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ABSTRAK

PENGGUNAAN MEDIA EDUKASI ULAR TANGGA UNTUK
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
KELAS VIII A SMP NEGERI 2 MLATI SLEMAN
PADA MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA
Endah Rosela
Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma

Penelitian dengan menerapkan media edukasi permainan ular tangga
dilakukan di SMP Negeri 2 Mlati untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa. Hal ini didasarkan atas wawancara dengan guru biologi, bahwa motivasi
dan hasil belajar siswa kelas VIII A materi sistem peredaran darah manusia
memiliki persentase ketuntasan rendah, pada aspek kognitif yaitu sebesar 70%
siswa yang tidak mencapai KKM.
Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 2
kali pertemuan. Setiap siklus dalam penelitian terdiri dari tahap perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Subyek dalam penelitian
ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati yang terdiri dari 24 siswa.
Teknik pengumpulan data yaitu secara tes dan non test. Analisis data dilakukan
dengan kuantitatif yaitu perhitungan data yang telah diperoleh dan data kualitatif
dengan mendeskripsikan hasil.
Hasil dari penelitian menunjukan data bahwa motivasi belajar siswa yang
tergolong kategori minimal baik pada siklus I 87,5% meningkat menjadi 100% di
siklus II. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan persentase dari skor rata-rata
yang diperoleh pada siklus I 68,12% dengan persentase ketuntasan 62,5%
kemudian skor rata-rata naik menjadi 88,95% dengan ketuntasan 100% pada
siklus II. Hasil observasi pada siklus I dan II diperoleh hasil yaitu 100% siswa
yang tergolong dalam kategori minimal baik.
Kesimpulan penelitian ini yaitu dengan menerapkan permainan edukasi
ular tangga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII A
SMP Negeri 2 Mlati pada materi sistem peredaran darah manusia.

Kata kunci : motivasi belajar, hasil belajar, permainan ular tangga, sistem
peredaran darah manusia.
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ABSTRACT

THE USE OF SNAKES AND LADDERS AS EDUCATIONAL GAMES TO
INCREASE MOTIVATION AND LEARNING RESULTS OF VIII A
STUDENTS IN SMP NEGERI 2 MLATI SLEMAN ON HUMAN BLOOD
CIRCULATION MATERIAL
EndahRosela
Biology Education
Sanata Dharma University

The research using snakes and ladders as educational games was
conducted in SMP Negeri 2 Mlati Sleman to increase motivation and learning
results of the students.Based on an interview with the biology teacher, it was
found that the motivation and learning results of VIII A students on human blood
circulation material had a low percentage of completeness where 70% students
did not pass the KKM (Minimal Completeness Criteria).
The research was conducted in two cycles where every cycle had two
meetings. Every cycle of the research was consisted of planning, action
implementation, observation, evaluation, and reflection. The Subject of the
research was 24 students of VIII A grade in SMP Negeri 2 Mlati. The data
collection used test and non-test techniques. The data analysis was performed
quantitatively by calculating the obtained data and qualitatively by describing the
learning results.
The result of the research showed that the students’ learning motivation in
cycle I which was categorized as good minimum for obtaining 87,5% increased to
be 100% in cycle II. The learning result also increased from average score 68,12%
and completeness score 62,5% in cycle I to be 88,95% average score with 100%
completeness in cycle II. The result obtained in cycle I and II was 100% students
who were categorized in good minimum.
In sum, the research showed that the use of snakes and ladders as
educational games could increase motivation and learning results of VIII A
students in SMP Negeri 2 MlatiSleman on human blood circulation material.
Keywords : learning motivation, learning results, snakes and ladders
board game, human blood circulation.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Pendidikan merupakan wahana yang sangat penting dalam upaya
menciptakan manusia yang berkualitas, terlebih lagi saat ini Indonesia
termasuk dalam kelompok negara berkembang yang mengutamakan
sumber daya manusia (SDM). Pendidikan merupakan hal yang penting.
Dalam proses pendidikan, terjadi proses transformasi budaya, adat maupun
norma yang mampu mengubah pola pikir manusia. Pendidikan yang baik
akan mampu mengubah manusia ke arah kedewasaan dan kesempurnaan
yang ideal. Karena itu, pemerintah mengupayakan pendidikan berkualitas
untuk segala bidang. Seperti salah satunya dalam Sistem Pendidikan
Nasional, yang bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik serta
mengembangkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Berdasarkan peraturan pemerintah RI No.19 Tahun 2005
mengatakan bahwa “proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarya kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik”. Oleh
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karena itu diperlukan suatu model pembelajaran agar peserta didik dapat
berpartisipasi aktif yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Selain itu,
penerapan model pembelajaran yang efektif juga dapat menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi yang disampaikan
mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik.
Akan tetapi pada kenyataannya, kebanyakan guru hanya berpusat
pada salah satu model tertentu saja dan mengabaikan penerapan model
lain. Selama ini, guru lebih sering menggunakan model diskusi berkala
sesuai dengan submateri pelajaran. Pada saat ini pembelajaran di kelas
yang dilakukan oleh seorang guru belum menerapkan model pembelajaran
yang kreatif pada peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh
seorang guru yang sering dilakukan yaitu dengan membiarkan peserta
didik mencari tahu sendiri tentang hal yang akan dipelajari, tetapi
sebaiknya perlu adanya dampingan guru mata pelajaran dalam proses
pembelajaran tersebut. Kebanyakan pembelajaran yang didapatkan peserta
didik dari seorang guru kurang menyenangkan dan tergolong monoton
serta pengunaan media pembelajaran juga sangat minim dan kurang
inovatif. Hal ini dikarenakan guru tidak pro-aktif dalam mengelola media
pembelajaran dan guru juga kurang mengusai media pembelajaran
berdasarkan materi yang akan disampaikan.
Media

pembelajaran

dapat

berfungsi

sebagai

alat

bantu

pembelajaran. Peran dan fungsi media pembelajaran tidak boleh
diremehkan. Proses pembelajaran yang berkualitas selalu menyediakan
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sumber belajar atau media pembelajaran yang kaya dan bervariasi.
(Suyono dan Hariyanto, 2011) mendefinisikan pengertian media
pembelajaran yaitu: “Suatu teknologi pembawa pesan yang dapat
digunakan untuk keperluan pembelajaran; media pembelajaran merupakan
sarana fisik untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran
merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang
dengar

termasuk

teknologi

perangkat

keras”.

Agar

efektivitas

pembelajaran dapat tercapai, maka diperlukan media yang mempunyai
kemampuan mendorong peserta didik untuk terlibat dalam proses
pembelajaran secara aktif.
Proses pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang perlu
dirancang secara baik dan benar agar dapat mempengaruhi peserta didik
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan yang ingin dicapai.
Tujuan pendidikan pada dasarnya yaitu mengantarkan para peserta didik
menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral
maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai makhluk individu dan
sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut peserta didik berinteraksi dengan
lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pembelajaran.
Media pembelajaran yang akan diterapkan oleh seorang guru harus
melibatkan peserta didik untuk ikut aktif dalam pembelajaran tersebut.
Dalam proses pembelajaran harus memenuhi salah satu kriteria dalam
model pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan belum banyak
diterapkan serta dijumpai di sekolah. Salah satu upaya menciptakan situasi
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belajar yang aktif dan menyenangkan untuk siswa SMP adalah dengan
mengajak peserta didik bermain sambil belajar. Dalam bermain juga
terjadi proses belajar, sehingga dari bermain ini peserta didik akan
memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan (Purwanto, 2009).
Berdasarkan hasil observasi pada waktu PPL serta wawancara di
SMP Negeri 2 Mlati, guru pengampu mata pelajaran biologi yaitu Ibu
Suwarni, S.Pd memberikan informasi bahwa motivasi dan hasil belajar
yang dicapai oleh peserta didik ditahun ajaran 2014-2015 masih kurang.
Observasi yang dilakukan mendapat hasil yaitu peserta didik masih pasif
dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Hal ini berdampak pada
pencapaian hasil belajar peserta didik yang dapat dikatakan rendah/ masih
di bawah KKM.
Pencapaian yang didapat dari hasil belajar pada mata pelajaran
Biologi materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia oleh peserta didik
kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati memiliki persentase rendah yaitu 70%
peserta didik yang tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)
dengan skor rata-rata yaitu 60, sedangkan persentase yang dikatakan tinggi
atau mencapai KKM yaitu 30%. Metode pembelajaran yang sering
digunakan oleh seorang guru dalam pembelajaran yaitu dengan
menggunakan model diskusi. KKM di SMP Negeri 2 Mlati tahun ajaran
2014-2015 dan 2015-2016 yaitu 75.
Maka dari itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan
menerapkan

model

pembelajaran

yang

menyenangkan

dan

juga
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memotivasi peserta didik pada materi sistem peredaran darah manusia
dengan menggunakan media pembelajaran kooperatif yaitu media edukasi
ular

tangga

sebagai

media

pembelajaran

yang

menyenangkan.

Pembelajaran kooperatif menggunakan media edukasi ular tangga
merupakan salah satu strategi pembelajaran yang kooperatif dan fleksibel.
Riset yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan media edukasi
ular tangga terbukti dapat meningkatkan kemampuan akademik peserta
didik. Melalui media pembelajaran ini, setiap peserta didik memiliki
tanggung jawab untuk mempelajari materi dan mengajarkan kepada
anggota kelompoknya, sehingga diharapkan kemampuan dan hasil belajar
peserta didik akan meningkat (Solichin, 2012).
Sistem peredaran darah manusia merupakan materi pembelajaran
semester genap yang berhubungan dengan fungsi darah, golongan darah,
alat peredaran darah, jenis peredaran darah serta gangguan pada sistem
peredaran darah. Materi ini terdiri atas sub-bab yang membutuhkan
pemahaman lebih mendalam agar siswa dapat mencerna materi yang
diberikan. Selain itu, materi ini berupa metabolisme tubuh sehingga masih
bersifat abstrak bagi peserta didik. Penyampaian materi ini membutuhkan
metode maupun media yang tepat agar peserta didik mudah mempelajari
materi sistem peredaran darah manusia (Trianto, 2007).
Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin memperbaiki
permasalahan pembelajaran IPA khususnya Biologi pada materi sistem
peredaran darah pada manusia dengan menerapkan suatu media edukasi
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yang menarik sehingga peserta didik dengan mudah mempelajari materi
sistem peredaran darah manusia. Media edukasi tersebut yaitu berupa
permainan ular tangga. Permainan ular tangga adalah salah satu permainan
tradisional yang sering digunakan dan dimainkan oleh banyak orang.
Permainan ini merupakan jenis permainan kelompok, dengan melibatkan
beberapa orang dan bukan permainan yang bersifat individu. Media ular
tangga ini merupakan permainan yang mudah dimainkan, melibatkan
peserta didik, meningkatkan antusias peserta didik, peserta didik akan
menjawab pertanyaan, serta media ini sangat disenangi oleh peserta didik
karena banyak terdapat gambar yang menarik dan berwarna (Solichin,
2012).
Berdasarkan keunggulan media edukasi permainan ular tangga
sesuai yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tindakan kelas dengan judul “Penggunaan Media Edukasi Ular
Tangga untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik
Kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati pada Materi Sistem Peredaran Darah
Manusia” Tahun Ajaran 2015/2016.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
pada penelitian ini, yaitu :
1. Apakah model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan
media edukasi ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar peserta
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didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati pada materi sistem
peredaran darah manusia?
2. Seberapa besar peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas
VIII A SMP Negeri 2 Mlati pada materi sistem peredaran darah
manusia dengan menggunakan media edukasi permainan ular
tangga?

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam maka perlu adanya
batasan masalah
1. Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran yang digunakan yaitu Sistem Peredaran Darah
pada Manusia.
Standar Kompetensi : 1.

Memahami berbagai sistem dalam

kehidupan manusia.
Kompetensi Dasar

: 1.6 Mendeskripsikan sistem peredaran

darah manusia dan hubungannya dengan kesehatan.

2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 2
Mlati, yang berjumlah 24 peserta didik, terdiri dari 10 peserta didik
perempuan dan 14 peserta didik laki-laki.
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3. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang peneliti gunakan pada penelitian
tindakan kelas kali ini yaitu edukasi permainan ular tangga. Media
edukasi ular tangga yang digunakan yaitu media yang dibuat dan
didesain oleh peneliti sendiri.

4. Motivasi
Motivasi yang dimaksud oleh peneliti adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan kemauan serta keinginan peserta didik yang
secara positif mengaktifkan peserta didik dalam melakukan
tindakan dalam belajar. Tindakan belajar yang dimaksud adalah
kemauan peserta didik mengikuti pelajaran dengan mendengarkan,
mencatat, mengerjakan tugas, mengulang pelajaran yang telah
dipelajari, mencari tahu berbagai materi dan lain sebagainya yang
mendukung proses belajar mengajar. Motivasi ini dibatasi pada
hasil kuisioner peserta didik pada siklus I dan II.

5. Hasil Belajar
Hasil belajar yang digunakan oleh peneliti yaitu ranah kognitif dan
ranah afektif. Ranah kognitif diukur dengan hasil post-test setiap
akhir

siklusnya

sedangkan

ranah

afektif

diukur

dengan

menggunakan lembar observasi meliputi aspek serius, teliti, aktif,
percaya diri, tanggung jawab, jujur, bekerjasama, toleransi, saling
menghargai, sopan santun dan saling menghormati.
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif dengan
menggunakan media edukasi ular tangga dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati pada materi
sistem peredaran darah manusia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar motivasi belajar peserta didik
kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati menggunakan media edukasi
permainan ular tangga pada materi sistem peredaran darah
manusia.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dikatakan bernilai jika memberikan manfaat baik bagi diri
peneliti sendiri, guru, maupun peserta didik. Manfaat penelitian ini dapat
ditinjau dari dua segi, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pendidik dalam upaya
peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi
sistem peredaran darah manusia.
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2.

Manfaat Praktis
a. Bagi guru/sekolah


Penelitian ini bermanfaat untuk masukan bagi guru
biologi SMP kelas VIII A dalam memilih dan
menggunakan

model

pembelajaran

sebagai

upaya

peningkatan motivasi dan hasil belajar biologi.


Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu
sekolah dilihat dari peningkatan prestasi peserta didik.



Dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi
dalam pengembangan penelitian tindakan kelas.



