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ABSTRAK
Maria Inggrit Christiyanti, 2012. Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar
Biologi Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams
Achievement Division (STAD) Pokok Bahasan Kingdom Animalia Pada Siswa
Kelas X1 SMA Sang Timur Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Skripsi.
Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta .
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi
siswa dalam mempelajari Biologi dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD pada materi Kingdom Animalia.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian
tindakan kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Mei 2012
dengan subjek penelitian adalah 16 siswa kelas X1 SMA Sang Timur Yogyakarta
tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, dengan 2 kali
pertemuan pada siklus I dan 1 kali pertemuan pada siklus II. Data hasil belajar
kognitif siswa diperoleh dari hasil pre-test pada awal penelitian dan hasil posttest masing-masing siklus. Data motivasi belajar siswa diperoleh dari hasil
observasi keterlibatan kognitif dan tanggung jawab siswa terhadap proses
pembelajaran, kuisioner minat siswa pada awal dan akhir penelitian serta hasil
wawancara terhadap beberapa siswa. Data hasil penelitian dianalisis dengan
menggunakan analisis data campuran (kuantitatif dan kualitatif).
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Kingdom Animalia, siswa
mengalami peningkatan hasil belajar ranah kognitif yang terlihat dari
peningkatan rata-rata siswa dari 26,56 menjadi 61,25 pada akhir siklus I dan
menjadi 76,56 pada akhir siklus II. Jumlah siswa yang tuntas KKM meningkat
dari 0 % pada awal penelitian, menjadi 43,7 % pada akhir siklus I dan menjadi
75 % pada akhir siklus II. (2) Hasil belajar ranah kognitif siswa mengalami
peningkatan yang signifikan yang ditunjukan oleh hasil analisa data pretest,
posttest siklus I dan postest siklus II dengan menggunakan uji T. (3)Siswa
mengalami peningkatan motivasi yang terlihat dari perubahan minat, sikap dan
tanggapan siswa terhadap pelajaran Biologi. Hal ini dilihat dari perubahan
prosentase minat siswa dari 12,5 % siswa sangat berminat pada awal siklus
menjadi 31,25% siswa sangat berminat pada akhir siklus. Dan didukung dengan
perubahan sikap siswa yang lebih baik selama proses pembelajaran berlangsung.

Kata kunci : pembelajaran kooperatif tipe STAD, hasil belajar kognitif, motivasi
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ABSTRACT

Maria Inggrit Christiyanti, 2012. Improving Motivation and Learning
Outcomes Through Cooperative Learning Model Type Student Study Teams
Achievement Division (STAD) at Kingdom Animalia Highlights For Students of
Class X1 SMA Sang Timur Yogyakarta Academic Year 2011/2012. Thesis.
Biology Education Studies Program, Department of Mathematics and
Science Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta.
This research is aimed to improve learning outcomes and student
motivation in studying Biology through the implementation of cooperative
learning model type STAD.
This was a descriptive research, with using class action research method
(PTK). This research conducted on April until May 2012, with class X1, SMA
Sang Timur Yogyakarta as research subjects. This research consisted of two
cycles, with 2 meetings on the first cycle and 1 meeting on the second cycle.
Students' cognitive learning outcomes data obtained from the pre-test that was
given at the beginning and post-test results of each cycle. Motivation data
obtained from questionnares at the beginning and the end of research, results of
observing students activities along the learning process, and the results of
interview with some students. Data were analyzed by using a mixture of data
analysis (quantitative and qualitative).
The results showed that (1) by using a model of cooperative type STAD,
students have increased cognitive learning outcomes as seen from the increase in
the average student from 26.56 to 61.25 at the end of the first cycle and to 76, 56
at the end of the second cycle. The number of students who pass the KKM
increased from 0% at beginning of this research, to 43.7% at the end of the first
cycle and to 75% at the end of the second cycle. (2) The results of cognitive
learning students experienced a significant improvement shown by the results of
the data analysis pretest, posttest I and posttest cycle second cycle using T-test.
(3) Students motivation increased that could be seen from changes in interest,
attitudes and responses of students along the biology lesson. This changes can be
seen from the increase of students who very intrested in Biology lesson, 12,5%
students were interested at the beginning of this research, to 31,25% at the end of
this research. This motivation increasing also could be seen from changes of
attitudes along learning progress.
Keywords : cooperative learning type STAD, cognitive learning outcomes,
motivation
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan pada saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok
manusia, dengan mendapatkan pendidikan, seseorang diharapkan dapat
mengalami perubahan ke arah yang positif. Menurut UU No.20 Tahun 2003,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar

dan

proses

pembelajaran

mengembangkan potensi

agar

peserta

didik

secara

aktif

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seseorang harus
mengalami suatu tahap yang disebut proses belajar di sekolah. Belajar berarti
sebuah proses seseorang atau siswa mengalami perubahan yang semula tidak
tahu menjadi tahu. Siswa dikatakan sudah mempelajari sesuatu bila
mengalami perubahan baik dalam perilaku maupun pengetahuan yang dapat
diukur dari hasil belajar siswa.
Kesuksesan siswa dalam mempelajari sesuatu hal baru dipengaruhi
oleh banyak faktor, akan tetapi secara umum faktor-faktor yang
mempengaruhi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor internal
dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri
siswa sendiri, seperti motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu dorongan,
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keinginan atau daya penggerak dari dalam diri siswa untuk bisa mempelajari
sesuatu hal. Faktor eksternal merupakan dorongan atau rangsangan dari luar
diri siswa, contohnya interaksi guru dan siswa, metode pembelajaran, situasi
kelas dan sebagainya.
Berdasarkan pengalaman selama masa PPL di SMA Sang Timur
Yogyakarta, diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas X1 memiliki minat
yang rendah dalam mempelajari Biologi. Hal ini diketahui dari aktivitas siswa
selama proses pembelajaran dan hasil belajar siswa yang kurang dari
ketuntasan minimal. Selama proses pembelajaran siswa memang siswa
cenderung banyak beraktifitas, namun aktivitas yang dilakukan siswa
bukanlah aktifitas yang mendukung pembelajaran. Hal yang dilakukan siswa
kebanyakan adalah membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan
pelajaran, menganggu guru atau siswa yang lain, bermain sesuatu bahkan ada
yang tidur di kelas. Kurangnya minat belajar Biologi juga terlihat dari hasil
ulangan Biologi yang rendah pada pokok bahasan sebelumnya. Dari 18 siswa,
hanya 4 orang siswa atau hanya 22,2 % siswa mendapatkan nilai ulangan
diatas nilai 70 yang merupakan nilai KKM Biologi. Siswa yang mendapat
nilai kurang dari KKM atau belum lulus juga tidak mengikuti remedial yang
dilaksanakan sehingga siswa terkesan tidak peduli dengan nilai yang
diperoleh meskipun nilai tersebut berpengaruh di nilai akhir semester.
Setelah mengkaji hasil observasi selama masa PPL, wawancara
dengan beberapa siswa, serta diskusi dengan guru mata pelajaran Biologi,
diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa kurang berminat
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belajar Biologi. Faktor-faktor meliputi rendahnya kemauan siswa untuk
mempelajari hal yang mereka anggap tidak terlalu penting dalam hal ini
pelajaran Biologi, Materi Biologi yang dianggap terlalu hafalan dan suasana
kelas yang terkadang kurang mendukung pembelajaran. Faktor yang terakhir
meliputi siswa-siswa yang tidak mau belajar membuat keributan atau
melawan guru. Beberapa faktor tersebut diyakini beberapa siswa kelas X1
membuat mereka tidak semangat untuk belajar.
Fenomena-fenomena yang muncul di kelas X1 menunjukan bahwa
ada beberapa masalah dalam proses pembelajaran di kelas tersebut. Maka dari
itu, perlu dilakukan sebuah upaya perubahan strategi pembelajaran yang
diharapkan mampu membangun motivasi siswa untuk belajar Biologi dengan
memanfaatkan interaksi antar siswa. Salah satu metode yang dapat digunakan
dalam kondisi kelas X SMA Sang Timur adalah metode Cooperative
Learning. Metode Cooperative Learning adalah metode pembelajaran yang
mengajak siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui hasil kerjasama
antar siswa.
Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai
macam metode pengajaran yang memfasilitasi siswa bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam
mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan
dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk
mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan
dalam pemahaman masing-masing. (Slavin, 2005 : 4)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

Dari berbagai macam tipe pembelajaran Cooperative Learning, tipe
yang dirasa peneliti sesuai dengan kondisi kelas X SMA Sang Timur adalah
tipe STAD (Student Team Achievement Division). Metode ini dikembangkan
oleh Sasha Harris, dalam pelaksanaan pembelajaran tipe STAD, siswa yang
memiliki kemampuan tinggi dan berkemampuan rendah akan diatur
sedemikian rupa sehingga membentuk kelompok dengan komposisi
kemampuan akademis yang sama. Keistimewaan tipe STAD ialah
kemampuan setiap individu dalam kelompok akan menjadi nilai kelompok
secara keseluruhan, dengan situasi yang demikian diharapkan dapat
meningkatkan kerjasama dalam kelompok (Jacobsen et al., 2009 : 235).
Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “ MENINGKATKAN
MOTIVASI

DAN

PEMBELAJARAN

HASIL

BELAJAR

KOOPERATIF

TIPE

SISWA

MELALUI

STUDENT

TEAMS

ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) POKOK BAHASAN KINGDOM
ANIMALIA

PADA

SISWA

KELAS

X1

SMA

SANG

TIMUR

YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah
penerapan tipe pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Divison
(STAD) pada pokok bahasan Kingdom Animalia dapat meningkatkan motivasi
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dan hasil belajar Biologi siswa kelas X1 SMA Sang Timur Yogyakarta tahun
ajaran 2011/2012? ”
C. Batasan Masalah
Agar dapat mengkaji dan menemukan jawaban dari suatu masalah
dengan efisien dan terarah, maka diperlukan suatu batasan masalah yang
akan dikaji secara mendalam. Pada penelitian ini,batasan masalahnya adalah
sebagai berikut.
1. Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah motivasi belajar dan hasil belajar kognitif siswa
kelas X1 SMA Sang Timur Tahun Ajaran 2011/2012
2. Materi Pokok
Penelitian kali ini dilaksanakan pada KD 4.4. Mendeskripsikan ciri-ciri
Filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi kehidupan. Materi yang
dibahas adalah Kingdom Animalia sub pokok bahasan Filum Chordata.
3. Parameter
Parameter keberhasilan yang diukur dalam penelitian ini berupa motivasi
belajar siswa serta hasil belajar kognitif siswa. Motivasi belajar siswa
diukur dengan menggunakan kuisioner, lembar observasi dan wawancara
sedangkan hasil belajar diukur dengan nilai post-test siswa pada setiap
akhir siklus.
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan
motivasi dan hasil belajar siswa kelas X1 SMA Sang Timur

melalui

penerapan metode pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement
Division (STAD).

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat, baik bagi peneliti sendiri, guru maupun
siswa. Manfaat tersebut adalah :
1. Bagi Peneliti


Peneliti dapat mempraktikan secara langsung salah satu metode
pembelajaran kooperatif



Dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di bangku kuliah

2. Bagi Guru / Sekolah


Membantu menyelesaikan salah satu permasalah siswa kelas X1
SMA Sang Timur Yogyakarta dengan memberikan metode
pembelajaran yang baru bagi siswa



Menambah informasi mengenai metode pembelajaran yang dapat
digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa

3. Bagi Siswa


Membantu siswa dalam memahami pelajaran Biologi dengan lebih
menyenangkan



Membantu siswa untuk bisa belajar bekerja sama dengan siswa lain
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F. Hipotesis Penelitian
Penerapan tipe pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement
Division (STAD) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas
X1 SMA Sang Timur tahun ajaran 2011/2012.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar
Belajar merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan
manusia. Menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 : 13),
belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu ; berubah tingkah
laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Berdasarkan
pengertian-pengertian tersebut, belajar dapat terjadi di sepanjang hidup
manusia tanpa mengenal tempat dan batasan waktu. Saat ini, konsep belajar
dapat dijelaskan secara beragam, hal ini dikarenakan banyaknya ahli psikologi
yang memberikan definisi-definisi serta batasan-batasan yang berbeda antara
satu dengan yang lain.
W.S. Winkel dalam Suyono dan Hariyanto (2011 : 14), menyatakan
bahwa belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung
dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahanperubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.
Sedangkan menurut Sudjana dalam Jihad dan Haris (2008 : 2), belajar
didefinisikan sebagai suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan
dalam diri seseorang. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari
perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan,
kecakapan, kebiasaan serta perubahan pada aspek-aspek lain pada individu

8
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yang belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar tersebut disebut
sebagai proses hasil belajar.

B. Hasil Belajar
Dari berbagai definisi belajar dari beberapa ahli yang dibahas
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan telah belajar jika
telah mengalami perubahan perilaku dalam dirinya. Perubahan-perubahan
tersebut disebut sebagai hasil dari proses belajar.
Menurut Sudjana (1989 : 22), hasil belajar ialah kemampuan yang
dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar ini
kemudian dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam kategori. Menurut
Gagne dalam Sudjana (1989 : 22), hasil belajar dibagi menjadi 5 kategori
meliputi (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi
kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris. Sedangkan menurut
Benjamin S. Bloom, perubahan perilaku sebagai hasil belajar diklasifikasikan
menjadi 3 domain utama yaitu domain kogntif, domain afektif dan domain
psikomotor. (Bloom, 1956 : 7). Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin S.
Bloom ini digunakan dalam sistem pendidikan nasional untuk menentukan
tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional
(Sudjana, 1989 : 22).
1. Ranah Kognitif
Hasil belajar pada ranah kognitif merupakan objek penilaian yang
berhubungan dengan hasil belajar intelektual. Ranah belajar kognitif terdiri
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dari 6 aspek yang bertingkat yang meliputi pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.
a) Pengetahuan atau ingatan
Hasil belajar tipe ingatan merupakan hasil belajar kognitif yang paling
rendah, namun hasil belajar ini merupakan prasyarat untuk bisa
mencapai hasil belajar kognitif yang lebih tinggi. Untuk mengukur
hasil belajar tipe ini, tes yang paling banyak dipakai adalah tes yang
mengungkapkan aspek pengetahuan. Contoh tesnya adalah tes tipe
melengkapi, tipe isian dan tipe benar salah. (Sudjana, 1989 : 23-24 )
b) Pemahaman
Pemahaman merupakan tipe hasil belajar kognitif yang setingkat lebih
tinggi daripada tipe pengetahuan atau ingatan. Hasil belajar
pemahaman dibagi menjadi 3 macam kategori (Sudjana, 1989 : 24-25).
1) Pemahaman Terjemahan
Pemahaman terjemahan adalah kemampuan untuk menerjemahkan
sesuatu dalam arti yang sebenarnya. Contohnya menterjemahkan
kalimat bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia
2) Pemahaman Penafsiran
Pemahaman penafsiran adalah kemampuan untuk menghubungkan
antar bagian-bagian yang sudah diketahui, menghubungkan
beberapa bagian dari grafik dengan suatu kejadian atau
membedakan hal yang pokok dan bukan pokok.
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3) Pemahaman Ekstrapolasi
Pemahaman ekstrapolasi adalah kemampuan untuk melihat makna
dari suatu tulisan, membuat ramalan tentang konsekuensi atau
memberikan suatu persepsi dari suatu keterangan atau tulisan.
Untuk menyusun tes yang digunakan untuk mengukur tingkat
pemahaman harus disesuaikan dengan kategori pemahaman yang
diinginkan. Sebagian item pemahaman dapat disajikan dalam bentuk
gambar, denah, diagram atau grafik. Sedangkan dalam tes objektif, tipe
pilihan ganda dan tipe benar-salah merupakan tipe soal yang banyak
digunakan.
c) Aplikasi
Aplikasi merupakan kemampuan menggunakan abstraksi berupa ide,
teori atau petunjuk teknis ke dalam situasi kongkret atau situasi
khusus. Abstraksi tersebut merupakan prinsip atau sebuah generalisasi
yang sifatnya umum. Sedangkan situasi yang dibahas di sini adalah
situasi yang memerlukan proses pemecahan masalah sehingga situasi
akan tetap dilihat sebagai situasi yang baru.
Bloom dalam Sudjana (1989 : 26) membedakan 8 tipe aplikasi yang
digunakan dalam rangka menyusun tes tentang kemampuan aplikasi.
1) Dapat menetapkan prinsip atau generalisasi mana yang akan
diterapkan dalam situasi yang dihadapi
2) Dapat menyusun kembali masalah yang dihadapi sehingga dapat
menetapkan prinsip atau generalisasi yang sesuai dengan situasi.
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3) Dapat memberikan batasan relevansi suatu prinsip atau generalisasi
4) Dapat mengenali hal-hal khusus yang tergambar dari prinsip dan
generalisasi
5) Dapat menjelaskan suatu gejala baru berdasarkan prinsip dan
generalisasi tertentu
6) Dapat memprediksi hal yang kemungkinan terjadi berdasarkan
prinsip atau generalisasi tertentu. Dasar yang digunakan dalam
memprediksi adalah perubahan kualitatif dan juga perubahan
kuantitatif.
7) Dapat

memutuskan

tindakan

yang

akan

dilakukan

untuk

menghadapi situasi baru dengan menggunakan prinsip dan
generalisasi yang relevan.
8) Dapat menjelaskan alasan penggunaan suatu prinsip atau
generalisasi dalam menghadapi situasi tertentu.
d) Analisis
Hasil belajar analisis merupakan suatu kemampuan memilah suatu
kesatuan menjadi unsur-unsur sehingga terlihat jelas hierarki atau
susunannya.

Analisis

merupakan

kemampuan

kompleks

yang

memanfaatkan ketiga kemampuan sebelumnya. (Sudjana, 1989 : 27)
e) Sintesis
Hasil belajar kognitif tipe sintesis merupakan suatu kemampuan untuk
menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu kesatuan.
Berfikir sintesis merupakan pola berpikir divergen, dimana dalam
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berpikir divergen, pemecahan atau jawaban suatu masalah belum dapat
dipastikan. Dengan menggunakan kemampuan sintesis, orang dapat
menemukan hubungan kausal (sebab akibat) atau urutan tertentu atau
dapat menemukan suatu abstraksi. (Sudjana, 1989 : 27-28)
f) Evaluasi
Evaluasi merupakan kemampuan memberikan keputusan tentang nilau
sesuatu yang dilihat dari berbagai macam segi. Hasil belajar evaluasi
tidak hanya dalam bidang kognitif saja akan tetapi juga dalam bidang
psikomotorik dan afektif. (Sudjana, 1989 : 28-29)
2. Ranah Psikomotorik
Ranah psikomotorik memiliki objek penilaian berupa hasil belajar
keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Keterampilan dibagi
menjadi 6 tingkatan (Sudjana, 1989 : 30-31), yaitu :
a) gerakan refleks
b) keterampilan pada gerakan dasar
c) kemampuan perseptual
d) kemampuan bidang fisik
e) gerakan-gerakan skill
f) kemampuan yang berhubungan dengan komunikasi
3. Ranah Afektif
Hasil belajar ranah afektif berhubungan dengan sikap dan nilai seseorang
setelah proses belajar. Ranah belajar ini dapat dilihat dalam berbagai
tingkah laku siswa seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi
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belajar, menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar, dan hubungan
sosial (Sudjana, 1989 : 29-30).
Ada 5 kategori ranah afektif sebagai hasil belajar, yaitu reciving/attending,
responding, valuing, organisasi dan karakteristik atau internalisasi nilai. 5
kategori tersebut merupakan kategori bertingkat dari tingkat yang paling
rendah sampai tingkat yang kompleks. (Sudjana, 1989 : 30)
a) Reciving/attending
Kategori ini merupkan suatu kepekaan dalam menerima rangsangan
yang datang pada siswa dalam bentuk masalah, situasi, dll.
b) Responding
Reaksi yang diberikan siswa terhadap rangsangan yang datang pada
siswa.
c) Valuing
Nilai atau keyakinan terhadap gejala atau stimulus yang datang pada
siswa.
d) Organisasi
Kemampuan yang dimiliki siswa dalam memilah atau mengorganisasi
berbagai macam nilai atau keyakinan yang diterima.
e) Karakteristik atau internalisasi nilai
Kemampuan siswa dalam menerapkan nilai, norma atau etika yang
diyakini ke dalam kehidupannya sehari-hari.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

C. Motivasi
Manusia mempunyai berbagai macam tujuan dalam hidupnya. Tujuan
hidup manusia pada dasarnya merupakan suatu bentuk kepuasan akan suatu
kebutuhan. Dalam mencari kebutuhan, seseorang akan tergerak untuk
melakukan sesuatu demi tercapainya suatu kepuasan akan kebutuhan tersebut.
Pada pandangan masyarakat umum, sesuatu yang menggerakkan seseorang
untuk mencapai tujuan (kepuasan) disebut sebagai motivasi. Barelson dan
Steiner dalam Pujadi (2007 : 42) mendefinisikan motivasi sebagai suatu
keadaan dalam diri seseorang (innerstate) yang mendorong, mengaktifkan
atau menggerakkan, dan yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke
arah tujuan.
Menurut Santrock (2009 : 200) , motivasi merupakan suatu proses
yang melibatkan pemberian energi, pengarahan dan pertahanan perilaku.
Namun, definisi motivasi dapat dijelaskan melalui 4 perspektif yang berbeda.
Keempat perspektif tersebut adalah ilmu perilaku, humanistik, kognitif dan
sosial.
1. Perspektif Ilmu Perilaku
Dalam perspektif ini, ditekankan bahwa penghargaan dan hukuman
eksternal merupakan kunci dalam menentukan motivasi seorang siswa.
Insentif merupakan sebuah stimulus atau kejadian baik positif maupun
negatif yang dapat memotivasi perilaku seorang siswa. Menurut Emmer,
Evertson dan Worsham dalam Santrock (2009 : 200), pengunaan insentif
dapat mendukung penambahan minat atau rangsangan terhadap kelas serta
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mengarahkan perhatian siswa kepada perilaku yang tepat dan menjauhi
perilaku yang tidak tepat.
2. Perspektif Humanistis
Perspektif humanistis menekankan pada kapasitas siswa untuk
pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih nasib mereka sendiri dan
kualitas-kualitas positif (Santrock, 2009 : 201).
Perspektif humanistif diasosiasikan dengan hierarki kebutuhan Maslow,
dimana dalam hierarki tersebut, seseorang harus memenuhi kebutuhan
dasar terlebih dahulu agar bisa memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
Untuk bisa mencapai kepuasan kebutuhan yang semakin tinggi, maka
seseorang akan terdorong untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasar agar bisa memperoleh kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan yang
lebih tinggi.

