang

80

Sangat Baik

85

Sangat Baik

16

40

Kurang

80

Sangat Baik

85

Sangat Baik

17

50

Kurang

60

Cukup

85

Sangat Baik

18

30

Sangat kurang

45

Kurang

80

Sangat Baik

∑

770

Rata-rata

42,78

Kurang

1220
67,78

Baik

1435
79,72

Sangat Baik
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Lampiran 21

Pengolahan Data hasil Angket Respon Siswa
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Data Hasil Pengolahan Angket Respon Siswa Siklus I
No.absen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
∑
Rata-rata

1
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
3
5
4
5
4
5
4
5
82
4.56

2
4
3
5
4
5
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
78
4.33

3
4
4
5
4
5
4
5
5
5
4
2
5
5
5
4
4
4
4
78
4.33

Skor setiap pernyataan
4
5
6
7
4
4
3
4
4
3
4
5
5
5
5
5
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
1
1
5
5
5
4
5
4
5
5
4
4
2
3
1
4
2
3
5
5
1
5
5
3
3
5
4
4
5
5
4
4
3
3
5
4
5
4
4
3
4
4
5
5
4
4
76
73
64
72
4.22 4.06 3.56
4

8
3
1
5
2
4
2
3
2
1
4
3
3
3
1
3
4
2
3
49
2.72

9
2
3
5
4
4
4
4
4
4
4
3
5
5
5
3
4
4
3
70
3.89

10
3
4
5
4
4
4
5
5
5
4
3
5
3
5
4
5
5
5
78
4.33

∑ skor
35
35
50
37
43
39
38
45
44
38
28
44
41
43
36
44
38
42
720
40

Kategori sikap
siswa
Netral
Netral
Positif
Netral
Positif
Netral
Netral
Positif
Positif
Netral
Negatif
Positif
Positif
Positif
Netral
Positif
Netral
Positif
Positif
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Data Hasil Pengolahan Angket Respon Siswa Siklus II
No.absen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
∑
Rata-rata

1
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
5
5
5
84
4.67

2
5
4
4
4
5
4
5
5
5
4
4
4
3
5
5
5
5
5
81
4.5

3
5
4
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
3
4
5
4
5
5
78
4.33

Skor setiap pernyataan
4
5
6
7
5
4
4
5
4
4
4
5
5
4
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
5
5
1
5
5
2
4
5
5
4
5
5
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
5
5
4
5
5
5
5
3
3
4
4
5
3
5
5
5
5
5
5
4
2
79
72
70
74
4.39
4
3.89 4.11

8
3
3
4
2
4
2
1
3
1
3
3
3
3
2
3
3
5
4
52
2.89

9
3
3
4
4
4
4
1
4
5
3
4
4
4
5
3
4
5
3
67
3.72

10
4
2
5
4
4
4
5
5
5
4
4
5
4
5
3
4
5
5
77
4.28

∑ skor
43
38
44
37
43
37
38
43
44
37
35
40
36
45
40
41
50
43
734
40.78

Kategori sikap
siswa
Positif
Netral
Positif
Netral
Positif
Netral
Netral
Positif
Positif
Netral
Netral
Positif
Netral
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
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Lampiran 22

Pengolahan Data Hasil Wawancara
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Nama : Dyayu Christa
No
:5
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Transkripsi Data

: Yuk, Dyayu ya. Oke lanjut. Apakah kamu merasa senang dengan model
pembelajaran seperti itu? Alasannya apa?
: Senang, karena asyik-asyik aja, trus apa itu? Rasanya, ada apa?
Tantangannya gitu lho. Kalo sama temen-temen yang lain, kita merasa
senang.
: Kesulitannya apa?
: Kesulitannya tu kemarin cuma tahu namanya yang…apa? Nama yang
bukan nama latinnya tok. Jadi pas kita kuis harusnya aku jawabnya itu
lho yang tuba-tuba itu lho!
: Tuba fallopi?
: Iya tapi itu nama latinnya, apa?Itu lho yang corong-corong!
: Corong fimbriae
: Nah ya itu
: Apakah kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan?
: Kalo kemarin tu pas hari pertama, sebenernya tu bisa tapi pas giliranku
bisa tapi aku tu bukan jadi itunya….
: Ooo….Reader 1?
: Iya jadinya aku gak bisa jawab
: Apakah dengan model pembelajaran kayak gitu dapat membantu kamu
dalam belajar?
: Bisa, dapat
: Alasannya apa?
: Karena….ya merasa jangan sampai kita tu kalah gitu lho. Jadinya kita
usaha gitu. Jadinya tu, usaha tenanan gitu. Berkelompok itu juga sangat
menyenangkan. Berkelompok bikin kita tu berbagi.
: Apa keuntungan yang kamu peroleh?
: Keuntungannya tu gak gampang lupa, soalnya kita juga bisa berinteraksi
sama temen-temen. Waktunya langsung sama temen-temen.
: Oh ya. Makasih banyak ya!
: Ya

