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ABSTRAK
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP SANTO
ALOYSIUS TURI SLEMAN TAHUN AJARAN 2012/2013 PADA BAHASAN
SISTEM GERAK MELALUI MODEL COOPERATIVE-LEARNING TIPE
THINK-PAIR-SHARE
Christoporus Meinam Cahyandalu
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi
belajar siswa dengan menggunakan model cooperative learning tipe Think-PairShare (TPS) pada bahasan sistem gerak.
Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VIII B di SMP Santo Aloysius Turi,
tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana pada
setiap siklus memiliki empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi,
hasil pre-test dan hasil post-test tiap siklus, serta wawancara siswa. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah analisis deskriptif dan
analisis komparatif.
Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terjadi
peningkatan prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan rata-rata
nilai aspek kognitif siswa, yaitu dari 45,13 menjadi 77,42 pada rata-rata nilai post-test
siklus I, dan naik menjadi 87,41 pada rata-rata nilai post-test siklus II. Interpretasi
prestasi belajar siswa aspek afektif dan psikomotor mengalami peningkatan. Hal ini
ditunjukkan dengan pencapaian prestasi aspek afektif siswa dari siklus I dimana
61,29 % siswa masuk dalam kategori tinggi dan 38,71 % siswa masuk dalam kategori
sedang menjadi 100 % siswa masuk dalam kategori tinggi pada siklus II. Sedangkan
pencapaian prestasi aspek psikomotor siklus I yaitu 74,19 % siswa masuk dalam
kategori tinggi dan 25,81 % siswa masuk dalam kategori sedang menjadi 100 %
siswa masuk dalam kategori tinggi pada siklus II. Berdasarkan hal tersebut maka ada
peningkatan prestasi belajar siswa sesudah mengikuti proses pembelajaran model
cooperative learning tipe Think-Pair-Share.

Kata Kunci : (1) Prestasi Belajar, (2) Cooperative-Learning Tipe Think-Pair-Share,
(3) Sistem Gerak
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ABSTRACT
IMPROVING STUDENT’S ACHIEVEMENT OF LEARNING ON THE
SECOND GRADE OF ST. ALOYSIUS TURI SLEMAN JUNIOR HIGH
SCHOOL ACADEMIC YEAR 2012/2013 IN MOTION SYSTEM SUBJECT
THROUGH COOPERATIVE-LEARNING MODEL TYPE THINK-PAIRSHARE

Christoporus Meinam Cahyandalu
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2012
The purpose of this research is to know the improvement of student’s studying
performance through cooperative learning model with Think-Pair-Share (TPS) type in
motion system subject.
The research was done at students of VIII B in St. Aloysius Turi Junior High
School in academic year 2012/2013. This research was carried out in two cycles
which in every cycle have four stages, namely planning, action, observation and
reflection. Data collection were done using observation sheet, pre-test and post-test
results in every cycle, and interview with the students. The data which obtained were
analyzed by using descriptive and comparative analysis.
Result of the research has showed an improvement in student’s learning
performance. It was shown by an increase in the average value of the cognitive aspect
of students from 45.13 to 77.42 on the average value of post-test in first cycle and
ascending to the point of 87.41 on the average value of post-test grade in second
cycle. Interpretation of student’s studying performance in affective and psychomotor
aspects was increased. This was shown with achievement of student’s affective aspect
in first cycle which 61.29% of students were in high category and 38.71% of students
included in middle category become 100% of students were in high category in the
second cycle. Whereas achievement of psychomotor aspects in first cycle was
74.19% of students were in high category and 25.81% of students were in middle
category become 100% of students included in high category in the second cycle.
Based on those data, there was an increase in students studying performance after
following cooperative-learning model type Think-Pair-Share in motion system
subject.

Keywords : (1) Achievement of Learning, (2) Cooperative-Learning Model Type
Think-Pair-Share, (3) Motion System
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh insan
manusia dalam meningkatkan atau mengembangkan kualitas diri manusia itu
sendiri. Di sekolah, pendidikan digolongkan ke dalam berbagai mata
pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran Biologi. Mata pelajaran Biologi
sendiri merupakan mata pelajaran yang membahas tentang ilmu kehidupan
dan interaksi makhluk hidup dengan lingkunannya. Barbagai sistem
kehidupan pun dipelajari dalam mata pelajaran Biologi, salah satunya adalah
sistem gerak.
Pokok bahasan sistem gerak dipandang cukup rumit untuk dipahami
oleh siswa kelas VIII SMP Santo Aloysius Turi Sleman. Hal ini dapat dilihat
dari rendahnya pencapaian nilai ketuntasan minimal siswa.

Kriteria

ketuntasan minimal pada mata pelajaran Biologi di SMP Santo Aloysius
adalah 75. Pada siswa kelas VIII sering ditemukan siswa yang belum
memahami materi sistem gerak terutama pada bahasan tulang dan persendian.
Rendahnya pemahaman siswa juga terlihat pada tingkat pencapaian nilai
ketuntasan minimal siswa pada bahasan sistem gerak yaitu 4% dari seluruh
siswa yang mencapai nilai 75. Rendahnya pencapaian nilai ketuntasan
minimal ini diduga disebabkan oleh : (1) penggunaan metode pembelajaran

1
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yang kurang tepat oleh guru, karena selama ini metode pembelajaran yang
digunakan oleh guru Biologi di SMP Santo Aloysius Turi adalah ceramah.
Menurut Slameto (2003) selama ini metode yang digunakan dalam
pembelajaran biologi adalah ceramah. Metode ceramah masih menjadi pilihan
dalam penyampaian materi, sehingga siswa cenderung bosan, dan kurang
bersemangat untuk belajar. Hal ini akan membuat hasil belajar siswa akan
menurun. (2) siswa kurang memperhatikan saat proses pembelajaran Biologi
berlangsung, dan (3) rasa malu atau rendahnya kemauan dalam diri siswa
untuk bertanya kepada guru.
Salah satu langkah yang dapat dipilih dalam mengatasi masalah tersebut
adalah mengubah model pembelajaran yang dipandang lebih efektif dalam
penyampaian

materi

pembelajaran

model

sistem

gerak.

Cooperative

Model
Learning

yang
tipe

dimaksud

adalah

Think-Pair-Share.

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang memberi
kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang
memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda, dalam kelompok ini setiap
anggota kelompok bekerja sama dalam memahami suatu bahan pelajaran.
Dalam proses pembelajaran Biologi, tidak harus guru yang menjelaskan
materi secara panjang lebar kepada siswa, namun dapat juga antar siswa
saling mengajar dan menjelaskan. Peran guru dalam model pembelajaran ini
adalah sebagai fasilitator ataupun pendamping.
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Pembelajaran kooperatif dengan tipe Think-Pair-Share terdiri dari tiga
tahap kegiatan. Tahap yang pertama adalah berpikir (think). Pada tahap ini
guru mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pelajaran dan siswa berpikir
sendiri mengenai jawaban tersebut. Waktu berpikir ditentukan oleh guru.
Pada tahap selanjutnya siswa berpasangan (pair) dengan temannya dan
mendiskusikan mengenai jawaban masing-masing. Sedangkan pada tahap
terakhir, siswa berbagi (share) yaitu guru meminta pasangan-pasangan
tersebut untuk berbagi atau dengan kata lain mempresentasikan hasil diskusi
mengenai permasalahan yang mereka pecahkan atau mereka diskusikan pada
siswa satu kelas. Dengan berdiskusi dan berpikir sendiri dengan teman,
diharapkan siswa lebih bisa memahami konsep, menambah pengetahuan,
tidak merasa malu untuk menanyakan hal yang belum dipahami, menemukan
kemungkinan solusi dari permasalahan serta meningkatkan rasa percaya diri
dalam berbicara di depan umum.
B. Rumusan Masalah
Apakah penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning tipe
Think-Pair-Share dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok
bahasan Sistem Gerak Kelas VIII SMP Santo Aloysius Turi Sleman Tahun
Ajaran 2012/2013?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas ruang lingkupnya,
maka dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :
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1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP Santo Aloysius
Turi Sleman Tahun Ajaran 2012/2013.
2. Objek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah model Cooperative Learning tipe Think
Pair Share.
3. Parameter
Parameter yang digunakan adalah prestasi belajar Biologi siswa
kelas VIII B SMP Santo Aloysius Turi Sleman Tahun Ajaran 2012/2013
yang ditunjukkan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
Pencapaian prestasi aspek kognitif ditunjukan dengan hasil tes,
pencapaian prestasi aspek afektif ditunjukkan dengan hasil observasi dan
hasil wawancara sedangkan pencapaian prestasi aspek psikomotor
ditunjukkan dengan hasil observasi.
4. Materi Pokok
Materi

yang

akan

diajarkan

masuk

ke

dalam

KD

1.3

Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan
kesehatan. Secara spesifik, peneliti membatasi materi pada sub bab tulang
dan persendian.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi
belajar biologi siswa dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe
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TPS (Think Pair Share) pada Siswa Kelas VIII B SMP Santo Aloysius Turi
Sleman Tahun Ajaran 2012/2013.
E. Manfaat Penelitian
1.

Bagi Siswa
Siswa dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar
sehingga dapat menuangkan ide dan gagasan mereka sendiri, serta
meningkatkan hasil belajar mereka.

2.

Bagi Guru
Guru dapat memperoleh suatu variasi strategi pembelajaran yang lebih
efektif dalam pembelajaran.

3.

Bagi Sekolah
Dengan adanya strategi pembelajaran yang baik akan membantu
perbaikan proses pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran
biologi dan mewujudkan siswa yang cerdas dan berprestasi.

4.

Bagi Peneliti
Peneliti memperoleh jawaban atas permasalah yang ditemukan di sekolah
tersebut.

F. Hipotesis
Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Sistem Gerak
Kelas VIII SMP Santo Aloysius Turi Sleman Tahun Ajaran 2012/2013.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar
Dalam kehidupan ini, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan belajar
dalam rangka pengembangan dirinya melalui pengalaman-pengalaman baru
dalam kehidupan. Proses belajar dinilai sebagai proses yang terjadi dalam
kehidupan manusia yang ditandai dengan perubahan tingkah laku pada
individu tersebut.
Crow dan Crow (Suyono dan Hariyanto, 2011: 12) berpendapat bahwa
belajar merupakan keadaan saat seseorang memperoleh kebiasaan-kebiasaan,
pengetahuan dan sikap yang baru. Di dalam buku yang sama, Marquis dan
Hilgard juga menyatakan bahwa belajar merupakan proses pencarian ilmu
yang dilakukan oleh seseorang melalui latihan dan pembelajaran sehingga
terjadi perubahan.
Hintzman (Muhibbin, 2003: 65) menyatakan bahwa belajar merupakan
perubahan dalam diri suatu organisme, baik manusia maupun hewan, yang
disebabkan oleh pengalaman yang mempengaruhi tingkah laku organisme
tersebut.
Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme
berubah perilakunya, sebagai akibat dari didapatkannya pengalaman (Ratna,
2011: 2).

6
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Dengan berpegang pada teori tersebut, maka kegiatan belajar yang telah
dilaksanakan oleh seseorang ditunjukkan dengan terjadinya perubahan pada
diri orang tersebut. Terjadinya perubahan tingkah laku tersebut dapat terjadi
karena adanya interaksi antar individu, atau antara individu dengan
lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu dalam kegiatan belajar sesorang akan
membutuhkan orang lain atau sesuatu yang lain yang ada di lingkungannya.
Hal ini dapat kita lihat dalam kegiatan belajar di sekolah, saat siswa
melakukan kegiatan belajar dengan dibimbing oleh guru.
B. Prestasi Belajar
Menurut Erman S. (Taniredja, 2010: 106) hasil belajar mencakup aspek
yang berkenaan dengan perubahan dan kemampuan yang telah dimiliki oleh
siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan yang
dimaksud dapat berupa komunikasi, interaksi, kreativitas, dan sebagainya.
Prestasi belajar merupakan sebagian dari perubahan kemampuan, yang
berkenaan dengan hasil tes yang mencerminkan kemampuan siswa dalam
menguasai materi pelajaran.
Gagne (Taniredja, 2010: 106) menyatakan bahwa kemampuan siswa
digolongkan dalam hal informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan
kegiatan kognitif, kemampuan motorik dan sikap. Kemampuan-kemampuan
tersebut merupakan kemampuan yang muncul dari dalam diri siswa yang
harus dinyatakan dalam suatu prestasi. Hal ini ditegaskan oleh Winkel (1996 :
482) bahwa prestasi belajar yang diberikan oleh siswa berdasarkan
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kemampuan internal yang diperolehnya sesuai dengan tujuan instruksional
menampakkan hasil belajar. Di dalam buku yang sama, Winkel menyatakan
pula bahwa pada akhir suatu proses pembelajaran guru akan menuntut suatu
prestasi, sebagai bukti nyata bahwa hasil yang dituju telah dicapai, yang
kemudian dievaluasi dengan memberikan umpan balik kepada siswa. Evaluasi
juga dilaksanakan beberapa waktu kemudian misalnya ulangan atau ujian yang
mencakup sejumlah hasil belajar yang telah diperoleh siswa.
Menurut Slameto (2003) dan Dimyati dan Mujiono (1999 : 236-254)
secara garis besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor-faktor yang menyangkut seluruh
pribadi termasuk kondisi fisik maupun psikis. Faktor internal atau disebut
juga faktor instrinsik, meliputi kondisi fisiologi dan kondisi psikologis
yang mencakup minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan lain-lain.
a. Kondisi Fisiologis Secara Umum
Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan belajar seseorang. Orang yang ada dalam keadaan segar
jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang ada dalam
keadaan

lelah.