Gambar 2.1. Hierarki kebutuhan Maslow
3. Perspektif Kognitif
Di dalam perspektif kognitif, pemikiran siswa mengarahkan motivasi
mereka. Oleh sebab itu, dalam perspektif ini siswa sebaiknya diberikan
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banyak kesempatan dan tanggungjawab untuk mengendalikan hasil
prestasi mereka sendiri (Santrock, 2009 : 202).
4. Perspektif Sosial
Kebutuhan akan afiliasi atau hubungan dengan orang lain.

D. Motivasi Belajar
Dari berbagai macam definisi mengenai motivasi, maka motivasi
belajar siswa dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam diri siswa
yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan, dan yang mengarahkan
atau menyalurkan perilaku untuk belajar dan berprestasi.
Motivasi merupakan daya dorong bagi siswa untuk belajar sehingga
berprestasi atau memperoleh hasil belajar yang baik. Menurut John W.
Santrock, motivasi sendiri dapat dibedakan menjadi motivasi ekstrinsik dan
motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah daya dorong seseorang untuk
melakukan sesuatu guna mendapatkan sesuatu hal yang lain. Motivasi
ekstrinsik seringkali dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti hadiah atau
hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik merupakan motivasi internal dalam
diri siswa untuk melakukan sesuatu demi tujuan itu sendiri. Contoh motivasi
internal misalnya siswa belajar dengan keras untuk sebuah ujian karena ia
menyukai mata pelajaran tersebut. Dari hasil penelitian, diketahi bahwa
motivasi intrinsik berkorelasi positif dengan hasil prestasi sementara
motivasi ekstrinsik berkorelasi negatif (Lepper, Corpus, & Iyengar, dalam
Santrock, 2009: 204).
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Motivasi instrinsik sendiri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, meliputi :
(1) determinasi diri dan pilihan personal, (2) pengalaman dan penghayatan,
(3) minat, (4) keterlibatan kognitif dan tanggung jawab terhadap diri sendiri
(Santrock, 2009 : 205).
Hasil penelitian lain juga menunjukan korelasi positif antara motivasi
dan belajar. Dua hal tersebut saling mempengaruhi, karena belajar
merupakan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi
sebagai hasil dari praktik penguatan (motivasi) yang dilandasi dengan tujuan
tertentu (Suprijono, 2009: 163). Suciati dan McClelland dalam Suprijono (
2009 : 162) menyimpulkan bahwa kontribusi motivasi terhadap hasil belajar
masing-masing sebesar 36% dan 64%.

E. Model Cooperative Learning
Model

Cooperative

learning

atau

pembelajaran

kooperatif

dikembangkan oleh tim peneliti Roger dan David Johnson,

kemudian

dikembangkan oleh Robert Slavin, dan juga Shlomo Sharan. Model
pembelajaran ini memfasilitasi pembelajaran di semua rentang usia,
kurilkulum, dan latar belakang pribadi siswa dengan cara mengajak siswa
bekerja sama untuk menemukan sendiri disiplin-disiplin ilmu yang mereka
pelajari (Joyce et al., 2009 : 29)
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran
yang berpusat pada siswa (student centered), dimana siswa dibimbing untuk
memperoleh pengetahuan dari hasil kerjasama siswa dalam kelompok.
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Menurut Slavin (Slavin, 2005 : 4), pembelajaran kooperatif merupakan
pembelajaran yang mengajak siswa untuk saling membantu, berdiskusi, dan
berargumentasi dalam kelompok yang bertujuan mengasah pengetahuan yang
dimiliki masing-masing siswa dan menutup kesenjangan pemahaman siswa
antar kelompok.
Sedangkan Suprijono dalam bukunya Cooperative Learning, Teori dan
Aplikasi Paikem menjelaskan bahwa :
“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).
Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak sekedar berkumpul
dalam kelompok, akan tetapi diajak untuk berperan aktif menemukan dan
mengkontruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain.
Dimana isi pengetahuan akan dipengaruhi oleh kultur peserta didik meliputi
bahasa, keyakinan, keahlian/keterampilan peserta didik. Menurut Vygotsky
dalam Suprijono (2009 : 56) pembelajaran kooperatif merupakan sebuah
dialog interaktif yang menekankan pembelajaran berbasis sosial.
Pembelajaran kooperatif memang merupakan sebuah pembelajaran
yang mempunyai ciri khas berupa adanya kelompok dalam belajar. Akan
tetapi pembelajaran kooperatif tidak hanya sekedar belajar dalam kelompok.
Menurut Roger dan David Johnson dalam Lie ( 2002 : 31 ), ada 5 unsur
dasar yang harus ada dalam pembelajaran kooperatif, meliputi :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

1. Positive interdependence (saling ketergantungan positif)
Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa dalam kelompok diajak untuk
memiliki rasa ketergantungan antara satu siswa dengan siswa yang lain.
Ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan dalam konotasi
yang positif dimana siswa bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok.
Pertanggungjawaban kelompok terbagi menjadi 2, yaitu mempelajari
bahan yang diberikan kepada kelompok dan menjamin semua anggota
kelompok mempelajari bahan yang diberikan (Suprijono, 2009 : 58-59).
2. Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)
Tanggung jawab perseorangan merupakan kunci keberhasilan dalam
kelompok. Dimana semua anggota kelompok harus bertanggung jawab
mengerjakan tugas yang diberikan secara individu sehingga tidak
menghambat kerja kelompok.
3. Face to face promotive interaction (interaksi promotif)
Interaksi promotif diperlukan agar muncul rasa ketergantungan positif.
Siswa diajak untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua
anggota, dengan diberi kesempatan saling mengenal dan menerima
pribadi satu sama lain. Interaksi dapat dilaksanakan alam kegiatan tatap
muka dan interaksi pribadi.
Di dalam interaksi promotif, diharapkan siswa dapat menghargai
perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masingmasing anggota sehingga perbedaan siswa tidak menjadi halangan dalam
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belajar akan tetapi dijadikan modal utama dalam proses memperkaya
antar anggota kelompok (Lie, 2002 : 34)
4. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota)
Komunikasi antar anggota yang baik akan mendukung suksesnya kerja
dalam kelompok. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa memiliki
keahlian dalam berbicara dan mendengarkan satu dengan yang lain. Akan
tetapi proses menjadi komunikator yang baik tidak bisa dilakukan dalam
sekejap, diperlukan suatu aturan atau bimbingan dari guru agar siswa bisa
menerima pendapat orang lain dan menyanggah atau menanggapi
pendapat orang lain. (Lie, 2002 : 34-35)
5. Group processing (pemrosesan kelompok)
Pemrosesan kelompok secara sederhana diartikan sebagai penilaian
kelompok, baik penilaian individual atau penilaian tim. Tujuannya adalah
umengevaluasi kinerja kelompok dan hasil kerjanya sehingga kedepannya
bisa bekerja sama dengan lebih efektif (Lie, 2002 : 35-36).

F. Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division
(STAD)
Metode pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams Achievement
Division) dikembangkan oleh Sasha Harris (Jacobsen et al., 2009 : 235).
Dalam pembelaran tipe STAD, siswa dibagi dalam kelompok sedemikian rupa
sehingga menjadi

kelompok yang heterogen baik dalam hal prestasi

akademik, maupun latar belakang individu. Pemberian skor tim didasarkan
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pada peningkatan hasil tes-tes semua anggota kelompok. Pemberian reward
ditujukan atas nama kelompok diharapkan mampu mendorong siswa untuk
melakukan kerja sama kelompok.
STAD terdiri atas 5 komponen utama, meliputi presentasi kelas, belajar tim,
kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim (Slavin, 2005 : 143 - 146).
1. Presentasi Kelas
Sebelum

melaksanakan

metode

STAD,

terlebih

dahulu

guru

memperkenalkan materi pokok yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk
memusatkan siswa mengenai hal-hal yang akan dipelajari selama satu
periode.

Selain

itu,

presentasi

kelas

juga

bertujuan

agar

siswa

memperhatikan secara penuh presentasi kelas karena presentasi kelas
merupakan modal awal dalam mengerjakan kuis-kuis yang nilainya nanti
akan menentukan skor tim mereka.
2. Tim
Tim terdiri atas 4 atau 5 orang dan komposisi anggotanya haruslah mewakili
seluruh bagian dari kelas, baik secara akademik, jenis kelamin, ras dan etnis.
Pembentukan ini bertujun untuk memastikan seluruh anggota tim belajar
dan secara khusus agar semua anggota mempersiapkan diri untuk bisa
mengerjakan kuis dengan baik.
membantu

sesama

menyelesaikan

soal,

rekan

Di dalam tim, diharapkan siswa dapat

kelompok

membandingkan

untuk

membahas

jawaban

dan

kesalahpahaman apabila ada anggota yang membuat kesalahan.

masalah,
mengoreksi
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Pada pembelajaran STAD, ditekankan bahwa anggota tim harus memberikan
yang terbaik untuk tim dan tim harus memberikan yang terbaik bagi seluruh
anggotanya.
3. Kuis
Kuis diberikan tim melewati satu atau dua periode presentasi guru dan
praktik tim. Di dalam mengerjakan kuis, siswa diwajibkan untuk
mengerjakan semua soal atau tugas secara individu. Sehingga dalam
mengerjakan kuis, siswa juga dituntut untuk bertanggung jawab secara
individual untuk memahami materi yang sudah disampaikan.
4. Skor Kemajuan Individual
Skor kemajuan individual digunakan untuk memberi penghargaan terhadap
kinerja siswa yang akhirnya diakumulasikan menjadi nilai atas kelompok.
Dengan demikian siswa mengetahui berapa kontribusi yang telah mereka
berikan terhadap kelompok.
5. Rekognisi Tim
Tim akan mendapatkan penghargaan yang berupa sertifikat atau bentuk
penghargaan yang lain jika skor mereka memenuhi kriteria tertentu. Skor
tim juga dapat digunakan untuk menentukan dua puluh persen peringkat
siswa (Slavin, 2005: 146)
Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode STAD meliputi
(Jacobsen et al., 2009 : 235):
1. Pre-test siswa
2. Memberi peringkat pada siswa berdasarkan nilai pre-test
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3. Membagi siswa kedalam kelompok berdasarkan nilai pre-test. Tiap
kelompok haruslah memiliki komposisi yang heterogen, mulai dari
siswa yang berprestasi tinggi, berprestasi sedang dan berprestasi
rendah. Selain itu kelompok juga harus beragam dalam hal gender dan
latar belakang sosial lainnya.
4. Melakukan presentasi kelas mengenai materi yang akan dibahas
selama satu periode pembelajaran STAD
5. Siswa melakukan proses belajar tim, dimana mereka diminta untuk
mengerjakan lembar-lembar kegiatan tim untuk menguasai materi.
6. Memeriksa kemajuan pembelajaran tiap kelompok
7. Melakukan tes individual untuk mengetahui perkembangan pemahaman
siswa
8. Rekognisi tim dengan menghitung skor tim berdasarkan skor kemajuan
individual.
9. Memberikan penghargaan terhadap pencapaian siswa
Pembelajaran tipe STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif
yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan pembelajaran kooperatif
tipe STAD dapat diaplikasikan dengan mudah pada siswa berbagai tingkat,
mulai dari SD-SMA dan dapat digunakan dalam berbagai macam mata
pelajaran (Slavin, 2005 : 143).
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G. Penelitian yang Relevan
Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran
yang banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Penelitian yang
dilakukan oleh Anggun N. (Nurwidiani, 2011 : 87) menunjukan bahwa
pembelajaran tipe STAD mampu meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa pada materi Statistika. Penerapan tipe belajar STAD pada siswa kelas
VII C SMPN I Nanggulan Kulon Progo juga terbukti mampu meningkatkan
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, hasil belajar matematika serta
minat dalam mempelajari materi matematika (Murdiningsih, 2010 : 103).
H. Materi Pembelajaran “Filum Chordata”
Dalam penelitian ini, Standar Kompetensi (SK) yang digunakan adalah SK 4.
Memahami manfaat keanekaragaman hayati. Kompetensi Dasar (KD) yang
dipakai adalah KD 4.4 Mendeskripsikan ciri-ciri Filum dalam dunia hewan
dan perananannya bagi kehidupan.
Secara garis besar, materi yang akan diajarkan adalah sebagai berikut :
1. Ciri-ciri Filum Chordata
2. Keragaman Filum Chordata
3. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing anggota Filum
Chordata
4. Perbedaan dan persamaan ciri morfologi dan anatomi antar anggota Filum
Chordata
(Materi pembelajaran secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK).
PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru ketika menemukan suatu
masalah pembelajaran di kelas. Menurut Hopkins dalam Setyosari (2010 : 43),
penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan sebagai berikut :
“Penelitian tindakan merupakan suatu proses yang dirancang untuk
memberdayakan seluruh partisipan dalam proses pendidikan (peserta
didik, guru dan pihak-pihak lain) dengan maksud untuk meningkatkan
praktik pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan dalam
pengalaman pendidikan. ”
Penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 tahapan meliputi planning,
acting, observing, dan reflecting yang dilakukan secara berulang sampai
memenuhi target yang diinginkan (Setyosari, 2010 : 42). Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart dimana dalam model
ini tahap observing dilakukan bersama tahap acting.

B. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Penelitian
tipe ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu
keadaan atau segala sesuatu yang bisa dijelaskan baik dengan angka maupun
dengan kata-kata (Setyosari, 2010 : 33).

26
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi kuantitatif dan
strategi kualitatif. Strategi kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data
berupa skor motivasi belajar dan skor hasil belajar setelah melaksanakan
metode pembelajaran STAD. Sedangkan strategi kualitatif digunakan untuk
memperoleh informasi mengenai aktivitas siswa selama proses pembelajaran
dan kesan siswa setelah melaksanakan metode pembelajaran STAD

C. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel
terikat.
Variabel bebas

: pembelajaran kooperatif tipe STAD

Variabel terikat

: hasil belajar kognitif dan motivasi belajar siswa

D. Setting Penelitian
1. Tempat Penelitian

: SMA Sang Timur Yogyakarta

2. Subyek

: Siswa kelas X1

3. Obyek

: Motivasi belajar, hasil belajar

4. Waktu

: April - Mei 2012

E. Rancangan Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus yaitu siklus I
dan siklus II. Di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai penyaji
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pembelajaran dan berkolaborasi dengan guru serta beberapa mahasiswa yang
berperan sebagai observer.
Setiap siklus dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu
perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (observing) dan
refleksi (reflecting). Rincian tindakan yang akan dilaksanakan setiap siklus
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan meliputi :
a. Berdiskusi dengan guru dan rekan mahasiswa untuk persiapan
penelitian
b. Menyiapkan instrumen pembelajaran yang telah disusun dalam
persiapan penelitian meliputi :
- silabus (Lampiran 3.1)
- RPP (Lampiran 3.2)
- Lembar Kerja Tim (Lampiran 3.3)
- Kuis Individual I (Lampiran 3.4)
- Lembar Rangkuman Skor Tim (Lampiran 3.5)
- Lembar Rangkuman Skor Kuis Siswa (Lampiran 3.6)
- media dan bahan pembelajaran yang akan digunakan
c. Menyiapkan instrumen penelitian yang telah disusun dalam
persiapan penelitian meliputi :
-

soal pre-test (Lampiran 3.7)

-

soal post-test siklus I (Lampiran 3.8)
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-

soal post-test siklus II (Lampiran 3.9)

-

lembar observasi siswa (Lampiran 3.10)

-

kuisioner (Lampiran 3.11),

-

panduan wawancara (Lampiran 3.12)

d. Membagi siswa ke dalam tim belajar yang disesuaikan dengan
kemampuan akademik dan keberagaman siswa (jenis kelamin, etnis,
budaya) berdasarkan panduan pembagian kelompok metode
pembelajaran STAD (Pembagian kelompok secara lengkap dapat
dilihat pada lampiran 3.13)
2. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, peneliti berperan sebagai penyaji pembelajaran
atau guru. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Secara garis besar,
kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan tiap siklus adalah
sebagai berikut :
(Kegiatan yang dilakukan setiap siklus secara lengkap dapat dilihat pada
RPP)
a. Siklus I


Pertemuan I
1. Pre-test
2. Memberikan kuisioner untuk mengetahui motivasi belajar
Biologi siswa pada awal siklus
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3. Guru menjelaskan secara singkat proses pembelajaran yang
akan dilakukan
4. Guru mengajak siswa untuk masuk ke dalam kelompok yang
telah ditentukan
5. Guru menyajikan pelajaran secara singkat mengenai gambaran
umum materi yang akan dipelajari
6. Belajar tim
Siswa diberi Lembar Kerja Tim Pertemuan I, kemudian siswa
dalam tim diminta untuk mengerjakan soal-soal yang berbeda
secara berpasangan terlebih dahulu. Setelah semua soal selesai
dikerjakan,siswa kemudian diminta untuk saling menjelaskan
hasil/jawaban kepada teman satu tim dan memastikan bahwa
semua anggota tim memahami jawaban tersebut.
7. Guru dan siswa melakukan diskusi kelas untuk membahas soalsoal di dalam Lembar Kerja Tim Pertemuan I. Di dalam diskusi
kelas, guru berperan sebagai moderator sehingga diharapkan
diskusi dapat berjalan dengan lancar.
8. Siswa diminta untuk mengerjakan kuis individual. Skor dari
hasil kuis individual ini digunakan sebagai skor kuis I.
9. Rekognisi Tim
Guru dan siswa menghitung skor kuis dari setiap siswa dan
mencatatnya dalam Lembar Skor Kuis Semua Siswa
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Pertemuan II
1. Guru menyajikan pelajaran secara singkat mengenai materi
yang akan dipelajari
2. Belajar tim
Siswa diberi Lembar Kerja Tim Pertemuan II, kemudian siswa
dalam tim diminta untuk mengerjakan soal-soal yang berbeda
secara berpasangan terlebih dahulu. Setelah semua soal selesai
dikerjakan,siswa kemudian diminta untuk saling menjelaskan
hasil/jawaban kepada teman satu tim dan memastikan bahwa
semua anggota tim memahami jawaban tersebut.
3. Guru dan siswa melakukan diskusi kelas untuk membahas soalsoal dalam Lembar Kerja Tim Pertemuan II.
4. Kuis individual II
Kuis individual II digunakan juga sebagai post-test/alat
evaluasi hasil belajar kognitif siklus I.
5. Rekognisi Tim
Guru mengajak siswa untuk menghitung nilai tim dari hasil
nilai individual.
6. Penghargaan terhadap kelompok

b. Siklus II
 Pertemuan III
1. Belajar tim dengan bantuan lembar kerja tim pertemuan III.
Pada pertemuan ini guru tidak memberikan presentasi materi.
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2. Kuis individual III
Kuis individual III juga digunakan sebagai post-test/ alat
evaluasi hasil belajar kognitif siklus II
3. Rekognisi Tim
Guru mengajak siswa untuk menghitung nilai tim dari hasil
nilai individual.
4. Penghargaan terhadap tim
5. Guru meminta siswa untuk mengisi kuisioner untuk mengetahui
motivasi

belajar

Biologi

setelah

menggunakan

metode

pembelajaran kooperatif STAD
3. Observasi
Pada tahap observasi, kegiatan yang dilakukan meliputi observasi siswa
dalam proses pembelajaran di kelas dan wawancara dengan siswa.
Kegiatan observasi dilakukan oleh guru kelas dan rekan tim penelitian
yang berperan sebagai pengamat. Wawancara dengan siswa direkam
dengan menggunakan handphone dan dicatat dalam catatan.
4. Refleksi
Pada tahap refleksi, data yang diperoleh dari akhir siklus dianalisis dan
digunakan sebagai refleksi dari pelaksanaan tindakan pada silus tersebut.
Hasil refleksi kemudian digunakan sebagai pertimbangan untuk
memperbaiki atau menyempurnakan perencanaan tindakan pada siklus
berikutnya.
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F. Data dan Cara Pengumpulan Data
Data dari penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif yang
diperoleh selama masing-masing siklus. Jenis data, cara pengambilan data,
serta sumber data diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 3.1. Jenis dan cara pengumpulan data
Alat pengambilan