Nama : Daniel Mahendra
No
:7
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

: Apakah kamu merasa senang dengan model pembelajaran seperti itu?
: Ya
: Ya, mengapa?
: Seru mbak, mudah kalo belajar mudah cepet masuk
: Masuk gimana?
: Ya mudah masuk itu, mudah gampang dimasukkin ke otak
: Terus, kesulitan apa yang kamu rasakan?
: Kesulitannya? Apa yo….e……mboten ketokke
: Gak ada?
: Yoo
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A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

: Yakin?
: Yakin
: Apakah kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan?
: Ya…yoo…ya…bisa
: Yakin juga?
: Iya
: Bener?
: Iyo
: Apakah dengan metode seperti itu dapat membantu kamu dalam belajar
dibandingkan dengan sehari-hari?
: Iya
: Alasannya apa?
: Ya itu tadi, hafalnya lebih mudah tho
: Hafalnya lebih mudah? Berarti masih ini yo, Biologi menurutmu berupa
hafalan?
: Bukan-bukan, tapi mudah dimengerti
: Keuntungannya apa?
: Keuntungannya lebih cepat memahami
: Lebih cepat memahami? Udah cuma itu tok?
: Hoooo
: Oke, makasih ya
: Sama-sama

Nama : Dewi Ayu Lakshita N.
No
:8
A
B
A
B
A
B
A
B

A
B
A
B

: Namanya sapa?
: Namanya Dewi Ayu Lakshita Nugraha
: Dewi, apa yang kamu rasakan ketika belajar kemarin? Apakah kamu
merasa senang apa tidak?
: Oh ya senang kok, senang
: Alasannya apa?
: Itu anu, soalnya apa, kan kayaknya belum pernah aku pake metode itu.
Terus itu, apa namanya? Ya jadi hafalnya penak.
: Hafalnya enak? Berarti harus hafalan ya?
: Ya gak sih menurutku. Tapi nganu sih tergantung nganunya sih, kemarin
kan yang pas hari pertama itu kita berlima, yang kita bertiga diskusiin
beberapa soal terus yang laiinnya tu kan itu. Terus disitu, aku nulis
sendiri jawaban mereka. Terus dari situ aku baca dan dibahas bareng gitu
terus aku malah jadi dong. Tapi aku yang hari kedua gak ada pembahasan
terus jadinya aku bingung soalnya benar apa gak.
: Oh ya, kesulitan apa yang kamu rasakan?
: Kesulitan? Kesulitannya apa ya? Kalo waktu pelajaran kemarin itu, itu
lho banyak kata-katanya tu yang istilahnya susah. Hoo…e…. bingung.
Opo istilahe banyak yang gak bisa dimengerti.
: Apakah kamu dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan?
: Bisa kok, lumayan. Yang banyak gak bisa malah yang hari kedua itu.
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A
B

A
B
A
B
A
B

: Lumayan ya! Dengan metode pembelajaran itu, apakah lebih membantu
kamu dalam belajar dibandingkan hari biasanya?
: Membantu sih menurutku, tapi juga gak tahu sih soalnya kalo biasanya
emang kalo pas gak tahu ya kalo pas….e…. bagian reproduksi tu
kayaknya opo? Otaknya tu cepet e. Yang pas lambat banget itu pas apa
ya? Tulang-tulangan itu lo lambat banget gak dong. Beneran pusing aku!
: Nyambungnya apa kalo reproduksi?
: ya, kayaknya apa? Kalo, gak tahu ya kalo SMP itu juga kok, gurunya
kalo ngajari reproduksi itu santai gitu. Waktu yang lainnya banyak
catatan, kalo reproduksi kan kayaknya mungkin anu ya, bisa dimengerti.
: Keuntungan apa yang kamu peroleh?
: Keuntungan apa ya? Ya itu, bisa cepet dong. Terus apa namanya? Terus
sama apa ya? Jadi e……opo? Gak perlu banyak-banyak bahasa cuma
intinya.
: Ya, ya sudah, makasih ya!
: Iya