Dapat digunakan untuk pembaharuan/ inovasi pada
proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat
berlangsung dengan baik.



Meningkatkan profesionalitas guru.

b. Bagi siswa


Dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta
didik dalam pelajaran Biologi dengan materi sistem
peredaran darah manusia.



Dapat membantu peserta didik dalam memahami
pelajaran biologi yang dianggap membosankan menjadi
lebih menyenangkan.



Dapat membantu kemampuan peserta didik dalam
menganalisis suatu masalah.
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c. Bagi peneliti


Dapat memilih media yang paling tepat untuk digunakan
pada penelitian ini.



Dapat mempraktekan secara langsung salah satu metode
pembelajaran kooperatif.



Dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh di
bangku kuliah.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran
Pengertian Belajar
Belajar merupakan suatu aktivitas atau sama dengan proses dalam
mempelajari mata pelajaran untuk memperoleh suatu pengetahuan,
meningkatkan

keterampilan,

memperbaiki

perilaku,

sikap

dan

mengkokohkan kepribadian (Suyono dan Hariyanto 2011). Menurut
Crow dalam Suyono dan Hariyanto (2011), belajar dapat diperoleh dari
kebiasaan-kebiasaan dalam mempelajari suatu pengetahuan dan
dipengaruhi juga oleh sikap. Belajar dapat dikatakan berhasil jika
seseorang mampu mengulangi kembali materi pelajaran yang telah
didapatkan dan dipelajari, sehingga belajar disebut dengan rote
learning, belajar hapalan, by heart, diluar kepala, tanpa memperdulikan
makna. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),
belajar merupakan salah satu cara untuk merubah tingkah laku atau
tanggapan yang didapatkan dari pengalaman.
Belajar merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan
pendidikan. Ada yang mendefinisikan bahwa “belajar merupakan suatu
proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

12
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”sedangkan dalam pendapat lain menyatakan bahwa “belajar sebagai
suatu proses dimana seseorang berubah perilakunya dikarenakan
pengalaman yang telah dijalani. ”sejalan dengan kedua pendapat itu ada
pula yang menyatakan bahwa “belajar merupakan suatu kegiatan yang
dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, baik potensial maupun
aktual. Perubahan-perubahan itu berbentuk kemampuan-kemampuan
baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Serta perubahanperubahan tersebut terjadi karena usaha yang telah dilakukan oleh
individu yang melakukan kegiatan pembelajaran”.
Jadi, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai
hasil dari latihan dan pengalaman baru dalam interaksi dengan
lingkungannya untuk waktu yang relatif lama.

B. Tujuan Belajar
Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan yaitu
adanya dukungan dari sistem lingkungan (kondisi) belajar yang
kondusif. Mengajar diartikan sebagai suatu usaha penciptaan sistem
lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Dengan kata
lain untuk mencapai tujuan belajar tertentu harus diciptakan sistem
lingkungan belajar yang terarah dan kondusif. Tujuan belajar sendiri
adalah untuk mengembangkan nilai afeksi yang memerlukan penciptaan
sistem lingkungan yang berbeda dengan sistem yang dibutuhkan untuk
tujuan pengembangan pembelajaran (Sardiman, 1986).
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Tujuan-tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai
dengan intruksional, biasanya dinamakan dengan instructional effects,
yang biasa berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedang tujuantujuan yang lebih merupakan hasil sampingan yaitu: tercapai karena
peserta didik menghidupi suatu lingkungan belajar tertentu seperti
contohnya, kemampuan berfikir kritis dan kreatif serta sikap terbuka
dan demokratis, serta menerima pendapat orang lain. Semua itu
biasanya diberi istilah nurturant effect. Jadi pengajaran seorang guru
dalam proses berlangsungnya belajar mengajar harus sudah mempunyai
rencana yang matang dan menetapkan strategi belajar mengajar untuk
tercapainya instructional effect, maupun kedua-duanya (Sardiman,
1986).
Dari uraian diatas, dapat ditinjau dan dirangkum secara umum, maka
tujuan belajar yaitu:
a. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Hal ini dapat ditandai
dengan adanya kemampuan berfikir secara kritis oleh peserta didik.
Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berfikir dengan
bantuan adanya bahan pengetahuan, maka dari proses belajar
peserta didik dapat memperoleh dan memperkaya diri didalam
bidang pengetahuan.
b. Pembentukan sikap pada diri masing-masing peserta didik. Dalam
menumbuhkan sikap mental, prilaku dan pribadi peserta didik, guru
harus lebih bijak dan hati-hati dalam melaksanakan pendekatan
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pada proses berlangsungnya pembelajaran. Dibutuhkan kecakapan
dalam mengarahkan motivasi dan cara berfikir dengan tidak lupa
menggunakan kepribadian sebagai seorang guru (Sardiman, 1986).
c. Melihat

keterampilan

didalam

diri

peserta

didik

dalam

memunculkan ide-ide yang ada dalam pikiran mereka untuk
selanjutnya di komunikasikan dengan guru dan peserta didik lain.
Keterampilan merupakan suatu proses dimana peserta didik
terlebih dahulu harus memahami/ mengenal karakteristik bidang
study.

C. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu
setelah proses belajar mengajar berlangsung, yang dapat memberikan
perubahan tingkah laku, baik pengetahuan pemahaman, sikap, dan
keterampilan peserta didik sehingga lebih baik dari pada sebelumnya.
Hasil belajar dapat diketahui melalui diadakannya kegiatan evaluasi
yang bertujuan untuk mendapatkan data yang membuktikan sampai
dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam
pencapaian tujuan pembelajaran. (Purwanto, 2009).
Menurut Gagne dalam Supriyono (2009), setelah melaksanakan
pembelajaran

seseorang

dapat

memiliki

suatu

keterampilan,

pengetahuan, sikap dan nilai-nilai pembelajaran. Timbulnya kapabilitas
berupa hasil belajar tersebut merupakan stimulasi yang berasal dari
lingkungan, dan proses kognitif yang dilakukan oleh penerima
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pembelajaran. Dengan demikian belajar adalah seperangkat proses
kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati
pengelolaan informasi, menjadi kapabilitas baru. Sedangkan menurut
Bloom dalam Sujana (2010) hasil belajar yang telah ada dibagi menjadi
3 ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.
a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari 6 aspek, yakni aspek pengetahuan, pemahaman, analisis,
sintesis dan evaluasi.
b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai peserta didik.
Ranah ini dapat dilihat dalam berbagai tingkah laku peserta didik
seperti serius, teliti, aktif, percaya diri, tanggung jawab, jujur,
bekerjasama, toleransi, sopan serta saling menghargai dan
menghormati.
c. Ranah

psikomotorik

berorientasi

pada

keterampilan

yang

berhubungan dengan anggota badan yang memerlukan koordinasi
syaraf dan otot yang didukung oleh perasaan dan mental. Ranah
psikomotorik meliputi 6 hal yakni gerakan refleks, gerakan dasar,
kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketetapan, gerakan
ekspresif dan interpreatif.
Dari ketiga ranah yang dijelaskan diatas, ada 2 ranah yang menjadi
fokus penelitian yaitu ranah kognitif dan ranah afektif.
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Hasil belajar dapat dinilai dengan menggunakan patokan atau
kriteria penilaian. Informasi mengenai hasil belajar yang didapat yaitu
digunakan untuk mengetahui :
a) Dengan mengetahui hasil belajar peserta didik, guru kemudian
mendesain

ulang

program

belajar

sesuai

dengan

tujuan

pembelajaran yang diinginkan yaitu dengan melihat selisih antara
hasil yang dicapai oleh peserta didik dengan apa yang diinginkan
dalam tujuan pembelajaran.
b) Dengan mengetahui hasil belajar peserta didik dari waktu ke waktu,
proses kemajuan dan kemunduran belajar peserta didik, dapat
diikuti untuk maksud memberikan motivasi belajar.
c) Dengan mengetahui hasil belajar peserta didik, guru dapat
mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik
dan konselor pengajaran mendiagnosa kesulitan belajar peserta
didik dalam maksud memberikan bimbingan dan konseling
pengajaran.
d) Dengan mengetahui hasil belajar peserta didik, dapat dilihat
keberhasilan belajar peserta didik kedepanya.
e) Dengan mengetahui hasil belajar peserta didik, guru dapat
menetapkan peserta didik dalam kualifikasi tertentu (lulus/ tidak
lulus), menetapkan peringkat peserta didik dalam prestasi belajar
peserta didik (rangking hasil ujian), menggolongkan peserta didik
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dalam kelompok tertentu (pandai/ kurang pandai) serta menyeleksi
peserta didik untuk maksud tertentu.
f) Dengan mengetahui hasil belajar peserta didik, peserta didik akan
termotifasi untuk belajar lebih giat dan bersemangat, serta tekun
dan teliti dalam belajar.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Belajar dan hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
dapat menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai
dalam proses pembelajaran. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam
diri peserta didik, dan juga dari luar misalnya seperti dukungan orang
tua, serta lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
menurut Arikunto (2011) terbagi menjadi :
a) Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri setiap
individu itu sendiri. Faktor intern terdiri dari 2 aspek jasmani dan
psikologis.
b) Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar yang
mempengaruhi oleh sikap setiap masing-masing individu. Faktor
ekstern dibagi menjadi 3 faktor utama yaitu latar belakang
keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat.

Aspek jasmani sangat mendukung peserta didik sehingga peserta
didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, karena
apabila kesehatanya terjaga maka sangat berpengaruh pada hasil belajar
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yang diperoleh. Aspek psikologis merupakan kemampuan berupa
intelegensi, bakat, sikap, minat dan motivasi yang merupakan faktor
yang mempengaruhi pada kualitas pengetahuan yang terserap oleh
peserta didik, karena cara belajar peserta didik dipengaruhi oleh aspek
psikologis tersebut.
Aspek lingkungan keluarga mempengaruhi perkembangan individu
terhadap

kegiatan

pembelajaran,

ketika

peserta

didik

berada

dilingkungan rumah maka orang tua bertugas untuk mengingatkan
peserta didik untuk mempelajari pelajaran yang telah diajarkan guru di
sekolah. Aspek dilingkungan sekolah dapat menambah wawasan
seputar pengetahuan pada peserta didik. Aspek pembelajaran yang
berlangsung dilingkungan sekolah melibatkan peserta didik dan guru.
Aspek lingkungan sekolah meliputi sarana dan prasarana serta
pengadaan media pembelajaran.

E. Aktivitas Peserta Didik
Aktivitas yang dilakukan peserta didik merupakan hal penting dalam
proses berlangsungnya belajar mengajar di sekolah, tanpa adanya
aktivitas maka proses berlangsungnya belajar mengajar tidak dapat
berjalan dengan baik. Sardiman mengemukakan bahwa ciri-ciri ada dan
terjadinya interaksi yang terdapat dalam proses belajar mengajar yang
salah satunya yaitu ditandai dengan adanya aktivitas peserta didik.
Aktivitas peserta didik yang dimaksud antara lain mengajukan
pertanyaan, berani mengemukakan pendapat didalam kelompok,
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menanggapi pendapat teman dan lain sebagainya. Aktivitas peserta
didik tidak hanya dinilai dari partisipasinya dalam menyelesaikan tugas
yang diberikan oleh guru, akan tetapi aktivitas peserta didik dapat
dilihat dari kemampuan peserta didik dalam berfikir kritis dan kreatif.
Paul B. Deidrich (dalam Sardiman 1986 : 100) membuat indikator
yang

menyatakan

bahwa

aktivitas

peserta

didik

didalam

berlangsungnya proses belajar mengajar adalah sebagai berikut :
1. Visual

Activies,

seperti

membaca, memperhatikan gambar,

demonstrasi serta memperhatikan penjelasan guru.
2. Oral Aktivities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi dan interupsi.
3. Listening Activities, seperti mendengarkan uraian, mendengarkan
diskusi serta pidato.
4. Writing Activities, seperti menulis/ menyalin materi, tugas,
karangan, membuat laporan dan mengisi angket.
5. Drawing

Activities,

seperti

menggambar,

membuat

grafik,

membuat peta diagram.
6. Motor

Activities,

seperti

melakukan

percobaan,

membuat

konstruksi model dan melakukan demonstrasi.
7. Mental Activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan
soal, menganalisa, melihat hubungan yang terjadi dan mengambil
keputusan.
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8. Emotional Activities, seperti menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, berani, tegang, tenang dan gugup.

Adapun aktivitas dalam proses belajar peserta didik yang ingin
peneliti amati memiliki indikator-indikator sebagai berikut:
1. Oral Activities, seperti memberikan ide kepada kelompoknya,
menanyakan kepada anggota kelompoknya jika ada permasalahan
yang tidak dimengerti.
2. Listening Activities, mendengarkan ide dari anggota kelompoknya.
3. Writting Ativities, mampu menuliskan kesimpulan dari hasil proses
belajar.
4. Mental Activities, berani mengambil keputusan atas jawaban yang
telah didiskusikan di dalam kelompok diskusi pada proses
pembelajaran.
5. Emotional Activities, menaruh minat akan pembelajaran yang telah
diberikan oleh guru.