Anak-anak

yang

kekurangan

gizi

ternyata

kemampuannya berada dibawah anak-anak yang tidak kekurangan
gizi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9

b. Kondisi Psikologis
Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal
yang utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. Meski
faktor luar mendukung, tetapi jika faktor psikologis tidak mendukung
maka faktor luar itu akan kurang signifikan. Oleh karena itu minat,
kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif
adalah faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil
belajar mahasiswa.
c. Kondisi Panca Indera
Selain kondisi fisiologis secara umum dan kondisi psikologis faktor
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar seseorang adalah kondisi
panca indera terutama penglihatan dan pendengaran. Sebagian besar
yang dipelajari manusia dipelajari menggunakan penglihatan dan
pendengaran. Orang belajar dengan membaca, melihat contoh atau
model,

melakukan

observasi,

mengamati

hasil

eksperimen,

mendengarkan keterangan guru dan orang lain, mendengarkan
ceramah, dan lain sebagainya.
d. Intelegensi/Kecerdasan
Intelegensi adalah suatu kemampuan umum dari seseorang untuk
belajar dan memecahkan suatu permasalahan. Jika intelegensi
seseorang rendah bagaimanapun usaha yang dilakukan dalam kegiatan
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belajar, jika tidak ada bantuan orang tua atau pendidik usaha belajar
yang dilakukan tidak akan berhasil.
e. Bakat
Bakat merupakan kemampuan yang menonjol disuatu bidang tertentu.
Bakat adalah suatu yang dibentuk dalam kurun waktu, sejumlah lahan
dan merupakan perpaduan taraf intelegensi. Pada umumnya komponen
intelegensi tertentu dipengaruhi oleh pendidikan dalam kelas, sekolah,
dan minat subyek itu sendiri. Bakat yang dimiliki seseorang akan tetap
tersembunyi bahkan lama-kelamaan akan menghilang apabila tidak
mendapat kesempatan untuk berkembang
f. Motivasi
Motivasi memegang peranan penting dalam memberikan gairah,
semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga seseorang yang
mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk
melaksanakan kegiatan belajar. Kuat lemahnya motivasi belajar
seseorang turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu
motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam
diri (motivasi intrinsik) dengan cara senantiasa memikirkan masa
depan yang penuh tantangan dan harus untuk mencapai cita-cita
dengan belajar. Bila seseorang kurang memiliki motivasi instrinsik
diperlukan dorongan dari luar yaitu motivasi ekstrinsik agar
termotivasi untuk belajar
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2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar
diri individu yang bersangkutan. Faktor ini sering disebut dengan faktor
ekstrinsik yang meliputi segala sesuatu yang berasal dari luar diri individu
yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya baik itu di lingkungan sosial
maupun lingkungan lain.
a. Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu
lingkungan alami dan lingkungan sosial.
1) Lingkungan Alami
Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembaban udara
berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Belajar pada
keadaan udara yang segar akan lebih baik hasilnya daripada belajar
pada suhu udara yang lebih panas dan pengap.
2) Lingkungan Sosial
Lingkungan

sosial,

baik

yang

berwujud

manusia

dan

representasinya (wakilnya), walaupun yang berwujud hal yang lain
langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Seseorang
yang sedang belajar memecahkan soal akan terganggu bila ada
orang lain yang mondar-mandir di dekatnya atau keluar masuk
kamar. Representasi manusia misalnya memotret, tulisan, dan
rekaman suara juga berpengaruh terhadap hasil belajar
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b. Faktor Instrumental
Faktor-faktor instrumental adalah hal-hal yang dirancang dan
digunakan sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor
ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan
pembelajaran yang telah dirancang. Faktor-faktor ini dapat berupa :
1) perangkat

keras/hardware

dapat

berupa

gedung

sekolah,

perlengkapan belajar, alat praktikum, dan lain-lain;
2) perangkat lunak/software dapat berupa kurikulum, program
pembelajaran, dan prdoman pembelajaran lainnya.
Dari pendapat yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
prestasi belajar adalah penguasaan kemampuan yang telah dimiliki siswa pada
ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Penguasaan kemampuan meliputi

informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif,
kemampuan psikomotorik, dan sikap yang dikembangkan oleh mata pelajaran,
ditunjukkan dengan hasil tes yang diberikan guru.
C. Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode
pembelajaran yang mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok
kecil, kemudian siswa saling membantu dan bekerja sama dalam mempelajari
suatu materi pembelajaran. Dalam kelompok ini siswa diharapkan dapat saling
berdiskusi dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka
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miliki dan menutup kesenjangan pemahaman dari masing-masing siswa
anggota kelompok.
Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua
jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru
atau diarahkan oleh guru (Suprijono 2009: 54). Peran guru dalam
pembelajaran kooperatif adalah mengarahkan pembelajaran, menetapkan
tugas-tugas dan pertanyaan untuk siswa serta menyediakan bahan-bahan dan
informasi yang dirancang untuk membantu siswa dalam penyelesaian masalah
yang dimaksud.
Dalam format pembelajaran kooperatif, setelah guru menyampaikan
materi pelajaran, para siswa tergabung dalam kelompok-kelompok kecil untuk
berdiskusi dan menyelesaikan soal latihan, kemudian menyerahkan hasil kerja
kelompok kepada guru. Selanjutnya guru memimpin diskusi tentang pekerjaan
kelompok tersebut yang membutuhkan penjelasan atau klarifikasi.
Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompokkelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi
heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling
membantu (Trianto, 2009 : 56). Untuk menjamin heterogenitas keanggotaan
kelompok, guru bertugas membagi kelompok. Jika para siswa yang
mempunyai kemampuan yang berbeda dimasukkan dalam satu kelompok,
maka dapat memberikan keuntungan bagi siswa yang berkemampuan rendah
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dan sedang, sedangkan siswa yang pandai akan dapat menstransfer ilmu yang
dimilikinya.
Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar
kelompok.

Ada

unsur-unsur

dasar

pembelajaran

kooperatif

yang

membedakannya dengan pembelajaran biasa. Roger dan David Johnson (Lie,
2010: 31 – 37) mengatakan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal,
terdapat lima unsur model pembelajaran yang harus diterapkan yaitu:
1. saling ketergantungan positif, dalam hal ini untuk tercapainya sebuah
keberhasilan dalam kelompok tersebut, maka guru sebagai pengajar
diharapkan dapat memberikan tugas sedemikian rupa sehingga setiap
anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing,
tetapi juga tetap bekerja sama dan saling membutuhkan dalam usaha
tercapainya kesuksesan bersama;
2. tanggung jawab perseorangan, merupakan akibat langsung dari unsur yang
pertama. Dalam pembelajaran kooperatif setiap anggota kelompok akan
merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik sebagai
sumbangsih mereka sebagai anggota kelompok. Guru perlu menyusun
tugas sedemikian rupa demi timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri
tiap-tiap anggota kelompok;
3. tatap muka, yakni setiap kelompok harus mendapatkan kesempatan untuk
bertatap muka dan berdiskusi satu sama lain. Hal ini akan memberikan
waktu

bagi

anggota

kelompok

untuk

membentuk

sinergi

yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

menguntungkan tiap anggota kelompok. Inti dari sinergi tersebut adalah
menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan
masing-masing;
4. komunikasi antar anggota. Dengan adanya unsur ini para siswa akan
dibekali

dengan

kemampuan

berkomunikasi

dengan

sesamanya.

Keberhasilan suatu kelompok ditentukan juga oleh kesediaan para anggota
untuk saling mendengarkan dan kemampuan untuk mengutarakan
pendapat mereka;
5. evaluasi proses kelompok, yakni diberikannya waktu kusus kepada
kelompok siswa untuk mengevaluasi proses kerja mereka dan hasil kerja
sama mereka, agar selanjutnya dapat bekerja sama dengan lebih efektif.
Terdapat berbagai alasan mengapa pembelajaran kooperatif menjadi
salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan
pembelajaran. Salah satunya adalah hasil dari berbagai penelitian yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif terbukti efektif dalam
dalam peningkatan prestasi para siswa, alasan lainnya adalah pembelajaran
kooperatif dapat mengembangkan hubungan antar kelompok, penerimaan
terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, dan dapat
meningkatkan rasa harga diri. Selain itu alasan lainnya adalah tumbuhnya
kesadaran bahwa para siswa perlu belajar untuk berpikir, menyelesaikan
masalah, dan mengintegrasikan serta mengaplikasikan kemampuan dan
pengetahuan mereka (Slavin, 2005: 4 - 5).
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D. Pembelajaraan Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS)
Model pembelajaran Think-Pair-Share merupakan salah satu model
pembelajaran kooperatif sederhana. Teknik ini memberi kesempatan pada
siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.
Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa (Lie, 2002: 57).
Model pembelajaran ini memiliki tiga macam tahapan yang utama. Tiga
tahapan utama tersebut secara umum menurut Suprijono (2009: 91) yaitu :
1. Think
Pembelajaran diawali dengan mengajukan pertanyaan atau isu terkait
dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberikan
waktu bagi peserta didik untuk memikirkan jawabannya.
2. Pair
Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk membentuk
pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan tersebut diberikan kesempatan
untuk berdiskusi. Tujuan dari diskusi tersebut adalah memperdalam makna
dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui proses intersubjektif dengan
pasangannya.
3. Share
Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan kemudian
dibicarakan dengan pasangan lain seluruh kelas. Dalam kegiatan ini
diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada pengkontruksian
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pengetahuan secara integratif. Peserta didik dapat menemukan konsep dari
pengetahuan yang dipelajarinya.
Menurut Suryosubroto (Trianto, 2009: 133) manfaat Think-Pair-Share
adalah:

1) para siswa memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya
dan untuk saling mendengarkan satu sama lain;

2) ketika mereka terlibat dalam kegiatan Think-Pair-Share lebih banyak siswa
yang mengangkat tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam
pasangannya, selain itu siswa mungkin mengingat secara lebih seiring
penambahan waktu tunggu dan kualitas jawaban mungkin menjadi lebih
baik;

3) para guru juga mungkin mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir
ketika menggunakan Think-Pair-Share. Mereka dapat berkonsentrasi
mendengarkan jawaban siswa, mengamati reaksi siswa, dan mengajukan
pertanyaaan tingkat tinggi.
Penelitian terkait tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
Think-Pair-Share dalam peningkatan prestasi belajar Biologi siswa juga pernah
dilakukan. Berdasatkan penelitian Yustini Yusuf dan Mariani Natalia pada tahun
2005, di SMP Negeri 20 Pekanbaru Riau siswa kelas 7 menunjukkan bahwa

sebelum diberikan perlakuan, siswa yang tuntas belajar hanya 35,71% dari
total 42 siswa. Namun setelah diberikan perlakuan hasil dari UH I
menunjukan adanya peningkatan ketuntasan belajar menjadi 54,76%.
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Peningkatan ketuntasan belajar masih terlihat pada hasil UH II dimana siswa
yang tuntas belajar mencapai 76,19%.
E. Sistem Gerak
Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak baik
gerakan bagian tubuh saja ataupun gerakan seluruh tubuh yang berarti gerak
pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada tumbuhan gerak yang dilakukan
terbatas hanya pada gerak bagian tumbuhan itu seperti gerakan batang ke atas,
gerakan akar ke dalam tanah, dan gerakan bunga yang mekar. Secara
keseluruhan tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Berbeda dengan
tumbuhan, hewan dapat berpindah tempat, dan melakukan gerakan pada
bagian-bagian tubuhnya, (Suyitno dan Sukirman, 2007: 44).
Tulang
Tulang adalah materi keras dan kaku yang membentuk rangka dalam
pada banyak hewan vertebrata, (Saeful Karim, 2008: 20).
a) Tulang Penyusun Rangka Tubuh
Secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, tulang anggota
gerak.
b) Jenis-Jenis Tulang
Secara umum tulang dibedakan menjadi tulang keras dan tulang
rawan yang disebut juga kartilago. Tulang keras tersusun atas campuran
antara kalsium dan kolagen, sedangkan tulang rawan tersusun dari sel-sel
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tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contoh tulang keras yaitu
tulang tengkorak, tulang tangan dan tulang kaki. Contoh tulang rawan
yaitu tulang hidung dan tulang teinga.
c) Bentuk Tulang
Berdasarkan bentuknya tulang yang menyusun rangka tubuh dapat
dibedakan menjadi empat jenis, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang
pipih, dan tulang tak beraturan.
Persendian
Hubungan antar tulang disebut sendi atau artikulasi. Pada sistem gerak
manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya
gerak. Menurut sifat gerakannya persendian dapat dibedakan menjadi 3
macam yaitu sendi mati, sendi kaku dan sendi gerak.
Berdasarkan bentuknya persendian yang memungkinkan terjadinya
gerakan dibagi menjadi 5 bentuk yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi geser,
dan sendi pelana.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas, atau Classroom Action Research.
Penelitian tindakan kelas atau PTK, merupakan strategi pemecahan
masalah yang muncul dalam proses pembelajaran di kelas yang memanfaatkan
tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan
memecahkan masalah. Dalam prosesnya segala pihak yang terlibat saling
mendukung satu sama lain. (Taniredja, 2010: 15)
B. Setting penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Santo Aloysius Turi
Sleman Yogyakarta. Pemilihan tempat penelitian didasari alasan dimana
peneliti merupakan alumnus SMP Santo Aloysius Turi, dan penulis sering
dimintai bantuan untuk mengajar sementara di sekolah tersebut.
2. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP Santo
Aloysius Turi, Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun ajaran 2012-2013
dengan jumlah 31 siswa.
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3. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar siswa
pada bahasan sistem gerak.
C. Desain Penelitian
Rancangan Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti gunakan adalah
model yang telah dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robbin
McTaggart yang merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. Kemmis
dan McTaggart menyatukan dua komponen yaitu acting (tindakan) dan
observing (pengamatan) menjadi satu kesatuan (Taniredja, 2010: 24). Berikut
merupakan gambar sederhana dari model PTK yang dikembangkan oleh
Kemmis dan McTaggart.