Sumber

Cara analisis

data

data

data

Jenis data

Analisis

Kuantitatif
1. Hasil belajar

Tes

2. Motivasi belajar

Kuisioner

Siswa

kuantitatif

Kualitatif

Analisis

1. Aktifitas dan respon Lembar observasi

kualitatif
Siswa

siswa selama proses
pembelajaran
2. Motivasi belajar

Wawancara

1. Tes
Tes yang digunakan untuk pengambilan data kuantitatif berupa soalsoal pilihan ganda. Dalam penyusunannya, peneliti menggunakan
pedoman validitas isi.
Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan suatu alat penilaian dalam
mengungkapkan isi yang seharusnya (Sudjana, 1989 : 13). Di dalam
penyusunan soal-soal tes, perlu dimintakan pendapat dari ahli bidang
studi (expert judgement) untuk menelaah apakah soal yang disusun
layak atau tidak untuk digunakan. Dalam penlitian ini, peneliti
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meminta expert judgement dari dosen pembimbing skripsi dan guru
Biologi kelas X1 SMA Sang Timur.
2. Lembar Observasi
Tingkah laku siswa individu maupun proses pembelajaran dapat diukur
dengan menggunakan observasi atau pengamatan terhadap hal-hal
yang terjadi dalam proses pembelajaran (Sudjana, 1989 : 84).
Dalam penelitian kali ini, observasi dilakukan untuk mengetahui
tingkat motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Data ini
kemudian digunakan sebagai bahan analisis apakah siswa termotivasi
untuk belajar dengan menggunakan metode pembelajaran STAD.
3. Kuisioner
Tujuan penggunaan kuisioner dalam proses pembelajaran menurut
Sudjana (1989: 72) ada 3, meliputi :
a) Memperoleh data mengenai latar belakang siswa untuk bahan
analisis tingkah laku hasil dan proses belajarnya
b) Memperoleh data mengenai hasil belajar dan proses belajar
siswa
c) Memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum
dan program belajar mengajar
Dalam penelitian ini, peneliti membuat kuisioner yang diberikan
kepada siswa untuk mencapai tujuan poin b. Secara khusus kuisioner
digunakan untuk mengambil data mengenai motivasi belajar siswa
setelah mengalami proses pembelajaran metode STAD.
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4. Wawancara
Wawancara sebagai alat penilaian memiliki kelebihan tersendiri
dibandingkan dengan alat penilaian yang lain. Kelebihanya ialah antara
guru atau penanya dengan siswa dapat berkomunikasi secara langsung
dengan siswa sehingga bisa memperoleh jawaban yang lebih bebas dan
mendalam dari siswa (Sudjana, 1989 : 68).
Model wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara
bebas (tidak berstruktur), dimana peneliti hanya mempersiapkan
panduan

pertanyaan

saja

dan

siswa

dapat

dengan

bebas

mengemukakan pendapatnya.
Wawancara dilakukan setelah pelaksanaan siklus II. Proses wawancara
dilaksanakan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dan
beberapa siswa sebagai orang yang diwawancarai (interviewee). Di
dalam pemilihan siswa tersebut, peneliti akan memilih 3 orang siswa
yang memiliki pencapaian prestasi rendah, sedang dan tinggi dilihat
dari hasil post-test siklus I.

G. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini, digunakan 2 jenis instrumen meliputi instrumen
pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.
1. Instrumen pembelajaran
Instrumen pembelajaran meliputi :
a) Silabus Biologi Kelas X1
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b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Pertemuan I, II dan III)
c) Lembar Kerja Tim (Pertemuan I, II dan III)
d) Lembar Kerja Individual dan Kuncinya (Pertemuan I, II dan III)
e) Lembar Rekognisi Tim
2. Instrumen pengumpulan data
Instrumen pengumpulan data digunakan untuk mengambil data yang
digunakan

untuk

membuktikan

hipotesis

awal.

Instrumen

pengumpulan data meliputi :
a) Soal pre-test, soal post-test Siklus I dan soal post-test siklus II.
Soal Pretes berupa pilihan ganda yang diberikan kepada siswa
pada pertemuan I. Soal post-test siklus I merupakan soal yang
diberikan pada kuis individual pertemuan ke-2 sebagai alat
evaluasi siklus I. Sedangkan soal post-test siklus II merupakan soal
yang diberikan pada kuis individual pertemuan ke-3.
(Kisi-kisi, soal tes dan rubrik penilaian dapat dilihat secara
lengkap pada lampiran)
b) Instrumen Observasi siswa
Instrumen observasi digunakan untuk mengetahui motivasi belajar
siswa yang ditunjukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
Untuk mengukur motivasi belajar, digunakan panduan objek yang
akan diobservasi sebagai berikut :
1) Minat dan perhatian siswa selama proses pembelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

2) Semangat siswa dalam melaksanakan tugas-tugas dalam proses
belajar tim dan kuis individual
3) Tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran
4) Reaksi yang ditunjukan terhadap stimulus yang diberikan guru
5) Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas dalam tim
maupun kuis individual
(Instrumen observasi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran)
c) Kuisioner
Kuisioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
motivasi belajar siswa khususnya minat siswa dan keterlibatan
kognitif siswa dalam proses pembelajaran. Kuisioner yang
diberikan kepada siswa terdiri dari 20 butir pernyataan dan
alternatif jawaban dengan skala ukur sangat setuju (SS), setuju (S),
tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Berikut adalah
rancangan penyusunan kuisioner :
Tabel 3.2. Kisi-kisi kuisioner
Variabel
Motivasi

Aspek yang
diukur
Minat

Indikator
Perasaan senang terhadap
pelajaran Biologi
Kemauan
siswa
untuk
memahami pelajaran
Memperhatikan penjelasan
materi pelajaran baik dari
guru maupun teman
Kesungguhan
dalam
mengerjakan tugas yang
diberikan dalam kelompok
Kesungguhan
dalam

Pernyataan
Positif

Pernyaaan
Negatif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Keterlibatan
kognitif / Sikap
dalam proses
pembelajaran

mengerjakan kuis individu
Ketertarikan untuk
mempelajari Biologi
Mengikuti jalannya diskusi
tim untuk membahas soal
yang diberikan
Mencari jawaban soal dari
berbagai sumber pustaka
Memberikan pendapat dalam
diskusi kelompok
Tanggung jawab terhadap
pencapaian hasil kelompok

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Kuisioner yang akan digunakan dapat dilihat pada lampiran)
d) Pedoman Wawancara Bebas
Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang
ditujukan kepada beberapa peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan
yang disusun digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap
metode pembelajaran STAD. Berikut adalah rancangan pedoman
wawancara :
Tabel 3.3 Pedoman wawancara
Aspek yang
Tujuan wawancara
diwawancarai
Minat siswa
Mengetahui tanggapan
siswa terhadap pelajaran
Biologi
Mengetahui respon siswa
terhadap metode
pembelajaran STAD

Keterlibatan
kognitif/sikap
dalam proses

Mengetahui sikap siswa
terhadap proses
pembelajaran

Pertanyaan
1. Bagaimana perasaan siswa
terhadap mata pelajaran
Biologi dan alasannya.
2. Bagaimana respon siswa
terhadap metode
pembelajaran yang
dilakukan dengan metode
STAD beserta alasannya.
3. Bagaimana sikap siswa
ketika mengerjakan tugas
dan kuis yang diberikan
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pembelajaran

Mengetahui proses belajar
yang dialami siswa dalam
mempelajari Biologi dengan
menggunakan metode
pembelajaran STAD

4. Hal-hal apa saja yang
dilakukan oleh siswa ketika
dilaksanakan diskusi, baik
dalam diskusi tim maupun
diskusi kelas
5. Apakah
metode
pembelajaran
STAD
membantu siswa dalam
memahami materi pelajaran
atau sebaliknya beserta
alasannya.

H. Teknik Analisa Data
1. Tes
Di dalam analisis data, peneliti membandingkan nilai awal siswa saat pretest dengan nilai posttest di setiap akhir siklus. Langkah-langkah yang
dilakukan dalam analisis hasil tes adalah sebagai berikut :
a) Pemberian skor
Skor untuk setiap jawaban benar adalah 1.
b) Penilaian
Penilaian diberikan dalam rentang 0-100, adapun perhitungan nilai
siswa pada masing-masing tes adalah sebagai berikut :
Nilai siswa =

x 100

c) Analisis ketuntasan
Nilai yang diperoleh siswa dari tes kemudian dibandingkan dengan
kriteria ketuntasan minimal (KKM) 70. Jika nilai siswa < 70, maka

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

siswa dikatakan tidak tuntas, dan apabila nilai siswa ≥ 70, maka siswa
dikatakan tuntas.
d) Uji Statistika
Uji statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T,
pengujian ini digunakan untuk mengecek apakah peningkatan nilai
yang diperoleh siswa pada akhir siklus I dan siklus II signifikan.
Nilai yang diperoleh pada setiap tes kemudian dibandingkan satu
dengan yang lain. Dalam penelitian ini, pertama kali nilai pre-test
dibandingkan dengan nilai post-test siklus I, kemudian nilai post-test
siklus I dibandingkan dengan nilai post-tes siklus II. Kemudian
perbedaan hasil yang diperoleh dari perbandingan hasil tiap-tiap tes
diuji t untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil yang cukup
signifikan.
2. Kuisioner
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa hasil kuisioner
adalah sebagai berikut :
a) Pemberian skor
Skor diberikan berdasarkan alternatif jawaban yang diperoleh siswa.
Dalam pemberian skor digunakan panduan sebagai berikut :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

Tabel 3.4. Panduan pemberian skor kuisioner
Alternatif Jawaban

Skor
Pernyataan Positif

Pernyataan Negatif

Sangat Setuju (SS)

4

1

Setuju (S)

3

2

Tidak Setuju (TS)

2

3

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

4

b) Menghitung prosentase motivasi siswa
Instrumen yang telah diisi oleh siswa kemudian dicari skor
keseluruhannya sehingga diperoleh data skor setiap siswa. Kemudian
dari skor tersebut, dicari prosentase minat siswa dengan menggunakan
perhitungan sebagai berikut :
Prosentase minat =

x 100 %

c) Mengkategorikan motivasi siswa
Untuk mengetahui tingkat motivasi siswa, hasil prosentase masingmasing siswa kemudian dikategorikan menggunakan analisis sikap
siswa menurut Kartika Budi (2005:53) sebagai berikut :
Tabel 3.5. Kriteria minat siswa
Skor (%)

Kriteria

≤ 20

Tidak Berminat (TM)

21-40

Kurang Berminat (KM)

41-60

Cukup Berminat (CM)

61-80

Berminat (M)

81-100

Sangat Berminat (SM)
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Tabel 3.6 Kriteria minat seluruh siswa
Jumlah Prosentase Minat Siswa
SM

SM+M

SM+M+CM

SM+M+CM+

SM+M+CM+KM

KM

+TM

≥75%
<75%

Minat

Sangat Berminat (SM)
≥75%
<75%

Berminat (M)
≥65%

Cukup Berminat (CM)

<65%

≥ 65 %

Kurang Berminat (KM)

< 65 %

Tidak Berminat (TM)

3. Observasi Siswa
Analisis data dilakukan secara induktif, dimana fakta-fakta yang terjadi di
lapangan

kemudian

digeneralisir

untuk

mendapatkan

sebuah

kesimpulan.(Margono, 2007 : 39)
Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, langkahlangkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Pemberian Skor
Kuisioner yang telah diisi oleh observer, kemudian diberi skor dengan
paduan skor sebagai berikut :
Tabel 3.7. Pedoman penilaian hasil observasi
No
1

Aspek Penilaian
Siswa memperhatikan penjelasan materi
yang sedang disampaikan

2

Skor
Tinggi

Sedang

3

2

3

2

Rendah

1

Siswa merespon dengan baik rangsangan
yang diberikan oleh guru (mengajukan
pertanyaan, tidak melakukan aktivitas
lain di luar pembelajaran, mengajukan
ide )

1
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3

Siswa mengerjakan tugas yang diberikan

4

Siswa mencari jawaban dengan membuka
buku dari berbagai sumber

5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1

2

3

1

2

3

3

2

1

Siswa terlibat dalam diskusi kelompok
untuk menyelesaikan tugas/soal yang
diberikan

6

Siswa mengobrolkan hal-hal lain di luar
materi pelajaran

7

Siswa malas/mengantuk/tidur

8

Siswa mempresentasikan hasil diskusi
kelas dengan senang hati

9

Siswa mendengarkan presentasi teman

3

2

1

10

Siswa menanggapi hasil presentasi teman

3

2

1

11

Siswa bermain/bercerita sendiri/tidur

1

2

3

12

Siswa mengerjakan kuis individual tanpa

3

2

1

3

2

1

3

2

1

mengeluh
13

Siswa terlibat dalam proses rekogisi tim
(ikut

mengkoreksi,

mencatat

hasil

dengan

baik

kemajuan belajar tim)
14

Siswa

menerima

penghargaan yang diberikan oleh guru

Skor maksimal dari lembar observasi adalah 42, dan skor minimum
adalah 14. Skor yang diperoleh dari tiap kelompok kemudian diubah
dalam bentuk nilai aktivitas dengan menggunakan rumus berikut :
Nilai =

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

b. Menghitung prosentase kelas
Skor dari hasil observasi seluruh kelas kemudian dijumlahkan
kemudian diubah ke dalam bentuk presentase dengan menggunakan
rumus berikut :

Prosentase kelas =

Presentase kelas yang diperoleh dari lembar observasi kemudian
digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui tingkat motivasi
siswa dari setiap pertemuan. Kemudian data dari hasil observasi pada
setiap pertemuan dibandingkan untuk mengetahui apakah ada
peningkatan motivasi siswa yang tergambar dalam aktvitas siswa
proses pembelajaran
c. Menarik kesimpulan / verifikasi
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun
kesimpulan sementara (tentatif) pada awal siklus. Ketika diperoleh
data-data baru yang didapat dari hasil observasi pelaksanaan siklus I
dan siklus II, dilakukan proses verifikasi data dan peer-debriefing.
Verifikasi data dan peer debriefing dari teman sejawat dilakukan untuk
menarik kesimpulan akhir mengenai tingkat motivasi siswa selama
proses pembelajaran.
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4. Wawancara
Hasil wawancara yang telah direkam kemudian dibuat transkrip sehingga
dapat dianalisa secara kualitatif. Dalam menganalisa data hasil observasi,
langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Kategorisasi data
Jawaban yang diperoleh dari 3 siswa yang sudah dipilih berdasarkan
hasil belajar siklus I kemudian diringkas dan dikategorikan sesuai
dengan aspek yang ingin dinilai.
b. Penyajian data
Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teksnaratif. Penyajian data dalam bentuk ini dimaksudkan untuk
memperoleh makna dari data yang terkumpul.
c. Penarikan kesimpulan / Verifikasi
Setelah semua data disajikan dalam bentuk teks-naratif, peneliti
kemudian melakukan penarikan kesimpulan mengenai motivasi siswa
selama proses pembelajaran.
5. Analisa data keseluruhan
Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data kuantatif dan
kualitatif, oleh karena itu perlu dilakukan analisa data lebih lanjut untuk
bisa mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.
Setelah semua data terkumpul, proses analisa data selanjutnya adalah
triangulasi data. Tujuan dari triangulasi menurut Zainal Arifin (2011 : 164)
adalah untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sudut pandang yang
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berbeda dengan cara mengurangi sebanyak-banyaknya bias yang
kemungkinan terjadi pada saat pengumpulan dan proses analisa data .
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi teoritis.
Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses triangulasi
adalah sebagai berikut :
a. Menyajikan kesimpulan dari masing-masing sumber data (hasil tes,
kuisioner, observasi dan wawancara)
b. Meninjau kesimpulan dari hasil kuisioner, observasi, wawancara
dengan pedoman teori-teori motivasi yang berbeda-beda
c. Menarik kesimpulan dari tinjauan
d. Menjelaskan hubungan antara hasil tes dengan kesimpulan dari hasil
tinjauan

I. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel
berikut :
Tabel 3.8 Indikator keberhasilan penelitian
No
1

Variabel
Hasil belajar kognitif

Data
70 % siswa dapat

Instrumen
Tes Pilihan Ganda

memenuhi KKM 70
2

Motivasi belajar siswa

70 % siswa memiliki

Kuisioner

motivasi belajar yang

Lembar Observasi

tinggi

Wawancara
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J. Tim Penelitian
Penelitian ini beranggotakan peneliti sebagai pelaksana penelitian dan guru
kelas dan 2 orang mahasiswa sebagai observer.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar ranah
kognitif siswa. Perubahan motivasi siswa dilihat dari keterlibatan siswa selama
proses pembelajaran serta tanggapan siswa terhadap pembelajaran sedangkan
perubahan hasil belajar ranah kognitif dilihat dari hasil kuis pada setiap akhir
siklus.
A. HASIL PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan di kelas X1 SMA Sang Timur ini dilakukan
sebanyak 3 kali pertemuan yang terdiri dari 2 siklus. Siklus I terdiri dari 2
pertemuan sedangkan siklus II terdiri dari 1 pertemuan. Berikut ini akan
diuraikan mengenai proses pelaksanaan penelitian dan hasil yang diperoleh
selama pelaksanaan penelitian.
Siklus I
1. Planning
Pada tahap ini, peneliti menyiapkan semua instrumen pembelajaran dan
instrumen penelitian yang digunakan selama siklus I. Peneliti juga
berkordinasi dengan guru kelas dan 2 orang rekan mahasiswa terlebih
dahulu yang bertugas sebagai observer.

48
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2. Acting
Pertemuan I
Pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 27 April 2012, pukul 8.45 – 10.30
WIB, yang diikuti oleh 16 siswa kelas X1. Sebelum memulai proses
pembelajaran, terlebih dahulu siswa melakukan pre-test untuk mengetahui
pemahaman awal siswa mengenai materi pokok Filum Chordata.
Kemudian siswa diminta mengisi kuisioner mengenai motivasi siswa
dalam belajar Biologi sebelumnya.
Setelah mengerjakan soal pre-test dan mengisi lembar kuisioner, siswa dan
peneliti yang bertindak sebagai penyaji pembelajaran melakukan proses
pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe
STAD. Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan I dijelaskan sebagai
berikut.
a. Pembagian Kelompok
Peneliti membagi siswa ke dalam 4 kelompok. Pembagian kelompok
berdasarkan tingkat prestasi yang diukur dari rata-rata hasil ulangan
pada materi sebelumnya yang kemudian dikonsultasikan kepada guru
kelas. Pada saat pembagian kelompok ada beberapa siswa yang tidak
mau bergabung dengan kelompok dan terlihat malas-malasan sehingga
memperlambat proses pembentukan kelompok.
Setelah siswa berkumpul dalam kelompok, peneliti kemudian
menjelaskan secara singkat gambaran proses pembelajaran yang akan
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dilakukan dan meminta siswa mencari nama kelompoknya masingmasing. Adapun nama kelompok-kelompok di kelas X1 adalah :


Kelompok One Heart



Kelompok Petromax



Kelompok . (TITIK)



Kelompok Special One

(Anggota masing-masing kelompok dapat dilihat secara lengkap
pada lampiran 3.13)
b. Presentasi Kelas
Peneliti kemudian memberikan presentasi singkat mengenai garis besar
materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu karakteristik Chordata
dan klasifikasi Chordata secara umum.
c. Belajar Kelompok
Peneliti kemudian memberikan 2 lembar kerja tim kepada setiap
kelompok. Hal ini dimaksudkan agar siswa mau berbagi tugas dan
tanggung jawab untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam lembar
kerja tim. Selama diskusi kelompok, peneliti menekankan bahwa
setiap anggota kelompok harus memahami semua penyelesaian soalsoal karena nilai kelompok diperoleh dari rata-rata hasil individu.
d. Diskusi kelas
Setelah semua kelompok menyelesaikan lembar kerjanya, peneliti
mengajak semua siswa untuk melakukan diskusi kelas. Pada saat
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diskusi, peneliti berperan sebagai moderator yang memimpin jalannya
pembahasan soal-soal dalam lembar kerja tim.

Gambar 4.1 Diskusi kelas
Setelah dilakukan diskusi kelas, langkah pembelajaran yang seharusnya
dilakukan adalah kuis individual, akan tetapi karena terkendala jam
pelajaran yang telah habis, maka kuis individual I ditiadakan.