F. Metode Pembelajaran
a. Pembelajaran dan Ruang Lingkup Pembelajaran
Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan/ diselenggarakan
oleh guru untuk mendidik peserta didik dalam belajar, memperoleh,
memproses pengetahuan, keterampilan serta sikap peserta didik.
Pembelajaran adalah upaya guru untuk menciptakan pelayanan
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terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta
didik.
Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa peserta didik
akan lebih mudah dan memahami konsep yang sulit jika mereka
saling berdiskusi dengan temannya. Peserta didik yang digabung
dalam 1 kelompok akan dengan rutin berdiskusi untuk memecahkan
masalah-masalah yang ditemukan. Jadi, hakikat sosial dari
penggabungan menjadi kelompok merupakan aspek utama dalam
proses pembelajaran.

b. Pembelajaran PAIKEM
Pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari Pembelajaran
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Selanjutnya,
PAIKEM

dapat

didefinisikan

sebagai

pendekatan

mengajar

(approach to teaching) yang digunakan bersama metode tertentu dan
berbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan
sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif,
kreatif, efektif dan menyenangkan, dengan demikian peserta didik
merasa tertarik dan mudah dalam menyerap pengetahuan (konsep)
dan keterampilan yang diajarkan.
Pembelajaran PAIKEM memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Berpusat pada peserta didik
b. Belajar yang menyenangkan (joyfull learning)
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c. Belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan
tertentu (competency-based learning)
d. Belajar secara tuntas (mastery learning)
e. belajar secara berkesinambungan (continous learning)
f. belajar sesuai ke-kini-an dan kedisinia-an (contextual
learning)
Pembelajaran dengan menggunakan permainan edukasi ular
tangga merupakan salah satu strategi pembelajaran PAIKEM karena
menekankan pada aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran
berlangsung. Kreativitas peserta didik diasah untuk bekerja sama di
dalam permainan dan di dalam proses pembelajaran peserta didik
tidak merasa bosan dan justru pembelajaran terasa menyenangkan
apabila dilakukanya prinsip belajar sambil bermain. Seorang anak
dapat mengembangkan rasa harga diri melalui bermain, karena
dengan bermain seorang anak akan memperoleh kemampuan untuk
menguasai pemikiranya, benda-benda dan keterampilan sosial.
Melalui bermain seorang akan mengerti cara berinteraksi dan belajar
mengkreasikan pengetahuan. Bermain juga merupakan salah satu
cara dan jalan seorang anak untuk berfikir dan menyelesaikan suatu
masalah, seorang anak membutuhkan pengalaman langsung dalam
interaksi sosial agar mereka memperoleh dasar didalam kehidupan
sosial (Ismail, 2003).
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G. Model Pembelajaran
a) Belajar Sambil Bermain
Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan proses
pembelajaran. Model pembelajaran menggunakan permainan adalah
salah satu cara/ tekhnik dalam proses pembelajaran yang sangat
efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik.
Permainan merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, dengan
bermain diharapkan dapat membuat suasana lingkungan belajar
menjadi lebih hidup, menyenangkan, segar dan santai, selain itu
belajar sambil bermain juga dapat mengaktifkan peserta didik. Ada
pendapat dari seorang penemu bahwa ketika anak bermain, mereka
akan mempelajari segala sesuatu yang terjadi di lingkungan
sekitarnya, belajar sambil bermain memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk memperluas dan mendapatkan bermacam-macam
konsep serta pengertian yang tidak terhitung banyaknya. Sebagai
sarana dalam pembelajaran, permainan memiliki beberapa kelebihan,
yaitu

permainan

merupakan

sesuatu

yang

dapat

dikatakan

menyenangkan untuk dilakukan, yaitu sesuatu yang menghibur dan
menarik bagi pemainnya. (Sardiman, 1986).
Proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, diharapkan
mampu menimbulkan motivasi peserta didik dalam melaksanakan
pembelajaran sehingga peserta didik tertarik untuk memahami dan
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mempelajari materi yang diberikan dengan lebih menyenangkan dan
tidak membosankan.

b) Variasi media belajar sambil bermain
Variasi media belajar sambil bermain dalam proses pembelajaran
dapat dilihat dari perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan
yang sengaja diciptakan/ dibuat untuk memberikan kesan dalam
proses pembelajaran yang unik/ berbeda kepada peserta didik.
Variasi

merupakan

suatu

kreativitas

yang

dibuat

untuk

memperlihatkan pengajaran yang tidak monoton pada pengajaran
yang bertipe ceramah. Adapun variasi mengajar merupakan salah
satu keanekaragaman dalam menyajikan materi yang diberikan pada
kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal ini perlu dilakukan agar
peserta didik serta guru tidak merasa/ mengalami kejenuhan dalam
proses pembelajaran. Untuk mengatasi kejenuhan dalam proses
pembelajaran maka dari itu perlu diciptakan situasi dan kondisi
belajar mengajar yang bervariasi.
Adapun dimensi variasi dalam mengajar yaitu sebagai berikut :
a) Variasi suara dan sikap guru
Suara seorang guru memiliki peranan penting dalam
menciptakan kualitas variasi dalam mengajar. Karena itu,
intonasi, nada, volume dan kecepatan suara seorang guru
perlu diatur dengan baik.
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Sikap seorang guru juga sangat berperan penting dalam
menciptakan variasi dalam pembelajaran. Sikap baik seorang
guru yaitu dapat membawa suasana yang menyenangkan,
namun

tetap

berwibawa,

serta

tidak

kaku

dalam

pembelajaran

akan

melaksanakan proses belajar.

b) Variasi media dan bahan ajaran
Penggunaan

media

dalam

menghindari kejenuhan peserta didik terhadap pengajaran
yang dilakukan

gurunya

atau

terhadap

materi

yang

disampaikan seorang guru. Melalui penggunaan media, objek
perhatian peserta didik lebih menarik dibandingkan dengan
hanya mendengarkan guru berceramah. Bahkan melalui
media memungkinkan tingginya konsentrasi dan perhatian
peserta didik terhadap pelajaran akan lebih baik.
Ada 3 komponen yang terdapat didalam variasi media
yaitu :
1) Media pandang (visual)
2) Media dengar (audio)
3) Media taktik
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c) Variasi Interaksi
Variasi yang sering digunakan guru ada 2 hal yaitu :
1) Peserta didik belajar atau melakukan aktivitas lainya
dalam ruang lingkup pembelajaran secara bebas tanpa
campur tangan dari guru.
2) Peserta didik hanya mendengarkan secara pasif,
sedangkan guru berbicara secara aktif sehingga seluruh
proses belajar mengajar didominasi oleh guru.
Namun diantara 2 jenis variasi tersebut, jenis variasi
pertamalah yang akan menghasilkan pembelajaran yang
lebih baik. Sekalipun yang ideal adalah guru dan peserta
didik memiliki peranan yang proporsional. Dalam kata lain,
guru tidak mendominasi kelas, dan peserta didik juga
memiliki kebebasan tanpa berarti tidak ada kendali guru.
Maka dalam konteks tersebut guru hendaklah berdiri
ditengah-tengah.

H. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Media

pembelajaran

merupakan

salah

satu

komponen

pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan
pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya menjadi perhatian
guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kata media berasal dari
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bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang
secara harafiah berarti perantara dan media juga merupakan wahana
penyalur pesan atau informasi belajar, sedangkan pembelajaran
merupakan usaha seorang guru untuk menjadikan peserta didik
melakukan kegiatan belajar. Maka media pembelajaran adalah
sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru
kepada peserta didik sehingga merangsang pikiran peserta didik
untuk berfikir seputar materi pembelajaran yang diajarkan. Media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai
saluran atau perantara komunikasi dalam kegiatan pendidikan agar
berlangsung secara efisien dan efektif.
Pemanfaatan media di dalam pembelajaran diharapkan dapat
mempertinggi hasil belajar yang akan dicapai. Sudjana (2010),
berpendapat

bahwa

dengan

diadakannya

pemberian

media

pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar peserta didik. Hal
ini dikarenakan dengan adanya media pembelajaran maka metode
belajar akan lebih bervariasi dan tidak membosankan, serta pada
akhirnya akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga
menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dalam menerima
pembelajaran, selain itu bahan ajar yang ingin diajarkan akan lebih
jelas maknanya sehingga akan dapat lebih mudah dipahami peserta
didik

dan

memungkinkan

peserta

pembelajaran dengan lebih baik.

didik

menguasai

tujuan
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Terbatasnya media yang digunakan di dalam kelas diduga
merupakan satu penyebab lemahnya hasil belajar peserta didik.
Dengan demikian, penggunaan media dalam pembelajaran di kelas
merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu
upaya yang ditempuh adalah bagaimana menciptakan situasi belajar
yang memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar pada diri
peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satu
bentuk media pembelajaran ialah media permainan. Dengan adanya
media permainan diharapkan dapat menumbuhkan kesenangan
maupun mengembangkan informasi lebih luas pada anak (Sudjana,
2010) selain itu, dengan adanya media permainan di dalam proses
pembelajaran maka dapat menciptakan atmosfer yang lebih luas dan
yang penting bagi anak, misalnya bagi perkembangan beberapa
aspek belajar yang kognisi, motorik, emosi dan sosial sehingga
bermain dimaksudkan sebagai ekspresi kegembiraan, sehingga
bermain menjadi penting peranannya dalam menciptakan iklim
belajar yang baik bagi anak.

b. Macam-macam Media Pembelajaran
Macam-macam media pembelajaran berdasarkan penggolonganya
dikelompokan dalam 3 kelompok yaitu :
1. Media auditif
Media auditif merupakan media yang mengandalkan
kemampuan suara (radio, kaset dan recorder).
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2. Media visual
Media visual adalah media yang hanya mengandalkan
indra penglihatan, karena hanya menampilkan gambar diam
(film bingkai, grafis, foto, gambar atau poster).

3. Media audiovisual
Media audiovisual adalah media yang memiliki unsur
suara dan unsur gambar (video).

I. Media Permainan
a) Pengertian Media Permainan
Media permainan merupakan salah satu alat bantu atau perantara
dalam interaksi berlangsungnya proses belajar mengajar. Media
permainan juga merupakan sarana pembelajaran efektif yang dapat
menjadikan

suasana

kelas

menjadi

menyenangkan

apabila

digabungkan dengan media permainan yang kreatif dan inovatif.
Media permainan bagaimana cara berinteraksi peserta didik yang
satu dengan peserta didik yang lain, dengan mengikuti aturan-aturan
tertentu untuk mencapai tujuan.
Menurut Sadiman (2006) sebagai media pembelajaran, permainan
memiliki beberapa kelebihan, yaitu :
a. Permainan merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk
dilakukan, dan merupakan sesuatu permainan yang menghibur
dan menarik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

b. Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif yang berasal
dari diri peserta didik.
c. Permainan memungkinkan peserta didik untuk memecahkan
suatu masalah yang dihadapi.
d. Permainan mampu membantu kemampuan komunikatif pada
peserta didik.
e. Permainan mampu membantu peserta didik yang merasa sulit
dalam mempelajari suatu materi pembelajaran.

b) Media Permainan Ular Tangga
Permainan ular tangga merupakan suatu permainan yang
menarik, dimana para pemainnya dituntut untuk hati-hati dalam
menjalankan permainan. Permainan ular tangga disini adalah model
permainan yang tiap kotak dihiasi dengan variasi gambar-gambar
yang terdapat keterangan angka secara urut. Pertanyaan juga
disiapkan dan disesuaikan dengan materi sistem peredaran darah
manusia.
Tujuan media permainan ular tangga ini ini adalah untuk
memberikan motivasi belajar kepada peserta didik agar senantiasa
mempelajari atau mengulang kembali materi-materi yang telah
dipelajari sebelumnya, yang nantinya akan diuji melalui permainan
sehingga terasa menyenangkan dan tidak memberatkan bagi peserta
didik.
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Gambar 2.1 Papan Ular Tangga

c) Tahapan permainan ular tangga dalam pembelajaran materi sistem
peredaran darah manusia:
1. Pemain dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok
terdiri dari 4-5 orang.
2. Setiap perwakilan kelompok bergiliran maju ke depan untuk
memulai permainan dan kemudian melempar dadu.
3. Setelah melemparkan dadu, kemudian perwakilan kelompok
tersebut mengambil dan membacakan pertanyaan kepada teman
sekelompoknya.
4. Lalu teman kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan yang
dibacakan perwakilan kelompoknya didepan.
5. Jika jawaban yang diberikan anggota kelompoknya:
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a. Jika jawaban salah, maka pion kelompok mereka tidak boleh
berjalan.
b. Bila jawaban yang dijawab kelompok tersebut benar, maka
pion kelompok boleh berjalan sesuai dengan jumlah point
yang tertera didadu.
catatan :


Jika pion kelompok berhenti pada gambar tangga
maka pion kelompok boleh berjalan maju sesuai arah
angka yang ditunjukan tangga.



Bila pion kelompok berhenti pada gambar ular maka
pion kelompok harus rela turun mengikuti arah
gambar ular itu berhenti (angka yang ditunjukan).



Jika pion berhenti pada salah satu gambar sistem
peredaran darah, maka kelompok yang bersangkutan
akan mendapat soal bonus, dan mendapat nilai bonus
jika jawaban yang diberikan benar dan sesuai.

6. Begitu seterusnya bergiliran dengan kelompok lain, hingga
mendapatkan pemenang yang sampai terlebih dahulu di kotak
yang paling tinggi (finish).
catatan :


Penilaian yang diberikan yaitu pada pion kelompok yang
mencapai garis finish terlebih dahulu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34



Nilai tambahan akan diberikan pada kelompok yang
paling banyak menjawab soal dengan benar.

J. Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Sistem peredaran darah merupakan salah satu materi kelas VIII IPA
TERPADU yang terdapat pada standar kompetensi: 1. Memahami
berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi Dasar: 1.6
Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan hubungannya
dengan kesehatan.
Berikut materi yang akan dibahas pada pembelajaran materi sistem
peredaran darah secara garis besar :
a. Pengertian dan fungsi darah.
b. Macam-macam organ dalam sistem peredaran darah.
c. Komposisi darah (meliputi sel-sel darah dan cairan plasma darah).
d. Macam-macam sistem peredaran darah manusia (Peredaran darah
besar dan peredaran darah kecil)
e. Penggolongan darah manusia.
f. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia, yang terdiri dari
gangguan yang berhubungan dengan darah (anemia, leukimia,
thalasemia dan AIDS) serta gangguan yang berhubungan dengan
jantung dan pembuluh darah (penyakit jantung, hipertensi dan
varises) (Karim, 2008).
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K. Penelitian yang Relevan
Pembelajaran dengan menggunakan media permainan ular tangga
cukup banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Penelitian yang
dilakukan oleh Alexander (2012), menunjukan bahwa pembelajaran yang
dilakukan dengan menggunakan media permainan ular tangga mampu
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar belajar peserta didik dalam mata
pelajaran biologi materi filum chordata kelas X-F SMA Negeri 11
Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu pembelajaran dengan
menggunakan media edukasi ular tangga dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik, menunjukkan keaktifan peserta didik dalam proses
pembelajaran, serta memotivasi peserta didik dalam belajar. Hasil belajar
peserta didik meningkat dari 80,56% pada siklus 1, menjadi 93,78% pada
siklus 2, sedangkan keaktifan peserta didik meningkat dari 86,2% pada
siklus 1 menjadi 96,5% pada siklus 2.
Penelitian lain yaitu oleh Wegig Satwada (2010) dengan judul “
Penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)
Berbantuan Media Permainan Ular Tangga untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 22 Semarang pada materi pokok
Segi Empat” menyebutkan bahwa nilai rata-rata pada siklus I 68,8 dan
pada siklus II mengalami kenaikan 75,1. Persentase ketuntasan hasil
belajar siswa pada siklus I adalah 80% dan siklus II mengalami kenaikan
90,32%, sedangkan persentase keaktifan siswa pada akhir siklus I adalah
80,56% dan pada akhir siklus II menjadi 90,28%. Berdasarkan hasil
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penelitian tersebut, dapat disimpulkan CPS dengan bantuan media
permainan ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas
siswa SMP Negeri 22 Semarang.