Gambar 3.1. Model spiral menurut Kemmis dan Mc Taggart
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Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, mengingat terbatasnya
waktu dalam pelaksanaan penelitian ini. Pada tiap siklusnya terdiri atas 4
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan atau tindakan (acting), pengamatan
(observing), dan refleksi (reflecting).
1) Desain Penelitian Siklus I
a) Perencanaan
Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun silabus, RPP yang
diintegrasikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS,
lembar observasi, LKS, soal-aoal latihan dan soal pre-test dan posttest.
b) Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, peneliti bekerjasama dengan guru
melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada RPP yang telah
disusun. Rinciannya sebagai berikut :
a. melaksanakan presensi kehadiran siswa;
b. membagikan soal pretest kepada tiap siswa. Siswa mengerjakan
soal pre-test;
c. melaksanakan apersepsi;
d. menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dan
memberi gambaran umum kepada siswa;
e. membagikan LKS I kepada siswa;
f. siswa mengerjakan LKS 1 secara mandiri;
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g. mengelompokkan siswa kedalam kelompok kecil beranggotakan 4
orang, siswa memilih sendiri anggota kelompoknya;
h. tiap-tiap kelompok berdiskusi demi mendapatkan pemahaman dan
jawaban yang tepat;
i. tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok;
j. presentasi dilaksanakan bergiliran untuk tiap kelompok, dengan
nomor soal yang berbeda-beda;
k. kelompok siswa yang tidak sedang mempresentasikan hasil diskusi
kelompok, aktif dalam memperhatikan presentasi dan menanggapi
hasil presentasi temannya;
l. memberikan apresiasi kepada kelompok yang dinilai paling aktif
dalam forum presentasi;
m. membimbing siswa dalam merangkum kesimpulan dan refleksi;
n. memberikan soal post-test kepada tiap siswa;
o. memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah.
c) Pengamatan/Observasi
Dalam hal ini observer, mengamati proses pembelajaran yang
berlangsung. Pengamatan terhadap siswa dilakukan pada beberapa
aspek yang terkait dalam proses pembelajaran yang berlangsung,
yaitu:
a. perhatian siswa selama mengikuti proses pembelajaran;
b. antusiasme dan semangat siswa dalam mengerjakan tugas;
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c. kemampuan bekerjasama dengan siswa lain;
d. keberanian atau rasa percaya diri dalam berpresentasi;
e. kemauan untuk bertanya dalam menanggapi presentasi dari teman
sekelas.
d) Refleksi
Refleksi dilakukan dalam menganalisis dan menemukan
kelebihan

dan

kekurangan

proses

pembelajaran

yang

telah

dilaksanakan pada siklus pertama. Segala kekurangan yang ada
dijadikan pedoman dalam memperbaiki dan merancang proses
pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II.
2) Desain Penelitian Siklus II
a) Perencanaan
Pada proses perencanaan siklus II, dilakukan perbaikan pada halhal yang menjadi permasalahan pada siklus pertama. Perbaikan
diterapkan pada RPP yang digunakan pada siklus dua. Langkah yang
lain adalah penyusunan LKS ke 2, merancang soal-soal latihan, dan
merancang soal post-test.
b) Pelaksanaan
Pada tahap pelaksananan siklus II, peneliti bekerjasama dengan
guru melaksanakan proses pembelajaran yang mengacu pada RPP
yang merupakan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi
pada siklus I. Rinciannya sebagai berikut:
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a. melaksanakan presensi kehadiran siswa;
b. membahas pekerjaan rumah yang diberikan pada pertemuan
sebelumnya;
c. memberikan apersepsi;
d. memberikan motivasi pada siswa;
e. menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai;
f. menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dan
memberi gambaran umum kepada siswa;
g. membagikan LKS 2 kepada tiap siswa;
h. siswa mengerjakan LKS 2 secara mandiri;
i. membentuk kelompok-kelompok beranggotakan 4 orang, guru
menentukan pembagian kelompok;
j. tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk memperdalam makna atas
jawaban untuk tiap soal, sehingga diperoleh pemahaman;
p. wakil dari tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi
kelompok;
q. presentasi dilaksanakan bergiliran untuk tiap kelompok, dengan
nomor soal yang berbeda-beda;
r. kelompok siswa yang tidak sedang mempresentasikan hasil diskusi
kelompok, aktif dalam memperhatikan presentasi dan menanggapi
hasil presentasi temannya;
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s. memberikan apresiasi kepada kelompok yang dinilai paling aktif
dalam forum presentasi;
t. membimbing siswa merangkum kesimpulan dan refleksi;
k. memberikan soal post-test kepada tiap siswa;
l. memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, dan meminta siswa
mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan
selanjutnya.
c) Pengamatan
Dalam hal ini observer mengamati proses pembelajaran yang
berlangsung. Pengamatan terhadap siswa dilakukan pada beberapa
aspek yang terkait dalam proses pembelajaran yang berlangsung, yaitu:
a. perhatian siswa selama mengikuti proses pembelajaran;
b. antusiasme dan semangat siswa dalam mengerjakan tugas;
c. kemampuan bekerjasama dengan siswa lain;
d. keberanian atau rasa percaya diri dalam berpresentasi;
e. kemauan untuk bertanya dalam menanggapi presentasi dari
teman sekelas.
d) Refleksi
Refleksi

dilaksanakan

sebagai

evaluasi

atas

proses

pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat
kembali keurangan-kekurangan yang ada pada siklus II. Kemudian
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hasil evaluasi tersebut dijadikan pedoman untuk perbaikan pada siklus
selanjutnya hingga tercapainya indikator keberhasilan.
D. Variabel Penelitian
Penelitian tindakan kelas di SMP Santo Aloysius Turi Sleman terdiri
atas dua macam variabel, yaitu :
1) variabel terikat

: prestasi belajar siswa mencakup aspek kognitif,
afektif dan psikomotor;

2) variabel bebas

: penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe
Think-Pair-Share

E. Instrumen
Instrumen dalam penelitian ini yaitu instrumen pembelajaran dan
instrumen pengumpulan data.
1) Perangkat Pembelajaran
Instrumen pembelajaran yang dimaksud adalah instrumen yang
meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang peneliti susun
dengan mengacu pada pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share.
RPP yang peneliti susun juga dilengkapi dengan lembar kerja siswa
(LKS).
Silabus, RPP, dan LKS dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2
2) Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan
kelas ini adalah soal, lembar observasi, dan pedoman wawancara.
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1. Soal
Soal dalam hal ini adalah soal pre-test dan post-test. Soal pretest diberikan pada awal pembelajaran sebelum tindakan siklus 1.
Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal
siswa. Kemudian Soal post-test diberikan pada akhir tiap siklus, untuk
mengetahui perubahan dalam hal pemahaman yang dimiliki siswa
setelah kegiatan pembelajaran. Instrumen ini lebih mengukur tingkat
keberhasilan pembelajaran dari ranah kognitif.
Syarat Instrumen sehingga dapat dikatakan sebagai alat
pengukur yang baik adalah alat pengukur yang memiliki validitas,
reliabilitas, objektivitas, praktiebel (praktis atau mudah digunakan),
ekonomis atau tidak membuang uang, waktu dan tenaga (Suharsimi,
2007 : 57)
Uji validitas dari instrument yang digunakan dalam penelitian
ini adalah uji validitas isi yang menggunakan pendapat dari ahli
(judgement expert). Judgement expert yang dimaksud disini adalah
mengkonsultasi alat tes kepada orang yang berpengalaman dalam
penelitian ini sehingga tidak perlu lagi diujikan (Sudjana, 2009 : 1314). Orang berpengalaman yang dimaksud adalah guru dan dosen
pembimbing.
Kisi-kisi soal, soal tes dan panduan skoring dapat dilihat pada
lampiran 3
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2. Lembar Observasi
Lembar observasi dibuat oleh peneliti yang nantinya akan diisi
oleh observer saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Instrumen ini
disusun guna mengetahui penguasaan ranah afektif dan psikomotor.
Penguasaan ranah afektif meliputi :
a. antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran;
b. perhatian siswa pada guru dan sesama teman;
c. sikap percaya diri dalam penyampaian pendapat dan dalam
berpresentasi;
d. sikap menghargai pendapat atau masukan dari teman lain;
e. menerima kritik dan masukan dengan lapang dada;
f. kemampuan kerja sama siswa.
Penguasaan ranah psikomotor meliputi :
a. memeragakan gerakan berbagai macam sendi;
b. menggambar macam-macam tulang penyusun rangka tubuh
manusia;
c. mencocokan gambar berbagai macam tulang sesuai dengan
bentuknya;
d. siswa membuat ringkasan materi pembelajaran dari hasil
mengerjakan LKS dan hasil presentasi dari teman lain.
Lembar obervasi dapat dilihat pada lampiran 4
3. Pedoman wawancara
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Instrumen ini disusun dan digunakan oleh peneliti dalam rangka
evaluasi proses pembelajaran yang telah berjalan dan bagaimana
pendapat siswa atas pembelajaran yang telah dijalani. Pedoman
wawancara disusun guna memperkuat data yang didapat dari lembar
observasi, terutama ranah afektif. Pengambilan responden dilakukan
dengan mengambil 2 siswa dari tiap tingkatan pencapaian ketuntasan
belajar. Pencapaian ketuntasan belajar yang dimaksud adalah
golongan tinggi, sedang dan rendah.
Pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran 5
F. Analisis Data
Hasil belajar siswa dari proses pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam
penelitian ini mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.
Dilihat dari hal tersebut, maka jenis data yang di analisis berupa data
kuantitatif dan kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji
kebenaran hipotesis deskriptif.
a) Kognitif
Data kuantitatif berupa angka yang ditunjukkan pada hasil tes tertulis
sebagai hasil belajar siswa, masuk ke dalam ranah kognitif. Penilaian
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai =

∑

∑

100 %
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Untuk mengetahui persentase pencapaian KKM digunakan rumus
sebagai berikut :

% KKM =

∑

100 %

∑

Kemudian untuk mengetahui skor rata-rata kelas, digunakan rumus
sebagai berikut :

Skor rata-rata =

∑

∑

Seluruh data hasil belajar siswa yang masuk dalam ranah kognitif
merupakan data kuantitatif. Data ini diperoleh melalui pre-test dan posttest. Dari test tersebut akan diketahui skor yang menunjukkan prestasi
belajar siswa. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa,
digunakan analisis komparatif. Dalam prosesnya, proses analisis ini
membandingkan nilai rata-rata kelas dari nilai pre-test, nilai post-test
siklus I dan nilai post-test siklus II.
b) Afektif
Data yang digunakan dalam penilaian pada ranah afektif didapat
melalui hasil observasi aspek afektif dan wawancara. Data-data yang
didapat kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan segala
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penguasaan ranah afektif yang nampak dalam pelaksanaan proses
pembelajaran.
Skor yang didapat dari lembar observasi dianalisis, sehingga
didapatkan presentase skor hasil observasi aspek afektif dengan rumus
debagai berikut :

=

100 %

q = persentase skor hasil observasi aktivitas kelompok siswa
r = jumlah keseluruhan skor yang diperoleh kelompok
t = skor maksimal
Setelah didapatkan skor hasil observasi aspek afektif, maka dapat
diketahui tingkat penguasaan siswa pada ranah afektif. Kriteria hasil
penguasaan pada ranah afektif menurut Suharsimi (2007) dapat dilihat
dalam tabel berikut.
Tabel 3.1. Kriteria Hasil Presentase Skor Observasi Aspek Afektif
Siswa Terhadap Pembelajaran
Presentase Yang Diperoleh

Keterangan

66,68 ≤ q ≤ 100

Tinggi

33,34 ≤ q ≤ 66,67

Sedang

0 ≤ q ≤ 33,33

Rendah
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c) Psikomotor
Data yang digunakan dalam penilaian pada ranah psikomotor didapat
melalui hasil observasi aspek psikomotor. Skor yang didapat dari lembar
observasi dianalisis, sehingga didapatkan presentase skor hasil observasi
aspek psikomotor dengan rumus debagai berikut :

=

100 %

q = persentase skor hasil observasi aktivitas kelompok siswa
r = jumlah keseluruhan skor yang diperoleh kelompok
t = skor maksimal
Setelah didapatkan skor hasil observasi aspek psikomotor, maka dapat
diketahui tingkat penguasaan siswa pada ranah psikomotor. Kriteria hasil
penguasaan pada ranah psikomotor menurut Suharsimi (2007) dapat dilihat
dalam tabel berikut.
Tabel 3.2. Kriteria Hasil Presentase Skor Observasi Aspek
Psikomotorik Siswa Terhadap Pembelajaran
Presentase Yang Diperoleh

Keterangan

66,68 ≤ q ≤ 100

Tinggi

33,34 ≤ q ≤ 66,67

Sedang

0 ≤ q ≤ 33,33

Rendah
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G. Indikator Ketercapaian
Tabel 3.3. Indikator keberhasilan penelitian
Aspek

Kondisi awal

Siklus I

Siklus II

4%

75%

80%

46,48

75

80

Afektif

Belum terukur

75

80

Psikomotor

Belum terukur

75

80

Jumlah siswa yang
mencapai KKM
Rata-rata skor

H. Agenda penelitian
Agenda penelitian dapat dilihat pada lampiran 6
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian
Penelitian tindakan kelas (PTK) model cooperative learning tipe ThinkPair-Share (TPS) telah dilaksanakan di SMP Santo Aloysius Turi. Penelitian
ini dimulai dengan pemberian pre-test pada siswa kelas VIII B, pokok bahasan
sistem gerak sub bab tulang dan persendian pada tanggal 11 September 2012.
Hasil pre-test yang telah diberikan menunjukkan rata-rata skor siswa yaitu
45,13. Sedangkan presentase pencapaian KKM sebesar 3,23 %. Hal ini
menunjukkan rendahnya pencapaian prestasi belajar siswa dan perlu
dilaksanakan upaya untuk meningkatkannya.
Tabel 4.1. Hasil Pre-test Siswa kelas VIII B
Aspek