Pertemuan II
Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2012 pada pukul 07.15
– 9.45 WIB yang diikuti oleh 16 orang. Pada pertemuan kali ini, siswa
diajak untuk mempelajari materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya.
Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan II
adalah sebagai berikut :
a. Presentasi Guru
Peneliti sebagai penyaji pembelajaran memberikan poin-poin yang
akan dipelajari pada pertemuan II meliputi karakteristik dan klasifikasi
kelas Agnata, Pisces serta Amphibia.
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Gambar 4.2 Presentasi Guru
b. Belajar Kelompok
Setiap kelompok diberi 2 lembar kerja tim kemudian siswa diminta
untuk bekerja sama dalam menyelesaikan soal-soal yang ada pada
lembar kerja.

Gambar 4.3 Belajar kelompok
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c. Diskusi Kelas
Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar kerja tim,
peneliti kemudian memimpin jalannya diskusi kelas. Pembahasan soal
dilakukan dengan meminta salah satu perwakilan kelompok menjawab
pertanyaan kemudian moderator meminta siswa dari kelompok lain
untuk menanggapi.
d. Kuis Individual
Setelah melaksanakan diskusi kelas, siswa diminta untuk kembali ke
tempat duduknya semula kemudian diminta untuk mengerjakan kuis
individual yang juga digunakan sebagai instrumen post-test Siklus I.
Di dalam mengerjakan kuis individual, peneliti menekankan sikap
kejujuran kepada siswa dengan mengerjakan kuis tanpa mencontek dan
juga menekankan kepada siswa untuk mengerjakan kuis dengan
sungguh-sungguh karena nilai dari kuis ini akan menjadi nilai
kelompok.

Gambar 4.4 Siswa mengerjakan Kuis Individual II/Post-test siklus I
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e. Penilaian Kuis dan Rekognisi Tim
Setelah siswa mengerjakan kuis individual, siswa seharusnya diminta
untuk mengkoreksi jawaban milik temannya secara bergantian. Namun
karena terkendala jam pelajaran yang sudah habis, maka penilaian kuis
dan rekognisi tim ditiadakan.
3. Observing
Hasil observasi dari siklus dilihat dari rangkuman lembar observasi semua
kelompok dan hasil diskusi dengan rekan observer dijelaskan sebagai
berikut.
Pertemuan I
Tabel 4.1 Hasil analisis aktivitas siswa pertemuan I
No
1

Kelompok
Petromax

Nilai
69,6

Keterangan


Diskusi kelompok kurang terbentuk



Banyak mengobrolkan hal-hal di luar
konteks

2

TITIK

75,7



1 anggota kelompok sibuk sendiri, mondarmandir dan 1 siswa tiduran di meja

3

One Heart

96,9



1 siswa cenderung diam dalam belajar tim

4

Special One

84,8



Ada 1 siswa yang kurang aktif berdiskusi



1 siswa tertidur

Rata-rata

81,75

Dari hasil analisis aktivitas siswa, diketahui ada 3 kelompok yang
memperoleh nilai cukup baik dan 1 kelompok yang mendapatkan nilai
rendah. Pada kelompok One Heart, ada 1 siswa yang cenderung diam
dalam proses diskusi. Di kelompok TITIK dan Spesial One masing-masing
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terdapat 2 orang siswa yang belum berminat selama proses pembelajaran.
Sedangkan pada kelompok Petromax, kurangnya motivasi belajar terlihat
dari aktivitas siswa yang banyak mengobrolkan hal-hal di luar materi.
Pertemuan II
Tabel 4.2 Hasil analisis aktivitas siswa Pertemuan II
No

Kelompok

Nilai

Keterangan

1

Petromax

91,6

ada 1 anak yang kurang terlibat dalam diskusi

2

TITIK

94,4

Ada 1 siswa yang mencoba membahas hal-hal
lain di luar materi

3

One Heart

97,2

Ada 1 siswa yang cenderung diam ketika belajar
tim

4

Special One

Rata-Rata

94,4

2 siswa menguap sesekali

94,4

Proses pembelajaran di pertemuan II lebih baik dari pertemuan I, hal ini
dilihat dari keseluruhan nilai aktivitas kelompok dan sudah tidak adanya
siswa yang ribut dan mondar-mandir, tidur, maupun malas-malasan selama
proses pembelajaran.
4. Reflecting
Dari hasil observasi siklus I, diketahui bahwa proses belajar siswa sudah
menjadi lebih baik, hal ini dilihat dari semakin berkurangnya aktivitas
siswa yang tidak mendukung proses belajar. Namun, dari segi nilai
kognitif (dapat dilihat pada tabel 4.6, halaman 66), hasil belajar ranah
kognitif siswa belum mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu,
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peneliti melaksanakan siklus II yang diharapkan mampu meningkatkan
hasil belajar ranah kognitif siswa kelas X1 SMA Sang Timur.

Siklus II
1. Planning
Sebagai perbaikan dari siklus I, peneliti mempersiapkan kembali
instrumen pembelajaran yang akan digunakan. Peneliti menambah
beberapa buku referensi dan juga mencetak beberapa gambar yang
diharapkan dapat membantu mempermudah siswa dalam proses belajar
tim.
2. Acting
Pertemuan III
Pertemuan III dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2012, pada pukul 08.45 –
10.30 WIB yang diikuti oleh 16 siswa. Adapun langkah-langkah yang
dilakukan pada pertemuan III adalah sebagai berikut :
a. Presentasi guru
Pada awal proses pembelajaran, peneliti tidak memberikan presentasi
materi, namun menunjukkan perolehan skor dan gelar sementara yang
diperoleh tiap kelompok. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengetahui
hasil mereka dan kontribusi mereka terhadap pencapaian kelompok
sehingga merasa semakin termotivasi. Berikut adalah hasil perolehan
kelompok dari kuis individual I.
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Tabel 4.3 Pencapaian hasil kelompok STAD
Nama kelompok

PENINGKATAN POIN

Gelar Kelompok

TITIK

30

SUPER TEAM

One Heart

30

SUPER TEAM

Petromax

27,5

SUPER TEAM

30

SUPER TEAM

Special One

Setelah memberi tahu perolehan gelar masing-masing kelompok,
peneliti melanjutkan presentasi materi.
b. Belajar Tim
Pelaksanaan belajar tim sama seperti pada belajar tim pertemuanpertemuan sebelumnya.
c. Diskusi Kelas
Pada pertemuan III, diskusi kelas dipimpin oleh salah satu siswa kelas
X1, peneliti hanya berperan untuk menegaskan kembali jawabanjawaban yang telah didiskusikan dalam diskusi kelas.
d. Kuis Individual/Post Test Siklus II
Setelah diskusi selesai, siswa diminta untuk mengerjakan kuis
individual III yang sekaligus merupakan instrumen post-test Siklus II.
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Gambar 4.5 Siswa mengerjakan Kuis Individual III/Post-test siklus II
e. Rekognisi Tim
Siswa diajak untuk menilai pekerjaan teman lain dan memberikan
nilai. Kemudian nilai dari hasil kuis individual II dimasukkan ke dalam
lembar rangkuman skor tim untuk mengetahui kemajuan nilai masingmasing individu dalam kelompok.
f. Penghargaan Tim
Setelah menghitung poin kemajuan yang diperoleh kelompok, peneliti
dan siswa kemudian merangkum semua hasil ke dalam lembar
kemajuan tim. Akan tetapi karena jam pelajaran yang telah habis,
penliti tidak sempat memberikan gelar kepada kelompok.
3. Observing
Hasil analisis aktivitas keempat kelompok dirangkum dalam tabel berikut.
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Tabel 4.4 Hasil analisis aktivitas siswa Pertemuan III
No

Kelompok

Nilai
82

Keterangan

1

Petromax

1 siswa tidur-tiduran

2

TITIK

92,3

-

3

One Heart

94,8

-

4

Special One

97,4

Ada 1 siswa yang mengajukan diri
sebagai moderator

Rata-rata

91,6

Dilihat dari rata-rata kelompok keseluruhan, aktivitas siswa selama proses
pembelajaran dapat dikatakan sangat baik. Hal ini terlihat juga dari
keterlibatan semua siswa dalam proses diskusi, serta ada 1 siswa yang
mengajukan diri sebagai moderator diskusi kelas. Namun demikian, masih
ada 1 siswa yang tidur-tiduran dan kurang bisa berkonsentrasi dalam
diskusi kelompok.
4. Reflecting
Dari hasil observasi proses pembelajaran siklus II dan diskusi dengan
rekan observer, aktivitas siswa selama proses pembelajaran sudah sangat
baik dan memenuhi kriteria yang diharapkan oleh peneliti.
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B. ANALISA DATA
1. Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif
a. Analisis Ketuntasan
Hasil belajar ranah kognitif yang diperoleh dari pre-test, post-test
siklus I dan post-test siklus II disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.5 Daftar nilai siswa kelas X1
Nilai

No.
Siswa

Pre-test

Post Test I

Post Test II

1

30

70

90

2

15

90

90

3

20

35

55

4

25

50

75

5

20

40

50

6

55

80

90

7

35

55

75

8

20

80

50

9

25

30

60

10

15

50

70

11

25

80

90

12

10

75

80

13

30

65

90

14

25

40

80

15

35

65

95

16

40

75

85

26,56

61,25

76,56

Ratarata
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Langkah analisis data hasil belajar ranah kognitif selanjutnya adalah
analisis ketuntasan. Analisis ketuntasan nilai-nilai siswa disajikan
dalam tabel 4.2
Tabel 4.6. Analisis ketuntasan nilai siswa
No.

Pre-test

siswa

Nilai

Post-test I

Tuntas

Nilai

KKM 70

Tuntas

Post-test II
Nilai

KKM 70

Tuntas
KKM 70

1

30

Tidak

70

Tuntas

90

Tuntas

2

15

Tidak

90

Tuntas

90

Tuntas

3

20

Tidak

35

Tidak

55

Tidak

4

25

Tidak

50

Tidak

75

Tuntas

5

20

Tidak

40

Tidak

50

Tidak

6

55

Tidak

80

Tuntas

90

Tuntas

7

35

Tidak

55

Tidak

75

Tuntas

8

20

Tidak

80

Tuntas

50

Tidak

9

25

Tidak

30

Tidak

60

Tidak

10

15

Tidak

50

Tidak

70

Tuntas

11

25

Tidak

80

Tuntas

90

Tuntas

12

10

Tidak

75

Tuntas

80

Tuntas

13

30

Tidak

65

Tidak

90

Tuntas

14

25

Tidak

40

Tidak

80

Tuntas

15

35

Tidak

65

Tidak

95

Tuntas

16

40

Tidak

75

Tuntas

85

Tuntas

Jumlah siswa
tuntas KKM 70
Prosentase

0

7

12

0%

43,7 %

75 %
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Pada saat pre-test, belum ada siswa yang memenuhi KKM 70



Dari hasil post-test siklus I, diketahui sebanyak 7 siswa atau 43,7
% siswa memenuhi KKM 70



Dari hasil post-test siklus II, diketahui sebanyak 12 siswa atau 75
% siswa memenuhi KKM 70.

b. Analisis Statistika
Analisis statistik yang digunakan adalah uji T, hal ini dilakukan untuk
mengetahui apakah peningkatan hasil belajar ranah kognitif siswa
mengalami kenaikan yang signifikan atau tidak. Setelah hasil
pretest,postest I dan postest II diuji dengan uji T, diketahui bahwa
peningkatan hasil belajar siswa pada akhir setiap siklus signifikan.
(Analisis statistika dengan menggunakan uji T, selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 4.6 )
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2. Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
a. Kuisioner
Kuisioner dalam penelitian ini diberikan 2 kali, pada awal penelitian
dan di akhir penelitian. Pada awal penelitian, diketahui sebanyak
12,5% siswa sangat berminat dan 67,5% siswa berminat terhadap
pembelajaran Biologi. Prosentasi minat siswa kemudian berubah pada
akhir siklus II, prosentase siswa sangat berminat berubah menjadi
31,25% dan siswa berminat menjadi 68,75%. Minat siswa secara
keseluruhan disajikan dalam grafik berikut.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Berminat
Sangat Berminat

Awal Penelitian Akhir Penelitian

Gambar 4.6 . Grafik prosentase minat siswa

(Perhitungan dan kategorisasi minat siswa dari lembar kuisioner
secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 4.7 )
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b. Observasi Siswa
Observasi siswa dari siklus I sampai siklus II dapat dikatakan
mengalami peningkatan, baik dari nilai lembar observasi aktivitas
siswa dan juga fakta-fakta yang ditemukan dari lapangan. Rata-rata
nilai aktivitas kelompok di siklus I adalah 88,1 dan kemudian
meningkat menjadi 91,6 di akhir siklus II.
Perubahan nilai aktivitas kelompok juga diikuti dengan perubahan
sikap siswa selama proses pembelajaran. Selama siklus I, kurangnya
minat siswa dalam proses pembelajaran terlihat dari siswa yang tidurtiduran, membahas hal-hal lain di luar materi serta kurang aktif dalam
diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Akan tetapi aktivititasaktivitas tersebut tidak muncul lagi di siklus II, sehingga dapat
disimpulkan minat siswa mengalami perubahan yang lebih baik dari
siklus I.
c. Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap siswa yang memiliki nilai rendah,
sedang dan tinggi dari hasil pretest. Berdasarkan hasil pretest yang
dapat dilihat pada tabel 4.1, dipilih siswa nomor 2, 1 dan 6 sebagai
perwakilan dari seluruh siswa. Hasil wawancara disimpulkan dalam
tabel berikut.
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Tabel 4.7 Rangkuman hasil wawancara
Aspek yang
diwawancarai

Pertanyaan

Jawaban

Minat siswa

1. Menyukai pelajaran Siswa no.2 : Tidak suka
Siswa no.1 : Tidak terlalu
Biologi
Siswa no.6 : Suka
2. Tanggapan terhadap Siswa no.2 : senang karena semua siswa harus
belajar
metode
Siswa no.1: Senang, karena bisa bekerja
pembelajaran
bersama dengan teman lain
kooperatif
tipe Siswa no.6 : Senang, karena bisa diskusi dan
belajar dalam suasana yang
STAD
santai
Keterlibatan
3. Kesungguhan dalam Siswa no.2 : Sudah bersungguh-sungguh
Siswa no.1 : sudah semaksimal mungkin
kognitif/sikap
mengerjakan LKS
Siswa no.6: Sudah, tetapi sebaiknya guru juga
dalam
proses
ikut membantu siswa
pembelajaran
4. Keterlibatan siswa Siswa no.2 : mengikuti
dalam belajar tim Siswa no.1 : mengerjakan soal sendiri dahulu,
baru mendiskusikan dengan
maupun
diskusi
teman dan bertukar pendapat
kelas
Siswa no.6 : ikut terlibat dan memberikan
jawaban berdasarkan keputusan
bersama
5. Kesungguhan dalam Siswa no.2 : Sungguh-sungguh
mengerjakan semua Siswa no.1 : semaksimal mungkin
Siswa no.6: Tentu
tugas
Respon
terhadap metode
pembelajaran

6. Pembelajaran

tipe Siswa no.2 : Ya
Siswa no.1 : Ya
STAD
Siswa no.6: Kurang terlalu, namun membuat
mempermudah
kami jadi mandiri
memahami pelajaran

7. Pembelajaran

tipe Siswa no.2 : Tidak, malah lebih sederhana
STAD mempersulit Siswa no.1 : Tidak, malah membuat kami
senang
memahami pelajaran
Siswa no.6: Tidak, malah membuat kami
senang
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C. PEMBAHASAN
1. Hasil Belajar Ranah Kognitif
Hasil belajar ranah kognitif siswa diketahui dari perubahan nilai
yang diperoleh siswa dari awal siklus I sampai dengan akhir siklus II.
Nilai pre-test siswa rata-rata 26,56 dan tidak ada satupun siswa yang
tuntas standar KKM sekolah. Setelah pelaksanaan siklus I, hasil belajar
ranah kognitif siswa mengalami peningkatan secara signifikan, rata-rata
siswa 61,25 dan hanya 43,7 % siswa yang tuntas KKM. Setelah diuji
dengan menggunakan uji-T, hasil belajar siklus I memang mengalami
peningkatan, namun peningkatan tersebut ternyata memiliki korelasi yang
lemah. Hal ini disebabkan pada hasil post-test siklus I ada beberapa siswa
yang mengalami peningkatan nilai secara drastis sedangkan sebagian besar
siswa yang lain hanya mengalami peningkatan nilai yang relatif kecil.
Hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I juga belum memenuhi
target peneliti yaitu 70% siswa tuntas KKM 70.
Dari hasil penelitian siklus II, diketahui rata-rata siswa meningkat
dari 61,25 menjadi 76,56 dan siswa yang tuntas KKM sebanyak 75%.
Peningkatan nilai siswa dinyatakan signifikan dan memiliki korelasi
positif setelah diuji T dengan menggunakan bantuan SPSS 16. Hasil akhir
siklus II ini memenuhi kriteria penelitian yang diinginkan peneliti, dimana
sebanyak lebih dari 70% siswa tuntas KKM 70.
Hasil belajar ranah kognitif siswa mengalami peningkatan yang
signifikan dan memenuhi indikator keberhasilan peneliti. Peningkatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

hasil belajar ini dikarenakan adanya perubahan tanggapan siswa terhadap
hasil tes yang mereka peroleh. Di akhir siklus I, siswa mengetahui bahwa
nilai yang mereka dapatkan berpengaruh terhadap nilai tim dan juga nilai
rekan sekelompok. Setelah mengetahui hal tersebut, siswa menjadi lebih
termotivasi dalam proses pembelajaran yang ditunjukan dari aktivitas dan
sikap selama proses pembelajaran berlangsung. Perubahan sikap siswa
terhadap proses pembelajaran juga menghasilkan perubahan dalam hasil
belajar siswa yang ditunjukan dari nilai-nilai yang diperoleh pada test
akhir siklus II.
Peningkatan hasil belajar siswa yang berubah menjadi semakin
baik menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X1
SMA Sang Timur.

2. Motivasi Siswa
Motivasi merupakan daya yang mendorong, mengaktifkan atau
menggerakkan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan (Pujadi, 2000 :
42). Motivasi sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan
motivasi instrinsik. Motivasi instrinsik menurut Santrock (2009 : 205)
dibedakan menjadi

1) determinasi diri dan pilihan personal, (2)

pengalaman dan penghayatan, (3) minat, (4) keterlibatan kognitif dan
tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dalam penelitian ini, perubahan
motivasi instrinsik siswa yang diharapkan meningkat secara khusus dilihat
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dari perubahan minat dalam belajar biologi serta keterlibatan kognitif dan
tanggung jawab terhadap diri sendiri.
Dari hasil kuisioner pada awal siklus , diketahui sebanyak 87,5 %
siswa berminat mengikuti pelajaran Biologi dan 12,5 % siswa sangat
berminat mengikuti pelajaran Biologi. Pada akhir siklus II, prosentase
siswa sangat berminat meningkat menjadi 31,25 % dan siswa berminat
menjadi 68,72 % setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran tipe
STAD. Perubahan prosentase minat siswa menunjukan bahwa siswa
mengalami perubahan motivasi instrinsik dalam mengikuti pelajaran
Biologi. Hal ini juga didukung dengan pernyataan beberapa siswa dari
hasil wawancara yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan
menggunakan metode STAD membuat mereka lebih senang belajar
Biologi dan membantu mereka memahami pelajaran Biologi dengan santai
namun tetap bersungguh-sungguh.
Peningkatan minat siswa juga diikuti dengan peningkatan aktivitas
yang menunjukkan bahwa siswa termotivasi selama proses pembelajaran
dengan menggunakan metode STAD. Pada siklus I, rata – rata nilai
aktivitas siswa dalam kelompok meningkat dari 88,1 menjadi 91,6. Selain
dari perubahan nilai, juga terjadi perubahan sikap yang menunjukan siswa
memiliki motivasi instrinsik dalam proses pembelajaran. Pada siklus I
masih

ditemukan

beberapa

siswa

tertidur,

malas-malasan

serta

mengobrolkan hal lain di luar materi.Pada proses pembelajaran siklus II,
aktivitas-aktivitas tersebut sudah tidak ada sama sekali, bahkan ketika
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diskusi kelas terdapat siswa mengajukan diri sebagai moderator
.Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa siswa kelas X1
mengalami perubahan keterlibatan kognitif dan tanggung jawab personal
menjadi lebih baik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Faktor yang
menyebabkan perubahan sikap-sikap tersebut adalah adanya kesadaran
siswa terhadap proses belajar dan hasil belajar mereka sendiri.
Pembelajaran kooperatif tipe STAD yang menekankan bahwa hasil atau
nilai individu menjadi hasil belajar kelompok membuat siswa merasa
berkontribusi dan bertanggungjawab terhadap perolehan hasil kelompok.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa kelas X1 SMA Sang
Timur menunjukan bahwa penggunaan metode pembelajaran STAD
mampu mendorong siswa menjadi terlibat secara kognitif maupun lebih
bertanggung jawab demi kemajuan belajar mereka sendiri. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa siswa X1 SMA Sang Timur mengalami
peningkatan motivasi belajar selama proses pembelajaran menggunakan
meodel pembelajaran kooperatif tipe STAD.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
dalam pokok bahasan Kingdom Animalia dapat meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa kelas X1 SMA Sang Timur Yogyakarta tahun ajaran
2011/2012. Adapun peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa diketahui
dari :
1. peningkatan jumlah siswa yang tuntas KKM dari yang semula 0% siswa
menjadi 43,7 % di akhir siklus I dan kemudian meningkat menjadi 75 % di
akhir siklus II.
2. Adanya perubahan motivasi instrinsik siswa yang ditunjukan dengan
perubahan minat, sikap dan tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran
dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini
ditunjukan dari perubahan prosentase siswa yang sangat berminat terhadap
pelajaran Biologi dari 12,5% pada awal penelitian menjadi 31,25% pada
akhir penelitian, dan perubahan sikap dan tanggapan siswa yang terlihat
selama proses pembelajaran berlangsung.