L. Kerangka Berpikir
Keberhasilan kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu
faktor intern dan faktor ekstern. Yang termasuk faktor intern antara lain
aktivitas yang baik dalam kegiatan belajar. Aktivitas peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran seperti peserta didik aktif dalam bertanya,
berdiskusi untuk memecahkan masalah serta mengemukakan pendapat
dari hasil diskusi. Yang termasuk faktor ekstern adalah penggunaan
media permainan di dalam pembelajaran.
Model pembelajaran yang digunakan saat ini di SMP Negeri 2 Mlati
kelas VIII A masih belum kondusif, dan semakin lama semakin tidak
memotivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran.
Akibatnya, walaupun sudah membaca dan mempresentasikan hasil
diskusi kelompok bersama dengan peserta didik lain di kelas, tetapi
masih saja hasil atau nilai ujian untuk mata pelajaran biologi pada materi
sistem peredaran darah manusia belum maksimal dan masih belum
mencapai KKM yang telah ditentukan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alexander (2012), dengan
menggunakan media permainan ular tangga maka dapat dikatakan
mampu dalam meningkatkan hasil belajar biologi materi Filum Chordata
pada peserta didik kelas X-F SMA Negeri 11 Yogyakarta, dan penelitian
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yang dilakukan oleh Wegig Satwada (2010), dengan penerapan model
Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) Berbantuan Media
Permainan Ular Tangga mampu Meningkatkan Hasil Belajar meteri
pokok segi empat pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 22 Semarang.
Maka peneliti ingin mencoba menggunakan media permainan ular
tangga di dalam pembelajaran untuk materi sistem peredaran darah
manusia pada peserta didik kelas VIII A SMP N 2 Mlati, dengan harapan
dapat mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan aktivitas serta
hasil belajar peserta didik.
Pada proses pembelajaran, jika penguasaan konsep mengalami
kendala maka perlu dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Salah

satu

pemecahannya

adalah

dengan

penggunaan

model

pembelajaran baru yang dapat menarik perhatian peserta didik dengan
mencoba menggabungkan kemampuan personal peserta didik dalam
suatu kelompok belajar atau yang biasa disebut pembelajaran kooperatif
(kerjasama / gotong royong) dimana semua anggota kelompok ikut
bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Dengan cara ini
diharapkan

kesulitan

yang

dialami

peserta

didik

pada

proses

pembelajaran dapat didiskusikan dengan teman-temannya dalam satu
kelompok tetapi masih dalam bimbingan guru.
Dalam permainan edukasi ular tangga, peserta didik akan lebih mudah
menyelesaikan kesulitan yang dialami melalui diskusi dengan teman
sekelompoknya. Hal tersebut dikarenakan model permainan edukasi ular
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tangga ini menekankan pada penguasaan konsep materi meskipun sering
melibatkan keterampilan belajar interpersonal. Dalam pembelajaran
dengan permainan edukasi ular tangga ini, dituntut adanya kerjasama tiap
anggota kelompok. Setiap anggota kelompok mempunyai tugas yang
sama yaitu mengambil soal dan membacakan ke depan teman-teman
kelompoknya, kemudian mereka akan berdiskusi dalam kelompok dan
menjawab pertanyaan.
Berdasarkan hal tersebut, pemilihan model pembelajaran dengan
menggunakan

media

permainan

ular

tangga

diharapkan

dapat

meningkatkan aktivitas peserta didik di dalam kelas, seperti berfikir,
bertanya,

berdiskusi,

mengemukakan

pendapat

hasil

diskusi,

memecahkan masalah dan saling bekerja sama di dalam kelompok pada
saat melakukan permainan ular tangga.
Oleh karena itu perlu adanya inovatif terbaru untuk perbaikan
pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu
dengan model pembelajaran permainan edukasi ular tangga. Kerangka
berpikir bisa dilihat pada skema dibawah ini :
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M. Skema Kerangka Berfikir
Wawancara guru SMP N 2 Mlati

Kondisi awal : Pencapaian yang
di dapat dari hasil belajar pada
mata pelajaran Biologi materi
sistem Peredaran Darah pada
Manusia oleh peserta didik kelas
VIII A SMP Negeri 2 Mlati
memiliki persentase rendah yaitu
70%peserta didik yang tidak
mencapai KKM dengan skor
rata-rata yaitu 63.

Berdasarkan penelitian
Alexander (2012) dan
Wegig Satwada (2010)
menunjukan bahwa
pembelajaran yang
menggunakan media
permainan ular tangga
mampu meningkatkan
hasil belajar peserta
didik, memperlihatkan
keaktifan peserta didik
dalam proses
pembelajaran, serta
memotivasi peserta didik
dalam belajar

Peneliti menggunakan media
pembelajaran edukasi ular tangga

Motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas VII B
SMP N 2 Mlati meningkat

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir
N. Hipotesis Tindakan
Dengan menggunaakan model pembelajaran kooperatif media
edukasi ular tangga maka diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati Sleman pada materi
sistem peredaran darah manusia.
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Melalui pembelajaran menggunakan media edukasi ular tangga
maka diharapkan dapat terlihat seberapa besar peningkatan motivasi
belajar peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati Sleman pada
materi sistem peredaran darah manusia.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian tindakan
kelas (PTK). PTK merupakan salah satu penelitian yang dilakukan guru
ketika menemukan suatu masalah dalam proses pembelajaran di kelas.
Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahapan meliputi planning,
acting, observing dan reflecting yang dilakukan secara berulang sampai
memenuhi serta mencapai target yang akan dicapai saat ingin melakukan
penelitian tindakan kelas ini (Setyosari, 2010).

B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang ingin peneliti gunakan pada penelitian tindakan
kelas kali ini yaitu penelitian tindakan kelas deskriptif. Penelitian tipe
deskriptif ini merupakan salah satu penelitian yang memiliki tujuan untuk
mendeskripsikan suatu keadaan atau segala sesuatu yang bisa dijelaskan
baik dengan angka maupun dengan kata-kata (Setyosari, 2010).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis hasil secara
kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang
tersusun sebagai dasar analisis, sebagai alat untuk mengumpulkan data
berupa skor aktivitas belajar dan skor hasil belajar setelah melaksanakan
proses pembelajaran dengan menggunakan media edukasi permainan ular
tangga (Sugiono, 2010).

41
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C. Variabel Penelitian
Variabel merupakan sifat atau obyek pengamatan yang dipelajari
dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti
kali ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel
terikat.
Variabel bebas

:

Pembelajaran dengan menggunakan media

edukasi permainan ular tangga.
Variabel terikat

: Hasil belajar kognitif dan motivasi aktivitas
peserta didik.

D. Setting Penelitian
Setting penelitian ini terdiri dari :
1. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini yaitu berpusat terhadap hasil belajar
dan motivasi peserta didik pada mata pelajaran biologi materi sistem
peredaran darah manusia.

2. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas VIII A
yang memiliki jumlah 24 peserta didik, dan terdiri dari 10 peserta
didik berjenis kelamin perempuan dan 14 peserta didik berjenis
kelamin laki-laki.
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3. Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Mlati
yang beralamat di jalan Perkutut Sinduadi Sleman Yogyakarta
55282, telp. (0274) 586711.

4. Waktu Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada tanggal 5 – 14 April
2016.

E. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian tindakan
kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas ini didefinisikan sebagai
penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas dengan
prosedur cara merencanakannya, melaksanakannya dan merefleksikan
tidakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki
kinerjanya sebagai seorang guru, sehingga hasil belajar peserta didik
dapat meningkat (Kusumah, dkk 2009).
Model-model PTK yang digunakan yaitu Salah satu diantaranya
adalah model Kemmis & M.C. Taggart. Menurut Kemmis & M.C.
Taggart dalam Kusumah, dkk (2009), pada hakikatnya perangkatperangkat atau untaian-untaian yang saling berkaitan terdiri dari 4
komponen:
1. Perencanaan (Planning).
2. Tindakan (Acting).
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3. Pengamatan dan Evaluasi (Observing and Evaluation).
4. Refleksi (Reflecting) yang akan menjadi dasar dalam menyusun
tahap perencanaan untuk siklus berikutnya.
Ke-empat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai
satu siklus. Siklus dapat diartikan sebagai putaran yang terdiri dari
keempat komponen tersebut (perencanaan, tindakan, pengamatan dan
refleksi). Berikut adalah siklus penelitian menurut Kemmis & M.C.
Taggart yang sering digunakan didalam dunia pembelajaran:
Tindakan

Perencanaan

Siklus 1

Pengamatan

Refleksi

Tindakan

Perencanaan

Siklus 2

Pengamatan

Refleksi

Gambar 3.1 Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis &
M.C. Taggart (Kusumah, dkk 2009).
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F. Rancangan Tindakan
Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus I dan siklus II dengan
masing-masing siklus terdiri dari 2x pertemuan. Siklus I dan siklus II
terdiri dari 4 tahapan kegiatan yaitu perencanaan (Planning), tindakan
(acting), pengamatan dan evaluasi (observing and evaluation) serta
refleksi (reflection).

1) Pra Tindakan
a) Mengidentifikasi

masalah,

langkah

ini

diawali

dengan

menganalisis motivasi dan hasil ulangan harian peserta didik.
b) Berdasarkan wawancara dengan guru serta peserta didik pada data
hasil ulangan harian biologi materi sistem peredaran darah
manusia di tahun ajaran sebelumnya.
c) Mengobservasi proses pembelajaran untuk mengetahui gambaran
kegiatan belajar dan mengajar yang berlangsung di kelas VIII A
SMP Negeri 2 Mlati.
d) Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja
Siswa (LKS). (Lampiran 2,3,4,5,6)
e) Menyusun soal Post-test sebagai bahan evaluasi yang akan
digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik.
f) Menyusun instrumen pengumpulan data lainnya berupa lembar
observasi dan lembar kuisioner.
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g) Menyelesaikan rancangan penelitian dengan bimbingan dosen
hingga memperoleh persetujuan untuk melakukan penelitian
tindakan kelas.
h) Meminta surat ijin penelitian kepada dinas pendidikan dan kepada
kepala sekolah SMP Negeri 2 Mlati.

2) Siklus I
a) Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini, hal yang awal harus dilakukan yaitu
perencanaan, perlu dilakukannya penyusunan prosedur tindakan
sebagai persiapan proses pembelajaran, antara lain:


Pada siklus ini terdiri atas 2x pertemuan dengan mata
pelajaran biologi materi darah yaitu peneliti mengajarkan
tentang pengertian dan fungsi darah, macam-macam organ
peredaran darah, komposisi darah serta sistem peredaran
darah manusia.



Peneliti memberikan permainan ular tangga sebagai kegiatan
yang menunjang agar kegiatan belajar mengajar tidak
membosankan dan monoton pada cara pengajaran yang
bersifat ceramah. Guru membagi peserta didik dalam
kelompok besar yang beranggotakan 4-5 orang.



Peneliti menyusun instrumen pengumpulan data berupa
lembar observasi dan kuisioner peserta didik.
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b) Tindakan (Acting)
Pada bagian ini, proses belajar mengajar dengan menggunakan
permainan pada setiap siklusnya dan sesuai dengan rencana
tindakan yang telah disusun. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :


Peneliti bertindak sebagai guru yang membimbing dan
mengarahkan peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam
segala sesuatu yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran.



Peneliti melakukan apersepsi dengan materi yang sudah
disesuaikan dengan perancangan/ penyusunan RPP.



Peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.



Peneliti membagi peserta didik ke dalam kelompok, disetiap
kelompok terdiri dari 4-5 orang, Selanjutnya guru melakukan
tindakan

sesuai

dengan

isi

dari

RPP

yang

sudah

direncanakan/ disusun dengan menyisipkan permainan
edukasi ular tangga.

c) Observasi dan Evaluasi (observation and evaluation)
Pada tahap ini yaitu tahap observasi, dilakukan bersamaan
dengan tahap acting. Observer melakukan pengamatan atas
dampak dan hasil belajar peserta didik dalam berlangsungnya
proses belajar mengajar. Hasil belajar kognitif diperoleh dari hasil
test tertulis berupa post-test, ranah afektif diperoleh dari lembar
observasi peserta didik, sedangkan motivasi diperoleh dari
kuisioner. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
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pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu materi sistem peredaran
darah manusia yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik.
Peneliti yang bertindak sebagai guru dan observer berusaha untuk
mengenali, mengamati, dan mendokumentasikan proses, hasil
pengaruh dan masalah baru yang muncul pada saat dilakukannya
pelaksanan pembelajaran.
Evaluasi berupa test tertulis yaitu post-test dipakai untuk
mendapatkan feedback pada pelaksanaan pembelajaran IPA
terpadu materi sistem peredaran darah manusia pada sub-bab
darah dan alat peredaran darah.

d) Refleksi (reflection)
Pada bagian ini, hasil yang diperoleh selama proses belajar
mengajar, berupa hasil test dan lembar observasi peserta didik
yang telah dibahas dan didiskusikan, kemudian diidentifikasi
kekurangan dan kelebihan selama proses siklus I. Hasil refleksi
antara observer dan peneliti digunakan untuk memperbaiki
kekurangan siklus I dan menjadi tindak lanjut dalam siklus II.

3) Siklus II
a) Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini, hal yang awal harus dilakukan yaitu
perencanaan, perlu dilakukannya penyusunan prosedur tindakan
sebagai persiapan proses pembelajaran, antara lain:
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Pada siklus ini terdiri atas 2x pertemuan dengan mata
pelajaran biologi materi darah yaitu peneliti mengajarkan
tentang macam-macam sistem peredaran darah, Golongan
Darah serta gangguan sistem peredaran darah manusia.



Peneliti dan guru menggali data dari siklus I mengenai
karakteristik peserta didik melalui nilai evaluasi akhir siklus
I untuk membentuk kelompok baru dengan anggota
kelompok yang berbeda dari yang sebelumnya, dengan
ketentuan peserta didik yang memperoleh nilai tinggi akan
dijadikan 1 kelompok dengan peserta didik yang mendapat
nilai rendah.