Pencapaian Prestasi

Rata-rata

45,13

% KKM

3,23

Nilai tertinggi

79

Nilai terendah

17

Daftar nilai pre-test siswa kelas VIII B dapat dilihat pada lampiran 7
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dibagi menjadi 2 siklus, yaitu
siklus I dan siklus II. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012,
sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 24 September 2012. Tiap siklus
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dilaksanakan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi
dan refleksi. Berikut merupakan deskripsi tentang penelitian tindakan kelas
(PTK) model cooperative learning tipe Think-Pair-Share (TPS) pada materi
sistem gerak sub bab tulang dan persendian.
1. Siklus I
a) Perencanaan
Sebelum tindakan dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti
melaksanakan perencanaan proses pembelajaran yang meliputi :
1) Penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang akan digunakan sebagai acuan oleh peneliti dalam
melaksanakan proses pembelajaran. RPP disusun dengan memuat
model cooperative learning tipe Think-Pair-Share. Silabus dan
RPP yang telah disusun dikonsultasikan dengan dosen dan guru
mata pelajaran biologi sekolah yang bersangkutan.
2) Penyusunan bahan diskusi siswa berupa lembar kerja siswa (LKS).
LKS yang telah disusun dikonsultasikan dengan dosen dan guru
mata pelajaran biologi sekolah yang bersangkutan
3) Penyusunan alat ukur prestasi belajar berupa soal, dan lembar
observasi sikap dan kinerja siswa.
a. Soal
Soal yang akan digunakan sebagai alat ukur prestasi
belajar siswa disusun oleh peneliti dengan bimbingan dosen
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dan guru mata pelajaran Biologi di SMP Santo Aloysius Turi.
Soal yang disusun peneliti sebanyak 9 butir soal untuk pre-test
dan 5 butir soal untuk post-test siklus I.
b. Lembar observasi sikap dan kinerja siswa.
Lembar observasi sikap dan kinerja siswa disusun untuk
penilaian aspek afektif dan aspek psikomotor siswa selama
proses pembelajaran berlangsung. Pengisian lembar observasi
dilaksanakan oleh guru mata pelajaran biologi di sekolah yang
bersangkutan dan teman-teman sejawat sebagai observer.
4) Penyiapan alat dokumentasi dan pelaksana dokumentasi.
b) Pelaksanaan
Pelaksanaan tindakan dilaksanakan setelah segala persiapan
selesai. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh peneliti sebagai pengajar.
Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, para observer mengamati
segala kegiatan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung.
Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan tindakan dijabarkan
sebagai berikut :


Pra Pembelajaran
Peneliti sebagai pengajar masuk ke dalam kelas VIII B,
menyapa siswa dan melaksanakan presensi kehadiran siswa.
Setelah dilakukan pengecekan kehadiran siswa. Sebelum masuk ke
dalam inti pembelajaran, terlebih dahulu peneliti memberikan
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apersepsi dengan menunjukkan gambar rangka manusia dan
menanyakan fungsinya, setelah itu peneliti menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai. Peneliti juga menyampaikan pada
para siswa gambaran tentang pembelajaran yang akan berlangsung.


Tahap Berfikir (Think)
Peneliti membagikan LKS I pada semua siswa dalam kelas,
kemudian menjelaskan petunjuk kerja dan menanyakan apakah ada
bagian yang tidak jelas. Kemudian secara individual, para siswa
mengerjakan LKS I yang telah diberikan.

Gambar 4.1. Siswa mengerjakan LKS I secara mandiri


Tahap Berpasangan (Pair)
Setelah waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKS I
secara mandiri selesai, kemudian siswa berkelompok untuk
bekerjasama dan berdiskusi dalam menemukan jawaban soal LKS I
yang paling tepat. Pembentukan kelompok dilakukan secara bebas,
dalam artian siswa memilih sendiri anggota kelompoknya. Kelas
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dibagi menjadi 8 kelompok dimana 7 kelompok beranggotakan 4
orang dan 1 kelompok yang lain beranggotakan 3 orang.

Gambar 4.2. Siswa berdiskusi dalam kelompok


Tahap Berbagi (Share)
Pada tahap ini, tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya pada warga kelas. Kelompok 1 mempresentasikan soal
LKS I nomor 1, kemudian kelompok 2 mempresentasikan soal
LKS I nomor 2, dan begitu seterusnya. Saat salah satu kelompok
mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain memperhatikan
dan menanggapi hasil presentasi dengan pertanyaan, sanggahan
dan saran.
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Gambar 4.3. Presentasi kelompok 4


Penutup
Pada tahap ini, peneliti memberikan tes akhir atau post-test
siklus I. Tujuan dari tes ini adalah untuk malihat apakah terjadi
peningkatan prestasi belajar siswa setelah dilaksanakan proses
pembelajaran sistem gerak sub bab tulang penyusun rangka tubuh
dengan menggunakan model cooperative learning tipe Think-PairShare. Kemudian peneliti membimbing siswa untuk merangkum
butir-butir kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Gambar 4.4. Siswa mengerjakan soal post-test siklus I
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Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih atas perhatian
dan kerjasama siswa selama proses pembelajaran dan memberikan
tugas pada siswa untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada
pertemuan selanjutnya.
c) Observasi dan Tes
1) Data Hasil Observasi
Para observer melaksanakan pengamatan atau observasi
terhadap sikap dan kinerja siswa selama proses pembelajaran
berlangsung. Pengamatan sikap mengacu pada aspek afektif,
sedangkan pengamatan kinerja mengacu pada aspek psikomotor.
Data hasil observasi menunjukkan bahwa pada ranah afektif
terdapat 19 siswa yang masuk ke dalam kategori tinggi (T),
sedangkan 12 siswa yang lain masuk ke dalam kategori sedang (S).
Pada ranah psikomotor terdapat 23 siswa yang masuk ke dalam
kategori tinggi (T), sedangkan 8 siswa lainnya masuk ke dalam
kategori sedang (S). Data hasil observasi sikap dan kinerja siswa
menunjukkan presentase rata-rata aspek afektif sebesar 62,50 %,
sedangkan untuk aspek psikomotor sebesar 75 %.
Tabel Data Hasil Observasi Sikap dan Kinerja Siswa Siklus
I dapat dilihat pada lampiran 8
2) Hasil post-test siklus I

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

Hasil post-test siklus I menunjukkan pencapaian ketuntasan
belajar yang cukup tinggi dengan rata-rata skor sebesar 77,42.
Tabel 4.2. Hasil Post-test Siswa Kelas VIII B Siklus I
Aspek

Pencapaian Prestasi

Rata-rata

77,42

% KKM

67,74

Nilai tertinggi

100

Nilai terendah

40

Daftar nilai post-test I siswa kelas VIII B dapat dilihat pada
lampiran 9
d) Refleksi
Dengan dilakukannya refleksi bersama dengan siswa, diketahui
bahwa ada kekurangan pada proses pembelajaran siklus I. Kekurangan
tersebut antara lain adalah kurangnya alokasi waktu karena adanya
pemotongan jam pembelajaran sebanyak 5 menit untuk tiap jam
pembelajaran. Pemotongan waktu ini diakibatkan oleh adanya kegiatan
upacara pada pagi harinya. Hal ini menyebabkan siswa kurang
mendapat waktu yang cukup untuk berdiskusi. Selain pemotongan
waktu terdapat juga siswa yang tidak berdiskusi, tetapi mengobrolkan
hal lain dengan teman sekelompoknya. Beberapa siswa juga
menyampaikan bahwa masih merasa malu untuk mengajukan
pertanyaan atau mengajukan pendapatnya di depan warga kelas.
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Berdasarkan hasil post-test siklus I diketahui bahwa 11 orang
siswa mendapat nilai di bawah KKM, sehingga persentase ketuntasan
belajar siswa kelas VIII B sebesar 67,74 %.

Hal ini jelas belum

menunjukkan ketercapaian indikator keberhasilan. Pada ranah afektif
dan psikomotor juga belum menunjukkan tercapainya indikator
keberhasilan dengan presentase skor rata-rata hasil observasi aktivitas
siswa hanya sebesar 62,50 % dan skor rata-rata hasil observasi kinerja
siswa sebesar 70,97 %. Maka diputuskan untuk dilaksanakannya siklus
II.
2. Siklus II
a) Perencanaan
Pada tahap perancanaan siklus II, peneliti menyusun instrumen
pembelajaran dengan materi pembelajaran persendian pada manusia.
RPP disusun dengan model dan tipe pembelajaran yang sama dengan
siklus I, hanya saja materi pembelajarannya yang diganti. LKS II pun
disusun dengan materi persendian. Pada siklus II jumlah soal post-test
yaitu 4 soal essay.
b) Pelaksanaan
Pelaksanaan siklus II secara garis besar sama dengan siklus I
hanya saja ada beberapa bagian yang dirubah dengan tujuan untuk
memperbaiki kekurangan yang terdapat di siklus I. Kegiatan yang
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dilakukan selama pelaksanaan tindakan siklus II dijabarkan sebagai
berikut :


Pra Pembelajaran
Peneliti sebagai pengajar memasuki ruangan kelas kemudian
menyapa para siswa. Sebelum memasuki inti pembelelajaran,
terlebih dahulu peneliti memberikan apersepsi berupa senam
singkat yang dipimpin oleh perwakilan siswa..

Gambar 4.5. Apersepsi berupa senam singkat
Setelah selesai apersepsi, peneliti menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut.


Tahap Berfikir (Think)
Peneliti membagikan LKS II pada seluruh siswa, kemudian
menjelaskan petunjuk kerja LKS tersebut. Setelah seluruh siswa
memahami tugasnya, siswa mengerjakan LKS II secara individual
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
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Gambar 4.6. Siswa mengerjakan LKS II secara mandiri


Tahap Berpasangan (Pair)
Setelah waktu yang ditetapkan untuk mengerjakan LKS II
secara individual telah habis, para siswa diorganisasikan ke dalam
kelompok. Taip-tiap kelompok mendiskusikan jawaban soal yang
paling tepat pada LKS II Berbeda dengan siklus I dimana
pengelompokan siswa dilaksanakan secara bebas sesuai keinginan
siswa, di siklus II pembagian kelompok dintentukan oleh peneliti.
Pembagian kelompok dilakukan dengan memasukkan siswa
dengan pencapaian prestasi belajar tinggi, sedang dan rendah
dalam tiap kelompoknya dengan melihat nilai post-test siklus I.
Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan pemerataan anggota
tiap-tiap kelompok menurut tingkat kemampuan belajar siswa.
Anggota tiap kelompok di siklus II berbeda dengan anggota tiap
kelompok siklus 1.
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Gambar 4.7. Siswa berdiskusi dalam kelompok


Tahap Berbagi (Share)
Pada tahap ini tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya. Saat mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok
mpresentasikan dengan gaya dan bahasa yang bermacam-macam
sehingga pada tahap ini suasana komunikasi benar-benar
terbangun.

Gambar 4.8. Kelompok memeragakan gerak sendi pelana


Penutup
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Pada tahap ini peneliti memberikan post-test di akhir siklus
II. Setelah seluruh siswa selesai, peneliti membimbing siswa
merangkum butir-butir kesimpulan atas pembelajaran yang telah
dilaksanakan.

Gambar 4.9. Siswa mengerjakan post-test siklus II
c) Observasi dan Tes
1) Data Hasil Observasi
Selama kegiatan pembelajaran di siklus II para observer
mengamati kinerja dan aktivitas siswa, kemudian mengisi lembar
observasi sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
Data hasil observasi menunjukkan bahwa pada ranah afektif,
seluruh siswa masuk ke dalam kategori tinggi (T). Pada ranah
psikomotor seluruh siswa juga masuk ke dalam kategori tinggi (T).
Data hasil observasi sikap dan kinerja siswa menunjukkan
presentase rata-rata aspek afektif sebesar 82,12 %, sedangkan untuk
aspek psikomotor sebesar 80,44 %.
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Tabel Data Hasil Observasi Sikap dan Kinerja Siswa Siklus
II dapat dilihat pada lampiran 10
2) Hasil Post-test Siklus II
Hasil post-test siklus II menunjukkan pencapaian prestasi
belajar siswa yang cukup tinggi dengan rata-rata skor seluruh siswa
sebesar 87,41. Berikut merupakan tabel hasil post-test siklus II.
Tabel 4.3. Hasil Post-test Siswa Kelas VIII B Siklus II
Aspek

Pencapaian Prestasi

Rata-rata

87,41

% KKM

90,32

Nilai tertinggi

100

Nilai terendah

60

Daftar nilai post-test II siswa kelas VIII B dapat dilihat pada
lampiran 11
d) Refleksi
Dibandingkan dengan siklus I, prestasi belajar siswa kelas VIII
B mengalami peningkatan di siklus II. Pada aspek kognitif, dapat
dilihat dari hasil post-test siklus I dan siklus II. Hasil post-test siklus I
menunjukkan rata-rata skor siswa sebesar 77,42 sedangkan pada
siklus II rata-rata skor siswa meningkat menjadi sebesar 87,41.
Dari segi presentase pencapaian KKM, siklus I menunjjukan
presentase pencapaian KKM sebesar 67,74 % dimana 11 siswa tidak
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mencapai KKM, sedangkan di siklus II terjadi peningkatan presentase
pencapaian KKM menjadi sebesar 90,32 % dimana hanya terdapat 3
siswa yang tidak mencapai KKM.
Peningkatan prestasi belajar siswa juga terlihat pada sikap dan
kinerja siswa. Dari aspek afektif, peningkatan prestasi belajar siswa
pada siklus I yaitu sebesar 68,21 %, sedangkan pada siklus II sebesar
82,12 %. Pada aspek psikomotor, peningkatan prestasi belajar siswa
pada siklus I yaitu sebesar 70,97 %, sedangkan pada siklus II sebesar
80,44 %.
Dari data yang tertulis di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan
pembelajaran

kooperatif

dengan

tipe

Think-Pair-Share

yang

dilaksanakan di SMP Santo Aloysius Turi berjalan secara optimal.
A. Analisis Hasil Prestasi Belajar Siswa
Analisis

yang

peneliti

gunakan

untuk

melihat

perkembangan

peningkatan prestasi belajar siswa dari siklus I dan siklus II dalam penerapan
model cooperative learning tipe Think-Pair-Share adalah analisis komparatif.
Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata kelas dari nilai
pre-test, nilai post-test siklus I dan nilai post-test siklus II. Berikut tabel
analisis perbandingan rata-rata skor tes siswa kelas VIII B SMP Santo
Aloysius Turi :
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Tabel 4.4. Perbandingan Rata-rata Skor dan % KKM Siswa
Aspek