70
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B. SARAN
1. Bagi Peneliti/Mahasiswa Calon Guru Biologi


Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat digunakan sebagai salah
satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam

penelitian

tindakan kelas (PTK)


Penerapan model pembelajaran tipe STAD membutuhkan persiapan
yang baik dalam presentasi guru serta pembuatan lembar kerja
kelompok. Sebaiknya dalam presentasi, hanya disampaikan poin-poin
utama saja yang kemudian dibahas kembali di lembar kerja kelompok
untuk lebih jelasnya.

2. Bagi Guru Biologi


Model pembelajaran tipe STAD merupakan pembelajaran yang
sebagian besar dilakukan oleh, dari dan untuk siswa sendiri. Oleh
karena itu, jika ingin menerapkan model pembelajaran tipe ini
diharapkan guru dapat bersikap secara tegas dalam pembagian dan
pengaturan waktu baik dalam proses belajar tim maupun diskusi kelas.
Hal ini perlu dilakukan agar waktu yang diberikan untuk proses-proses
tersebut tidak terbuang sia-sia.
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LAMPIRAN I
1.1 Surat Permohonan Ijin Penelitian
1.2 Surat Keterangan Selesai Penelitian
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LAMPIRAN II
2.1 Materi Pembelajaran Filum Chordata
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FILUM CHORDATA

Filum Chordata menurut Priadi dan Silawati (2007 : 182-202) meliputi seluruh
hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang dan beberapa jenis
invertebrata. Penggolongan hewan menjadi filum Chordata didasakan pada
ciri-ciri utama filum ini yang membedakannya dengan filum yang lain.
1. Ciri – ciri Filum Chordata
Ciri utama yang dimiliki oleh seluruh hewan yang masuk ke dalam filum
Chordata adalah sebagai berikut :
a) Pada masa embrionik mempunyai struktur notokorda, yaitu sumbu
penyokong tubuh primer
b) Mempunyai celah faring atau celah ingsang pada beberapa tahap
selama masa perkembangannya
c) Mempunyai tali syaraf yang terdapat pada bagian dorsal. Tali syaraf
ini berkembang dari jaringan ectoderm yang menggulung membentuk
tabung. Pada tahap perkembangannya, tali syaraf berkembang menjadi
sistem syaraf pusat.
d) Mempunyai ekor, paling tidak terdapat pada masa embrionik
2. Keragaman Filum Chordata
Filum Chordata terdiri dari 3 subfilum, yaitu sufilum Tunicata, subfilum
Cephalochordata dan subfilum Vertebrata. Saat ini, film Chordata lebih
banyak didominasi oleh subfilum Vertebrata (bertulang belakang),
sedangkan hewan kordata yang tidak bertulang belakang lebih sedikit.
i.

Subfilum Tunicata

Lampiran 2.1
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Pada tahap larva, tunikata dapat bergerak bebas, tubuhnya simetri
bilateral dan berekor panjang. Larva akan melekat pada dasar
perairan dan berkembang menjadi dewasa, selama proses tersebut
tali syarafnya akan menghilang.
Tunikata dewasa merupakan hewan yang melekat di dasar perairan
(sesil). Mereka memiliki celah ingsang yang berguna untuk
pertukaran gas dan penyerapan makanan. Contoh hewan dari
subfilum ini adalah Halocynthia atau sering disebut juga hewan
penyemprot laut.
ii.

Subfilum Cephalochordata
Hewan yang termasuk dalam subfilum ini merupakan hewan
perairan yang mempunyai tali syaraf dan notokorda yang tetap
berkembang selama masa hidupnya. Mereka memiliki kemampuan
berenang dan biasanya menghabiskan sebagian besar waktu
hidupnya dengan membenamkan ekor ke dalam pasir di perairan
yang dangkal. Pertukaran gas tidak hanya dilakukan pada celah
ingsang, tetapi juga oleh permukaan tubuh.

iii.

Subfilum Vertebrata
Karakteristik hewan yang tergolong dalam subfilum vertebrata
adalah tulang belakang yang berfungsi sebagai sumbu penyokong
tubuh sekunder yang dihasilkan dari proses penulangan sumbu
penyokong tubuh primer (notokorda) selama perkembangan
embrio. Subfilum Vertebrata terbagi menjadi 8 kelas, meliputi
kelas Agnata, kelas Placodermi, kelas Chondrichthyes, kelas
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Osteichthyes, kelas Amphibia, kelas Reptilia, kelas Aves, dan kelas
Mammalia.
a. Kelas Agnata
Hewan yang termasuk kelas Agnata adalah hewan yang tidak
mempunyai rahang. Hewan ini pertama kali ditemukan dalam
bentuk fosil yang diidentifikasi berasal dari jaman Ordovisium
(500 juta tahun yang lalu). Hewan yang termasuk kelas Agnata
yang diketahui masih hidup sampai saat ini adalah ikan lamprei
dan belut lendir.
b. Kelas Placodermi
Kelas Placodermi terdiri dari ikan yang memiliki rahang
gantung, ikan ini hidup pada periode Devon, tetapi punah pada
akhir periode tersebut. Hewan pada kelas ini mempunyai ciri
khas rahang yang menggantung dan sirip yang berpasangan
pada tubuhnya.
c. Kelas Chondrichthyes
Ciri khas dari kelas ini adalah ikan yang memiliki rangka tubuh
yang tersusun atas tulang rawan.Contoh hewannya adalah ikan
hiu dan ikan pari. Kelompok hewan ini merupakan vertebrata
tingkat rendah yang sudah mempunyai tulang belakang dan
rahang yang dapat digunakan.
d. Kelas Osteicththyes
Osteichthyes merupakan kelas yang terdiri dari ikan yang
bertulang keras. Anggotanya meliputi semua jenis ikan modern
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yang dapat kita temui di perairan air laut maupun air tawar.
Kelas Ostecththyes terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok
ikan bertulang keras yang bernafas dengan ingsang dan
kelompok tulang keras yang bernafas dengan paru-paru
(Dipnoi). Ikan berparu-paru mempunyai kemampuan adaptasi
yang penting untuk hidup di darat, yaitu sepasang sirip dada
dan panggul yang menyerupai kaki. Sirip tersebut berfungsi
untuk bergerak pada saat air mengering dengan cara merayap
diatas pasir atau lumpur.
e. Kelas Amphibia
Kelas Amphibia dianggap sebagai peralihan antara makhluk air
(Akuatik) dan darat (terestrial). Secara umum, hewan kelas
Amphibia mempunyai ciri-ciri berikut :
1. Tubuh terdiri dari kepala, badan dan dua pasang kaki.
Tubuh tertutup oleh kulit yang halus, licin dan basah.
Mempunyai sepasang mata yang dibelakangnya terdapat
gendang telinga.
2. Jantung terdiri dari dua serambi dan satu bilik. Darahnya
tidak berwarna dengan eritrosit berbentuk oval dan berinti.
Amfibi termasuk hewan berdarah dingin (poikiloterm)
3. Fertilisasi terjadi secara eksternal di dalam air. Telur yang
telang dibuahi dibungkus oleh lapisan gelatin dan akan
mengalami proses metamorfosis.
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Anggota kelas Amphibia yang masih dapat kita jumpai
sekarang adalah sebagai berikut :
1. Ordo Apoda
Contonhya salamander cacing.
2. Ordo Caudata
Contohnya salamander
3. Ordo Anura
Contonya katak (Rana sp.) dan kodok (Bufo sp.)
f. Kelas Reptilia
Nenek moyang reptil diduga merupakan perkembangan dari
amfibi. Karakteristik hewan kelas Reptilia adalah sebagai
berikut :
1. Memiliki kaki yang besar dan kuat untuk menopang tubuh,
dan memiliki 5 jari dengan ujung bercakar
2. Fertilisasi terjadi secara internal. Reptil menghasilkan telur
amniotik yang bercangkang
3. Memiliki kulit kering, bersisik dan bersifat impermeabel.
Kulit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari kekeringan.
4. Termasuk hewan poikiloterm
5. Jantungnya sudah tersusun dari 4 ruang
6. Respirasi sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan
paru-paru.
Kelas Reptilia terdiri dari 4 ordo, meliputi :
1. Ordo Testudinata/Chelonia (Kelompok kura-kura)
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2. Ordo Squamata (Kelompok Kadal)
3. Ordo Loricata/Crocodila (Kelompok Buaya)
4. Ordo Rhynichepala (Kelompok Reptil Purba)
g. Kelas Aves
Kelas Aves terdiri dari semua burung modern yang dapat kita
temui saat ini. Karakteristik hewan yang termasuk dalam kelas
Aves adalah sebagai berikut :
1. Tidak memiliki gigi, fungsi gigi sepenuhnya digantikan
oleh paruh
2. Paru-paru dihubungkan ke pundi-pundi udara yag berfungsi
sebagai alat pernafasan ketika terbang.
3. Mempunyai tulang ekor pendek yang banyak ditumbuhi
bulu ekor
4. Termasuk hewan berdarah panas (homoioterm)
5. Mempunyai jantung sempurna yang terbagi dalam 4 ruang
6. Fertilisasi

berlangsung

secara

internal,

akan

tetapi

perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induk.
Kelas Aves dikelompokkan berdasarkan tipe paruh dan kaki
dan juga habitat serta tingkah lakunya menjadi 13 ordo.
h. Kelas Mammalia
Bukti fosil menunjukkan bahwa mammalia berasal dari hasil
evolusi reptil purba. Pada masa ini, mamalia awal yang dapat
ditemui

adalah

mamalia

marsupial

(berkantung)

dan

monotremata (bertelur).
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Ciri utama hewan yang termasuk kelas Mammalia adalah
mempunyi kelenjar susu (mammae). Adapun ciri-ciri mamalia
modern yang lain adalah sebagai berikut :
1. Jantung memiliki empat ruang yang sempurna
2. Mempunyai sistem peredaran darah ganda dan termasuk
hewan homoioterm
3. Memiliki otot diafragma (sekat rongga badan) yang
memisahkan antara rongga dada dan rongga perut
4. Permukaan tubuh biasanya ditumbuhi rambut
5. Rahang bawah terdiri dari atas satu tulang dan mempunyai
gigi yang jenis dan fungsinya berbeda-beda.
6. Perkembangan embrio berlangsung di dalam rahim induk
betina hingga lahir. Bayi yang telah lahir akan mendapatkan
makanan dari susu yang disekresikan dari kelenjar susu
induk betina.
Secara umum, mamalia dikelompokkan berdasarkan cara
bereproduksi

menjadi

mamalia

bertelur

(monotremata),

mamalia berkantung (marsupial) dan mamalia berplasenta.
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SILABUS
Nama Sekolah
: SMA Sang Timur
Mata Pelajaran
: Biologi
Kelas
:X
Semester
: II
Standar Kompetensi :4. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
Kompetensi Dasar : 4.4 Mendeskripsikan ciri-ciri Filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi kehidupan
Alokasi Waktu
: 14 JP
Penilaian
Materi Pelajaran







Kegiatan Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Karakteristik Filum

Pertemuan I

Produk

Chordata

1. Guru menyampaikan garis besar

1. Menyebutkan

Karakteristik

materi yang akan dipelajari pada

karakteristik yang

Subfilm Tunikata

pertemuan I. Materinya meliputi :

dimiliki oleh Filum

Karakteristik

karakteristik film Chordata,

Chordata

Subfilm

Subfilum Tunikata, Subfilum

Cephalochordata

Cephalochordata dan Subfilum

perbedaan

Karakteristik

Vertebrata

karakteristik yang

Siswa mengidentifikasi

dimiliki oleh

karakteristik Filum Chordata,

subfilum Tunikata,

Subfilm Vertebrata
dan Klasifikasinya

2.

2. Menjelaskan

Teknik

Tes

Bentuk

Contoh

Alokasi

Instrum

Instrum

Waktu

en

en

6 x 40’

Sumber Belajar

Tes

Terlam

Priadi, A. dan

tertulis

pir

Silawati T.2007.

pada

Sains Biologi

RPP

SMA Kelas X.

Pengam

Lembar

atan

Observa

Jakarta :

si

Yudhistira.
hal.182-202
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Karakteristik kelas-

Subfilum Tunikata, Subfilum

subfilum

kelas hewan yang

Cephalochordata dan Subfilum

Cephalochordata

termasuk dalam

Vertebrata dengan diskusi dan

dan Subfilum

Subfilum

kajian literatur di dalam sebuah

Vertebrata

Vertebrata

kelompok belajar.

3. Menyebutkan

Peranan Chordata

Pertemuan II

pembagian kelas-

bagi kehidupan

1. Guru menyampaikan garis besar

kelas hewan dalam

materi yang akan dipelajari pada

Subfilum

perteman ke-2, meliputi : Agnata,

Vertebrata

Pisces dan Amphibia
2. Siswa mengidentifikasi

4. Menjelaskan ciri
khusus yang oleh

karakteristik Agnata, Pisces dan

kelas Agnata,

Amphibia

Superkelas Pisces
dan kelas Amphibia
5. Menyebutkan
klasifikasi kelas
Agnata, Superkelas
Pisces dan kelas
Amphibia
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Pertemuan III
1. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri

6. Mengidentifikasi

yang dimiliki suatu hewan

karakteristik yang

(Reptil, Aves, Mamalia )melalui

dimiliki oleh kelas

media gambar/slide powerpoint

Reptil, Aves dan

2. Dalam kelompok, siswa
mengklasifikasikan hewan

Mamalia
7. Menjelaskan

Chordata berdasarkan hasil

klasifikasi yang

pengamatan.

dimiliki oleh kelas
Reptil, Aves dan
Mamalia
8. Mengklasifikasikan
hewan yang
ditemui ke dalam
kelas-kelas
Vertebrata

Afektif Sosial
1.

Mampu bekerja
sama dalam proses
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diskusi kelompok
2. Memberikan
pendapat dengan
baik
3. Menyanggah
pendapat teman
dengan baik dan
komunikatif
4. Terbuka terhadap
pendapat semua
teman
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I
(RPP SIKLUS I)

Satuan Pendidikan

: SMA Sang Timur

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X1/II

Alokasi Waktu

: 2 x pertemuan ( 4 x 40’ menit)

A. Standar Kompetensi
4. Memahami manfaat keanekaragaman hayati

B. Kompetensi Dasar
4.4. Mendeskripsikan ciri-ciri Filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi kehidupan

C. Indikator ( di batasi hanya pada materi Filum Chordata)
Produk
1. Menyebutkan karakteristik yang dimiliki oleh Filum Chordata
2. Menjelaskan perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh subfilum Tunikata, subfilum
Cephalochordata dan subfilum Vertebrata
3. Menyebutkan pembagian kelas-kelas hewan dalam subfilum Vertebrata
4. Menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh kelas Agnata, superkelas Pisces dan kelas
Amphibia
5. Menyebutkan klasifikasi kelas Agnata, Superkelas Pisces dan kelas Amphibia
Afektif Sosial
1. Mampu bekerjasama dengan dalam proses diskusi kelompok
2. Memberikan pendapat dengan baik
3. Menyanggah pendapat teman dengan baik dan komunikatif
4. Terbuka terhadap pendapat semua teman
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D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif
1. Melalui kajian literatur, siswa dapat menyebutkan karakteristik yang dimiliki oleh Filum
Chordata
2. Dengan diskusi bersama kelompok belajar STAD, siswa dapat menjelaskan perbedaan
karakteristik subfilum Tunikata, subfilum Cephalochordata dan subfilum Vertebrata
3. Setelah berdiskusi dengan bantuan LKS, siswa dapat menyebutkan 5 kelas hewan yang
termasuk dalam Subfilum Vertebrata
4. Siswa dapat menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh kelas Agnata, superkelas Pisces
dan Kelas Amphibia
5. Melalui proses belajar tim, siswa dapat menyebutkan klasifikasi kelas Agnata, superkelas
Pisces dan Kelas Amphibia
Afektif Sosial
1. Siswa dapat berperan aktif selama pembelajaran
2. Dengan memberikan pendapat, siswa dapat mengembangkan kemampuan bertanya atau
mengungkapkan pendapat dengan baik dan komunikatif
3. Dengan saling mendengarkan pendapat teman, siswa dapat mengembangkan rasa
toleransi antar sesama siswa

E. Materi Pembelajaran
1. Ciri-Ciri Filum Chordata
Ciri utama yang dimiliki oleh seluruh hewan yang masuk ke dalam filum Chordata adalah
sebagai berikut :
a. Pada masa embrionik mempunyai struktur notokorda, yaitu sumbu penyokong tubuh
primer
b. Mempunyai celah faring atau celah ingsang pada beberapa tahap selama masa
perkembangannya
c. Mempunyai tali syaraf yang terdapat pada bagian dorsal. Tali syaraf ini berkembang
dari jaringan ectoderm yang menggulung membentuk tabung. Pada tahap
perkembangannya, tali syaraf berkembang menjadi sistem syaraf pusat.
d. Mempunyai ekor, paling tidak terdapat pada masa embrionik
2. Keragaman Filum Chordata
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Filum Chordata terdiri dari 3 subfilum, yaitu sufilum Tunicata, subfilum Cephalochordata
dan subfilum Vertebrata.
i.

Subfilum Tunicata
Contoh hewan dari subfilum ini adalah Halocynthia atau sering disebut juga
hewan penyemprot laut.

ii.

Subfilum Cephalochordata
Hewan yang termasuk dalam subfilum ini merupakan hewan perairan yang
mempunyai tali syaraf dan notokorda yang tetap berkembang selama masa
hidupnya.

iii.