Peneliti

melakukan

revisi

dan menyusun

instrumen

pengumpulan data berupa lembar observasi dan kuisioner
peserta didik.

b) Tindakan (Acting)
Kegiatan yang dilakukan pada siklus II antara lain:


Peneliti bertindak sebagai guru yang membimbing dan
mengarahkan peserta didik.



Peneliti melakukan apersepsi dengan materi yang sudah
disesuaikan dengan perancangan/ penyusunan RPP.



Peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
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Peneliti memberikan apersepsi pada pertemuan I di siklus II
untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik dalam
menguasai/ memahami materi sistem peredaran darah,
golongan darah serta gangguan yang terdapat pada sistem
peredaran darah manusia.



Peneliti membagi peserta didik dalam kelompok dan setiap
kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik dengan anggota
kelompok yang berbeda dari kelompok yang terdapat pada
siklus I, selanjutnya guru melakukan tindakan sesuai
dengan RPP yang sudah dirancang/ disusun.



Peneliti

melakukan

evaluasi

berupa

posttest

untuk

mengetahui penguasaan materi yang didapat oleh peserta
didik.

c) Observasi dan Evaluasi (Observation and evaluation)
Pada tahap ini peneliti melakukan hal sama seperti pada siklus
I dengan sub-bab yang berbeda.

d) Refleksi (Reflection)
Hasil yang telah diperoleh dari tahap observasi dan evaluasi,
kemudian dibahas dan disimpulkan apakah tindakan yang sudah
dilakukan dapat dikatakan berhasil atau tidak, serta telah
mencapai target indikator keberhasilan yang ingin dicapai atau
belum tercapai.
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G. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 macam
yaitu instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. Bagian-bagian
dalam kedua instrumen tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran meliputi :
a. Silabus kelas VIII materi sistem peredaran darah manusia.
Silabus ini disusun berdasarkan standar isi, kelompok mata
pelajaran yang menyangkut standar kompetensi, kompetensi
dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu serta sumber belajar.
(Lampiran 2)

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus I dan siklus II.
Rencana Program Pembelajaran (RPP) berisi gambaran secara
menyeluruh

dari

materi

yang

ingin

disampaikan

dalam

pembelajaran dikelas agar lebih efektif dan efisien. (Lampiran 3
dan 4)

c. Lembar kerja siswa (LKS).
Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sarana untuk
membantu dan mempermudah dalam kegiatan pembelajaran
sehingga akan membentuk interaksi yang terjadi antara guru
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dengan peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar peserta
didik. (Lampiran 5 dan 6)

2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:
a. Kisi-kisi soal post-test I dan II.
b. Soal post-test I dan II.
c. Kisi-kisi lembar observasi
d. Lembar observasi.
e. Kisi-kisi lembar kuisioner motivasi peserta didik
f. Lembar kuisioner motivasi peserta didik,

H. Cara Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini ditekankan
pada hasil belajar peserta didik dan hasil pengisian kuisioner dari peserta
didik. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi adalah hasil
belajar dan motivasi peserta didik agar dapat diketahui apakah ada
peningkatan selama proses berlangsungnya proses pembelajaran.
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka digunakan beberapa
metode pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data
hasil belajar berupa test tertulis, sedangkan untuk motivasi belajar berupa
lembar kuisioner dan lembar observasi peserta didik. Sumber data untuk
test tertulis dan kuisioner adalah peserta didik sedangkan lembar
observasi adalah kelompok peserta didik.
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a. Test
Pada penelitian tindakan kelas ini, soal test yang digunakan
untuk mengukur ranah kognitif berupa post-test. Post-test terdapat
pada masing-masing siklus yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda
dan 5 soal esai yang dilaksanakan pada akhir siklus I dan diakhir
siklus II. Post-test ini nantinya dapat dibandingkan hasilnya
sehingga dapat menunjukan ada atau tidaknya perbedaan hasil yang
didapat antara siklus I dan siklus II.
Validitas merupakan sarana yang diperuntukan sebagai peninjau
apakah sebuah test tersebut bisa dikatakan valid. Pada test ini
menggunakan validitas isi. Menurut Purwanto (2009), validitas isi
merupakan pengujian validitas yang dilakukan berdasarkan isinya
untuk memastikan apakah butir-butir pada test penentuan hasil
belajar dapat digunakan untuk mengukur secara tepat tentang apa
yang ingin diukur.
Kebenaran isi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain
dengan meminta pertimbangan para ahli, mencocokan materi test
dengan siklus dan kisi-kisi, melakukan diskusi dengan sesama
pendidik, maupun mencermati kembali substansi dari konsep yang
akan

diukur

(Arifin,

2012).

Dalam

penelitian

ini,

soal

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing dan
guru IPA SMP Negeri 2 Mlati.
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b. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik
selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini dilakukan
untuk mengukur nilai afektif peserta didik secara kelompok.
Observasi dilakukan dengan bantuan guru atau mahasiswa sebagai
observer. Indikator penilaian observasi meliputi perhatian, sikap,
keaktifan, kesungguhan, kerjasama peserta didik selama proses
pembelajaran berlangsung.

c. Kuisioner
Kuisioner merupakan bentuk evaluasi hasil belajar secara
afektif. Kuisioner ini diberikan kepada peserta didik sebagai
bentuk evaluasi dan refleksi dari peserta didik. Data yang diperoleh
dari kuisioner ini adalah nilai afektif peserta didik. Soal kuisioner
terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan alternatif jawaban melalui
skala ukur sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) serta
sangat tidak setuju (STS).
Menurut Sudjana (1989), terdapat 3 tujuan yang menggunakan
kuisioner didalam proses berlangsungnya pembelajaran, antara
lain:
1. Memperoleh hasil berupa data mengenai latar belakang
peserta didik untuk bahan analisis tingkah laku hasil dan
proses belajarnya.
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2. Memperoleh data mengenai hasil belajar dan proses belajar
peserta didik.
3. Memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum
dan program belajar mengajar.
Kuisioner

ini

dibuat

dengan

memperhatikan

tujuan

digunakannya kuisioner menurut Sudjana (1989), pada point 2
sehingga kuisioner ini diberikan kepada siswa pada awal siklus I
dan akhir pembelajaran siklus II untuk memperoleh hasil
pengambilan data mengenai peningkatan motivasi belajar peserta
didik

setelah

menjalani

proses

belajar

mengajar

dengan

menggunakan media edukasi ular tangga pada materi sistem
peredaran darah manusia.

I. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi
kuantitatif, karena berkaitan dengan pemaknaan proses yang terjadi
dalam pembelajaran yang meliputi guru, peserta didik, metode, dan
kondisi pembelajaran. Analisis ini berupa penjabaran mengenai hal-hal
yang dapat digali dari pembelajaran yang meliputi kelebihan dan
kekurangan yang kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi. Data hasil
analisis yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini akan menjadi
informasi dalam menentukan langkah pada siklus-siklusnya, data tersebut
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merupakan data mentah yang diperoleh dari masing-masing yang
terdapat pada siklus dan disajikan sebagai berikut:

1. Test
Test yang digunakan dalam pengambilan data kuantitatif berupa
soal-soal pilihan ganda dengan menggunakan pedoman validitas isi.
Hasil test yang akan dianalisis adalah hasil post-test diakhir siklus I
dan hasil post-test diakhir siklus II. Yang dilakukan antara lain:
1) Penentuan skor
Skor yang diberikan untuk soal post-test sesuai dengan yang
telah dibuat.
2) Penentuan nilai
Hasil dari penskoran yang diperoleh peserta didik akan
diberikan nilai dengan rentang nilai antara 10-100, dengan
menggunakan cara sebagai berikut:

Scoring :

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑥 100 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

3) Ketercapaian ketuntasan
Pencapaian ketuntasan belajar didasari dari nilai KKM yang
dapat diambil dari post-test pada masing-masing siklus. Jika
nilai yang diperoleh peserta didik mencapai KKM yaitu >75,
maka peserta didik tersebut dikatakan tuntas. Namun jika nilai
yang diperoleh peserta didik <75 makan peserta didik tersebut
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dikatakan tidak tuntas. Ketuntasan klasikal ditentukan dengan
rumus sebagai berikut:
∑ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

Ketuntasan Klasikal : ∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟 𝑥 100%
Rata-rata kelas dihitung dengan :
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

Rata-rata kelas : 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑥 100
2. Kuisioner
Kuisioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
tanggapan peserta didik terhadap materi yang diajarkan yaitu
peredaran darah pada manusia dengan menggunakan media edukasi
permainan ular tangga. Lembar kuisioner ini berisi butir-butir
kuisioner yang diberikan kepada peserta didik dan dihitung jumlah
skornya dengan panduan sebagai berikut:
Tabel 3.2 Panduan skor kuisioner motivasi peserta didik
Skor

Alternatif Jawaban

Pernyataan Positif

Pernyataan Negatif

Sangat Setuju (SS)

4

1

Setuju (S)

3

2

Tidak Setuju (TS)

2

3

Sangat Tidak Setuju

1

4

(STS)

Setelah seluruh pernyataan diberi skor, kemudian skor
dijumlahkan sehingga diperoleh skor masing-masing peserta didik,
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dengan panduan tabel kisi-kisi kuisioner dan lembar kuisioner
motivasi peserta didik pada lampiran 15, 16, 17 dan 18.
Untuk membuat persentase jumlah seluruh skor yang didapat,
dapat dihitung dengan cara:
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

Persentase : 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑋 100

3. Kategori tingkat motivasi
Kategori motivasi peserta didik dapat dilihat dengan bantuan
pertimbangan berikut (Soewandi, 2005).

Tabel 3.3 Panduan Skoring Lembar Kuisioner
Persentase yang diperoleh (%)

Kategori

81% - 100%

Sangat Baik (SB)

61% - 80%

Baik (B)

41% - 60%

Cukup (C)

21% - 40%

Kurang (K)

0% - 20%

Sangat Kurang (SK)

Jika persentase peserta didik sudah dikategorikan, selanjutnya
dihitung persentase kelas untuk mengetahui tingkat rata-rata motivasi
seluruh peserta didik dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

Persentase : 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑥 100%
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4. Observasi
Dalam melakukan observasi, dibutuhkan panduan yang berisi
hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan observasi peserta
didik di kelas. Setiap point pernyataan tersebut diberi skala untuk
mempermudah dalam menilai peserta didik. Penentuan skor pada
setiap pernyataan harus sesuai dengan kondisi peserta didik selama
proses belajar. Berikut tahapan membuat lembar observasi dan
perhitungan skor hasil observasi.

1) Penentuan skor tiap aspek
Hasil observasi yang telah diisi pada lembar observasi
dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 3.4 Panduan skor aspek afektif
Skor
1

Kriteria
Kurang Sekali

2

Kurang

3

Baik

4

Baik Sekali

Keterangan
Jika tidak ada siswa dalam
kelompok yang mau melakukan
kegiatan yang diperintahkan guru
Jika ada 1 siswa dalam kelompok
yang mau melakukan kegiatan yang
diperintahkan guru
Jika ada 2-3 siswa dalam kelompok
yang mau melakukan kegiatan yang
diperintahkan guru
Jika ada 4-5 siswa (seluruh anggota
kelompok) dalam kelompok yang
mau melakukan kegiatan yang
diperintahkan guru
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

Persentase skor tiap kelompok : 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 100%
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2) Menghitung persentase kelompok peserta didik
Persentase per-kelompok :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘

𝑥 100%

Pedoman dalam menentukan kategori hasil observasi
peserta didik sebagai berikut:
Tabel 3.5 Panduan Skoring Lembar Observasi
83% - 100%

Sangat Baik

73% - 82%

Baik

53% - 62%

Cukup

43% - 52%

Kurang

33% - 42%

Sangat Kurang

Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan juga
dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan deskripsi katakata dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran dengan
penerapan permainan edukasi ular tangga (Soewandi, 2005).

J. Indikator Keberhasilan Penelitian
Keberhasilan penelitian ini diukur dengan 3 aspek yaitu aspek
kognitif yang berupa hasil belajar, aspek afektif dan motivasi belajar
siswa.
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Tabel 3.6 Indikator Keberhasilan penelitian
Aspek

Sumber Data

Ketercapaian

Hasil belajar

Hasil posstest I dan Lebih dari 75% peserta

Aspek

possttest II

didik

Kognitif

memiliki

nilai

KKM >75

Hasil belajar

Rata-rata

persentase 80%

Aspek Afektif

hasil observasi pada memiliki
siklus I dan siklus II

peserta

didik

hasil

belajar

afektif

yang

aspek
termasuk

kategori

minimal baik
Motivasi

Rata-rata

belajar

kuisioner

persentase 80%

peserta

didik

memiliki motivasi belajar
yang termasuk kategori
minimal baik
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tiap Siklus
Hasil penelitian ini dideskripsikan berdasarkan permasalahan yang
dikemukakan dalam rumusan masalah, yaitu tentang penggunaan media
edukasi ular tangga untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta
didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati pada materi sistem peredaran
darah manusia. Penelitian ini dimulai pada tanggal 5 April 2016 dan
dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari 4 kali pertemuan.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
peserta didik pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk
peningkatan motivasi belajar dilihat dari lembar observasi dan kuisioner,
sedangkan untuk peningkatan hasil belajar peserta didik dilihat dari hasil
post-test di akhir masing-masing siklus. Masing-masing siklus terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data hasil penelitian
diperoleh berdasarkan jumlah peserta didik kelas VIII A yang mengikuti/
menghadiri semua proses pembelajaran yaitu ada 24 peserta didik, dan
yang dianalisa yaitu data mengenai hasil belajar pada materi sistem
peredaran darah dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran setelah
dilakukannya

penerapan

media

permainan

ular

tangga

pembelajaran. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan penelitian :

62

dalam
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Tabel.4.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No

Hari

Tanggal

Kegiatan

Jam Pelajaran

1

Selasa

5 April 2016

Siklus I Pertemuan I

1 – 2 (07.00 - 08.20)

2

Kamis

7 April 2016

Siklus I Pertemuan II

5 – 6 (09.55 - 11.15)

3

Selasa

12 April 2016

Siklus II Pertemuan I

1 – 2 (07.00 - 08.20)