Nilai Post-test

Nilai Post-test

Siklus I

Siklus II

45,13

77,42

87,41

3,23

67,74

90,32

Nilai Pre-test

Ratarata
% KKM

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata skor pre-test sebesar
45,13 sedangkan rata-rata skor post-test siklus I sebesar 77,42 dan rata-rata
skor post-test siklus II sebesar 87,41. Dari segi presentase pencapaian KKM
atau ketuntasan klasikal, juga menunjukkan adanya peningkatan dimana
presentase pencapaian KKM pada pre-test sebesar 3,23 %, kemudian pada
post-test siklus I sebesar 67,74 %, sedangkan pada post-test siklus II sebesar
90,32%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan prestasi belajar siswa
setelah dilaksanakan proses pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share.
B. Pembahasan
Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

telah

dilaksanakan

dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share pada
pokok bahasan sistem gerak sub bab tulang dan persendian pada kelas VIII B
di SMP Santo Aloysius Turi, terbukti bahwa prestasi belajar siswa meningkat.
Berikut akan dijelaskan peningkatan prestasi belajar siswa kelas VIII B
SMP Santo Aloysius Turi.
1. Aspek Afektif dan Psikomotor
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Hasil observasi yang dilakukan selama penelitian siklus I dan
siklus II tentang sikap dan kinerja siswa disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4.5. Hasil Analisis Aspek Afektif Siswa Siklus I dan II
Kriteria

Pencapaian

Siklus I

Siklus II

68,21

82,12

Tinggi (T)

61,29 %

100 %

Sedang (S)

38,71 %

0%

Rendah (R)

0%

0%

Prestasi
Rata-rata Skor Afektif
Siswa

100
90
80
70
60

Rata-rata Afektif Siswa
(%) Siklus I

50
40

Rata-rata Afektif Siswa
(%) Siklus II

30
20
10
0
Tinggi

Sedang

Rendah

Gambar 4.10. Diagram Afektif Siswa
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sikap dan kinerja siswa di
siklus II mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. Dari ranah afektif
(sikap siswa) pada siklus I hanya 61,29 % dari seluruh siswa yang masuk
dalam kategori tinggi (T) dan 38,71 % siswa masuk dalam kategori sedang
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(S). Sedangkan di siklus II mengalami peningkatan menjadi 100 % siswa
yang masuk dalam kategori tinggi. Dilihat dari rata-rata skor afektif siswa
pada siklus I sebesar 68,21 sedangkan pada siklus II meningkat menjadi
sebesar 82,12. Dari data yang tercantum di atas dapat dinyatakan bahwa
pencapaian prestasi ranah afektif siswa sudah melampaui indikator
keberhasilan.
Pencapaian prestasi ranah afektif didukung pula dengan hasil
wawancara siswa yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Dari hasil
wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang dengan
pembelajaran

kooperatif

tipe

Think-Pair-Share.

Siswa

merasa

mendapatkan kesempatan untuk lebih aktif dalam belajar dengan
diberikannya kesempatan untuk mengerjakan soal, berdiskusi dan saling
menjelaskan antar teman. Siswa juga merasa mendapat banyak
kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, sehingga
pemahaman materi siswa lebih maksimal.
Tabel 4.6. Hasil Analisis Aspek Psikomotor Siswa Siklus I dan II
Kriteria

Pencapaian

Siklus I

Siklus II

70,97

80,44

Tinggi (T)

74,19 %

100 %

Sedang (S)

25,81 %

0%

Rendah (R)

0%

0 %

Prestasi
Rata-rata Skor
Psikomotor Siswa
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100
90
80
70
60

Rata-rata Psikomotor
Siswa (%) Siklus I

50
40

Rata-rata Psikomotor
Siswa (%) Siklus II

30
20
10
0
Tinggi

Sedang

Rendah

Gambar 4.11. Diagram Psikomotor Siswa
Dari ranah psikomotor (kinerja siswa), pada siklus I sebanyak 74,19
% dari seluruh siswa masuk dalam kategori tinggi (T), sedangkan 25,81 %
siswa lainnya masuk dalam kategori sedang (S). Pada siklus II terjadi
peningkatan dimana 100 % siswa masuk dalam kategori tinggi. Dilihat
dari rata-rata skor psikomotorsiswa pada siklus I sebesar 70,97 sedangkan
pada siklus II meningkat menjadi sebesar 80,44. Dari data yang tercantum
di atas dapat dinyatakan bahwa pencapaian prestasi ranah psikomotor
siswa sudah melampaui indikator keberhasilan.
2. Aspek Kognitif
Data yang didapat dari post-test siklus I dan post-test siklus II
merupakan data yang masuk ke dalam ranah kognitif. Berikut merupakan
hasil analisis aspek kognitif siswa siklus I dan siklus II.
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Tabel 4.7. Hasil Analisis Aspek Kognitif Siswa Siklus I dan II
Aspek

Nilai Pre-test

Post-test Siklus I

Post-test Siklus II

Rata-rata

45,13

77,42

87,41

% KKM

3,23

67,74

90,32

Grafik 4.1. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Aspek Kognitif
100
90,32
87,41

90
80

77,42

70

67,74

60
50
40

Rata-rata

45,13

% KKM

30
20
10
0

3,23
pre-test

post-test I

post-test II

Skor rata-rata pre-test sebesar 45,13; kemudian skor rata-rata posttest siklus I sebesar 77,42; sedangkan skor rata-rata post-test siklus II
sebesar 87,41. Dapat dilihat bahwa skor rata-rata post-test siklus I lebih
besar dibandingkan dengan skor rata-rata pre-test, kemudian skor rata-rata
post-test siklus II lebih besar dibandingkan dengan skor rata-rata post-test
siklus I. Dari segi presentase pencapaian KKM atau ketuntasan klasikal
juga menunjukkan adanya peningkatan. Presentase pencapaian KKM pada
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pre-test sebesar 3,23 %, kemudian pada post-test siklus I sebesar 67,74 %,
sedangkan pada post-test siklus II sebesar 90,32%.
Pencapaian prestasi yang tinggi ini terjadi karena diberikannya
apersepsi berupa senam singkat yang lucu, sehingga kondisi fisik dan
psikologis anak tertingkatkan dan siswa menjadi semangat untuk belajar.
Selain itu, dengan tipe pembelajaran Think-Pair-Share, kecerdasan, bakat
dan motivasi belajar siswa meningkat karena siswa yang biasanya hanya
duduk diam mendengarkan penjelasan guru, menjadi terpacu untuk lebih
aktif dalam belajar, dengan diberikannya soal LKS, waktu untuk
berdiskusi dengan kelompok, dan kesempatan untuk mempresentasikan
hasil diskusinya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian prestasi didukung
oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi
belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi kondisi fisiologis secara umum, kondisi psikologis, kondisi panca
indera, intelegensi/kecerdasan, bakat, dan motivasi. Faktor eksternal
merupakan faktor-faktor dari luar individu yang bersangkutan, meliputi
lingkungan dan perangkat pembelajaran (Slameto, 2003).
Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
prestasi belajar siswa kelas VIII B SMP Santo Aloysius Turi Sleman
setelah diberikan pembelajaran dengan model cooperative learning tipe
Think-Pair-Share pada materi sistem gerak sub bab tulang dan persendian.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Melalui penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Santo Aloysius
Turi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model cooperative
learning tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
kelas VIII B pada pokok bahasan sistem gerak sub bab tulang dan
persendian. Peningkatan prestasi yang terjadi meliputi peningkatan
prestasi belajar aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Peningkatan
prestasi belajar siswa pada aspek kognitif nampak pada tingginya
presentase pencapaian nilai KKM siswa kelas VIII B yaitu sebesar 90,32
% dari seluruh siswa tuntas belajar Biologi. Dari segi lain yaitu aspek
afektif dan psikomotor siswa dimana sikap dan kinerja siswa terpacu
menjadi lebih baik selama proses pembelajaran. Hal ini terbukti dimana
100 % siswa masuk dalam kategori tinggi dalam hal sikap dan kinerjanya
di dalam kelas.
B. Saran
Dari fakta yang terjadi selama penelitian peneliti memberikan saran
kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
1. Bagi Guru
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a) Penerapan model cooperative learning tipe Think-Pair-Share
membutuhkan pembagian waktu yang baik sehingga siswa
memiliki waktu cukup untuk berfikir secara individu, secara
berkelompok dan siswa juga memiliki waktu untuk menanyakan
hal-hal yang tidak dipahami berkaitan dengan pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
b) Untuk menerapkan pembelajaran dengan model cooperative
learning tipe Think-Pair-Share, guru harus mampu mengatur
kondisi kelas dengan baik, karena suasana kelas akan cenderung
ramai saat pembelajaran dengan tipe ini berlangsung.
2. Bagi peneliti lain
Peneliti selanjutnya yang menggunakan model cooperative
learning tipe Think-Pair-Share hendaknya dapat lebih memotivasi
siswa agar tidak malu untuk bertanya, dan memberikan penghargaan
yang lebih bagi kelompok yang dinilai paling baik agar siswa semakin
termotivasi untuk lebih aktif.
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Lampiran 1
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Tingkat Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

1.3. Mendeskripsikan sistem gerak
pada manusia dan
hubungannya
dengan kesehatan

: SMP SANTO ALOYSIUS TURI
: Biologi
: VIII (Delapan) / I
: 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia

Materi Pembelajaran

 Fungsi rangka bagi
tubuh manusia.
 Tulang Penyusun
Rangka Tubuh :
a. Tulang tengkorak
b. Tulang anggota badan
c. Tulang anggota gerak
 Bentuk-bentuk tulang.
a. Tulang pipa
b. Tulang pendek
c. Tulang pipih
d. Tulang tak berarturan
 Jenis-jenis tulang
a. Tulang keras
b. tulang rawan.
 Persendian pada
manusia.
 Otot
a. Otot lurik
b. Otot polos
c. Otot jantung
 Gangguan pada sistem
gerak.

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Kegiatan Pembelajaran

 Diskusi dan presentasi
untuk mengetahui
fungsi dan macammacam tulang
penyusun rangka
tubuh manusia.
 Diskusi tentang
macam-macam bentuk
tulang.
 Diskusi tentang
macam-macam
persendian pada
manusia.
 Diskusi dan presentasi
tentang berbagai
macam otot pada tubuh
manusia.
 Membuat tabel
perbedaan antara otot
polos, otot lurik dan
otot jantung.
 Mencari gambar
berbagai gangguan dan
kelainan pada sistem
gerak melalui internet.

Kognitif
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menyebutkan berbagai
fungsi rangka bagi tubuh
manusia.
Menunjukkan berbagai
tulang penyusun rangka
tubuh manusia.
Menyebutkan macammacam bentuk tulang
dan letaknya.
Membedakan tulang
rawan dan tulang keras.
Menjelaskan fungsi
persendian bagi tubuh
manusia.
Manjelaskan fungsi
tulang rawan pada
persendian.
Menyebutkan berbagai
macam sendi pada tubuh
manusia
Menjelaskan arah gerak
berbagai macam sendi
pada tubuh manusia.
Mennyebutkan macammacam otot yang
terdapat pada tubuh

Karakter

Penilaian

 Percaya diri
 Semangat
Kerja sama
 Saling
menghargai
 Lapang dada

 Jenis penilaian :
1. Uji kompetensi
tertulis
2. Pengamatan
sikap
3. Pengamatan
kinerja
4. Tugas individu

1.

2.

3.

Instrumen
penilaian:
Soal uji
kompetensi
tertulis
Lembar
pengamatan
sikap
Lembar
pengamatan
kinerja

Alokasi
Waktu
7 x 40 menit

Sumber Belajar

 Buku Belajar IPA
kelas VIII, Saeful
Karim, dkk.
 Lembar Kerja
Siswa
 Artikel dan gambar
tentang gangguan
pada sistem gerak.
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manusia.
10. Menjelaskan fungsi otot
sebagai alat gerak aktif.
11. Menjelaskan berbagai
macam gangguan pada
sistem gerak.
Psikomotor
1.

2.

3.

4.

5.

Menggambar macammacam tulang penyusun
rangka tubuh manusia.
Mencocokan gambar
berbagai macam tulang
sesuai dengan bentuknya
Memeragakan gerakan
berbagai macam sendi
gerak
Menggambar struktur
otot yang terdapat pada
tubuh manusia.
Mencocokan berbagai
gambar gangguan pada
sistem gerak dengan
nama gangguan.

Afektif
1.

2.

3.