Nama : Ramatia
No
: 10
A
B
A
B
A
B

A
B

A
B
A
B

A
B

: Namanya sapa?
: e….Ramatia
: Ramatia, apa yang kamu rasakan, apakah kamu senang dengan model
pembelajaran seperti itu?
: ehm…..senang
: Alasannya apa?
: Ya buat kelompok itu kan, kan ada pembagian untuk ngerjain barengbareng. Jadi kalo satu gak bisa, kita bisa diajari sama yang lain. Itu kan
disana kan kita belajar. Apa tu, masing-masing kelompok kan
bisa…….ooo…jadi lebih ngerti.
: Kesulitan apa yang kamu alami?
: Yang kemarin, kemarin tu ya itu kan kita gak ada forum besar cuma
kelompok kita aja. Pas kita bertanding, oh ya jawabnya beda. Jadinya
kan kita gak tahu kan jawabannya ini lho. Kelompok lain tu lebih dari
jawaban kita. Jadi o….aku harus jadi lebih apa tu? Bukan jawaban kita
aja yang benar tetapi yang lain juga bener.
: Berarti saling melengkapi gitu ya? Apakah kamu dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan kemarin?
: E…..bisa kok kemarin
: Apakah dengan model pembelajaran itu lebih membantu kamu dalam
belajar?
: Kemarin tu kalo aku ya, acara metodenya ya menarik. Aku jawab soal
e…kita tu belajar untuk berkelompok, habis tu cara yang dikasih
lembaran itu ya gak cuma kertas aja , juga ada gambar jadi mudah
belajar. Aku jadi lebih ngerti kalo cuma didengerin doang ya jadi bosen.
: Terus, apa keuntungan yang kamu peroleh?
: Keuntungannya tu jadi ya kan jadi mudah mempelajari, jadi lebih
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mengerti kan biasanya aku kan awalnya reproduksi , ya tapi alat kelamin
laki-laki juga aku jadi tahu cara apanya tu? menjaga kesehatannya tu
gimana.
: Ya, terimakasih atas waktu yang diberikan. Selamat pulang dan hati-hati
dijalan ya.

Nama : David Junior
No
: 14
A
B
A
B
A
B

A
B

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

: Namanya sapa?
: David Junior
: Apakah kamu merasakan senang dengan model pembelajaran seperti itu?
: Seneng
: Alasannya apa?
: Opo yo….bisa….opo yo…kalo ada, maksudnya, gimana ya! Lebih cepat
mengerti dengan cara waktu diskusi kelompok kan pembentukan
kelompok, nah, itu kan sistemnya tu kan untuk kelompokku kemarin
dibagi-bagi, nah kan banyak soal to, nah dibagi-bagi kamu nomor ini
kamu nomor ini kamu nomor ini. Kalo udah selesai diapain, saling
menjelaskan sampai semua ngerti. Yo wis jadi do ngerti.
: Kesulitan apa yang kamu alami?
: Kesulitan ya? Kadang kalo dicari udah cari di internet ma cari di buku
gak ada e. Kayak kemarin ada semua pake bahasa Inggris semua yang
aku dapat. La aku gak tahu bahasa Indonesianya kan pake bahasa
latinnya. Aku gak tahu cuma di buku ada gak lengkap, beda gambarnya.
Kebetulan kemarin dapat yang gambarnya sama persis tapi pake bahasa
latin.
: Apakah kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan
permasalahannya?
: Bisa tapi yang waktu kedua aku gak konsen
: Kenapa gak konsen?
: Gak tahu. Gak konsen aja waktu tentang kayak apa?menstruasi terus
kehamilan itu aku cuma dapat satu beda dari yang pertama dapat lima.
: Yadah gak apa-apa. Apakah dengan metode seperti itu dapat membantu
kamu dalam belajar dibandingkan dengan kegiatan belajar sehari-hari?
: Iya
: Kenapa?
: Ya cepat mengerti, saling menguntungkanlah, saling menguntungkan.
: Keuntungannya apa?
: Iya saling mengertilah. Itu kan sistemnya per kelompok berarti kan itu
dibagi-bagi berarti nanti kalo udah selesai dijelasin bersama. Jadi aku
ngerti temen-temen juga ngerti.
: Dah cuma itu?
: Iya
: Yadah, makasih ya!
: Iya sama-sama
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Penentuan Topik Data
Nama : Dyayu Christa
No
:5
No
1