Subfilum Vertebrata
Karakteristik hewan yang tergolong dalam subfilum vertebrata adalah tulang
belakang yang berfungsi sebagai sumbu penyokong tubuh sekunder yang
dihasilkan dari proses penulangan sumbu penyokong tubuh primer (notokorda)
selama perkembangan embrio. Subfilum Vertebrata terbagi menjadi 8 kelas,
meliputi

kelas

Agnata,

kelas

Placodermi,

kelas

Chondrichthyes,

kelas

Osteichthyes, kelas Amphibia, kelas Reptilia, kelas Aves, dan kelas Mammalia.
a. Kelas Agnata
Hewan yang termasuk kelas Agnata adalah hewan yang tidak mempunyai
rahang.
b. Kelas Placodermi
Kelas Placodermi terdiri dari ikan yang memiliki rahang gantung, ikan ini
hidup pada periode Devon, tetapi punah pada akhir periode tersebut. Hewan
pada kelas ini mempunyai ciri khas rahang yang menggantung dan sirip yang
berpasangan pada tubuhnya.
c. Kelas Chondrichthyes
Ciri khas dari kelas ini adalah ikan yang memiliki rangka tubuh yang tersusun
atas tulang rawan.
d. Kelas Osteicththyes
Osteichthyes merupakan kelas yang terdiri dari ikan yang bertulang keras.
e. Kelas Amphibia
Habitat di air saat larva, kemudian hidup di darat ketika dewasa. Kulit tubuh
selalu basah dan berlendir. Bernafas dengan ingsang kemudian menggunakan
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paru-paru ketika dewasa. Suhu tubuh poikiloterm. Fertilisasi terjadi secara
eksternal dan bersifat ovipar.
Klasifikasi :
1. Ordo Apoda
(Amphibia tidak berkaki)
2. Ordo Urodela / Caudata
(amphibi berekor dan berkaki)
3. Ordo Anura
(Amphibia tidak berekors)
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif tipe STAD

Metode Pembelajaran

: Presentasi, Diskusi Kelompok, Kuis Individu

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (Siklus I)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pendahul Membuka pelajaran 1. Salam pembuka
-uan

dan menyampaikan

2. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari

tujuan

3. Apersepsi

pembelajaran

4. Guru menyampaikan gambaran umum mengenai apa

(10’)
(25’)

yang akan dipelajari
5. Pretest Pilihan Ganda
6. Pengisian Kuisioner Awal Siklus

Inti

Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok belajar
(10’)

7. Guru menjelaskan gambaran umum proses pembelajaran
kooperatif STAD kepada siswa
8. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri
dari 4 orang yang kemampuan akademik, jenis kelamin
dan etnisnya heterogen. Pembagian siswa dilakukan
sebelum dilakukan siklus I.
9. Guru meminta siswa mengatur letak meja dan kursi yang
mendukung diskusi kelompok
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10. Guru menyampaikan aturan proses pembelajaran dan
meminta siswa untuk mencari nama tim yang mereka
sukai.
Belajar Tim
(15’)

11. Siswa mengerjakan lembar belajar tim (LKS 1) dengan
sesama anggota tim
12. Guru berkeliling untuk mengetahui proses belajar yang
terjadi dalam kelompok.
13. Guru dan siswa melakukan diskusi kelas untuk
mengetahui jawaban/atau hasil diskusi yang benar

Kuis Individual

14. Siswa diminta untuk mengerjakan Kuis Individual I

(15’)

15. Siswa dan guru mengkoreksi hasil kuis
16. Rekognisi tim

Penutup

Menyimpulkan

17. Guru meminta siswa yang memperoleh nilai paling tinggi

hasil pembelajaran

untuk mengungkapkan hal apa saja yang diperoleh dari

(5’)

proses pembelajaran hari ini
18. Salam penutup dan doa pulang

Pertemuan II (Siklus I)
Kegiatan

Fase

Pendahul Membuka pelajaran
uan

dan menyampaikan

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Salam pembuka
2. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari

tujuan pembelajaran 3. Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan
(10)
Inti

Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok belajar
(10’)
Belajar Tim
(40’)

dipelajari
4. Guru mengajak siswa untuk masuk ke dalam tim belajar
masing-masing
5. Siswa diminta untuk mengatur letak meja dan kursi yang
mendukung proses diskusi belajar mereka
6. Guru memberikan lembar belajar tim meminta siswa
untuk mengerjakan lembar tersebut dengan berdiskusi
antar sesama anggota tim
7. Guru dan siswa melakukan diskusi kelas untuk
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mengkoreksi hasil diskusi
Kuis Individual /

8. Siswa mengerjakan kuis individual

POST TEST

9. Siswa dan guru mengkoreksi kuis individual

SIKLUS I

10. Rekognisi tim

(15’)
Penutup

Penghargaan

11. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok

(5’)

H. Media Pembelajaran


Gambar berbagai macam hewan Vertebrata



Slide power point

I. Sumber
a. Syamsuri, dkk.2004. Biologi untuk SMA Kelas X 1A.Jakarta : Penerbit Erlangga
b.

Syamsuri, dkk.2007. Biologi untuk SMA Kelas X Semester 1.Jakarta : Penerbit Erlangga

c. Priadi, A. dan Silawati, T. Sains Biologi SMA Kelas X. Jakarta : Yudhistira

J. Penilaian
Indikator

Jenis Tagihan

Instrumen

Produk
1. Menyebutkan karakteristik yang dimiliki oleh

Tes

Soal

Filum Chordata
2. Menjelaskan perbedaan karakteristik yang
dimiliki oleh subfilum Tunikata, subfilum
Cephalochordata dan subfilum Vertebrata
3. Menyebutkan pembagian kelas-kelas hewan
dalam subfilum Vertebrata
4. Menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh
kelas Agnata, superkelas Pisces dan kelas
Amphibia
5. Menyebutkan klasifikasi kelas Agnata,
Superkelas Pisces dan kelas Amphibia
Afektif Sosial
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1.

Mampu bekerja sama dalam proses diskusi

Pengamatan

kelompok

Lembar
Observasi

2. Memberikan pendapat dengan baik
3. Menyanggah pendapat teman dengan baik dan
komunikatif
4. Terbuka terhadap pendapat semua teman

Yogyakarta, April 2012
Peneliti

Maria Inggrit C
081434015

Mengetahui,
Guru Pamong

Dra.Th. Retno. Hartutiningsih
NIP : 19600112 198702 2 003
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II
(RPP SIKLUS II)

Satuan Pendidikan

: SMA Sang Timur

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X1/II

Alokasi Waktu

: 1 x pertemuan ( 2 x 40’ menit)

A. Standar Kompetensi
4. Memahami manfaat keanekaragaman hayati

B. Kompetensi Dasar
4.4. Mendeskripsikan ciri-ciri Filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi kehidupan

C. Indikator ( di batasi hanya pada materi Filum Chordata)
Produk
1. Mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki oleh hewan kelas Reptil, Aves dan Mamalia
2. Menjelaskan klasifikasi yang kelas Reptil, Aves, dan Mamalia
3. Mengklasifikasikan hewan yang ditemui di lingkungan sekitar ke dalam kelas-kelas
Vertebrata
Afektif Sosial
1. Mampu bekerja sama dalam proses diskusi kelompok
2. Memberikan pendapat dengan baik
3. Menyanggah pendapat teman dengan baik dan komunikatif
4. Terbuka terhadap pendapat semua teman

D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Setelah belajar dalam tim, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan
kelas Reptil, Aves, dan Mamalia
2. Melalui kajian literatur dan bantuan LKS, siswa dapat menjelaskan klasifikasi kelas
Reptil, Aves, dan Mamalia
Lampiran 3.2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
3. Dengan menggunakan gambar, siswa dapat mengklasifikasikan hewan yang ditemui ke
dalam kelas-kelas Vertebrata
Afektif Sosial
1. Siswa dapat berperan aktif selama pembelajaran
2. Dengan memberikan pendapat, siswa dapat mengembangkan kemampuan bertanya atau
mengungkapkan pendapat dengan baik, dan komunikatif
3. Dengan saling mendengarkan pendapat teman, siswa dapat mengembangkan rasa
toleransi antar sesama siswa

E. Materi Pembelajaran
1. Kelas Reptilia
Ciri-ciri : tetrapoda darat, kulit bersisik dari zat tanduk, tidak memiliki kelenjar lendir
maupun keringat. Alat gerak berupa 2 pasang kaki yang berjari-jari dan berkuku.
Poikiloterm dan bernafas dengan paru-paru,Fertilisasi terjadi secara internal, bersifat
ovipar, ovovivipar maupun vivipar.
Klasifikasi :
a) Ordo Squamata
b) Ordo Chelonia
c) Ordo Crocodila / Loricata
d) Ordo Rhynchoceplalia
2. Kelas Aves
Ciri-ciri : tetrapoda berbulu, kaki depan termodifikasi menjadi sayap, bernafas dengan
paru-paru, homoioterm, pembuahan internal, telur bercangkang.
3. Kelas Mammalia
Ciri-ciri : tetrapoda berambut, memiliki kelenjar mammae, menyusui anaknya, bernafas
dengan paru-paru, sebagian besar melahirkan anak. Kelas Mammalia terbagi ke dalam 16
ordo
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif tipe STAD

Metode Pembelajaran

: Presentasi, Diskusi Kelompok, Diskusi Kelas, Kuis Individu
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G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Fase

(Waktu)

Pendahul Membuka pelajaran
dan menyampaikan

uan

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Salam pembuka
2. Apersepsi

tujuan pembelajaran 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
(5’)
Mengorganisasikan

Inti

siswa ke dalam
kelompok belajar
(5’)

4. Guru mengajak siswa untuk masuk ke dalam tim belajar
masing-masing
5. Siswa diminta untuk mengatur letak meja dan kursi yang
mendukung proses diskusi belajar mereka

Belajar Tim

6. Guru memberikan lembar belajar tim

(40’)

7. Siswa mengerjakan lembar belajar tim dengan berdiskusi
8. Mengkoreksi jawaban atau hasil diskusi kelompok dalam
diskusi kelas

Kuis

9. Guru meminta siswa mengerjakan kuis individual. .

Individual/POST

10. Siswa dan guru diminta untuk mengkoreksi hasil kuis

TEST SIKLUS II

Penutup

individual

(20’)

11. Rekognisi Tim

Penghargaan

12. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok

(10’)

H. Media Pembelajaran


Gambar berbagai macam hewan Vertebrata



Slide power point

I. Sumber Belajar
a. Syamsuri, dkk.2004. Biologi untuk SMA Kelas X 1A.Jakarta : Penerbit Erlangga
b.

Syamsuri, dkk.2007. Biologi untuk SMA Kelas X Semester 1.Jakarta : Penerbit Erlangga

c. Priadi, A. dan Silawati, T. Sains Biologi SMA Kelas X. Jakarta : Yudhistira
J. Penilaian
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Indikator

Jenis Tagihan

Instrumen

Produk
1. Mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki oleh

Tes

Soal

Pengamatan

Lembar

hewan kelas kelas Reptil, Aves, dan Mamalia
2. Menjelaskan klasifikasi kelas Reptil, Aves, dan
Mamalia
3. Mengklasifikasikan hewan yang ditemui di
lingkungan sekitar ke dalam kelas-kelas
Vertebrata

Afektif Sosial
1. Mampu bekerja sama dalam proses diskusi
kelompok
2. Memberikan pendapat dengan baik
3. Menyanggah pendapat teman dengan baik dan
komunikatif

Observasi

4. Terbuka terhadap pendapat semua teman

Yogyakarta, April 2012
Peneliti

Maria Inggrit C
081434015
Mengetahui,
Guru Pamong

Dra.Th. Retno. Hartutiningsih
NIP : 19600112 198702 2 003

Lampiran 3.2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

99

LEMBAR KERJA KELOMPOK
(Pertemuan I)
Nama Kelompok

: ………………………….

Nama Anggota

: 1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

Kerjakan soal-soal dibawah ini. Kalian dapat menggunakan buku paket, artikel, atau
sumber internet untuk menjawab soal-soal berikut.
1. Apa yang dimaksud dengan hewan“Chordata”!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Gambar dibawah ini adalah gambar embrio dari beberapa hewan Filum Chordata.
Berilah keterangan pada bagian yang ditunjukkan oleh huruf 1, 2 dan 3.

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

3. Dari gambar diatas dan dari berbagai sumber, sebutkan karakteristik yang dimiliki oleh
hewan yang tergolong dalam Filum Chordata!
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Chordata terbagi menjadi 3 Subfilum utama, yaitu Subfilum Tunicata, Subfilum
Cephalochordata dan Vertebrata. Jelaskan perbedaan ketiga subfilum tersebut dengan
bantuan gambar-gambar di bawah ini dan dari berbagai buku referensi kalian.
a. Tunicata

(Halocynthia)
Ciri khas :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Habitat : …………………………………………………………………………………….
b. Cephalochordata
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(Branchiostoma)

Ciri khas :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Habitat : …………………………………………………………………………………….
c. Gambar Vertebrata

Ciri khas :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Habitat : …………………………………………………………………………………….
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5. Lengkapi gambar klasifikasi Chordata berikut,sesuai dengan urutan nomornya.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK
(Pertemuan II)
Nama Kelompok

: …………………………………

Nama Anggota

: 1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

Kerjakan soal-soal dibawah ini melalui diskusi dengan rekan kalian dalam 1 team . Kalian dapat menggunakan
buku paket, artikel, atau sumber internet untuk menjawab soal-soal berikut.

1. Subfilum Vertebrata adalah sufilum yang semua anggotanya memiliki vertebra. Apakah yang
dimaksud dengan “vertebra” ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Berdasarkan alat geraknya, vertebrata dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Sebutkan kelas-kelas
hewan yang :
a. Bergerak menggunakan sirip
................................................................................................................................................
b. Bergerak menggunakan kaki yang berjumlah 4 (tetrapoda).
………………………………………………………………………………………………
3. Ciri khas apa yang dimiliki oleh lamprey dan hagfish sehingga kedua jenis hewan tersebut dapat
digolongkan dalam kelas Agnata.

Lamprey

Hagfish
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Meskipun sama-sama ikan, mujahir dan hiu termasuk kelas yang berbeda. Sebutkan kelas-kedua
hewan tersebut dan jelaskan perbedaan antara kedua kelas!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5.

Sebutkan contoh-contoh hewan yang termasuk dalam kelas yang sama dengan ikan hiu!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6. Salah satu anggota dari kelas Osteichthyes adalah ikan kelompok Dipnoi. Jelaskan karakterisrik
yang dimiliki oleh ikan yang tergolong dalam kelompok Dipnoi!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Katak adalah salah satu hewan amfibi yang mengalami 2 tahapan dalam siklus hidupnya. Hewan ini
hidup di air ketika larva dan hidup di darat ketika dewasa. Dengan bantuan gambar berikut,
jelaskan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada katak selama siklus hidupnya!
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. Gambar berikut adalah contoh-contoh hewan kelas Amphibia namun berbeda ordo.Tentukan ordo
dari hewan berikut dengan mengamati ciri-ciri yang dimiliki dan tuliskan ciri-ciri tersebut!.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

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

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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LEMBAR KERJA KELOMPOK
(Pertemuan III)
Nama Kelompok

: ………………………………………………

Nama Anggota

: 1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

Kerjakan soal-soal dibawah ini melalui diskusi dengan rekan kalian dalam 1 team . Kalian dapat
menggunakan buku paket, artikel, atau sumber internet untuk menjawab soal-soal berikut.

1. Buaya, alligator, kadal dan kura-kura adalah contoh hewan dari kelas Reptil. Carilah kesamaan dari
hewan-hewan tersebut sehingga dapat digolongkan ke dalam kelas yang sama!

Buaya

Kadal

Aligator

Kura-kura

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2. Fertilisasi buaya berbeda dengan katak. Katak melakukan proses fertilisasi secara eksternal dan
buaya mengalami fertilisasi secara internal. Jelaskan perbedaan dari kedua jenis fertilisasi tersebut!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Reptilia diklasifikasikan menjadi 4 ordo yang berbeda. Sebutkan 4 jenis ordo tersebut dan tulislah
salah satu contoh dari masing-masing ordo.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Apakah yang dimaksud dengan autotomi? Sebutkan contoh hewannya!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Ayam, penguin dan elang digolongkan ke dalam kelas Aves. Carilah kesamaan dari hewan-hewan
tersebut sehingga dapat digolongkan ke dalam kelas yang sama!

Ayam

Pinguin

Elang
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6. Perhatikan gambar berikut.

Sistem pernafasan Aves memiliki tambahan organ yang ditunjukan oleh huruf a. Carilah nama dan
fungsi organ tersebut bagi Aves!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
7.

Ayam hutan, kalkun dan puyuh adalah contoh Aves yang termasuk dalam Ordo Galliformes.

Ayam

Kalkun

Puyuh

Dari hasil pengamatanmu, kesamaan apakah yang dimiliki oleh hewan tersebut sehingga dapat
dikelompokkan ke dalam Ordo yang sama?
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
8. Manusia, Sapi dan Kera tergolong dalam kelas yang sama yaitu Mamalia. Carilah kesamaan yang
dimiliki oleh hewan tersebut sehingga dapat digolongkan ke dalam kelas yang sama!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9.

Perhatikan gambar berikut!

A

Setiap mamalia memiliki sekat yang ditunjukkan oleh huruf A. Apakah nama dan fungsi dari sekat
tersebut bagi Mamalia!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Secara umum, mamalia dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu monotremata, marsupial dan
berplasenta. Carilah ciri khas dari masing-masing kelompok tersebut dan sebutkan 1 saja contoh
hewannya!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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11. Ordo Chiroptera adalah salah satu hewan mamalia yang dapat terbang. Sebutkan 1 contoh hewan
dari ordo ini.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
12. Meskipun hidup di laut, Paus dan lumba-lumba termasuk dalam kelas Mamalia, ordo Cetacea. Dari
hasil analisis ciri-cirinya, jelaskan kenapa Paus dan luma-lumba bisa dimasukkan ke dalam kelas
Mamalia!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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KISI-KISI SOAL KUIS INDIVIDUAL PERTEMUAN I
No
1

2

Indikator

Nomor
soal

Abilitas

Menyebutkan karakteristik yang dimiliki oleh Filum

1

Pengetahuan

Chordata

2

Pengetahuan

3

Pemahaman

4

Pemahaman

Menjelaskan perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh

5

Pemahaman

subfilum Tunikata, subfilum Cephalochordata dan

6

Pengetahuan

subfilum Vertebrata

7

Pemahaman
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KUIS INDIVIDU “Film Chordata”
Pertemuan I
Nama

:

Asal Kelompok

:

Skor

:

Petunjuk Pengerjaan :
1. Kerjakan soal secara INDIVIDU
2. Nilai dari kuis individual tidak hanya akan menjadi skor anda tetapi juga menjadi modal nilai
kelompok.
1. Apakah yang dimaksud dengan notokorda?
a. Bagian embrio yang akan berkembang menjadi sistem syaraf
b. Bagian embrio yang menjadi sumbu penyokong tubuh
c. Bagian embrio yang akan berkembang menjadi sistem pernafasan
d. Bagian embrio yang akan berkembang menjadi ekor
e. Sistem pencernaan yang dimiliki ketika masih dalam tahap embrio
2. Syarat suatu hewan dapat digolongkan ke dalam Filum Chordata jika hewan tersebut…
a. memiliki sistem pencernaan
b. memiliki sistem pernafasam
c. memiliki ekor ketika dewasa
d. memiliki sistem syaraf
e. memiliki sumbu penyokong tubuh ketika embrio
3. Perhatikan gambar di bawah ini

5
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Pada gambar, bagian tubuh yang akan berkembang menjadi sumbu tubuh ditunjukkan oleh
nomor…
a. 1

d. 4

b. 2

e. 5

c. 3
4. Sedangkan celah faring ditunjukkan oleh nomor…
a. 1

d. 4

b. 2

e. 5

c. 3
5. Suatu hewan dapat digolongkan ke dalam subfilum Tunikata jika hewan tersebut memiliki
ciri-ciri sebagai berikut, kecuali…..
a. Memiliki tahap larva dan tahap dewasa
b. Dapat bergerak bebas pada tahap larva
c. Tunikata dewasa hidup sesil di dasar perairan
d. Memiliki tulang belakang ketika dewasa
e. Memiliki celah ingsang yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penyerapan makanan
6. Lanselet merupakan contoh hewan dari Subfilum …..
a. Tunikata

d. Pisces

b. Cephalochordata

e. Mamalia

c. Vertebrata
7. Sapi dan manusia merupakan salah satu hewan vertebrata. Ciri utama yang dimiliki oleh sapi
dan manusia sehingga dapat digolongkan ke dalam subfilum Vertebrata adalah….
a. Sapi dan manusia merupakan hewan yang dapat melahirkan
b. Sapi dan manusia merupakan hewan yang menyusui anaknya
c. Sapi dan manusia memiliki sistem pencernaan sempurna
d. Sapi dan manusia memiliki sistem syaraf sempurna
e. Sapi dan manusia memiliki tulang belakang
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PANDUAN SKORING KUIS INDIVIDUAL I

1. Setiap jawaban benar diberi skor 1

2. Nilai siswa =
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LEMBAR RANGKUMAN TIM

“_____________________________”
No
.

Skor

Anggota Tim
Awal (Pre-Test)

Kuis I

Peningkatan

1
2
3
4
5
TOTAL SKOR TIM
RATA-RATA TIM

GELAR TIM
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LEMBAR SKOR KUIS
KELAS X1 SMA SANG TIMUR YOGYAKARTA
Tanggal
No.

Nama
Siswa

1

AP

2

DC

3

FER

4

GS

5

HK

6

IH

7

LN

8

MA

9

PR

10

RA

11

RS

12

SM

13

TT

14

VSK

15

VTA

16

YB

Skor
awal

Skor
Kuis

Tanggal
Poin
kemajua
n

Skor
Awal

Skor
Kuis

Tanggal
Poin
Kem
ajua
n

Skor
Awal

Skor
Kuis
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST “Filum Chordata”
Nomor

No

Indikator

1

Menyebutkan karakteristik yang dimiliki oleh Filum

1

Pengetahuan

Chordata

2

Pemahaman

Menjelaskan perbedaan karakteristik yang dimiliki

3

Pemahaman

4

Pengetahuan

Menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh kelas

5

Pemahaman

Agnata, superkelas Pisces dan kelas Amphibia

6

Pemahaman

8

Pemahaman

Menyebutkan klasifikasi kelas Agnata, Superkelas

7

Pengetahuan

Pisces dan kelas Amphibia

9

Pengetahuan

Mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki oleh

10

Pemahaman

hewan kelas Reptil, Aves dan Mamalia

12

Pemahaman

14

Pemahaman

Menjelaskan klasifikasi yang kelas Reptil, Aves, dan

11

Pengetahuan

Mamalia

13

Pemahaman

15

Pengetahuan

16

Pengetahuan

17

Pemahaman

Mengklasifikasikan hewan ke dalam kelas-kelas

18

Pengetahuan

Vertebrata

19

Pemahaman

20

Pengetahuan

2

soal

Abilitas

oleh subfilum Tunikata, subfilum Cephalochordata
dan subfilum Vertebrata
3

Menyebutkan pembagian kelas-kelas hewan dalam
subfilum Vertebrata

4

5

6

7

8
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Soal Pre-Test “Kingdom Animalia – Filum Chordata”


Pilihlah jawaban yang paling benar

1. Chordata memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali…
a. Embrio memiliki notokorda
b. Pada suatu tahapan hidupnya mempunyai celah faring atau celah ingsang
c. Mempunyai ekor, paling tidak pada masa embrionik
d. Ketika dewasa memiliki notokorda
e. Mempunyai tali syaraf pada bagian dorsal / belakang
2. Perhatikan gambar berikut!
4
5

5

4

Notokorda atau sumbu tubuh ditunjukan oleh nomor ….
a. 1

d. 4

b. 2

e. 5

c. 3
3. Suatu hewan yang Chordata yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Invertebrata yang hidup di laut

ii.