4

Kamis

14 April 2016

Siklus II Pertemuan II

5 – 6 (09.55 - 11.15)

Total Waktu :

8 JP (8 x 40 menit)

B. Hasil Penelitian
1. Hasil siklus I
Untuk pelaksanaan siklus I, dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan.
Adapun pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut :
1. Jalan Pembelajaran :
a. Perencanaan
1) Membuat Silabus dan RPP siklus I.
2) Membuat lembar observasi keaktifan peserta didik.
3) Menyusun kuisioner respon dan tanggapan peserta didik dalam
pembelajaran.
4) Membuat PPT pembelajaran.
5) Membuat media permainan ular tangga dan membuat soal-soal
yang berkaitan dengan materi sistem peredaran darah manusia
(pengertian darah, fungsi darah dan komposisi darah).
6) Membuat soal-soal prost-test siklus I.
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b. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pembelajaran, peneliti dibantu oleh 3
teman dari USD untuk membantu dalam melakukan observasi tiap
kelompok, dan guru sebagai pengawas jalannya pembelajaran.
Berikut adalah pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I :
1) Kegiatan awal pembelajaran
a) Mengkondisikan kelas apakah keadaan kelas sudah siap
untuk dilaksanakannya pembelajaran. Sebelum dilakukannya
pembelajaran,

peneliti

menunjuk

ketua

kelas

untuk

memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran. Serta
membagikan lembar kuisioner pada peserta didik untuk
mengetahui seberapa besar motivasi (respon dan tanggapan)
peserta

didik

sebelum

melaksanakan

dan

sebelum

mempelajari pelajaran biologi dengan menggunakan media
edukasi permainan ular tangga, khususnya pada materi sistem
peredaran darah manusia.
b) Absensi
Setelah selesai berdoa peneliti mengabsen peserta didik
apakah ada peserta didik yang tidak hadir pada saat
pembelajaran.
c) Apersepsi
Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti untuk mengajak peserta
didik untuk masuk ke dalam pembelajaran. Apersepsi ini
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dilakukan peneliti dengan menampilkan gambar “animasi
darah” dan bertanya “siapakah yang ada pada tampilan
gambar dan apakah penting bagi tubuh kita?”. Kemudian
peneliti mengajak peserta didik untuk masuk ke dalam inti
pembelajaran.

2) Kegiatan inti pembelajaran
Dalam pelaksanaannya, pembelajaran diawali dengan
memberikan penguatan pengetahuan terkait pengetahuan peserta
didik terhadap materi sistem peredaran darah, dengan tahapan
sebagai berikut :
1. Pertemuan I
Pertemuan I diadakan pada hari Selasa, tanggal 5
April 2016. Jalannya pembelajaran adalah sebagai berikut :
a) Peneliti memberikan informasi kepada peserta didik
dalam pembelajaran untuk mengidentifikasi materi
tentang pengertian darah, fungsi darah, macam organ
peredaran darah dan komposisi darah.

b) Setelah

peserta

didik

mengidentifikasi,

peneliti

membimbing peserta didik untuk menyebutkan dan
mempersentasikan hasil dari mengidentidentifikasi
pengertian darah, fungsi darah dan komposisi darah di
depan kelas (perwakilan peserta didik).
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2. Pertemuan II
Pertemuan II diadakan pada hari Kamis, tanggal 7
April 2016. Jalannya pembelajaran adalah sebagai berikut :
a) Pada pelaksanaan pembelajaran pertemuan ke II yaitu
diawali dengan guru menampilkan video tentang sistem
peredaran darah manusia, kemudian peserta didik
diminta untuk mengidentifikasi video tersebut.
b) Setelah peserta didik mengidentifikasi video yang telah
ditampilkan, perwakilan kelas (minimal 4-6 peserta
didik) mempersentasikan hasil dari mengidentifikasi
video tersebut.
c) Dilanjutkan dengan membagi peserta didik dalam 5-6
kelompok besar yang terdiri dari 4-5 orang (peserta
didik bebas dalam memilih anggota kelompoknya).
d) Setelah terbentuk 5-6 kelompok, maka peneliti
memberikan peraturan permainan ular tangga dengan
panduan LKS yang dibagikan pada masing-masing
kelompok.
e) Pada setiap kelompok diminta untuk membaca panduan
peraturan yang ada pada panduan LKS. Dan peneliti
meminta peserta didik secara bergantian memainkan
permainan ular tangga.
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c. Apresiasi
Pada setiap pertemuan, peneliti memberikan apresiasi
terkait pengetahuan dan ketelitian peserta didik dalam bermain
permainan ular tangga serta peneliti memberi applause pada
peserta didik yang menjawab benar kartu soal yang didapatkannya.

3) Kegiatan akhir pembelajaran
Di akhir pembelajaran pada akhir siklus I pertemuan I
peneliti melakukan klarifikasi materi yang belum dimengerti
peserta didik dan menyimpulkan pembelajaran yang telah
dilaksanakan, sedangkan pada siklus I pertemuan II peneliti
melakukan refleksi dan memberikan test berupa post-test di
siklus I pertemuan II untuk menggali pengetahuan peserta didik
setelah dilaksanakannya proses pembelajaran.

d. Hasil Kuisioner Motivasi Peserta didik
Untuk mengetahui tanggapan peserta didik sebelum
melaksanakan pembelajaran biologi khususnya materi sistem
peredaran darah manusia dengan menggunakan media edukasi
permainan ular tangga, peneliti menggunakan angket berupa
lembar kuisioner. Penilaian kuisioner secara keseluruhan dapat
dilihat pada tabel 4.2. Lembar kuisioner tersebut diisikan oleh
peserta didik di awal pertemuan disiklus I, hal ini bertujuan untuk
melihat seberapa besar motivasi peserta didik untuk melaksanakan
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dan mempelajari pelajaran biologi khususnya. Berikut merupakan
tabel dan data hasil pengisian lembar kuisioner motivasi oleh
peserta didik :
Tabel 4.2 Hasil Kuisioner Motivasi Awal Peserta didik Siklus I
Kriteria

Hasil
Jumlah

Persentase

peserta didik

(%)

Sangat Baik

85% – 100%

15

62,5%

Baik

68% – 84%

6

25%

Cukup

52% – 67%

2

8,34%

Kurang

36% – 51%

1

4,16%

Sangat Kurang

20% – 35%

0

0%

e. Hasil Penilaian Post-test Siklus I
Hasil nilai post-test siklus I terdapat pada tabel 4.3,
berdasarkan data tersebut, nilai post-test yang didapat oleh peserta
didik kelas VIII A yaitu yang mendapat nilai di atas KKM di siklus
I ada 15 peserta didik dengan persentase sebesar 62,5%, dan 9
peserta didik mendapat nilai di bawah KKM dengan persentase
37,5%. Skor rata-rata post-test peserta didik pada siklus I yaitu
68,12%
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Tabel 4.3 Hasil Belajar (Post-test) Peserta didik Siklus I
No

Hasil Belajar

Hasil

1

Nilai Rata-rata

68,12%

2

Nilai Tertinggi

95

3

Nilai Terendah

40

4

Jumlah Peserta didik yang mencapai

15

KKM
5

Jumlah Peserta didik yang mencapai

9

KKM
6

Persentase

peserta

didik

yang

62,5%

Persentase peserta didik yang tidak

37,5%

mencapai KKM
7

mencapai KKM

f. Observasi
Hasil observasi aktivitas peserta didik siklus I adalah sebagai
berikut:
Peneliti membagikan lembar Observasi kepada teman
sejawat yang berlaku sebagai observer. Observasi dilakukan pada
setiap kelompok, setiap observer bertugas mengobservasi tentang
keaktifan dalam diskusi, keaktifan bertanya, dan keaktifan
menjawab pertanyaan. Pada lembar observasi terdiri dari 20
kriteria dengan rentangan nilai 1, 2, 3 dan 4 yang dibuat oleh
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peneliti. Berdasarkan skala penilaian tersebut akan memperoleh
nilai maksimal 75. Pada siklus I terdapat 2 kali pertemuan, pada
saat diadakan permainan ular tangga, maka setiap kelompok di
nilai dengan lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti,
isi lembar observasi meliputi penilaian saat peserta didik
melakukan permainan edukasi ular tangga. Secara keseluruhan
didapat penilaian dari observer terkait keaktifan peserta didik
dalam kelompok pada siklus I, didapatkan data yang terlampir pada
tabel 4.4
Tabel 4.4 Hasil Observasi keaktifan peserta didik pada Siklus I
No

Nama

Skor

Kategori

kelompok

Persentase kelompok
kategori baik dan
sangat baik

1

Kelompok 1

85

Sangat Baik

2

Kelompok 2

81

Sangat Baik

3

Kelompok 3

85

Sangat Baik

4

Kelompok 4

85

Sangat Baik

5

Kelompok 5

79

Baik

6

Kelompok 6

86

Sangat Baik

1+5
𝑥 100% = 100%
6

Dari tabel analisa keaktifan peserta didik didalam kelompok
menunjukan bahwa pada siklus I pertemuan II memiliki tingkat
aktifitas siswa dengan kategori sangat baik yaitu hampir disemua
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kelompok. Dengan menggunakan media permainan ular tangga
membuat peserta didik menjadi lebih aktif untuk melaksanakan
pembelajaran lewat diskusi kelompok, mengemukakan pendapat
dan mengomentari jawaban bila jawaban yang diberikan kelompok
lain salah. Pada siklus I di pertemuan II, terlihat aktifitas peserta
didik dalam kelompok yaitu 5 kelompok yang mendapatkan
kategori sangat baik dan 1 kelompok mendapat kategori baik.

g. Refleksi
Penelitian tindakan kelas pada siklus I pertemuan I dan II
telah dilaksanakan dengan baik. Peneliti melakukan refleksi
terhadap pembelajaran setelah melaksanakan siklus I. Dari hasil
motivasi awal peserta didik menunjukan persentase dengan
kategori sangat baik sebesar 87,5% peserta didik yang termotivasi
dalam pembelajaran biologi, sedangkan dari hasil wawancara
dengan guru biologi menurut beliau pada saat guru biologi
melakukan pembelajaran, peserta didik kurang termotivasi dalam
proses jalanya pembelajaran. Rendahnya motivasi peserta didik
tersebut ditunjukan oleh kurangnya keaktifan peserta didik dalam
melakukan diskusi atau menanggapi pertanyaan yang diberikan
guru. Tinggi rendahnya motivasi yang dihitung dari hasil kuisioner,
hal tersebut dapat dipengaruhi oleh jawaban yang tidak singkron
dari peserta didik pada pernyataan negatif dan positif. Selain itu
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peserta didik juga kurang memperhatikan pertanyaan dengan baik
saat mengisi lembar kuisioner yang diberikan.
Jika dilihat dari lembar observasi yang diisi oleh observer,
dapat dilihat bahwa data kwantitatif yang didapat oleh peserta didik
masuk dalam kategori minimal baik, serta memiliki beberapa
kekurangan, diantaranya yaitu peserta didik masih bingung dalam
melaksanakan permainan ular tangga yang dilaksanakan pada
siklus I pertemuan II. Hal ini menjadi catatan bagi peneliti untuk
memberikan gambaran dan menanyakan lebih jelas lagi terkait
dengan peraturan permainan ular tangga. Disamping adanya
kekurangan dalam pelaksanaan permainan ular tangga, ada juga
kelebihan yang didapatkan dalam permainan yang dilaksanakan
pada proses pembelajaran, yaitu dimana observer mengatakan
bahwa peserta didik merasa senang dan mudah dalam memahami
serta mempelajari pelajaran biologi materi sistem peredaran darah
manusia dengan adanya permainan ular tangga.
Hasil refleksi pada siklus I dapat menjadi bahan perbaikan
bagi siklus berikutnya. Kekurangan yang terdapat pada siklus I
pertemuan

II dapat

dijadikan acuan bagi

peneliti

untuk

memperbaikinya pada siklus II pertemuan IV, dengan gambaran
peneliti menjelaskan lebih detail lagi tentang peraturan dan tata
cara permainan ular tangga sebelum permainan dilaksanakan, serta
kelompok bermain dipilihkan oleh peneliti untuk melihat
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perbedaan antara pelaksanaan permaianan ular tangga siklus I
pertemuan

II

dengan

siklus

II

pertemuan

IV.

Peneliti

mengharapkan dalam memberikan penjelasan secara detail, peserta
didik dapat lebih memahami pelajaran yang diajarkan yaitu tentang
materi sistem peredaran darah manusia.

2. Hasil Siklus II
1. Tahap Pembelajaran :
a. Perencanaan
1) Membuat Silabus dan RPP siklus II.
2) Membuat lembar observasi keaktifan peserta didik.
3) Menyusun kuisioner respon dan tanggapan peserta didik dalam
pembelajaran.
4) Membuat PPT pembelajaran.
5) Membuat media permainan ular tangga dan membuat soal-soal
yang berkaitan dengan materi sistem peredaran darah manusia
(penggolongan darah dan gangguan pada sistem peredaran darah
manusia).
6) Membuat soal-soal post-test II.
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b. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, peneliti
melakukan perbaikan kekurangan yang terjadi pada siklus I.
Adapun prosedur yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1) Kegiatan awal pembelajaran
a) Mengkondisikan kelas apakah keadaan kelas sudah siap
untuk dilaksanakannya pembelajaran. Sebelum dilakukannya
pembelajaran,

peneliti

menunjuk

ketua

kelas

untuk

memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran.
b) Absensi
Setelah selesai berdoa peneliti mengabsen peserta didik
apakah ada peserta didik yang tidak hadir pada saat
pembelajaran.
c) Apersepsi
Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti untuk mengajak peserta
didik untuk masuk ke dalam pembelajaran. Apersepsi pada
siklus II dilakukan peneliti dengan bertanya “pengertian dari
sistem peredaran darah manusia?”. Kamudian peneliti
mengajak

peserta

pembelajaran.

didik

untuk

masuk

kedalam

inti
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2) Kegiatan inti pembelajaran
Dalam pelaksanaannya, pembelajaran diawali dengan
memberikan penguatan pengetahuan terkait pengetahuan peserta
didik terhadap materi sistem peredaran darah, dengan tahapan
sebagai berikut :

1. Pertemuan III
Pertemuan III diadakan pada hari selasa, tanggal 12
April 2016. Jalannya pembelajaran adalah sebagai berikut :
a) Peneliti memberikan eksplorasi pembelajaran untuk
mengidentifikasi materi tentang macam-macam sistem
peredaran darah, golongan darah dan gangguan pada
sistem peredaran darah manusia.
b) Setelah

peserta

didik

mengidentifikasi,

peneliti

membimbing peserta didik untuk menyebutkan dan
mempersentasikan hasil dari mengidentidentifikasi
golongan darah dan gangguan pada sistem peredaran
darah manusia di depan kelas (perwakilan peserta
didik).