2
3

4

5

Pertanyaan
Topik Data (Pokok Jawaban)
Apakah kamu merasa senang a) Merasa senang karena bisa bersamadengan model pembelajaran
sama dengan teman-teman.
seperti itu? Alasannya apa?
b) Model pembelajaran tersebut terasa
mengasyikkan.
c) Dengan model pembelajaran tersebut,
merasa ada tantangannya.
Kesulitan apakah yang kamu a) Tidak tahu nama latinnya.
rasakan pada saat mengikuti b) Pada saat melakukan pertandingan,
pelajaran tersebut?
salah memberikan jawaban.
Dapatkah
kamu
menjawab a) Tidak
dapat
menjawab
soal
pertanyaan atau permasalahan
pertandingan pada hari pertama.
yang
dikemukakan
dalam b) Dapat menjawab pertanyaan pada saat
kegiatan pembelajaran tersebut?
tidak mendapat giliran untuk menjawab
baik Reader 1 maupun Penantang 1 dan
2.
Apakah model pembelajaran a) Model
pembelajaran
tersebut
dengan metode TGT lebih
membantu dalam belajar.
membantu kamu dalam belajar b) Siswa merasa harus ada usaha supaya
apabila dibandingkan dengan
tidak kalah dalam pertandingan.
cara yang biasa dilakukan sehari- c) Dengan masuk ke dalam kelompok,
hari? Alasannya apa?
terasa menyenangkan.
d) Adanya rasa berbagi dalam kelompok.
Apakah keuntungan yang kamu a) Tidak mudah lupa.
dapatkan
dengan
model b) Dapat berinteraksi dengan temanpembelajaran seperti itu?
teman.

Nama : Daniel Mahendra
No
:7
No
1

2
3

Pertanyaan
Topik Data (Pokok Jawaban)
Apakah kamu merasa senang a) Merasa senang
dengan model pembelajaran b) Merasakan keseruan dalam model
seperti itu? Alasannya apa?
pembelajaran tersebut.
c) Model pembelajaran tersebut dapat
memberikan kemudahan dalam belajar
sehingga mudah masuk ke dalam
pikiran.
Kesulitan apakah yang kamu
Tidak ada kesulitan
rasakan pada saat mengikuti
pelajaran tersebut?
Dapatkah
kamu
menjawab
Dapat menjawab pertanyaan atau
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5

pertanyaan atau permasalahan
permasalahan yang dikemukakan
yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran a) Metode tersebut dapat membantu siswa
dengan metode TGT lebih
dalam belajar apabila dibandingkan
membantu kamu dalam belajar
dengan biasanya.
apabila dibandingkan dengan b) Karena hafalnya lebih mudah.
cara yang biasa dilakukan sehari- c) Karena lebih mudah dimengerti.
hari? Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang kamu
Lebih cepat memahami
dapatkan
dengan
model
pembelajaran seperti itu?

Nama : Dewi Ayu Lakshita N.
No
:8
No
1

Pertanyaan
Apakah kamu merasa senang
dengan model pembelajaran
seperti itu? Alasannya apa?

2

Kesulitan apakah yang kamu
rasakan pada saat mengikuti
pelajaran tersebut?
Dapatkah
kamu
menjawab
pertanyaan atau permasalahan
yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran
dengan metode TGT lebih
membantu kamu dalam belajar
apabila dibandingkan dengan
cara yang biasa dilakukan seharihari? Alasannya apa?

3

4

5

Apakah keuntungan yang kamu
dapatkan
dengan
model
pembelajaran seperti itu?