Mengalami tahap larva dan tahap dewasa dalam hidupnya

iii.

Memiliki celah ingsang yang berguna dalam pertukaran gas dan penyerapan
makanan.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, hewan tersebut termasuk dalam Subfilum …….
a. Tunikata

d. Aves

b. Cephalochordata

e. Amphibia

c. Vertebrata
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4. Vertebrata adalah hewan yang ciri khasnya memiliki tulang belakang. Berikut adalah kelas
dari subfilum Vertebrata, kecuali……..
a. Agnata
b. Chondricththyes
c. Osteichthyes
d. Mamalia
e. Cephalochordata
5. Perhatikan gambar berikut ini.

Hewan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelas Agnata, karena memiliki ciri khas…..
a.

Merupakan ikan yang struktur tulangnya berupa tulang rawan

b.

Merupakan ikan yang struktur tulangnya berupa tulang keras

c. Tidak memiliki rahang dan siripnya tidak berpasangan
d.

Memiliki gelembung renang yang dapat bermanfaat sebagai alat hidrostatik

e. Memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air
6. Ikan hiu dan ikan mujahir dikelompokkan ke dalam kelas yang berbeda karena………
a. Perbedaan habitat
b. Perbedaan sistem peredaran darah
c. Perbedaan jenis makanannya
d. Perbedaan jenis tulang penyusun rangka tubuhnya
e. Perbedaan cara reproduksi
7.

Kelas Osteichthyes dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan alat bernafasnya. Kelompok
ikan yang bernafas menggunakan paru-paru termasuk dalam kelompok…..
a. Agnata
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b.

Caudata

c. Dipnoi
d.

Tetrapodomorpha

e. Coelacanthimorpha
8. Amphibia dianggap sebagai makhluk peralihan antara makhluk akuatik dan terrestrial. Hal ini
dikarenakan………..
a. Memiliki kulit yang selalu berlendir sehingga memungkinkan pertukaran oksigen di
dalam air
b. Amphibia hidup di air ketika tahap larva, kemudian dapat hidup di darat ketika dewasa
yang diikuti dengan perubahan –perubahan pada tubuhnya
c. Hidup dan mencari makan di darat akan tetapi pindah ke perairan ketika bertelur
d. Bernafas dengan menggunakan ingsang akan tetapi dapat hidup di darat
e. Hidup di air ketika musim hujan dan akan hidup di darat pada musim kemarau
9. Hewan amfibi yang tidak memiliki ekor ketika tahap dewasa termasuk dalam ordo…
a. Anura

d. Chelonia

b. Apoda

e. Squamata

c. Caudata
10. Perhatikan gambar berikut!

Hewan diatas memiliki ciri-ciri di bawah ini, kecuali…
a.

Mempunyai kulit kering yang bersifat impermeable / sulit ditembus air sehingga dapat
melindungi tubuh dari kekeringan

b.

Merupakan hewan tetrapoda yang memiliki 5 jari dengan ujung bercakar
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c. Fertilisasi internal dan menghasilkan telur amniotik bercangkang
d.

Habitat utama di darat tetapi memiliki ingsang yang memungkinkan pernafasan di air

e. Hewan berdarah dingin (poikiloterm) sehingga suhu tubuhnya dapat berubah-ubah sesuai
dengan suhu lingkungan.
11. Ordo Ophidia merupakan hewan reptil yang alat geraknya mengalami reduksi. Contoh
hewan dari ordo tersebut adalah ….
a.

Kura-kura

b.

penyu

c.

Buaya

d.

Kadal

e. Ular weling
12. Sekelompok hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Tidak memiliki gigi

ii.

Memiliki tembolok sebagai tempat penampungan makanan sementara

iii.

Memiliki tulang ekor pendek yang banyak ditumbuhi bulu

Berdasarkan ciri-ciri diatas, sekelompok hewan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelas …
a. Amphibia

d. Mamalia

b. Reptil

e. Pisces

c. Aves
13. Diketahui sebuah ordo dari kelas Aves memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Pundi-pundi udara mengalami reduksi

ii.

Mampu terbang dalam jarak dekat dan dalam waku yang tidak terlalu lama

iii.

Memiliki bentuk paruh pendek dan kuat yang digunakan untuk memakan biji-bijian

Contoh hewan dari ordo tersebut adalah ….
a. Kalkun

d. Pinguin

b. Bebek

e. Burung unta

c. Kakaktua
14. Diketahui suatu hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Hewan tetrapoda berambut

ii.

Memiliki kelenjar mamae

iii.

Bernafas menggunakan paru-paru
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Hewan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelas….
a. Pisces

d. Aves

b. Amphibia

e. Mamalia

c. Reptil
15. Platypus merupakan salah satu contoh hewan dari kelompok monotremata. Yang dimaksud
dengan monotremata adalah…
a. Memiliki plasenta

d. Melahirkan anak

b.

e. Tidak berambut

Memiliki kantung

c. Menghasilkan telur
16. Contoh dari hewan marsupial adalah ……..
a. Kelelawar

d. Platypus

b.

Kera

e. kanguru

c.

Paus

17. Paus dan ikan lumba-lumba merupakan mamalia yang digolongkan ke dalam ordo yang
sama. Dari kesamaan ciri morfologi kedua hewan tersebut, dapat disimpulkan ciri khas dari
ordo paus dan lumba-luma adalah…..
a. menghasilkan keturunan dengan bertelur
b. tidak memiliki rambut di permukaan tubuhnya
c. Memiliki rangka yang tersusun atas tulang rawan
d. tidak memiliki alat gerak
e. habitatnya di laut
18. Perhatikan gambar dibawah ini….

Berdasarkan ciri morfologinya, hewan tersebut termasuk dalam kelas …………..
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a. Reptil

d. Pisces

b. Aves

e. Agnata

c. Mamalia
19. Jika kita menemukan hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Hewan yang menghasilkan telur

ii.

Merupakan hewan tetrapoda

iii.

Permukaan tubuhnya berupa kulit kering, tebal dan bersisik

Maka hewan tersebut dapat kita klasifikasikan ke dalam kelas….
a. Reptil

d. Pisces

b. Aves

e. Agnata

c. Mamalia
20. Contoh hewan vertebrata :
1) Platipus

4) Ayam

2) Pinguin

5) Buaya

3) Kanguru
Dari contoh hewan diatas, hewan yang memiliki sekat diafragma adalah …
a. 1 dan 2

d. 2 dan 4

b. 1, 2 dan 3

e. 5

c. 1 dan 3
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KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST FILUM CHORDATA
1.

d

2.

b

3.

a

4.

e

5.

c

6.

d

7.

c

8.

b

9.

a

10. d
11. e
12. c
13. a
14. e
15. c
16. e
17. b
18. b
19. a
20. c
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PANDUAN SKORING
MATERI “Filum Chordata”
Pre-Test
1. Setiap jawaban benar diberi skor 1
2. Nilai siswa =
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KISI-KISI SOAL POST-TEST SIKLUS I
No
1

2

3

Indikator

Nomor
soal

Abilitas

Menyebutkan karakteristik yang dimiliki oleh Filum

1

Pengetahuan

Chordata

2

Pemahaman

3

Pemahaman

4

Pemahaman

Menjelaskan perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh

5

Pemahaman

subfilum Tunikata, subfilum Cephalochordata dan

6

Pengetahuan

subfilum Vertebrata

7

Pemahaman

Menyebutkan pembagian kelas-kelas hewan dalam

8

Pengetahuan

Menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh kelas

9

Pemahaman

Agnata, superkelas Pisces dan kelas Amphibia

10

Pemahaman

11

Pemahaman

12

Pemahaman

13

Pengetahuan

17

Pemahaman

Menyebutkan klasifikasi kelas Agnata, Superkelas

14

Pemahaman

Pisces dan kelas Amphibia

15

Pengetahuan

16

Pengetahuan

18

Pengetahuan

19

Pengetahuan

20

Pengetahuan

subfilum Vertebrata
4

5
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Soal Post-Test Siklus I “Kingdom Animalia – Filum Chordata”


Pilihlah jawaban yang paling benar

1. Chordata memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali…
a. Embrio memiliki notokorda
b. Pada suatu tahapan hidupnya mempunyai celah faring atau celah ingsang
c. Mempunyai ekor, paling tidak pada masa embrionik
d. Ketika dewasa memiliki notokorda
e. Mempunyai tali syaraf pada bagian dorsal / belakang
2. Syarat suatu hewan dapat digolongkan ke dalam Filum Chordata jika hewan tersebut
memiliki…
a. sistem pencernaan
b. sistem pernafasan
c. ekor ketika dewasa
d. sistem syaraf
e. sumbu penyokong tubuh ketika embrio
3. Perhatikan gambar berikut!
4
5

5

4

Bagian embrio yang berfungsi sebagai sumbu tubuh ditunjukan oleh nomor ….
a. 1

d. 4

b. 2

e. 5

c. 3
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4. Bagian celah faring ditunjukan oleh nomor…..
a. 1
d. 4
b. 2
e. 5
c. 3
5. Suatu hewan yang Chordata yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Invertebrata yang hidup di laut

ii.

Mengalami tahap larva dan tahap dewasa dalam hidupnya

iii.

Memiliki celah ingsang yang berguna dalam pertukaran gas dan penyerapan
makanan.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, hewan tersebut termasuk dalam Subfilum …….
a. Tunikata

d. Aves

b. Cephalochordata

e. Amphibia

c. Vertebrata
6. Perhatikan gambar berikut !

Lanselet merupakan hewan invertebrata yang termask dalam subfilum……
a. Tunikata

d. Aves

b. Cephalochordata

e. Amphibia

c. Vertebrata
7.

Badak digolongkan ke dalam filum yang sama dengan manusia dikarenakan sama-sama…
a.

memiliki notokorda pada saat embrio

b.

memiliki 4 buah alat gerak

c.

memiliki tali syaraf

d. berkembang biak dengan melahirkan anak
e. memiliki tulang belakang ketika dewasa
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8.

Berikut adalah kelas dari subfilum Vertebrata, kecuali……..
a. Agnata

d. Mamalia

b. Chondricththyes

e. Cephalochordata

c. Osteichthyes
9. Perhatikan gambar berikut!

Hewan tersebut memiliki ciri khas…..
a. Struktur tulangnya berupa tulang rawan
b.

Struktur tulangnya berupa tulang keras

c. Tidak memiliki rahang dan siripnya tidak berpasangan
d.

Memiliki gelembung renang yang dapat bermanfaat sebagai alat hidrostatik

e. Memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air
10. Berdasarka ciri-ciri yang dimilikinya, hewan pada gambar diatas termasuk dalam kelas ….
a. Agnata

d. Amphibia

b. Osteichthyes

e. Reptil

c. Chondricthyes
11. Bagaimanakah cara lamprey memperoleh nutrisi untuk hidupnya?
a. Menyaring air laut dengan mulutnya untuk memperoleh plankton
b. Mencari sisa-sisa tubuh makhluk hidup di dasar lautan
c. Menghisap darah mangsa dengan menempelkan mulut ke tubuh mangsanya
d. Memakan ikan-ikan kecil (predator)
e. Mencari plankton yang terdapat pada dasar perairan
12. Ikan hiu dan ikan mujahir termasuk dalam superkelas Pisces namun dikelompokkan ke
dalam kelas yang berbeda karena perbedaan………
a. Habitat
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b. Sistem peredaran darah
c. Jenis makanannya
d. Jenis tulang penyusun rangka tubuhnya
e. Cara reproduksi
13. Kelas Chondrichthyes merupakan kelas ikan yang memiliki ciri khas rangka tubuhnya
tersusun atas kartilago. Yang dimaksud dengan kartilago adalah …..
a. Tulang rawan

d. Silikat

b. Tulang keras

e. Kalsium karbonat

c. Zat kapur
14. Contoh hewan dari superkelas Pisces :
1) Hiu
2) Nila
3) Pari
4) Lele
Yang merupakan anggota dari kelas yang memilki rangka dari tulang rawan adalah hewan
nomor…
a. 1 dan 2

d. 3 dan 4

b. 1, 2 dan 3

e. 1, 3 dan 4

c. 1 dan 3
15. Ikan nila termasuk dalam kelas ikan yang memiliki ciri khas rangka tubuhya tersusun
atas………
a. tulang kartilago

d. silikat

b. zat kapur

e. kalsium karbonat

c. tulang sejati
16. Kelas Osteichthyes dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan alat bernafasnya. Kelompok
ikan yang bernafas menggunakan paru-paru termasuk dalam kelompok…..
a. Agnata

d. Coelacanthimorpha

b.

e. Dipnoi

Caudata

c. Tetrapodomorpha
17. Amphibia dianggap sebagai makhluk peralihan antara makhluk akuatik dan terrestrial. Hal ini
dikarenakan………..
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a. Memiliki kulit yang selalu berlendir sehingga memungkinkan pertukaran oksigen di
dalam air
b. Amphibia hidup di air ketika tahap larva, kemudian dapat hidup di darat ketika dewasa
yang diikuti dengan perubahan –perubahan pada tubuhnya
c. Hidup dan mencari makan di darat akan tetapi pindah ke perairan ketika bertelur
d. Bernafas dengan menggunakan ingsang akan tetapi dapat hidup di darat
e. Hidup di air ketika musim hujan dan akan hidup di darat pada musim kemarau
18. Contoh hewan yang mengalami metamorphosis adalah ….
a. Kura-kura

d. Ikan pari

b.

e. Kadal

Salamander

c. Lamprey
19. Hewan amfibi yang tidak memiliki ekor ketika tahap dewasa termasuk dalam ordo…
a. Anura

d. Chelonia

b. Apoda

e. Squamata

c. Caudata
20. Hewan amfibi yang tidak memiliki kaki ketika tahap dewasa termasuk dalam ordo …
a. Anura

d. Chelonia

b. Apoda

e. Squamata

c. Caudata
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KUNCI JAWABAN SOAL POST-TEST SIKLUS I
1.

d

2. e
3. b
4. c
5. a
6. b
7. e
8. e
9. c
10. a
11. c
12. d
13. a
14. c
15. c
16. e
17. b
18. b
19. a
20. b
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PANDUAN SKORING
MATERI “Filum Chordata”
Post-Test Siklus I
1. Setiap jawaban benar diberi skor 1
2. Nilai siswa =
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KISI-KISI SOAL POST-TEST SIKLUS II
No
1

2

3

Indikator

Nomor
soal

Abilitas

Mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki oleh

1

Pemahaman

hewan kelas kelas Reptil, Aves, dan Mamalia

2

Pengetahuan

6

Pemahaman

7

Pemahaman

8

Pengetahuan

11

Pemahaman

15

Pemahaman

Menjelaskan klasifikasi kelas Reptil, Aves, dan

3

Pemahaman

Mamalia

4

Pengetahuan

5

Pemahaman

9

Pemahaman

10

Pengetahuan

12

Pengetahuan

13

Pengetahuan

14

Pemahaman

19

Pemahaman

Mengklasifikasikan hewan ke dalam kelas-kelas

16

Pemahaman

Vertebrata

17

Pemahaman

18

Pemahaman

20

Pemahaman
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Soal Post-Test Siklus II “Kingdom Animalia – Filum Chordata”


Pilihlah jawaban yang paling benar

1.

Perhatikan gambar berikut!

Hewan diatas memiliki ciri-ciri di bawah ini, kecuali…
a.

Mempunyai kulit kering yang bersifat impermeable / sulit ditembus air sehingga dapat
melindungi tubuh dari kekeringan

b.

Merupakan hewan tetrapoda yang memiliki 5 jari dengan ujung bercakar

c. Fertilisasi internal dan menghasilkan telur amniotik bercangkang
d.

Habitat utama di darat tetapi memiliki ingsang yang memungkinkan pernafasan di air

e. Hewan berdarah dingin (poikiloterm) sehingga suhu tubuhnya dapat berubah-ubah sesuai
dengan suhu lingkungan.
2. Reptil merupakan hewan poikiloterm. Yang dimaksud dengan poikiloterm adalah hewan
yang…
a. Suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya
b. Suhu tubuhnya tetap
c. Berdarah panas
d. Aktif pada siang hari
e. Aktif pada malam hari
3. Diketahui salah Ordo reptil yang memiliki ciri khas alat geraknya mengalami reduksi.
Contoh hewan dari ordo tersebut adalah ….
a. Kura-kura

d.

Kadal

b.

penyu

e. Ular weling

c.

Buaya
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4. Contoh hewan dari Ordo Crocodila/Loricata adalah….
a. Biawak
d. Penyu
b. Aligator

e. Kadal

c. Bunglon
5. Hewan manakah yang melindungi diri dengan cara autotomi?
a. Kadal

d. Buaya

b. Bunglon

e. Ular weling

c. Cicak
6.

Sekelompok hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Tidak memiliki gigi

ii.

Memiliki tembolok sebagai tempat penampungan makanan sementara

iii.

Memiliki tulang ekor pendek yang banyak ditumbuhi bulu

Berdasarkan ciri-ciri diatas, sekelompok hewan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelas …
a. Amphibia

d. Mamalia

b. Reptil

e. Pisces

c. Aves
7. Perhatikan gambar berikut!
Pundi-pundi udara pada aves ditunjukan oleh nomor…
2
3
4
1

5

a. 1

d. 4

b. 2

e. 5

c. 3
8. Fungsi pundi-pundi udara pada Aves adalah ….
a.

Menjaga keseimbangan saat terbang

b.

Tempat menyimpan makanan sementara

c.

Menghasilkan suara
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d.

Sebagai alat pernafasan ketika di darat

e. Sebagai alat pernafasan saat terbang
9. Diketahui suatu ordo yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Pundi-pundi udara mengalami reduksi

ii.

Mampu terbang dalam jarak dekat dan dalam waku yang tidak terlalu lama

iii.

Memiliki bentuk paruh pendek dan kuat yang digunakan untuk memakan biji-bijian

Contoh hewan dari ordo tersebut adalah ….
a. Pinguin

d. Kalkun

b. Bebek

e. Burung unta

c. Kakaktua
10. Bagian khusus dari Ayam yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara disebut….
a. Tembolok

d. Siring

b. Empedal

e. Paruh

c. Pundi-Pundi udara
11. Diketahui suatu hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
i.

Hewan tetrapoda berambut

ii.

Memiliki kelenjar mamae

iii.

Bernafas menggunakan paru-paru

Hewan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelas….
a. Pisces

d. Aves

b. Amphibia

e. Mamalia

c. Reptil
12. Platypus merupakan salah satu contoh hewan dari kelompok monotremata. Yang dimaksud
dengan monotremata adalah…
a. Memiliki plasenta

d. Melahirkan anak

b.

e. Tidak berambut

Memiliki kantung

c. Menghasilkan telur
13. Contoh dari hewan marsupial adalah ……..
a. Kelelawar

d. Platypus

b.

Kera

e. kanguru

c.

Paus
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14. Paus dan lumba-lumba merupakan mamalia yang digolongkan ke dalam ordo yang sama.
Dari kesamaan ciri morfologi kedua hewan tersebut, dapat disimpulkan ciri khas dari ordo
Paus dan lumba-lumba adalah…..
a. Menghasilkan telur
b. Tidak memiliki rambut di permukaan tubuhnya
c. Memiliki rangka yang tersusun atas tulang rawan
d. Tidak memiliki alat gerak
e. Habitatnya di laut
15. Pernyataan berikut tentang Mamalia adalah benar, kecuali….
a.

Merupakan hewan tetrapoda

b.

Merupakan hewan panas tubuhnya tetap

c.

Merupakan rambut yang terdapat di permukaan tubuhnya

d.

Merupakan filum dimana seluruh anggotanya memiliki kelenjar mamae

e. Merupakan filum dimana seluruh anggotanya melahirkan anak
16. Perhatikan gambar dibawah ini….

Berdasarkan ciri morfologinya, hewan tersebut termasuk dalam kelas …………..
a. Reptil

d. Pisces

b. Aves

e. Agnata

c. Mamalia
17. Perhatikan gambar di bawah ini.
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Berdasarkan ciri morfologinya, hewan tersebut termasuk dalam kelas …………..
a. Reptil

d. Pisces

b. Aves

e. Agnata

c. Mamalia
18. Beberapa contoh hewan vertebrata
1. Kadal
2. Kura-kura
3. Pinguin
4. Beruang kutub
5. Komodo
Hewan yang tergolong hewan homoioterm adalah ………….
a. 1 dan 3

d. 3 dan 4

b. 2, 3 dan 4

e. 3, 4 dan 5

c. 1, 3 dan 4
19. Fungsi dari diafragma adalah …..
a. Menyimpan cadangan udara saat terbang
b. Kotak penghasil suara
c. Penyimpan makanan sementara
d. Memisahkan rongga perut dan rongga dada
e. Memisahkan rongga perut dan alat kelamin
20. Contoh hewan vertebrata :
1) Platipus

4) Ayam

2) Pinguin

5) Buaya

3) Kanguru
Dari contoh hewan diatas, hewan yang memiliki sekat diafragma adalah …
a. 1 dan 2

d. 2 dan 4

b. 1, 2 dan 3

e. 5

c. 1 dan 3
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KUNCI JAWABAN SOAL POST-TEST SIKLUS II
1. d
2. a
3. e
4. b
5. c
6. c
7. d
8. e
9. d
10. a
11. e
12. c
13. e
14. b
15. e
16. b
17. a
18. d
19. d
20. a
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PANDUAN SKORING
MATERI “Filum Chordata”
Post-test Siklus II
1. Setiap jawaban benar diberi skor 1
2. Nilai siswa =
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN
Pertemuan ke: ……………………
Observer

: ……………………

Kelompok

:……………………

Petunjuk Pengisian
1.