2. Pertemuan IV
Pertemuan IV diadakan pada hari kamis, tanggal 14
April 2016. Jalannya pembelajaran adalah sebagai berikut :
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a) Pada pelaksanaan pembelajaran pertemuan ke IV yaitu
diawali dengan dengan membagi peserta didik dalam 56 kelompok besar yang terdiri dari 4-5 orang (anggota
kelompok dipilih oleh peneliti).
b) Setelah terbentuk 5-6 kelompok, maka peneliti
memberikan peraturan permainan ular tangga dengan
panduan LKS yang dibagikan pada masing-masing
kelompok.
c) Pada setiap kelompok diminta untuk membaca panduan
peraturan

yang

ada

pada

panduan

LKS

serta

mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti
tentang jalannya permainan ular tangga. Kemudian
peneliti meminta peserta didik secara bergantian
memainkan permainan ular tangga.

c. Apresiasi
Pada setiap pertemuan, peneliti memberikan apresiasi
terkait pengetahuan dan ketelitian peserta didik dalam bermain
permainan ular tangga serta peneliti memberi applause pada
peserta didik yang menjawab benar kartu soal yang didapatkannya.

3) Kegiatan akhir pembelajaran
Di akhir pembelajaran pada akhir siklus II pertemuan III
peneliti memberikan test berupa post-test di siklus II untuk
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menggali pengetahuan peserta didik setelah dilaksanakannya
proses pembelajaran, sedangkan pada akhir siklus II pertemuan
IV peneliti memberikan lembar kuisioner pada peserta didik
untuk mengetahui seberapa besar motivasi (respon dan
tanggapan) peserta didik setelah mempelajari pelajaran biologi
dengan menggunakan media edukasi permainan ular tangga,
khususnya pada materi sistem peredaran darah manusia.

d. Hasil Penilaian Kuisioner Motivasi Peserta didik
Untuk

mengetahui

tanggapan

peserta

didik

setelah

melaksanakan pembelajaran biologi khususnya materi sistem
peredaran darah manusia dengan menggunakan media edukasi
permainan ular tangga, peneliti menggunakan angket berupa
lembar kuisioner. Penilaian kuisioner secara keseluruhan dapat
dilihat pada tabel 4.5. Lembar kuisioner tersebut diisikan oleh
peserta didik di akhir pertemuan di siklus II, hal ini bertujuan untuk
melihat

seberapa

melaksanakan

besar

pembelajaran

motivasi
biologi

peserta
dengan

didik

setelah

menggunakan

permainan media edukasi ular tangga. Berikut merupakan tabel dan
data hasil pengisian lembar kuisioner motivasi oleh peserta didik :
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Tabel 4.5 Hasil Kuisioner Motivasi Akhir Peserta didik Siklus II
Kriteria

Hasil
Jumlah

Persentase (%)

peserta didik
Sangat Baik

85% – 100%

22

91,66%

Baik

68% – 84%

2

8,34%

Cukup

52% – 67%

0

0%

Kurang

36% – 51%

0

0%

Sangat Kurang

20% – 35%

0

0%

e. Hasil Penilaian Post-test Siklus II
Hasil nilai post-test siklus II terdapat pada tabel 4.6.
Berdasarkan data tersebut, nilai post-test yang didapat oleh peserta
didik kelas VIII A yang mendapat nilai diatas KKM di siklus I
yaitu 100%, dan 0 peserta didik mendapat nilai di bawah KKM
dengan persentase 0%. Skor rata-rata post-test peserta didik yang
mencapai KKM pada siklus II yaitu 88,95%.
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Tabel 4.6 Hasil Belajar (Post-test) Peserta didik Siklus II
No

Hasil Belajar

Hasil (Post-test)

1

Nilai Rata-rata

88,95%

2

Nilai Tertinggi

100

3

Nilai Terendah

80

4

Jumlah Peserta didik yang capai KKM

24

5

Jumlah Peserta didik yang mencapai KKM

0

6

Persentase peserta didik yang mencapai

100%

KKM
7

Persentase

peserta

didik

yang

tidak

0%

mencapai KKM

f. Observasi
Hasil observasi aktivitas peserta didik siklus II adalah sebagai
berikut:
Observasi pada siklus II ini sama seperti siklus I, observer
yang diminta untuk mengobserver yaitu teman sejawat peneliti
sebanyak 3 orang dan guru sebagai

pengawas

jalannya

pembelajaran, para observer menilai keaktifan peserta didik dalam
kelompok saat melaksanakan permainan ular tangga dan dengan
panduan lembar observasi keaktifan yang dirancang oleh peneliti.
Setiap observer bertugas mengobservasi 1-2 kelompok.
Pada lembar observasi terdiri dari 20 kriteria dengan rentangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

nilai 1, 2, 3 dan 4 yang dibuat oleh peneliti. Berdasarkan skala
penilaian tersebut akan memperoleh nilai maksimal 80. Pada siklus
II terdapat 2 kali pertemuan, pada saat diadakan permainan ular
tangga, maka setiap kelompok di nilai dengan lembar observasi
yang telah disediakan oleh peneliti, isi lembar observasi meliputi
penilaian saat peserta didik melakukan permainan edukasi ular
tangga. Secara keseluruhan didapat penilaian dari observer terkait
keaktifan peserta didik dalam kelompok pada siklus I dan II,
didapatkan data yang terlampir pada tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil Observasi keaktifan peserta didik pada Siklus II
No

Nama

Skor

Kategori

kelompok

Persentase kelompok
kategori baik dan
sangat baik

1

Kelompok 1

90

Sangat Baik

2

Kelompok 2

94

Sangat Baik

3

Kelompok 3

88

Sangat Baik

4

Kelompok 4

90

Sangat Baik

5

Kelompok 5

94

Sangat Baik

6

Kelompok 6

90

Sangat Baik

6
𝑥 100% = 100%
6

Dari tabel analisa keaktifan peserta didik di dalam
kelompok menunjukan bahwa pada tiap pertemuan memiliki
kenaikan tingkat aktifitas siswa. Dengan menggunakan media
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permainan ular tangga membuat peserta didik menjadi lebih aktif
untuk melaksanakan pembelajaran lewat diskusi kelompok,
mengemukakan pendapat dan mengomentari jawaban bila jawaban
yang diberikan kelompok lain salah. Pada pertemuan IV di siklus
II, terlihat aktifitas peserta didik dalam kelompok yaitu 6 kelompok
mendapat kategori sangat baik. Peningkatan ini terjadi dikarenakan
pada siklus II dilakukan perombakan kelompok bermain serta
peneliti memberikan instruksi jalannya permainan ular tangga
secara lisan dan jelas serta peserta didik diberi penjelasan melalui
panduan LKS. Hal ini yang menjadikan data observasi siklus I dan
siklus II sama baik.

g. Refleksi
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus II
berjalan dengan baik dibandingkan dengan siklus I. Hal ini
dibuktikan dengan hasil motivasi akhir peserta didik pada siklus II
yaitu 100% lebih tinggi dari pada siklus I yaitu sebesar 87,5% yang
berarti pada siklus II ini dapat memperlihatkan peningkatan
motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dilihat dari
hasil observasi selama proses pembelajaran pada siklus II
mengalami peningkatan yang awalnya pada siklus I pertemuan II
terdapat 5 kelompok yang mendapat kategori sangat baik dan 1
kelompok mendapat kategori baik, kemudian disiklus II pertemuan
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IV meningkat menjadi 6 kelompok yang mendapat kategori sangat
baik.
Hasil yang diperoleh pada siklus II yaitu adanya
peningkatan hasil yang lebih baik yaitu semula disiklus I 87,5%
meningkat menjadi 100%, hal ini dikarenakan peneliti memberikan
pengulangan instruksi jalannya permainan dengan lebih jelas dan
peneliti juga mengubah anggota kelompok berdasarkan hasil yang
didapatkan dari siklus I, perbedaannya sudah tentu terlihat sangat
signifikan yaitu terlihat pada siklus I peserta didik terlihat bingung,
sementara pada siklus II peserta didik tidak menampakan
kebingungan dalam melaksanakan permainan ular tangga.
Pada jalannya permainan ular tangga pada siklus II terlihat
lebih menyenangkan, teratur dan terarah. Hal ini dikarenakan
peserta didik sudah lebih memahami jalannya permainan ular
tangga.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Peningkatan Motivasi Belajar
Motivasi yang dimiliki peserta didik sangat berpengaruh terhadap
hasil belajar peserta didik. Meningkatnya hasil belajar peserta didik
menunjukan

bahwa

permainan

edukasi

ular

tangga

mampu

meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, terutama pada
materi sistem peredaran darah manusia. Berikut merupakan diagram
hasil analisis motivasi awal dan akhir peserta didik :
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Gambar 4.8 Analisis Motivasi Belajar Peserta didik Siklus I dan II
Keterangan :
Motivasi Awal
Motivasi Akhir
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data yang
diperoleh dari 24 peserta didik yang hadir dalam proses
pembelajaran, yaitu dengan hasil kuisioner motivasi awal peserta
didik adalah 87,5% kemudian meningkat menjadi 100%. Pada
gambar 4.8 dapat dilihat motivasi awal dan akhir peserta didik
didapatkan selisih peningkatan hasil persentase sebesar 12,5%. Hal
ini

menunjukan

bahwa

peserta

didik

termotivasi

dalam

melaksanakan proses pembelajaran dari awal siklus I hingga akhir
siklus II.
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Motivasi peserta didik mengalami peningkatan pada setiap
individu, hal ini dikarenakan pada awal siklus peserta didik sudah
lebih dulu berfikir bahwa materi pembelajaran biologi khususnya
sistem peredaran darah manusia akan sulit dan sukar untuk di
pahami. Tetapi hal ini berubah pada hasil motivasi yang didapatkan
pada siklus II yaitu memiliki peningkatan secara individual,
peningkatan yang terjadi dikarenakan peserta didik merasa bahwa
pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media edukasi
permainan

ular

tangga

lebih

terlihat

menarik

dan

tidak

membosankan. Hal yang paling terlihat adanya pembeda yaitu
pada aspek kepercayaan diri peserta didik dalam memberikan
pendapat.

2. Hasil Belajar Peserta didik
a. Aspek Kognitif
Penilaian hasil belajar aspek kognitif dilakukan dari hasil
post-test I dan II. Dari hasil perhitungan, peserta didik mengalami
peningkatan hasil belajar pada siklus II. Berikut diagram hasil
perbandingan hasil belajar peserta didik pada siklus I dan II :
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Gambar 4.9 Persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik Posttest I dan II

Keterangan :
Nilai Ketuntasan Peserta Didik Siklus I
Nilai Ketuntasan Peserta Didik Siklus II
Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data dari
24 peserta didik yang mengikuti jalannya pembelajaran serta pada
gambar 4.9, pada siklus I perolehan nilai persentase ketuntasan
atau ketercapaian KKM peserta didik mengalami peningkatan yaitu
dari siklus I dengan persentase 62,5% menjadi 100% di siklus II.
Hal ini menunjukan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan
dengan menggunakan 2 siklus berhasil.
Perolehan

hasil

belajar

peserta

didik

mengalami

peningkatan dari siklus I ke siklus II, hal ini dikarenakan peserta
didik sudah lebih memahami materi sistem peredaran darah yang
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diajarkan, serta peserta didik merasa bahwa materi pembelajaran
yang diajarkan lebih menarik dengan adanya permainan ular
tangga. Berdasarkan data tersebut didapatkan persentase terendah
dengan mengacu pada indikator pembelajaran yang ada yaitu pada
pemahaman (C2), dimana peserta pada butir soal pemahaman
mendapatkan hasil rendah.

b. Aspek Afektif
Penilaian afektif peserta didik didapat dari hasil observasi
peserta didik selama proses pembelajaran pada siklus I dan II.
Berikut merupakan diagram hasil penilaian aspek afektif peserta
didik pada siklus I dan II :
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Gambar 4.10 Persentase Aspek Afektif Peserta didik Siklus I dan II
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Keterangan :
Kategori Minimal Baik Siklus I
Kategori Minimal Baik Siklus II
Berdasarkan perhitungan hasil observasi yang telah
dilakukan maka didapatkan hasil pada siklus I sebesar 100% nilai
minimal baik, dengan hasil 5 kelompok mendapat kategori sangat
baik dan 1 kelompok mendapat kategori baik, kemudian pada
siklus II mendapat persentase 100% dengan hasil 6 kelompok
mendapat kategori sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa
keaktifan peserta didik dalam jalannya proses pembelajaran
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II.
Peningkatan yang terjadi pada aktivitas peserta didik dari
siklus I ke siklus II dikarenakan adanya pengubahan metode
pembagian kelompok yang telah diatur oleh peneliti dengan
melihat aktivitas masing-masing kelompok pada siklus I, serta
penjelasan tentang permainan ular tangga yang diberikan oleh
peneliti lebih diperjelas. Pengalaman proses permainan ular tangga
pada siklus I juga memberikan bayangan pada peserta didik
tentang tata cara permainan ular tangga tersebut sehingga jalannya
permainan ular tangga berjalan lebih baik.
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan permainan Ular
Tangga
Faktor yang mendukung penerapan permainan ular tangga ini
terletak pada ruangan kelas yang lumayan luas, sehingga memberikan
ruang gerak yang lebih leluasa kepada peserta didik untuk melakukan
permainan ular tangga. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu dari
dalam diri peserta didik itu sendiri yang termotivasi untuk melaksanakan
permainan ular tangga, dilihat dari sikap peserta didik yang merasa senang
dan antusias dalam melaksanakan permainan ular tangga yaitu terlihat dari
menjawab soal serta menjalankan pion ular tangga. Dalam hal ini, jika
peserta didik terliat termotivasi dalam permainan ular tangga, maka
permainan ular tangga ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta
peserta didik lebih memahami materi yang sudah dipelajari melalui
pertanyaan yang ada di permainan ular tangga. Guru harus lebih tegas dan
sabar dalam menghadapi kenakalan peserta didik agar pembelajaran
berjalan dengan kondusif. Penambahan pemberian peraturan berupa
pengurangan point berlaku bila ada peserta didik yang berlaku curang/
maju didepan kelas sebelum ada pergantian pemain.
Faktor penghambat dalam proses permainan ular tangga yaitu pada
waktu jam pelajaran yang sangat minim, yaitu dalam 1 kali pertemuan
hanya diberi waktu 2 jam. Jika tidak mampu mengelola waktu dengan
baik, maka sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran serta
pelaksanaan permainan ular tangga. Hal ini dikarenakan dalam permainan
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ular tangga telah dibuat beberapa soal, namun hanya terjawab beberapa
dikarenakan waktu yang kurang dan hal ini akan berpengaruh terhadap
tujuan dari permainan ular tangga itu sendiri. Namun hal ini dapat
diperbaiki dengan memilih soal yang penting dan mencangkup dengan
tujuan pembelajaran yang telah peneliti buat. Suasana dalam pelaksanaan
permainan ular tangga juga menjadi tidak kondusif, hal ini dikarenakan
setiap anggota kelompok saling berebut untuk maju sebagai perwakilan
kelompok bermain permainan ular tangga. Suasana yang tidak kondusif
bisa diatasi engan membuat perjanjian dengan peserta didik yaitu, jika ada
kelompok yang tidak konsisten memilih perwakilan kelompok, maka skor
yang didapat kelompok akan dikurangi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan hasil dari analisis data yang telah
didapat, disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan media
edukasi permainan ular tangga dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar peserta didik pada mata materi sistem peredaran darah manusia di
kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati Sleman. Keadaan tersebut tercermin
dari:
1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan
media edukasi ular tangga maka dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Mlati Sleman. Adanya
kenaikan dari motivasi siklus I 87,5% peserta didik yang mendapat
kategori minimal baik, sedangkan pada siklus II 100% peserta didik
dengan mendapatkan kategori minimal baik.
Adanya hasil yang diperoleh pada aspek afektif siklus I dan siklus II
diperoleh persentase hasil yang sama yaitu 100%.
2. Peningkatan hasil motivasi peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 2
Mlati Sleman yaitu diperoleh kenaikan nilai ketuntasan KKM yang
didapatkan pada siklus I yaitu 62,5%, Kemudian pada siklus II
didapatkan peningkatan ketuntasan KKM yaitu 100%.