Topik Data (Pokok Jawaban)
a) Merasa senang
b) Belum pernah menggunakan metode
tersebut.
c) Hafalnya menjadi lebih mudah.
d) Menjadi lebih jelas karena adanya
diskusi dan pembahasan bersama.
a) Banyak istilah yang susah.
b) Banyak istilah yang tidak dapat
dimengerti.
Bisa,lumayan

a) Metode tersebut dapat membantu
siswa dalam belajar.
b) Dalam
mempelajari
reproduksi,
pikiran bisa cepat.
c) Mempelajari
reproduksi
dapat
dimengerti karena tidak banyak
catatan seperti materi yang lainnya.
a) Menjadi lebih cepat jelas.
b) Tidak membutuhkan banyak bahasa
(kata-kata) tetapi langsung masuk ke
dalam inti materi.
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Nama : Ramatia Ambar Wangi
No
: 10
No
1

2

3

4

5

Pertanyaan
Topik Data (Pokok Jawaban)
Apakah kamu merasa senang a) Merasa senang
dengan model pembelajaran b) Dalam kelompok, ada kerjasama untuk
seperti itu? Alasannya apa?
pembagian tugas dan saling membantu
satu sama lain.
c) Dapat belajar dalam forum besar.
d) Menjadi lebih mengerti.
Kesulitan apakah yang kamu a) Tidak ada pembahasan pada forum
rasakan pada saat mengikuti
besar sehingga pada saat bertanding
pelajaran tersebut?
terdapat jawaban yang berbeda.
b) Jawaban kelompok yang lain ternyata
saling melengkapi.
Dapatkah
kamu
menjawab
Bisa menjawab pertanyaan atau
pertanyaan atau permasalahan
permasalahan
yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran a) Metodenya menarik
dengan metode TGT lebih b) LKS yang diberikan ada gambarnya
membantu kamu dalam belajar
sehingga menjadi lebih mudah untuk
apabila dibandingkan dengan
belajar.
cara yang biasa dilakukan sehari- c) Menjadi lebih mudah mengerti karena
hari? Alasannya apa?
tidak
merasa
bosan
apabila
dibandingkan dengan metode belajar
yang hanya mendengarkan penjelasan
guru.
Apakah keuntungan yang kamu a) Mudah dalam mempelajari
dapatkan
dengan
model b) Lebih mudah untuk dimengerti
pembelajaran seperti itu?

Nama : David Junior
No
: 14
No
1

2

Pertanyaan
Topik Data (Pokok Jawaban)
Apakah kamu merasa senang a) Merasa senang
dengan model pembelajaran b) Dengan adanya diskusi kelompok
seperti itu? Alasannya apa?
menjadi lebih cepat mengerti.
c) Di dalam kelompok ada pembagian
pengerjaan soal dan saling menjelaskan
sehingga semua anggota mengerti.
Kesulitan apakah yang kamu a) Tidak dapat menemukan sumber baik
rasakan pada saat mengikuti
dari internet maupun buku.
pelajaran tersebut?
b) Buku yang digunakan sebenarnya ada
hanya kurang lengkap.
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4

5

Dapatkah
kamu
menjawab
pertanyaan atau permasalahan
yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran
dengan metode TGT lebih
membantu kamu dalam belajar
apabila dibandingkan dengan
cara yang biasa dilakukan seharihari? Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang kamu
dapatkan
dengan
model
pembelajaran seperti itu?

c) Ketika mendapatkan sumber yang sama
(gambar),
ternyata
menggunakan
bahasa latin sehingga tidak mengerti.
a) Bisa tetapi pada saat hari kedua kurang
konsen.
b) Pada hari kedua hanya mendapatkan 1
poin dalam pertandingan.
a) Iya, menjadi lebih cepat mengerti
b) Adanya rasa saling menguntungkan

Dengan adanya kelompok, bisa saling
berbagi dan menjelaskan sehingga semua
anggota mengerti

Penentuan Kategori Data
Nama : Dyayu Christa
No
:5
No
1

2
3

4

5

Pertanyaan
Kategori Data
Apakah kamu merasa senang Model pembelajaran tersebut terasa
dengan model pembelajaran menyenangkan dan mengasyikkan karena
seperti itu? Alasannya apa?
ada tantangannya bisa bertanding bersama
teman-teman.
Kesulitan apakah yang kamu Kesulitan yang dialami adalah tidak tahu
rasakan pada saat mengikuti nama latin serta memberikan jawaban yang
pelajaran tersebut?
salah pada saat melakukan pertandingan.
Dapatkah
kamu
menjawab Pada hari pertama tidak dapat menjawab
pertanyaan atau permasalahan soal pertandingan sedangkan pada saat bisa
yang
dikemukakan
dalam menjawab pertanyaan justru bukan saat
kegiatan pembelajaran tersebut? menjadi Reader 1 maupun Penantang.
Apakah model pembelajaran Model pembelajaran tersebut membantu
dengan metode TGT lebih dalam belajar karena dengan adanya
membantu kamu dalam belajar kelompok dapat berbagi sehingga terasa
apabila dibandingkan dengan menyenangkan.
cara yang biasa dilakukan seharihari? Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang kamu Keuntungan yang diperoleh adalah tidak
dapatkan
dengan
model mudah lupa dan dapat berinteraksi dengan
pembelajaran seperti itu?
teman-teman.
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Nama : Daniel Mahendra
No
:7
No
1