Melaksanakan diskusi
dengan semangat kerja
sama dan saling
menghargai.
Mempresentasikan hasil
diskusi dengan percaya
diri.
Menerima pendapat,
saran dan kritik hasil
diskusi dari teman
dengan lapang dada.
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Lampiran 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I
Satuan Pendidikan

: SMP SANTO ALOYSIUS TURI

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: VIII/ 1

Alokasi Waktu

: 1 x pertemuan (2 x 40 menit)

A. STANDAR KOMPETENSI
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia.

B. KOMPETENSI DASAR
1.3. Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan
kesehatan.

C. INDIKATOR
Kognitif Produk
1. Menyebutkan berbagai fungsi rangka bagi tubuh manusia.
2. Menunjukkan berbagai tulang penyusun rangka tubuh manusia.
3. Menyebutkan macam-macam bentuk tulang dan letaknya
4. Membedakan tulang rawan dan tulang keras.
Kognitif Proses
1. Mengamati gambar berbagai macam tulang penyusun rangka tubuh manusia.
Psikomotorik
1. Menggambar macam-macam tulang penyusun rangka tubuh manusia.
2. Mencocokan gambar berbagai macam tulang sesuai dengan bentuknya.
Afektif
1. Melaksanakan diskusi dengan semangat kerja sama dan saling menghargai.
2. Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri.
3. Menerima pendapat, saran dan kritik hasil diskusi dari teman dengan lapang
dada.
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Kognitif Produk
1. Dengan membaca buku dan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan berbagai
fungsi rangka bagi tubuh manusia.
2. Dengan membaca buku dan berdiskusi, siswa dapat menunjukkan berbagai
tulang penyusun rangka tubuh manusia.
3. Dengan membaca buku dan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan macammacam bentuk tulang dan letaknya.
4. Dengan membaca buku dan berdiskusi, siswa dapat membedakan tulang
rawan dan tulang keras.
Kognitif Proses
1. Dengan menggunakan LKS, siswa dapat mengamati gambar berbagai macam
tulang penyusun rangka tubuh manusia.
Psikomotorik
1. Setelah membaca buku pelajaran, siswa dapat menggambar macam-macam
tulang penyusun rangka tubuh manusia.
2. Setelah membaca buku pelajaran, siswa dapat mencocokan gambar berbagai
macam tulang sesuai dengan bentuknya.
Afektif
1. Setelah selesai pembelajaran, rasa saling menghargai dan semangat kerja sama
siswa akan meningkat.
2. Dengan melaksanakan presentasi hasil diskusi kelompok, rasa percaya diri
siswa meningkat. .
3. Setelah selesai pembelajaran, sikap lapang dada pada diri siswa akan
meningkat.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Tulang adalah materi keras dan kaku yang membentuk rangka dalam pada
banyak hewan vertebrata. Rangka tubuh bagi manusia memiliki berbagai fungsi
yaitu sebagai berikut.
1. Memberi bentuk tubuh, contohnya tulang tengkorak yang member bentuk
pada wajah.
2. Sebagai penopang berdirinya tubuh, contohnya tulang kaki yang
menopang seluruh tubuh.
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3. Melindungi organ-organ dalam, contohnya tulang-tulang rusuk yang
melindungi jantung dan paru-paru.
4. Alat gerak pasif.
5. Tempat melekatnya berbagai otot tubuh.
1) Tulang Penyusun Rangka Tubuh
Secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, tulang anggota gerak.
a. Tulang tengkorak.
Tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala yang
sebagian besar disusun oleh tulang yang berbentuk pipih yang saling
berhubungan. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, tulang rahang,
tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis,
dan tulang baji.
b. Tulang anggota badan.
Tulang anggota badan tersusun oleh tulang belakang, tulang dada,
tulang rusuk, dan gelang panggul. Masing-masing tulang tersebut
membentuk kesatuan. Tulang anggota badan berfungsi dalam melindungi
orang-organ dalam yang lunak, seperti jantung, paru-paru, ginjal, dll.
a) Tulang belakang
Tulang belakang tersusun atas 33 ruas. 7 ruas tulang leher, 12
ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang
kelangkang dan 4 ruas tulang ekor.
b) Tulang dada
Tulang dada terletak dekat tulang rusuk atau lebih tepatnya di
tengah-tengah dada. Tulang dada terdiri atas bagian hulu, badan, dan
taju pedang.
c) Tulang rusuk
Tulang rusuk pada manusia tersusun atas 24 buah tulang.
Tulang rusuk berfungsi sebagai pelindung organ dalam seperti
jantung dan paru-paru. Tulang rusuk manusia terdiri atas 7 pasang
tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang
rusuk melayang.
d) Gelang panggul
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Gelang panggul atau tulang panggul terletak di ujung bawah
tulang belakang. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus (ilium), 2
tulang kemaluan (ischium), dan 2 tulang duduk (pubis).
c. Tulang anggota gerak.
Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tulang anggota
gerak bagian atas (tangan) dan tulang anggota gerak bagian bawah
(kaki). Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan terbentuk dari
tulang lengan atas (humerus), tulang pengumpil (radius), dan tulang
hasta (ulna). Sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki
tersusun atas tulang paha (femur), tulang betis (fibula), dan tulang kering
(tibia).
2) Bentuk Tulang
Berdasarkan bentuknya tulang yang menyusun rangka tubuh dapat
dibedakan menjadi empat jenis, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang
pipih, dan tulang tak beraturan.
a. Tulang pipa
Tulang pipa merupakan tulang yang memuliki bentuk
memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya tulang paha, tulang
betis dan tulang lengan.
b. Tulang pendek
Tulang pendek merupakan tulang yang berbentuk pendek dan
bersifat ringan namun kuat. Contohnya adalah tulang pergelangan
tangan, telapak tangan dan telapak kaki.
c. Tulang pipih
Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih seperti
pelat. Cuntoh tulang yang termasuk tulang pipih adalah tulang
penyusun tengkorak, tulang rusuk dan tulang dada.
d. Tulang tak beraturan
Tulang tak beraturan merupakan gabungan dari berbagai bentuk
tulang. Contohnya adalah tulang wajah dan tulang-tulang yang
terdapat pada ruas-ruas tulang belakang.
3) Jenis-Jenis Tulang
Secara umum tulang dibedakan menjadi tulang keras dan tulang rawan
yang disebut juga kartilago. Tulang keras tersusun atas campuran antara
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kalsium dan kolagen, sedangkan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang
rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contoh tulang keras yaitu tulang
tengkorak, tulang tangan dan tulang kaki. Contoh tulang rawan yaitu tulang
hidung dan tulang teinga.

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

Metode Pembelajaran

: Diskusi (Think-Pair-Share), dan Ceramah

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I
Kegiatan

Fase

(waktu)
Pendahuluan Menyampaikan
(10 menit)

Kegiatan Guru dan

Terlaksana/

Siswa

Tidak

1. Guru memberikan

tujuan dan

apersepsi dengan

memotivasi siswa

menunjukkan gambar
berbagai tulang.
2. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
3. Siswa diminta
mengerjakan soal pretest sistem gerak.
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Inti

Mengorganisasikan

4. Fase Think :

(60 menit)

siswa duduk dalam

Guru membagikan

kelompok belajar

LKS I dan meminta

dan membimbing

siswa menjawab

kelompok

pertanyaan tersebut
pada lembar kertas
5. Fase Pair :
Mengorganisasikan
siswa duduk dalam
pasangan dan tiap-tiap
kelompok
mendiskusikan hasil
pekerjaannya masingmasing. 1 kelompok
terdiri dari 4 orang,
dimana siswa memilih
sendiri kelompoknya.
6. Fase Share:
1 kelompok
mempresentasikan
hasil diskusi untuk
LKS1 dan kelompok
lain menanggapinya.

Evaluasi

7. Guru memberikan
post-test kepada siswa

Penutup
(10 menit)

Penghargaan

8. Memberikan
penghargaan bagi
kelompok yang bagus
9. Membimbing siswa
merangkum butir-butir
pembelajaran dan
merefleksikannya
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Memberi tugas
membaca materi yang
akan dibahas pada
pertemuan berikutnya

H. SUMBER BELAJAR
1. Buku Pelajaran Biologi SMP, kelas VIII
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 dilengkapi dengan kunci LKS 1

I. PENILAIAN
1. Ranah Kognitif

: Soal pre-test dan post-test (bentuk soal uraian singkat)

dan lembar kerja siswa (bentuk soal uraian obyektif).
2. Ranah Afektif

: Lembar observasi kegiatan siswa selama proses

pembelajaran dan wawancara.
3. Ranah Psikomotorik : Lembar observasi kegiatan siswa selama proses
pembelajaran.
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Lampiran 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II
Satuan Pendidikan

: SMP SANTO ALOYSIUS TURI

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: VIII/ 1

Alokasi Waktu

: 1 x pertemuan (2 x 40 menit)

A. STANDAR KOMPETENSI
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia.

B. KOMPETENSI DASAR
1.3. Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan
kesehatan.

C. INDIKATOR
Kognitif Produk
1. Menjelaskan fungsi persendian bagi tubuh manusia.
2. Manjelaskan fungsi tulang rawan pada persendian.
3. Menyebutkan berbagai macam sendi pada tubuh manusia.
4. Menjelaskan arah gerak berbagai macam sendi gerak pada tubuh manusia.
Kognitif Proses
1. Mengamati gambar berbagai macam sendi pada tubuh manusia.
Psikomotorik
1. Memeragakan gerakan berbagai macam sendi gerak.
Afektif
1. Melaksanakan diskusi dengan semangat kerja sama dan saling menghargai.
2. Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri.
3. Menerima pendapat, saran dan kritik hasil diskusi dari teman dengan lapang
dada.
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Kognitif Produk
1. Setelah membaca buku pelajaran, siswa dapat menjelaskan fungsi persendian
bagi tubuh manusia.
2. Dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat manjelaskan fungsi tulang rawan
pada persendian.
3. Setelah membaca buku pelajaran, siswa dapat menyebutkan berbagai macam
sendi pada tubuh manusia.
4. Setelah membaca buku pelajaran, siswa dapat menjelaskan arah gerak
berbagai macam sendi gerak pada tubuh manusia
Kognitif Proses
1. Dengan menggunakan LKS, siswa dapat mengamati gambar berbagai macam
sendi pada tubuh manusia.
Psikomotorik
1. Setelah membaca buku pelajaran, siswa dapat memeragakan gerakan berbagai
macam sendi gerak.
Afektif
1. Setelah selesai pembelajaran, rasa saling menghargai dan semangat kerja sama
siswa akan meningkat.
2. Dengan melaksanakan presentasi hasil diskusi kelompok, rasa percaya diri
siswa meningkat. .
3. Setelah selesai pembelajaran, sikap lapang dada pada diri siswa akan
meningkat.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Persendian
Hubungan antar tulang disebut sendi atau artikulasi. Pada sistem gerak
manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak.
Menurut sifat gerakannya persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
a. Sendi Mati
Sendi mati adalah persendian yang tidak memiliki celah sendi sehingga
tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, misalnya persendian antar tulang
tengkorak.
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b. Sendi Kaku
Sendi kaku adalah persendian yang terdiri dari ujung-ujung tulang
rawan, sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya kaku,
misalnya persendian antara ruas- ruas tulang.
c. Sendi Gerak
Sendi gerak adalah persendian yang terjadi pada tulang satu dengan
tulang yang lain tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga terjadi gerakan
yang bebas.

Berdasarkan bentuknya persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan
dibagi menjadi 5 bentuk yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi geser, dan sendi
pelana.
a. Sendi peluru, memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah.
Contohnya sendi antara lengan dan bahu.
b. Sendi engsel, memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu
atau jendela. Contohnya sendi pada siku dan lutut.
c. Sendi putar, memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi pada tulang
leher.
d. Sendi geser/luncur, memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya sendi
yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang.
e. Sendi pelana, memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya
sendi pada ibu jari.

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

Metode Pembelajaran

: Diskusi (Think-Pair-Share), dan Ceramah

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(waktu)

Tidak

Pendahuluan Menyampaikan
(10 menit)

Terlaksana/

tujuan dan

1. Guru memberikan
apersepsi dengan
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memotivasi siswa

mengajak siswa berdiri
dan melakukan senam
singkat.
2. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.

Inti

Mengorganisasikan 3. Fase Think :

(60 menit)

siswa duduk dalam

Guru membagikan LKS II

kelompok belajar

dan meminta siswa

dan membimbing

menjawab pertanyaan

kelompok

tersebut pada lembar
kertas
4. Fase Pair :
Mengorganisasikan siswa
duduk dalam pasangan
dan tiap-tiap kelompok
mendiskusikan hasil
pekerjaannya masingmasing. 1 kelompok
terdiri dari 4 orang,
dimana pengelompokan
ditentukan oleh guru,
dengan tujuan
meningkatkan pemerataan
anggota tiap-tiap
kelompok menurut
tingkat kemampuan
belajar siswa. Dengan hal
ini diharapkan di tiap
kelompok terdapat siswa
dengan tingkat
kemampuan tinggi,
sedang, dan rendah.
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Anggota tiap kelompok di
siklus 2 berbeda dengan
anggota tiap kelompok
siklus 1.
5. Fase Share:
1 kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi untuk LKS II dan
kelompok lain
menanggapinya.
Evaluasi

6. Guru memberikan posttest kepada siswa.

Penutup

Penghargaan

(10 menit)

7. Memberikan penghargaan
bagi kelompok yang
bagus
8. Membimbing siswa
merangkum butir-butir
pembelajaran dan
merefleksikannya
Memberi tugas membaca
materi yang akan dibahas
pada pertemuan
berikutnya

H. SUMBER BELAJAR
1. Buku Pelajaran Biologi SMP, kelas VIII
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) II dilengkapi dengan kunci LKS II

I. PENILAIAN
1. Ranah Kognitif

: Soal pre-test dan post-test (bentuk soal uraian singkat)

dan lembar kerja siswa (bentuk soal uraian obyektif).
2. Ranah Afektif

: Lembar observasi kegiatan siswa selama proses

pembelajaran dan wawancara.
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3. Ranah Psikomotorik : Lembar observasi kegiatan siswa selama proses

pembelajaran.
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Nama/No :
Lampiran 2

Kelompok :
LEMBAR KERJA SISWA 1
‘Struktur Penyusun Rangka Manusia dan Fungsinya”

INDIKATOR
1. Menyebutkan berbagai fungsi rangka bagi tubuh manusia.
2. Menunjukkan berbagai tulang penyusun rangka tubuh manusia.
3. Menyebutkan macam-macam bentuk tulang dan letaknya.
4. Membedakan tulang rawan dan tulang keras
TUJUAN
1. Siswa dapat menyebutkan berbagai fungsi rangka nagi tubuh manusia.
2. Siswa dapat menunjukkan berbagai tulang penyusun rangka tubuh manusia.
3. Siswa dapat menyebutkan macam-macam bentuk tulang dan letaknya.
4. Siswa dapat membedakan tulang rawan dan tulang keras
CARA KERJA

:

1. Bacalah buku sumber (Buku siswa Biologi SMP, kelas VIII) tentang Sistem Gerak.
2. Setelah membaca buku sumber, kerjakan soal-soal yang ada dalam LKS!
3. Kemudian diskusikan hasil jawabanmu bersama kelompokmu!
4. Presentasikan hasil diskusi tersebut pada teman-temanmu!