Berilah tanda centang pada kolom jawaban (Tinggi/Sedang/Rendah) sesuai dengan apa yang terjadi di kelas

2.

Isilah kolom keterangan dengan jumlah siswa yang melaksanakan poin-poin yang diobservasi

No

Aspek yang diamati

Tinggi

Sedang

Rendah

Catatan

Pembukaan dan Presentasi Guru
1

Siswa memperhatikan penjelasan materi yang
sedang disampaikan

2

Siswa merespon dengan baik rangsangan yang
diberikan oleh guru (mengajukan pertanyaan,
tidak melakukan aktivitas lain di luar
pembelajaran, mengajukan ide )

Belajar Tim
1

Siswa mengerjakan tugas yang diberikan

2

Siswa mencari jawaban dengan membuka
buku dari berbagai sumber

3

Siswa terlibat dalam diskusi kelompok untuk
menyelesaikan tugas/soal yang diberikan

4

Siswa mengobrolkan hal-hal lain di luar
materi pelajaran

5

Siswa malas/mengantuk/tidur

Diskusi Kelas
1

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelas
dengan senang hati

2

Siswa mendengarkan presentasi teman

3

Siswa menanggapi hasil presentasi teman

4

Siswa bermain/bercerita sendiri/tidur
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Kuis Individual dan Rekognisi Tim
1

Siswa mengerjakan kuis individual tanpa
mengeluh

2

Siswa terlibat dalam proses rekogisi tim (ikut
mengkoreksi, mencatat hasil kemajuan belajar
tim)

3

Siswa menerima dengan baik penghargaan
yang diberikan oleh guru

Petunjuk Pengisian :
1) Kategori tinggi : jika 3 atau lebih siswa dalam kelompok memenuhi kriteria penilaian
2) Kategori sedang : jika 2 orang dalam kelompok memenuhi kriteria penilaian
3) Kategori rendah : jika tidak ada atau hanya 1 orang dalam kelompok yang memenuhi
kriteria penilaian
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KUISIONER MOTIVASI SISWA (AWAL)
Nama :
Petunjuk Pengisian:
 Isilah kuisioner berikut sesuai dengan sebenar-benarnya
 Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda.

No
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pernyataan

Jawaban anda
SS
S
TS
STS

Saya senang mengikuti pelajaran Biologi
Saya malas mengikuti pelajaran Biologi
Saya berusaha memahami materi Biologi yang dipelajari
dengan sungguh-sungguh
Saya mempelajari materi Biologi jika hanya akan ulangan
Saya memperhatikan penjelasan dari guru supaya dapat
memahami pelajaran/materi yang dibahas
Penjelasan guru tidak membantu saya dalam memahami
pelajaran
Saya mengerjakan soal/tugas yang diberikan dalam
pelajaran dengan sebaik mungkin agar memperoleh
jawaban yang paling tepat
Saya mengerjakan soal/tugas dalam pelajaran yang
diberikan agar cepat selesai dan tidak dimarahi guru
Saya mengerjakan tugas/soal yang diberikan dengan sebaik
mungkin demi kemajuan belajar saya
Tugas/soal yang diberikan dalam pelajaran yang diberikan
hanya membuang-buang waktu
Saya tertarik mempelajari materi-materi yang dibahas
dalam ilmu Biologi
Materi dalam pelajaran Biologi tidak perlu dipelajari
Saya ikut berpartisipasi jika ada diskusi untuk
menyelesaikan tugas/soal yang diberikan
Jika ada diskusi , saya menerima penyelesaian tugas/soal
dari teman/guru saja
Saya belajar Biologi dari berbagai macam sumber pustaka
Saya hanya memiliki satu buku Biologi
Saya sering bertanya/mengeluarkan pendapat dalam
pelajaran
Saya lebih suka diam dalam pelajaran
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KUISIONER MOTIVASI SISWA (AKHIR)
Nama :
Petunjuk Pengisian:
 Isilah kuisioner berikut sesuai dengan sebenar-benarnya
 Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda.
No
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Pernyataan

Jawaban anda
SS
S
TS
STS

Saya senang mengikuti pelajaran Biologi
Saya malas mengikuti pelajaran Biologi
Saya berusaha memahami materi Biologi yang dipelajari
dengan sungguh-sungguh
Saya mempelajari materi yang diberikan hanya untuk
menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya
Saya memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru
maupun oleh rekan satu tim
Penjelasan yang diberikan oleh guru atau teman membuat
saya semakin sulit mempelajari materi
Saya mengerjakan soal/tugas yang diberikan dalam belajar
tim dengan sebaik mungkin agar memperoleh jawaban
yang paling tepat
Saya mengerjakan soal/tugas yang diberikan agar cepat
selesai
Saya mengerjakan kuis individu dengan sebaik mungkin
demi kemajuan saya dan kelompok
Kuis individu yang diberikan hanya membuang-buang
waktu
Saya tertarik mempelajari materi-materi yang dibahas
dalam ilmu Biologi
Materi dalam pelajaran Biologi tidak perlu dipelajari
Saya ikut berpartisipasi dalam diskusi tim untuk
menyelesaikan tugas/soal yang diberikan
Dalam diskusi tim, saya menerima penyelesaian tugas/soal
dari teman saja
Saya berusaha mencari jawaban soal dari berbagai macam
sumber pustaka
Dalam mencari jawaban, saya menggunakan satu buku saja
dan jika tidak ditemukan saya menunggu jawaban dari
teman/kelompok lain
Dalam diskusi kelompok, saya ikut memberikan pendapat
untuk menemukan jawaban yang paling tepat
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18
19
20

Proses diskusi memperlambat saya menyelesaikan tugas
kelompok
Hasil kuis individual saya mendukung kemajuan hasil
belajar tim
Hasil kuis individual adalah hasil belajar pribadi saya
sendiri
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PANDUAN WAWANCARA SISWA
1. Apakah kamu menyukai pelajaran Biologi?
2. Bagaimana perasaan dan pendapatmu terhadap metode pembelajaran STAD yang kita
laksanakan kemarin?
3. Apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas/soal yang
diberikan ?
4. Apa yang kamu lakukan ketika proses diskusi, baik dalam diskusi tim maupun diskusi kelas?
5. Apakah kamu untuk mengerjakan tugas/soal/kuis dengan sebaik-baiknya?
6. Apakah dengan menggunakan metode pembelajaran STAD membantu kamu memahami
materi pelajaran?
7. Apakah kamu mengalami kesulitan memahami materi dengan menggunakan metode
pembelajaran STAD?

Catatan :
a. Setelah siswa menjawab, pewawancara harus mengambil kesimpulan sementara dari hasil
jawaban siswa dan kemudian menanyakan kembali kepada siswa untuk konfirmasi
kesimpulan dari hasil jawaban.
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PEMBAGIAN KELOMPOK STAD
KELAS X1 SMA SANG TIMUR YOGYAKARTA

I.

PETROMAX
1. RS
2. LN
3. PR
4. DC

II.

SPECIAL ONE
1. GS
2. MA
3. SM
4. TT

III.

ONE HEART
1. AP
2. RA
3. IH
4. FER

IV.

. (TITIK)
1. VSK
2. VTA
3. HK
4. YA
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TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012
Tanya

Selamat siang saudara C, B dan T, apakah anda menyukai
pelajaran Biologi ?

Jawab

C = emmm, awalnya tidak, tetapi setelah belajar bersama kemaren saya
jadi menyukai pelajaran Biologi
B = Ada sukanya, ada tidaknya. Sukanya itu karena ilmu Biologi
menambah ilmu pengetahuan kita dan kalo tidak sukanya itu karena
banyak materi-materi yang cukup sulit,seperti hafalan
T = Kalau saya pribadi lebih suka, karena dari dulu suka aja,soalnya
kita kan hidup di tengah lingkungan, jadi kan maka mau tidak mau
kita harus selalu bertemu dengan lingkungan itu sendiri. Ya kita
kan harus belajar gitu lo dari lingkungan itu sendiri, bagaimana
cara kita menanggulangi kalau itu rusak atau kalau itu rusak atau
kalau itu ada`apa-apa, fenomena alam itu kan perlu diamati. Jadi
saya suka dengan pelajaran Biologi.

Tanya

Baik, lalu bagaimana pendapat anda tentang metode pembelajaran
yang kita lakukan bersama-sama kemaren ?

Jawab

C = Kalau metode pelajaran kemaren cukup efektif karena ga cuma
anak-anak yang mau memperhatikan pelajaran aja yang bisa
belajar, tetapi anak yang tidak mau juga pun jadi “terpaksa”
belajar
B = Kalau saya, perasaan saya ya cukup senang karena bisa bekerja
sama dengan teman-teman yang lain mendiskusikan untuk mencari
hasil jawaban soalnya.
T = Kalau saya, ya suka karena disana, selain kita juga belajar juga
bisa saling berdiskusi atau ya sedikit bercanda, tapi kan ya yang
didiskusikan itu bisa tetap masuk.

Tanya

Baik, ee apakah ketika ada LKS, apakah kalian sudah berusaha
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semaksimal mungkin mengerjakan soal-soal disana?
Jawab

C = Sudah
B = saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan
tugas yang diberikan, buktinya ya saya mendapatkan nilai yang
cukup lumayan
T = Ya, saya…..tapi kalau menurut saya kalau diberi LKS tanpa
dijelaskan itu juga “kurang” gitu lo. Harusnya kita, ehm misalnya
sebagai guru kita harus menerangkan terlebih dahulu, terus habis
itu baru dikasih LKS yang isinya soal-soal yang sudah dijelaskan
tadi.

Tanya

Terimakasih, ee apa yang kalian lakukan ketika proses diskusi, baik
diskusi kelas atau diskusi tim, apakah kalian mengikuti atau
melakukan hal lain?

Jawab

C = Mengikuti
B = Yang saya lakukan ketika diskusi kemaren, ee yang pertama tu
membaca soalnya, kemudian mencari jawaban di bukunya, lalu
didiskusikan bersama dengan teman-teman. Ketika diskusi kelas, ee
kami tiap kelompok saling bertukar pikiran atas pendapat kami.
T = Kalau saya,,, jadi yang saya lakukan dalam kelompok itu ya ikut
bergabung gitu lo, ikut usul dalam memberikan pendapat, ya entah
itu mau diterima atau ditanggapi itu ya tergantung keputusan
secara bersama.Jadinya disana kita tinggal memberikan apa yang
bisa kita lakukan saja.

Tanya

Oke, terimakasih. Selanjutnya, ketika kamu mengerjakan tugas,
soal atau kuis, apakah kalian mengerjakan hal-hal tersebut dengan
sungguh-sungguh?

Jawab

C = Ya,,
B = Ya jelas,
T = Ya tentu, yang namanya soal kan juga, apa ya…memberikan nilai
gitu. Jadikan saya kan ingin mendapat nilai bagus, maka dari itu
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saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya walaupun susah,
tapi kan kita harus berusaha, kita tidak boleh menyerah.
Tanya

Baik, terimakasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan
menggunakan metode pembelajaran kita kemaren, kalian lebih
memahami materi pelajaran?

Jawab

C = Iya
B = Iya..
T = Tidak terlalu, soalnya, apa namanya yang mengajar itu apa
namanya, kurang aktif memberikan pelajaran materinya itu. Jadi
muridnya itu terbiasa mencari sendiri, seakan-akan guru itu hanya
berperan sebagai pembimbing. Tetapi ada juga yang positif,
soalnya dilihat dari keaktifan siswa itu juga bagus. Soalnya kita
dituntut untuk mencari sumber-sumber sendiri, dituntut untuk
mandiri.

Tanya

Baik terimakasih. Pertanyaan terakhir, apakah dengan
menggunakan metode kemaren kalian itu malah semakin sulit
memahami materi ?

Jawab

C = Tidak, karna materinya dibuat menjadi lebih sederhana
B = Tidak, karena materi yang biasa diajarkan berbeda dan lebih
menyenangkan
T = Ya kalau saya sih, senang. Ya soalnya, apa namanya bisa berdiskusi
itu.

Tanya

Baik, kalau begitu sekian wawancara dari saya. Terimakasih atas
bantuan informasi yang telah kalian berikan
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ANALISIS STATISTIKA HASIL BELAJAR SISWA
1.

Uji T Hasil Posttest I dengan Pretest
Paired Samples Statistics pre-test dan post-test siklus I

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

postes1

61.2500

16

18.66369

4.66592

pretes

26.5625

16

11.06327

2.76582

Dari tabel diatas, diketahui bahwa selama siklus I, terjadi peningkatan
rata-rata nilai siswa dari 26,5 menjadi 61,2.

Korelasi hasil pre-test dan postest siklus I
Paired Samples Correlations
N
Pair 1

postes1 & pretes

Correlation
16

.184

Sig.
.496

Tabel diatas digunakan untuk menganalisis hubungan antara pretest
dengan postest 1. Dari hasil analisis, diketahui bahwa korelasi pretest
dengan posttest 1 senilai 0,184 dan lebih kecil dari nilai Sig (0,496) , hal
ini menunjukkan korelasi antara hasil pretest dengan postest 1 lemah.
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Paired Samples Test hasil pre-test dan post-test Siklus I
Paired Samples Test

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Mean
Pair

postes1 -

1

pretes

3.4687
5E1

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

19.87199

4.96800

Sig. (2Lower
24.09847

Upper
45.27653

t

df

6.982

tailed)
15

.000

Tabel diatas digunakan untuk mengetahui apakah nilai post-test 1
mengalami kenaikan yang signifikan dari hasil pre-test 1. Untuk
mengetahuinya, digunakan panduan pengambilan keputusan sebagai
berikut.
Jika t hitung (angka t output) > t tabel, maka hasil tes tersebut
signifikan
Diketahui bahwa t hitung (6,982) > t table (15; 0.05) sebesar 1,753. Maka
diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan nilai hasil pre-test dengan post-test
siklus I signifikan .
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2.

Uji T Hasil Pre-test I dengan Pre-test II
Paired Samples Statistics post-test siklus I dengan siklus II
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

postes2

76.5625

16

15.35347

3.83837

postes1

61.2500

16

18.66369

4.66592

Dari tabel diatas, diketahu bahwa nilai rata-rata siswa meningkat dari
61,2 menjadi 76,5.
Korelasi postest siklus I dengan post-test siklus II
Paired Samples Correlations
N
Pair 1

postes2 & postes1

Correlation
16

.574

Sig.
.020

Dari hasil analisis, diketahui bahawa korelasi post-test 1 dengan posttest 2 senilai 0,574 dan lebih besar dari nilai Sig (0,020) , hal ini
menunjukkan adanya korelasi antara kedua hasil tes tersebut.
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Paired Samples Test hasil post-test siklus I dengan post-test siklus II
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.

Std. Error

Mean Deviation
Pair postes2 1

1.5312

postes1

5E1

15.96546

Difference

Mean

Lower

Upper

3.99136

6.80511 23.81989

Sig. (2t
3.836

df

tailed)
15

.002

Tabel diatas digunakan untuk mengetahui apakah nilai post-test 2
mengalami kenaikan yang signifikan dari hasil post-test 1. Untuk
mengetahuinya, digunakan panduan pengambilan keputusan sebagai
berikut.
Jika t hitung (angka t output) > t tabel, maka peningkatkan hasil
tes tersebut signifikan
Diketahui bahwa t hitung (3,836) > t table (15; 0.05) sebesar 1,753.
Maka diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan nilai hasil post-test 1
dengan post-test 2 signifikan.
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ANALISIS KUISIONER AWAL DAN AKHIR PENELITIAN
1. Kuisioner awal siklus
Hasil kuisioner siswa pada awal siklus
No
Sis 1 2
wa
1
3 3
2
2 2
3
3 3
4
2 3
5
3 3
6
4 3
7
3 2
8
3 3
9
3 3
10 3 3
11 4 4
12 3 2
13 3 3
14 4 3
15 3 3
16 3 3
TOTAL

Skor Tiap Pernyataan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tota
l

4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3

53
47
51
47
48
60
49
55
49
51
58
48
59
51
57
54
837

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

3
3
4
3
3
4
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3

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

3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
3

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

3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
3
3

4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
4
4

3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
4
3
4
4

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

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3

3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2

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

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

Hasil skor yang diperoleh dari kuisioner yang telah diisi oleh siswa
kemudian dibuat prosentase, kemudian prosentase yang diperoleh
dikategorikan dengan menggunakan panduan kategorisasi minat.
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Hasil kategorisasi minat siswa pada awal siklus I
No.sis

Skor

-wa

siswa

Prosentase

Kategori Minat

1

53

73,6

Berminat

2

47

65

Berminat

3

51

70,8

Berminat

4

47

65

Berminat

5

48

66,6

Berminat

6

60

83,3

Sangat Berminat

7

49

68

Berminat

8

55

76

Berminat

9

49

68

Berminat

10

51

70

Berminat

11

58

80.5

Berminat

12

48

66,6

Berminat

13

59

81,9

Sangat Berminat

14

51

70,8

Berminat

15

57

79

Berminat

16

54

75

Berminat

Dari hasil kuisioner awal , diketahui 2 siswa (12,5 %) sangat berminat
mengikuti pelajaran Biologi, sedangkan sisanya sebanyak 14 siswa
(87,5%) berminat mengikuti pelajaran Biologi.

2. Kuisioner akhir Siklus II
Hasil kuisioner minat siswa pada akhir siklus II
No

Skor Tiap Pertanyaan

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1

3 3 4 3 4 4 3 2 4 3

3

3

4

2

3

3

4

3

3
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2
3
4

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

3
4
2

3
3
3

3
4
3

3
3
2

3
4
3

3
3
3

3
4
4

3
3
3

3
4
3

2
1
2

58
65
58

5
6
7
8

4
4
3
4

3
3
3
3

3
4
3
3

4
1
2
3

3
4
3
3

3
3
3
3

3
4
3
4

3
2
2
3

3
4
3
4

3
3
3
4

3
4
2
3

3
3
3
3

3
4
3
3

3
3
4
3

3
4
3
3

3
3
3
2

3
4
3
3

3
3
3
3

3
4
3
3

3
3
1
3

62
67
56
63

9
10
11
12

3
4
4
3

3
3
4
3

3
4
4
3

3
3
3
3

3
4
3
3

3
3
3
3

3
4
3
3

3
3
3
3

3
2
3
3

3
3
4
3

3
4
4
2

3
3
4
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
4
3

3
3
3
3

3
4
3
3

3
4
3
3

3
1
4
3

2
1
2
2

59
62
67
59

13
14
15

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

3
3
4

4
3
4

3
3
4

3
3
4

3
3
4

3
3
4

3
3
4

3
3
4

4
3
4

3
2
4

67
59
80

16 4 3 4 2 3 3 3 1 4 3
TOTAL

3

3

4

1

3

3

4

3

4

3

61
1007

Hasil kategorisasi minat siswa pada akhir siklus
No.si-

Skor siswa

Prosentase

Kategori Minat

1

64

80

Berminat

2

58

72,5

Berminat

3

65

81,25

Sangat Berminat

4

58

72,5

Berminat

5

62

77,5

Berminat

6

67

83,7

Sangat Berminat

7

56

70

Berminat

8

63

78,75

Berminat

9

59

73,75

Berminat

10

62

77,5

Berminat

11

67

83,7

Sangat Berminat

12

59

73,7

Berminat

13

67

83,75

Sangat Berminat

swa
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14

59

73,7

Berminat

15

80

100

Sangat Berminat

16

61

76,25

Berminat

Dari hasil kuisioner akhir, diketahui dari 16 siswa, terdapat 5 siswa
(31,25 %) sangat berminat mengikuti pelajaran Biologi, sedangkan
sisanya sebanyak 11 siswa (68,75%) berminat mengikuti pelajaran
Biologi. Sedangkan untuk prosentase minat seluruh siswa, diketahui
prosentase SM + M adalah 100%, maka dapat dikatakan seluruh siswa
kelas X1 berminat dalam mengikuti pelajaran Biologi.

Kategorisasi minat siswa secara keseluruhan
Jumlah Prosentase Minat Siswa
SM

31,25

SM+M

100%

SM+M+CM

100%

SM+M+CM+

SM+M+CM+KM

KM

+TM

100%

100%

Minat

Sangat Berminat (SM)

%
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