2
3

4

5

Pertanyaan
Kategori Data
Apakah kamu merasa senang Model pembelajaran tersebut terasa
dengan model pembelajaran menyenangkan karena selain terasa seru
seperti itu? Alasannya apa?
juga dapat memberikan kemudahan dalam
belajar sehingga mudah masuk ke dalam
pikiran.
Kesulitan apakah yang kamu
Tidak ada kesulitan
rasakan pada saat mengikuti
pelajaran tersebut?
Dapatkah
kamu
menjawab
Dapat menjawab pertanyaan atau
pertanyaan atau permasalahan
permasalahan yang dikemukakan
yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran Metode tersebut dapat membantu siswa
dengan metode TGT lebih dalam belajar apabila dibandingkan dengan
membantu kamu dalam belajar biasanya karena hafalnya lebih mudah dan
apabila dibandingkan dengan lebih mudah dimengerti.
cara yang biasa dilakukan seharihari? Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang kamu
Lebih cepat memahami
dapatkan
dengan
model
pembelajaran seperti itu?

Nama : Dewi Ayu Lakshita N.
No
:8
No
1

2
3

4

Pertanyaan
Kategori Data
Apakah kamu merasa senang Model pembelajaran tersebut terasa
dengan model pembelajaran menyenangkan karena belum pernah
seperti itu? Alasannya apa?
menggunakan metode tersebut, lebih
mudah menghafal dan menjadi lebih jelas.
Kesulitan apakah yang kamu Banyak istilah yang susah dan tidak dapat
rasakan pada saat mengikuti dimengerti.
pelajaran tersebut?
Dapatkah
kamu
menjawab
Bisa,lumayan
pertanyaan atau permasalahan
yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran Metode tersebut dapat membantu siswa
dengan metode TGT lebih dalam belajar.
membantu kamu dalam belajar
apabila dibandingkan dengan
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cara yang biasa dilakukan seharihari? Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang kamu Keuntungan yang diperoleh adalah menjadi
dapatkan
dengan
model lebih cepat jelas dan langsung masuk ke
pembelajaran seperti itu?
dalam inti materi.

Nama : Ramatia Ambar Wangi
No
: 10
No
1

2

3

4

5

Pertanyaan
Kategori Data
Apakah kamu merasa senang Merasakan senang karena dapat belajar
dengan model pembelajaran dalam forum besar dan ada kerjasama
seperti itu? Alasannya apa?
dalam kelompok sehingga menjadi lebih
mengerti.
Kesulitan apakah yang kamu Tidak ada pembahasan pada forum besar
rasakan pada saat mengikuti sehingga pada saat bertanding terdapat
pelajaran tersebut?
jawaban yang berbeda tetapi saling
melengkapi.
Dapatkah
kamu
menjawab
Bisa menjawab pertanyaan atau
pertanyaan atau permasalahan
permasalahan
yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran Metodenya
terasa
menarik
karena
dengan metode TGT lebih didukung dengan LKS sehingga menjadi
membantu kamu dalam belajar lebih mudah mengerti.
apabila dibandingkan dengan
cara yang biasa dilakukan seharihari? Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang kamu Keuntungan yang diperoleh adalah mudah
dapatkan
dengan
model dalam mempelajari dan dimengerti.
pembelajaran seperti itu?