SOAL PANDUAN DISKUSI

:

1. Sebutkan 5 fungsi rangka pada tubuh manusia !
Jawab :
a. …………………………………………
b. …………………………………………
c. …………………………………………
d. …………………………………………
e. …………………………………………
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2. Perhatikan gambar tulang tengkorak berikut !
Berilah keterangan nama tulang pada tiap nomor tersebut !
Jawab :
1) …………………………
2) …………………………
3) …………………………
4) …………………………
5) …………………………
6) …………………………
7) …………………………
8) …………………………
9) …………………………

3. Perhatikan gambar tulang belakang berikut !
Berilah keterangan nama tulang pada tiap nomor tersebut !
Jawab :
1) ………………………………………..
2) ………………………………………..
3) ………………………………………..
4) ………………………………………..
5) ………………………………………..

4. Perhatikan gambar tulang rusuk dan tulang dada berikut !
Berilah keterangan nama tulang pada
tiap nomor tersebut !
Jawab :
Tulang rusuk
1) ………………………………..
2) ………………………………..
3) ………………………………..
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Tulang dada
4) ………………………………..
5) ………………………………..
6) ………………………………..

5. Perhatikan gambar tulang anggota gerak berikut !
Tulang anggota gerak bagian atas
Berilah keterangan nama tulang pada tiap nomor tersebut !
Jawab :
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………
5) ……………………………

Tulang anggota gerak bagian bawah
Berilah keterangan nama tulang pada tiap nomor
tersebut !
Jawab :
1) ………………………….
2) ………………………….
3) ………………………….
4) ………………………….
5) ………………………….
6) ………………………….
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6. Cocokanlah gambar-gambar berbagai contoh tulang berikut sesuai dengan bentuknya!

Tulang Pipih

Tulang Pendek

Tulang Pipa

Tulang Tak Beraturan

7. Isilah tabel perbandingan antara tulang keras dan tulang rawan berikut !
Jawab :
Tulang Keras
Struktur
penyusun
Sifat tulang

Contoh tulang

Tulang Rawan
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Nama/No :
Lampiran 2

Kelompok :
LEMBAR KERJA SISWA 2
‘Persendian”

INDIKATOR
1. Menjelaskan fungsi persendian bagi tubuh manusia.
2. Manjelaskan fungsi tulang rawan pada persendian.
3. Menyebutkan berbagai macam sendi pada tubuh manusia.
4. Menjelaskan arah gerak berbagai macam sendi gerak pada tubuh manusia.
TUJUAN
1. Siswa dapat menjelaskan fungsi persendian bagi tubuh manusia.
2. Siswa dapat manjelaskan fungsi tulang rawan pada persendian.
3. Siswa dapat menyebutkan berbagai macam sendi pada tubuh manusia.
4. Siswa dapat menjelaskan arah gerak berbagai macam sendi gerak pada tubuh manusia.
CARA KERJA

:

1. Bacalah buku sumber (Buku siswa Biologi SMP, kelas VIII) tentang Sistem Gerak!
2. Setelah membaca buku sumber, kerjakan soal-soal yang ada dalam LKS!
3. Kemudian diskusikan hasil jawabanmu bersama kelompokmu!
4. Presentasikan hasil diskusi tersebut pada teman-temanmu!

SOAL PANDUAN DISKUSI

:

1. Hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain disebut………………... Fungsinya
adalah………………………………………………………………………………………..

2. Tiap-tiap ujung tulang pada persendian terdapat tulang rawan. Guna dari tulang rawan ini
adalah ……………………………………………………………………………………....

3. Berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan menjadi 3 yaitu :
a. ……………………… contohnya ……………………………………………………...
b. ……………………… contohnya ……………………………………………………...
c. ……………………… contohnya ……………………………………………………...
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4. Perhatikan gambar berikut !
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Setelah memperhatikan gambar diatas, isilah hasil pengamatan pada tabel macam-macam
sendi gerak berikut ! Peragakan pula arah gerakan masing-masing sendi di depan temantemanmu !

No. Gambar

1.

A

2.

B

3.

C

4.

D

5.

E

Nama sendi
gerak

Contoh letak sendi pada
Arah gerakan

tubuh
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Lampiran 3
KISI-KISI SOAL
Nama Sekolah : SMP Santo Aloysius Turi
Kelas/Semester : VIII / I
Mata Pelajaran : Biologi

No

Indikator

Pre-Test
1.
Menyebutkan berbagai fungsi rangka bagi tubuh manusia
2.

Menunjukkan berbagai tulang penyusun rangka tubuh manusia

3.

Menyebutkan macam-macam bentuk tulang dan letaknya

4.

Membedakan tulang rawan dan tulang keras

5.

Menjelaskan fungsi persendian bagi tubuh manusia

6.

Manjelaskan fungsi tulang rawan pada persendian

7.

Menyebutkan berbagai macam sendi pada tubuh manusia

8.

Kurikulum
Bentuk Soal
Penyusun

Ingatan

Pemahaman

: KTSP
: Uraian
: Peneliti

Penerapan

1

Nomor
Soal
1

1

2

2

3,4
1

5

1

6
1

7

1

8

Menjelaskan arah gerak berbagai macam sendi gerak pada tubuh
1

manusia

Post-Test Siklus I
1.
Menyebutkan berbagai fungsi rangka bagi tubuh manusia
2.

Menunjukkan berbagai tulang penyusun rangka tubuh manusia

3.

Menyebutkan macam-macam bentuk tulang dan letaknya

4.

Membedakan tulang rawan dan tulang keras

1

9

1
1

2

2
3,4

1

5
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Post-Test Siklus II
1.
Menjelaskan fungsi persendian bagi tubuh manusia
2.

Manjelaskan fungsi tulang rawan pada persendian

3.

Menyebutkan berbagai macam sendi pada tubuh manusia

4

1

1
1

2

1

3

Menjelaskan arah gerak berbagai macam sendi gerak pada tubuh
manusia

1

4
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Lampiran 3
NAMA
:
KELAS/NO. :
SOAL PRETES
Mata Pelajaran
Materi
Kelas / Semester
Waktu

: Biologi
: Sistem Gerak
: VIII/I
: 15 menit

PETUNJUK UMUM
1. Tulis nomor dan nama anda pada lembar jawaban yang disediakan
2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda bekerja
3. Kerjakanlah soal anda pada lembar soal
4. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru
1. Tubuh kita terdiri dari banyak jenis tulang yang membentuk suatu kesatuan berupa
rangka. 2 fungsi rangka bagi tubuh manusia adalah,
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………

2. Perhatikan gambar tulang anggota gerak bagian atas berikut !

Berilah keterangan nama tulang pada gambar tersebut !
1) ………………..

3) ………………..

2) ………………..

4) ……………….
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5) ……………….

3. Berdasarkan bentuknya, tulang penyusun tubuh dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu
…………………………...., …………………………...., …………………………...., dan
…………………………....
4. Perhatikan nama macam-macam tulang berikut ini !
1) tulang lengan atas (humerus)
2) tulang tengkorak
3) tulang rusuk
4) tulang hasta (ulna)
Tulang Keras

Tulang Rawan

Struktur
penyusun

Sifat tulang

Contoh tulang

Yang merupakan contoh tulang pipa adalah nomor………dan……….
5. Lengkapi tabel perbandingan antara tulang keras dan tulang rawan berikut !

6. Fungsi persendian adalah…………………………………………………………………..
7. Tiap-tiap ujung tulang pada persendian kita terdapat tulang rawan. Tujuannya adalah
………………………………………………………………………………………………
8. Berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan menjadi 3 yaitu :
a. ………………………
b. ………………………
c. ………………………
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9. Tanpa adanya persendian, tubuh kita tidak akan dapat bergerak. Tuliskan 2 (dua) macam
sendi gerak yang terdapat dalam tubuh kita, dan jelaskan pula arah gerakannya!
1) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Lampiran 3
NAMA
KELAS/NO.

:
:
LEMBAR SOAL POST-TES
SIKLUS I
Mata Pelajaran
Materi
Kelas / Semester
Waktu

: Biologi
: Sistem Gerak
: VIII/I
: 10 menit

PETUNJUK UMUM
1. Tulis nomor dan nama anda pada lembar jawaban yang disediakan
2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda bekerja
3. Kerjakanlah soal anda pada lembar soal
4. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru
1. Tubuh kita terdiri dari banyak jenis tulang yang membentuk suatu kesatuan berupa
rangka. 3 fungsi rangka bagi tubuh manusia adalah,
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………
2. Perhatikan gambar tulang anggota gerak bagian atas berikut, kemudian berilah keterangan
nama tulang pada gambar tersebut !

1) ………………..
2) ………………..
3) ………………..
4) ………………..
5) ………………..

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

3. Berdasarkan bentuknya tulang penyusun tubuh dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu
1) ……………………
2) ……………………
3) ……………………
4) ……………………
4. Perhatikan nama macam-macam tulang berikut ini !
1) tulang lengan atas (humerus)
2) tulang tengkorak
3) tulang rusuk
4) tulang hasta (ulna)
Yang bukan merupakan contoh tulang pipa adalah nomor………dan……….
5. Lengkapi tabel perbandingan antara tulang keras dan tulang rawan berikut !
Tulang Keras
Struktur
penyusun

Sifat tulang

Contoh tulang

Tulang Rawan
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Lampiran 3
NAMA
KELAS/NO.

:
:
LEMBAR SOAL POST-TES
SIKLUS II
Mata Pelajaran
Materi
Kelas / Semester
Waktu

: Biologi
: Sistem Gerak
: VIII/I
: 10 menit

PETUNJUK UMUM
1. Tulis nomor dan nama anda pada lembar jawaban yang disediakan
2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda bekerja
3. Kerjakanlah soal anda pada lembar soal
4. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru
1. Fungsi persendian adalah …………………………………………………………………..
2. Tiap-tiap ujung tulang pada persendian terdapat tulang rawan. Tujuannya adalah
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
3. Berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan menjadi 3 yaitu :
a. ………………………contohnya…………………………………
b. ………………………contohnya…………………………………
c. ………………………contohnya…………………………………
4. Tanpa adanya persendian, tubuh kita tidak akan dapat bergerak. Tuliskan 4 (empat)
macam sendi gerak yang terdapat dalam tubuh kita! Jelaskan arah gerakannya !
1) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
2) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
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Lampiran 3
PANDUAN SKORING
No
Soal dan Jawaban
Pre-Tes
1 Fungsi rangka bagi tubuh manusia adalah ...
1) Memberi bentuk tubuh
2) Sebagai penopang tubuh

Skor
Menyebutkan
dua dari lima
fungsi yang
ada bernilai 4

3) Melindungi organ dalam tubuh
4) Alat gerak pasif
5) Tempat melekatnya otot
2

Memberi keterangan gambar struktur anggota gerak bagian atas.
1)
2)
3)
4)
5)

3

4

tulang lengan atas (humerus)
tulang hasta (ulna)
tulang pergelangan tangan
tulang jari
tulang pengumpil (radius)

Tiap nomor
bernilai
1,
jika
dapat
memberi
keterangan
kelima
nomor
tersebut
bernilai 5

Berdasarkan bentuknya, tulang penyusun tubuh dapat dibedakan Tiap macam
menjadi 4 macam yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, bentuk tulang
dan tulang tak beraturan.
bernilai 1.
Menyebutkan
keempat
bentuk tulang
bernilai 4
Yang merupakan contoh tulang pipa adalah nomor 1 dan 4
2
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5

Tabel perbedaan tulang keras dan tulang rawan.
Struktur
penyusun
Sifat tulang

Tulang Keras
Kalsium dan kolagen

Tulang Rawan
Sel-sel tulang rawan

Keras dan kuat

Kenyal dan lentur

Contoh tulang Tulang tengkorak,
tulang tangan, tulang
kaki.
6

6

Tulang hidung, tulang
telinga

Fungsi persendian adalah agar tubuh dapat melakukan berbagai
3
gerak.
7 Tiap-tiap ujung tulang pada persendian kita terdapat tulang rawan.
Tujuannya adalah untuk meredam benturan antar tulang pada
3
persendian.
8 Berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan menjadi 3 yaitu :
Menuliskan
tiga macam
a. Sendi mati
sendi
berdasarkan
b. Sendi kaku
sifat
c. Sendi gerak
geraknya
bernilai 3
9 Sendi gerak pada manusia :
Menuliskan
dua macam
1) Sendi peluru, memungkinkan gerakan ke segala arah.
dan
2) Sendi engsel, memungkinkan gerakan satu bidang atau satu sendi
arah
arah.
gerakannya
3) Sendi putar, memungkinkan gerakan memutar.
bernilai 4
4) Sendi geser, memungkinkan pergeseran antar tulang.
5) Sendi pelana, memungkinkan gerakan dua arah (memutar dan
melengkung).
TOTAL SKOR
34
Post-Tes Siklus I
1 Fungsi rangka bagi tubuh manusia adalah ...
Menyebutkan
tiga dari lima
1) Memberi bentuk tubuh
fungsi yang
ada bernilai 3
2) Sebagai penopang tubuh
3) Melindungi organ dalam tubuh
4) Alat gerak pasif
5) Tempat melekatnya otot
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2

Memberi keterangan gambar struktur anggota gerak bagian atas.
1)
2)
3)
4)
5)

3.