Nama : David Junior
No
: 14
No
1

2
3

Pertanyaan
Kategori Data
Apakah kamu merasa senang Model pembelajaran tersebut terasa
dengan model pembelajaran menyenangkan karena adanya diskusi
seperti itu? Alasannya apa?
kelompok sehingga menjadi lebih cepat
mengerti.
Kesulitan apakah yang kamu Kesulitan yang dialami adalah kurang
rasakan pada saat mengikuti lengkapnya buku yang digunakan dan
pelajaran tersebut?
bahasa latin tidak dapat dimengerti.
Dapatkah
kamu
menjawab Bisa menjawab tetapi pada hari kedua
pertanyaan atau permasalahan kurang
konsen
sehingga
hanya
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yang
dikemukakan
dalam
kegiatan pembelajaran tersebut?
Apakah model pembelajaran
dengan metode TGT lebih
membantu kamu dalam belajar
apabila dibandingkan dengan
cara yang biasa dilakukan seharihari? Alasannya apa?
Apakah keuntungan yang kamu
dapatkan
dengan
model
pembelajaran seperti itu?

mendapatkan 1 poin dalam pertandingan.
Model pembelajaran dengan metode TGT
dapat membantu dalam belajar karena
menjadi lebih cepat mengerti dan saling
menguntungkan.
Dengan adanya kelompok, bisa saling
berbagi dan menjelaskan sehingga semua
anggota mengerti.

Penarikan Kesimpulan
Nama : Dyayu Christa
No
:5
Model pembelajaran TGT terasa menyenangkan dan mengasyikkan karena
ada tantangan untuk bertanding bersama teman-teman. Meskipun mengalami
kesulitan dalam bahasa latin sehingga memberikan jawaban yang salah pada saat
melakukan pertandingan tetapi model pembelajaran tersebut dapat membantu
dalam proses belajar karena dapat berinteraksi dengan teman-teman dalam
kelompok sehingga dapat saling berbagi satu sama lain. Dengan demikian, materi
yang dipelajari tidak mudah lupa atau mudah untuk diingat.
Nama : Daniel Mahendra
No
:7
Model pembelajaran TGT terasa menyenangkan karena adanya keseruan
dalam proses belajar yaitu adanya pertandingan kelompok. Dalam mengikuti
pembelajaran dengan metode tersebut, Daniel tidak mengalami kesulitan.
Narasumber
dapat menjawab pertanyaan ataupun permasalahan yang
dikemukakan. Menurutnya, metode tersebut dapat membantunya dalam belajar
apabila dibandingkan dengan kegiatan belajar sehari-hari. Selain itu, dengan
metode tersebut, narasumber merasa lebih mudah menghafal, mengerti dan
memahami materi yang disampaikan.
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Nama : Dewi Ayu Lakshita N.
No
:8
Model pembelajaran TGT terasa menyenangkan bagi narasumber.
Meskipun banyak istilah yang susah dan tidak dapat dimengerti, tetapi
narasumber dapat menjawab pertanyaan maupun permasalahan yang
dikemukakan. Metode tersebut dapat membantunya dalam belajar karena selama
ini dia belum pernah belajar dengan menggunakan metode seperti itu.
Menurutnya, belajar dengan metode tersebut memberikan kemudahan untuk
menghafal dan menjadi lebih jelas karena pembelajaran yang dilaksanakan
langsung masuk ke dalam inti materi atau dengan kata lain tidak ada basa-basi
dalam penyampaian materi.
Nama : Ramatia Ambar Wangi
No
: 10
Model pembelajaran TGT terasa menyenangkan karena adanya kerjasama
dalam kelompok sehingga semua anggota kelompok menjadi lebih mengerti.
Narasumber mengalami kesulitan karena tidak ada pembahasan dalam forum
besar sehingga muncul jawaban yang berbeda pada saat pertandingan. Tetapi
narasumber merasa bahwa semua teman dalam tim pertandingan saling
melengkapi sehingga narasumber dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan
dengan baik. LKS yang digunakan dalam pembelajaran sangat mendukung proses
pembelajaran karena dengan adanya gambar, materi menjadi lebih mudah
dimengerti dan dipelajari.
Nama : David Junior
No
: 14
Model pembelajaran TGT terasa menyenangkan karena dengan adanya
diskusi kelompok, materi menjadi lebih cepat dimengerti. Meskipun narasumber
mengalami kesulitan karena buku yang digunakan kurang lengkap dan bahasa
latin yang tidak dapat dimengerti bahkan pada saat hari kedua narasumber kurang
konsen dalam mengikuti pelajaran, tetapi dengan adanya kelompok yang saling
berbagi dan menjelaskan membuat semua anggota kelompok menjadi mengerti.
Narasumber juga dapat menjawab pertanyaan dan permasalahan yang
dikemukakan. Menurutnya, model pembelajaran tersebut dapat membantunya
dalam belajar karena menjadi lebih cepat mengerti dan saling menguntungkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
186

Lampiran 23
SURAT IJIN PENELITIAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