4.
5.

tulang lengan atas (humerus)
tulang hasta (ulna)
tulang pergelangan tangan
tulang jari
tulang pengumpil (radius)

Tiap nomor
bernilai
1,
jika
dapat
memberi
keterangan
kelima
nomor
tersebut
bernilai 5

Berdasarkan bentuknya, tulang penyusun tubuh dapat dibedakan Tiap macam
menjadi 4 macam yaitu
bentuk tulang
bernilai 1.
1) tulang pipa
Menyebutkan
2) tulang pendek
keempat
3) tulang pipih
4) tulang tak beraturan.
bentuk tulang
bernilai 4
Yang bukan merupakan contoh tulang pipa adalah nomor 2 dan 3
2
Tabel perbedaan tulang keras dan tulang rawan
Struktur
penyusun
Sifat tulang

Tulang Keras
Kalsium dan kolagen

Tulang Rawan
Sel-sel tulang rawan

Keras dan kuat

Kenyal dan lentur

Contoh tulang Tulang tengkorak,
tulang tangan, tulang
kaki.

6

Tulang hidung, tulang
telinga

TOTAL SKOR
Post-Tes Siklus II
1 Fungsi persendian adalah agar tubuh dapat melakukan berbagai
gerak.
2 Tiap-tiap ujung tulang pada persendian kita terdapat tulang rawan.
Tujuannya adalah untuk meredam benturan antar tulang pada
persendian.

20
3

3
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3

4

Menuliskan
tiga macam
a) Sendi mati contohnya hubungan antar tulang tengkorak
sendi
berdasarkan
b) Sendi kaku contohnya tulang pergelangan tangan
sifat
c) Sendi gerak contohnya sendi engsel
geraknya
beserta
contohnya
bernilai 6.
Sendi gerak pada manusia :
Menuliskan
empat
1) Sendi peluru, memungkinkan gerakan ke segala arah.
2) Sendi engsel, memungkinkan gerakan satu bidang atau satu macam sendi
dan
arah
arah.
gerakannya
3) Sendi putar, memungkinkan gerakan memutar.
bernilai 8.
4) Sendi geser, memungkinkan pergeseran antar tulang.
5) Sendi pelana, memungkinkan gerakan dua arah (memutar dan
melengkung).
TOTAL SKOR
20
Berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan menjadi 3 yaitu :

Nilai =
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Lampiran 4

LEMBAR OBSERVASI SIKAP DAN KINERJA SISWA
SMP SANTO ALOYSIUS TURI
SIKLUS I

Hari, tanggal

:

Observer

:

Kelompok

:

PETUNJUK :
1. Amati kegiatan kelompok siswa di kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung!
2. Lingkari skor yang sesuai dengan keadaan yang Anda amati!
NO

ASPEK YANG DIAMATI

SKOR

A.

Aspek Afektif

A1

Fase Think

1.

Siswa antusias menerima Lembar Kerja Siswa (LKS)

1 2 3 4

2.

Siswa memperhatikan penjelasan guru

1 2 3 4

A2

Fase Pair

1.

Siswa antusias ketika bergabung dalam kelompok.

1 2 3 4

2.

Siswa percaya diri mengungkapkan pendapatnya dalam

1 2 3 4

kelompok
3.

Siswa menghargai masukan dari teman sekelompoknya

1 2 3 4

4.

Siswa menerima saran dan kritik dari teman kelompoknya

1 2 3 4

dengan lapang dada
5.

Dalam diskusi kelompok tercipta suasana kerjasama

A3

Fase Share

1.

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam

1 2 3 4

1 2 3 4

diskusi kelas dengan percaya diri
2.

Kelompok menghargai masukan dari teman lain

1 2 3 4

3.

Kelompok siswa menerima saran dan kritik dari teman

1 2 3 4

kelompok lain dengan lapang dada
4.

Kelompok memberi masukan kepada kelompok lain

1 2 3 4
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5.

Kelompok

menanggapi

pembahasan

soal

yang

1 2 3 4

dipresentasikan kelompok lain
Skor Total Aspek Afektif
B. Aspek Psikomotor
B1 Fase Think
1.

Siswa mencocokan gambar berbagai macam tulang sesuai
dengan bentuknya

B2

Fase Pair

1.

Siswa membuat ringkasan materi pembelajaran dari hasil

1 2 3 4

1 2 3 4

mengerjakan LKS I dan hasil presentasi dari teman lain.
B3

Fase Share

1.

Siswa menggambar macam-macam tulang penyusun

1 2 3 4

rangka tubuh manusia saat mempresentasikan hasil diskusi
2.

Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat
mempresentasikan hasil diskusi
Skor Total Aspek Psikomotor

Kriteria :
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Baik
4 = Sangat Baik

1 2 3 4
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Lampiran 4
LEMBAR OBSERVASI SIKAP DAN KINERJA SISWA
SMP SANTO ALOYSIUS TURI
SIKLUS II

Hari, tanggal

:

Observer

:

Kelompok

:

PETUNJUK :
1. Amati kegiatan kelompok siswa di kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung!
2. Lingkari skor yang sesuai dengan keadaan yang Anda amati!
NO

ASPEK YANG DIAMATI

SKOR

A.

Aspek Afektif

A1

Fase Think

1.

Siswa antusias menerima Lembar Kerja Siswa (LKS)

1 2 3 4

2.

Siswa memperhatikan penjelasan guru

1 2 3 4

A2

Fase Pair

1.

Siswa antusias ketika bergabung dalam kelompok.

1 2 3 4

2.

Siswa percaya diri mengungkapkan pendapatnya dalam

1 2 3 4

kelompok
3.

Siswa menghargai masukan dari teman sekelompoknya

1 2 3 4

4.

Siswa menerima saran dan kritik dari teman kelompoknya

1 2 3 4

dengan lapang dada
5.

Dalam diskusi kelompok tercipta suasana kerjasama

1 2 3 4

A3

Fase Share

1.

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam

1 2 3 4

diskusi kelas dengan percaya diri
2.

Kelompok menghargai masukan dari teman lain

1 2 3 4

3.

Kelompok siswa menerima saran dan kritik dari teman

1 2 3 4

kelompok lain dengan lapang dada
4.

Kelompok memberi masukan kepada kelompok lain

5.

Kelompok

menanggapi

pembahasan

soal

1 2 3 4
yang

1 2 3 4
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dipresentasikan kelompok lain
Skor Total Aspek Afektif
B. Aspek Psikomotor
B1 Fase Think
1.

Siswa memeragakan gerakan berbagai macam sendi gerak.

B2

Fase Pair

1.

Siswa membuat ringkasan materi pembelajaran dari hasil

1 2 3 4

1 2 3 4

mengerjakan LKS II dan hasil presentasi dari teman lain.
B3

Fase Share

1.

Siswa membuat skema saat mempresentasikan hasil

1 2 3 4

diskusi
2.

Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat
mempresentasikan hasil diskusi
Skor Total Aspek Psikomotor

Kriteria :
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Baik
4 = Sangat Baik

1 2 3 4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98

Lampiran 5
PEDOMAN WAWANCARA SISWA
1. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti proses pembelajaran dengan cara
berpikir, berpasangan dan berbagi?
2. Bagaimana perasaan anda saat guru membagikan LKS?
3. Apa saja yang terjadi saat anda berdiskusi dengan teman kelompok anda?
4. Apa saja yang anda lakukan saat mempresentasikan hasil diskusi?
5. Apa saja yang anda lakukan saat kelompok lain berpresentasi di depan kelas?
6. Menurut anda, apa kelebihan proses pembelajaran dengan cara berpikir,
berpasangan dan berbagi?
7. Menurut anda, apa kesulitan proses pembelajaran dengan cara berpikir,
berpasangan dan berbagi?
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Lampiran 6
AGENDA PENELITIAN

No.

Kegiatan

Bulan
Agustus

1

Persiapan
1. Observasi
2. Studi Literatur
3. Identifikasi

dan

Rumusan

Masalah
2

Penyusunan laporan awal

3

Pelaksanaan penelitian

4

a. Siklus 1
b. Siklus 2
Analisis data

5

Refleksi

6

Penyusunan laporan akhir

7

Pengesahan laporan

September

Oktober

November
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Lampiran 7
DAFTAR NILAI PRETEST SISWA KELAS VIII B

No. Nama

Nilai

1

AFS

38

2

AAS

69

3

AR

39

4

AAWU

66

5

AZBS

47

6

ACHM

45

7

BDRP

30

8

CAJ

38

9

DAW

54

10

DPLS

36

11

EB

32

12

EC

22

13

FSK

79

14

KBT

47

15

KDWS

17

16

LWD

52

17

MN

54

18

MPD

39

19

MSP

44

20

MNAP

61

21

PVYP

66

22

PLCK

39

23

PM

48

24

TFDL

27

25

TSW

57

26

YM

30

27

YDDSW

51
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28

YDBA

50

29

Y

44

30

YA

30

31

ES

48

Rata-rata

45,13

% KKM

3,23
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Lampiran 8
DATA HASIL OBSERVASI SIKAP DAN KINERJA SISWA
SIKLUS I

Siklus I
Nama

Afektif

Psikomotor

Skor

%

Ket

Skor

%

Ket

AFS

24

50

S

9

56,25

S

AAS

33

68,75

T

11

68,75

T

AR

24

50

S

9

56,25

S

AAWU

33

68,75

T

11

68,75

T

AZBS

27

56,25

S

11

68,75

T

ACHM

37

77,08

T

14

87,50

T

BDRP

24

50

S

9

56,25

S

CAJ

36

75

T

13

81,25

T

DAW

33

68,75

T

11

68,75

T

DPLS

37

77,08

T

12

75

T

EB

37

77,08

T

14

87,50

T

EC

37

77,08

T

12

75

T

FSK

37

77,08

T

10

62,50

S

KBT

32

66,66

S

11

68,75

T

KDWS

27

56,25

S

11

68,75

T

LWD

37

77,08

T

14

87,50

T

MN

27

56,25

S

11

68,75

T

MPD

32

66,66

S

11

68,75

T

MSP

24

50

S

9

56,25

S

MNAP

33

68,75

T

11

68,75

T

PVYP

37

77,08

T

10

62,50

S

PLCK

36

75

T

13

81,25

T

PM

36

75

T

13

81,25

T

TFDL

37

77,08

T

10

62,50

S
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TSW

37

77,08

T

10

62,50

S

YM

32

66,66

S

11

68,75

T

YDDSW

37

77,08

T

14

87,50

T

YDBA

32

66,66

S

11

68,75

T

Y

36

75

T

13

81,25

T

YA

27

56,25

S

11

68,75

T

ES

37

77,08

T

12

75

T

32,74

68,21

-

11,35

70,97

-

Rata-rata
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Lampiran 9
DAFTAR NILAI POST-TEST SIKLUS I
SISWA KELAS VIII B

No. Nama

Nilai

1

AFS

57

2

AAS

85

3

AR

100

4

AAWU

100

5

AZBS

85

6

ACHM

60

7

BDRP

65

8

CAJ

80

9

DAW

97

10

DPLS

95

11

EB

67

12

EC

95

13

FSK

90

14

KBT

67

15

KDWS

62

16

LWD

72

17

MN

85

18

MPD

50

19

MSP

75

20

MNAP

100

21

PVYP

82

22

PLCK

80

23

PM

95

24

TFDL

40

25

TSW

77
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26

YM

80

27

YDDSW

77

28

YDBA

70

29

Y

80

30

YA

42

31

ES

90

Rata-rata

77,42

% KKM

67,74
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Lampiran 10
DATA HASIL OBSERVASI SIKAP DAN KINERJA SISWA
SIKLUS II

Siklus II
Nama

Afektif

Psikomotor

Skor

%

Ket

Skor

%

Ket

AFS

39

81,25

T

12

75

T

AAS

44

91,67

T

13

81,25

T

AR

44

91,67

T

13

81,25

T

AAWU

41

85,42

T

13

81,25

T

AZBS

39

81,25

T

12

75

T

ACHM

36

75

T

12

75

T

BDRP

36

75

T

12

75

T

CAJ

37

77,08

T

14

87,50

T

DAW

44

91,67

T

14

87,50

T

DPLS

36

75

T

12

75

T

EB

44

91,67

T

14

87,50

T

EC

38

79,17

T

13

81,25

T

FSK

39

81,25

T

12

75

T

KBT

38

79,17

T

13

81,25

T

KDWS

44

91,67

T

13

81,25

T

LWD

41

85,42

T

13

81,25

T

MN

44

91,67

T

14

87,50

T

MPD

36

75

T

12

75

T

MSP

37

77,08

T

14

87,50

T

MNAP

37

77,08

T

14

87,50

T

PVYP

44

91,67

T

14

87,50

T

PLCK

41

85,42

T

13

81,25

T

PM

39

81,25

T

12

75

T

TFDL

37

77,08

T

14

87,50

T
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TSW

36

75

T

12

75

T

YM

38

79,17

T

13

81,25

T

YDDSW

44

91,67

T

13

81,25

T

YDBA

36

75

T

12

75

T

Y

36

75

T

12

75

T

YA

41

85,42

T

13

81,25

T

ES

36

75

T

12

75

T

39,41

82,12

-

12,74

80,44

-

Rata-rata
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Lampiran 11
DAFTAR NILAI POST-TEST SIKLUS II
SISWA KELAS VIII B

No. Nama

Nilai

1

AFS

75

2

AAS

95

3

AR

100

4

AAWU

95

5

AZBS

65

6

ACHM

60

7

BDRP

80

8

CAJ

90

9

DAW

100

10

DPLS

85

11

EB

70

12

EC

75

13

FSK

100

14

KBT

87

15

KDWS

78

16

LWD

90

17

MN

100

18

MPD

95

19

MSP

75

20

MNAP

95

21

PVYP

90

22

PLCK

95

23

PM

90

24

TFDL

80

25

TSW

80
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26

YM

90

27

YDDSW

100

28

YDBA

100

29

Y

95

30

YA

85

31

ES

95

Rata-rata

87,41

% KKM

90,32
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Lampiran 12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112

Lampiran 13
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Lampiran 13
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Lampiran 14
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Lampiran 15