90
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan media edukasi permainan
ular tangga dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan hasil
belajar peserta didik pada materi sistem peredaran darah pada manusia
dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:
1. Guru harus lebih tegas dan sabar dalam menghadapi kenakalan
peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan kondusif.
2. Penggunaan waktu pembelajaran yang akan digunakan untuk
menerapkan media edukasi permainan ular tangga harus benar-benar
disiapkan dan dikelola dengan baik sesuai dengan jam pelajaran
biologi.
3. Penambahan pemberian peraturan berupa pengurangan point berlaku
bila ada peserta didik yang berlaku curang/ maju didepan kelas
sebelum ada pergantian pemain.
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Lampiran 1
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Lampiran 2

SILABUS PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMP Negeri 2 Mlati

Standar Kompetensi

: 1.

Mata Pelajaran

: Biologi

Kompetensi Dasar

: 1.6 Mendeskripsikan sistem peredaran darah

Kelas/ Semester

: VIII/ II

Alokasi waktu

: 8 x 40 menit

Materi
Pembelajaran
1. a.

Fungsi darah

Kegiatan
Pembelajaran


b. Organ
peredaran
darah



c. Komposisi
darah





Peserta didik
memperhatik
an penjelasan
guru
Peserta didik
menanggapi
pertanyaan
dari guru
Melakukan
diskusi
dengan
permainan
ular tangga
Melakukan
evaluasi

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan

pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan

Indikator
Kognitif

Afektif

Produk :
Sosial :

Bekerja sama
1. Menjelaskan fungsi
 Saling
darah
menghargai dan
menghormati
2. Menyebutkan
macam organ
peredaran darah
3. Menyebutkan
komposisi darah
4. Menjelaskan
pengertian sistem

Karakter
 Teliti
 Aktif
 Percaya diri
 Berani bertanya

Penilaian

Alokasi
waktu

Proses
belajar
(Afektif)

4 x 40’

Psikomotor
Keterampilan 
bermain
permainan
ular tangga


Hasil
belajar
post-test
(Kognitif)

Sumber
belajar/ alat/
bahan
Sumber :
1. Buku IPA
Terpadu
kelas VIII
Biologi 2
2. Buku Seribu
Pena
KelasVIII/IPA
3. LKS Guru
4. LKS.
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peredaran darah
manusia

5. dan Sumber
Belajar lain

Media/ alat :
1. media
permainan
ular tangga
2. LCD/
Proyektor
3. Laptop
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2. a. Macam-macam



sistem peredaran
darah manusia



b. Golongan darah
manusia


Peserta didik
memperhatik
an penjelasan
guru
Peserta didik
menanggapi
pertanyaan
dari guru
Melakukan
diskusi
dengan
permainan
ular tangga
Melakukan
evaluasi

Produk :
5. Menyebutkan
macam-macam
sistem peredaran
darah

6. Menjelaskan
macam-macam
golongan darah
manusia

c. Gangguan pada
sistem
peredaran darah

7. Mengidentifikasi
gangguan pada
sistem peredaran
darah

Sosial :
 Sopan
 Toleransi
 Brekerjasama
 Saling
menghargai dan
menghormati

Karakter :
 Teliti
 Aktif
 Percaya diri

Keterampilan 
bermain
permainan
ular tangga


Proses
belajar
(Afektif)

Hasil
belajar
post-test
(Kognitif)

4 x 40’
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP)
SIKLUS I

Satuan Pendidikan

: SMP NEGERI 2 MLATI

Mata Pelajaran

: IPATerpadu

Kelas / Semester

: VIII / II (A)

Tahun Ajaran

: 2015 – 2016

Materi Pokok

: Sistem Peredaran Darah Manusia

Alokasi waktu

: 4 X 40’ ( 2x pertemuan )

A. Standar Kompetensi
1 Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia.

B. Kompetensi Dasar
1.6 Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan hubungannya
dengan kesehatan.
C. Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan fungsi darah
2. Menyebutkan komposisi darah
3. Menjelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia
E. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah mengkaji pustaka peserta didik mampu menjelaskan pengertian
dan fungsi darah
2. Setelah mengkaji pustaka peserta didik mampu menyebutkan macammacam organ penyusun sistem peredaran darah
3. Melalui diskusi peserta didik mampu menyebutkan komposisi darah
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F. Materi Pembelajaran (Terlampir)
Sistem Peredaran DarahManusia

G. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Pembelajaran kontekstual

2. Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif
3. Metode

: Diskusi, informasi dan ceramah

H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan I (2x40 menit)
No

Kegiatan

1.

Pendahuluan :
Motivasi Dan Apersepsi :
 Menyampaikan salam pembuka
kepada
peserta
didik
dan
menyiapkan kondisi belajar
 Mengabsen peserta didik
 Guru memberikan lembar kuisioner
di awal siklus I
 Menyampaikan tujuan pembelajaran
yang Akan dicapai tentang materi
sistem peredaran darah manusia
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menanyakan kepada peserta
didik
dengan
menampilkan
gambar darah dan memberikan
pertanyaan
“siapakah
aku
(gambar darah)?”
 Guru bertanya kepada peserta
didik
tentang
pengetahuan
peserta didik mengenai sistem
peredaran darah manusia.
Elaborasi
 Guru meminta peserta didik
untuk
mendeskripsikan

2

Alokasi
Waktu

Keterangan

15 menit

TM

50 menit

TM
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3.

pengertian darah, fungsi darah,
organ peredaran darah, dan
komposisi darah.
Konfirmasi
 Guru
dan
peserta
didik
mengadakan pembahasan tentang
materi sistem peredaran darah
manusia yang kurang dimengerti
Penutup
 Melakukan
refleksi
dan
menyimpulkan
pembelajaran
dengan melibatkan peserta didik.
 Guru memberikan informasi
bahwa dipertemuan selanjutnya
akan diadakan bermain sambil
belajar menggunakan media ular
tangga
 Salam penutup

15 menit

TM

Alokasi
waktu

Keterangan

Pertemuan II (2x40 menit)
No
1

2

Kegiatan
Pendahuluan:
 Menyampaikan salam pembuka
kepada peserta didik dan
menyiapakan kondisi belajar
peserta didik
 Mengabsen peserta didik
 Guru menyiapkan video yang
akan ditayangkan tentang sistem
peredaran darah manusia
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru mengarahkan peserta didik
untuk mengidentifikasi video
yang ditayangkan
 Guru meminta peserta didik
untuk menyebutkan pengetahuan
yang didapat dari menyaksikan

10 menit
TM

55 menit

TM
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3

video
Elaborasi
 Peserta didik diminta membentuk
5 kelompok (5-6 orang)
 Guru mengajak peserta didik
untuk bermain sambil belajar
menggunakan media permainan
ular tangga
 Setiap
anggota
kelompok
mengutus 1 perwakilan untuk
bermain ular tangga (bergantian)
dengan panduan LKS siklus I
Konfirmasi
 Guru bersama peserta didik
mengoreksi hasil dari bermain
ular tangga
 Guru
dan
peserta
didik
mengoreksi soal-soal permainan
ular tangga yang dijawab salah
Penutup
 Guru memberikan test berupa
post-test diakhir siklus I
 Membuat
kesimpulan
pembelajaran dengan melibatkan
peserta didik
 Guru memberikan informasi
kepada peserta didik untuk
mempelajari materi selanjutnya
yaitu tentang golongan darah
dan gangguan pada darah
manuusia
dipertemuan
selanjutnya
 Salam penutup

I. Media Pembelajaran
1) Media (alat dan bahan)
 Laptop
 LCD
 Whiteboard

15 menit

TM
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Spidol
Penghapus
PPT
Video
Alat permainan ular tangga
(Papan ular tangga, Pion, Dadu dan kartu Soal)

J. Sumber Pembelajaran
1. Buku IPA Terpadu kelas VIII Biologi 2
2. Buku Seribu Pena KelasVIII/IPA
3. LKS Guru
4. LKS.
5. dan Sumber Belajar lain;

K. Penilaian.
a. Ranah Kognitif
terlampir)
b. Ranah Afektif
c. Motivasi

: Test ( soal, kunci jawaban dan pedoman skoring
: Lembar observasi (terlampir)
: Lembar kuisioner (terlampir)
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Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP)
SIKLUS II

Satuan Pendidikan

: SMP NEGERI 2 MLATI

Mata Pelajaran

: IPATerpadu

Kelas / Semester

: VIII / II (A)

Tahun Ajaran

: 2015 – 2016

Materi Pokok

: Sistem Peredaran Darah Manusia

Alokasi waktu

: 4 X 40’ ( 2x pertemuan )

A. Standar Kompetensi
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia.
B. Kompetensi Dasar
1.6 Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan hubungannya dengan
kesehatan.
C. Indikator Pembelajaran
1. Menyebutkan macam-macam golongan darah manusia
2. Mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah mengkaji pustaka peserta didik mampu menyebutkan macammacam sistem peredaran darah manusia
2. Setelah mengkaji pustaka peserta didik mampu menyebutkan macammacam golongan darah manusia
3. Setelah melakukan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan
pada sistem peredaran darah manusia
E. Materi Pembelajaran (Terlampir)
Sistem Peredaran Darah Manusia
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F. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
2. Model Pembelajaran
3. Metode

: Pembelajaran kontekstual
: Pembelajaran kooperatif
: Diskusi, informasi dan ceramah

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan III (2x40 menit)
No
1

2

Kegiatan
Pendahuluan:
 Menyampaikan salam pembuka
kepada peserta didik dan
menyiapkan kondisi belajar
 Mengabsen peserta didik
 Guru menyampaikan materi
selanjutnya
tentang
sistem
peredaran darah manusia, yaitu
macam sistem peredaran darah,
golongan darah dan gangguan
pada sistem peredaran manusia
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menanyakan kepada peserta
didik : “Sebutkan ada berapa
macam sistem peredaran darah
pada manusia?”
Elaborasi
 Guru membimbing peserta didik
untuk
mempelajari
dan
mendiskusikan lebih jauh tentang
macam-macam peredaran darah,
golongan darah manusia dan
gangguan yang terjadi pada
sistem peredaran darah manusia
Konfirmasi
 Guru
dan
peserta
didik
mengadakan pembahasan tentang
materi sistem peredaran darah
manusia yang kurang dimengerti

Alokasi
waktu

Keterangan

10 menit

TM

50 menit

TM
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Penutup
 Guru memberikan test berupa
posttest diakhir siklus II
 Membuat
kesimpulan
pembelajaran dengan melibatkan
peserta didik
 Melakukan refleksi pembelajaran
dengan melibatkan peserta didik
 Guru memberikan informasi
bahwa dipertemuan selanjutnya
akan diadakan bermain sambil
belajar menggunakan media ular
tangga
 Salam penutup

20 menit

TM

Alokasi
waktu

Keterangan

10 menit

TM

50 menit

TM

Pertemuan IV (2x40 menit)
No
1

2

Kegiatan
Pendahuluan:
 Menyampaikan salam pembuka
kepada peserta didik dan
menyiapkan
kondisi
belajar
peserta didik
 Mengabsen peserta didik
 Guru membagi peserta didik
dalam kelompok yang telah
ditentukan
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru bertanya kepada peserta
didik tentang materi yang telah
diajarkan
dipertemuan
sebelumnya serta penguasaan
permainan
yang
telah
dilaksanakan dipertemuan ke II
Elaborasi
 Guru membimbing peserta didik
untuk berpedoman dengan LKS
siklus II untuk memainkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

3

permainan ular tangga dan
mengisinya
 Peserta didik dibagi dalam 5
kelompok (5-6 orang)
 Guru mengajak peserta didik
untuk bermain sambil belajar
menggunakan media permainan
ular tangga
 Setiap
anggota
kelompok
mengutus 1 perwakilan untuk
bermain ular tangga (bergantian)
dengan panduan LKS siklus II
Konfirmasi
 Guru
dan
peserta
didik
mengoreksi soal-soal permainan
ular tangga yang dijawab salah
Penutup
 Guru
membagikan
lembar
kuisioner diakhir siklus II
 Membuat
kesimpulan
pembelajaran dengan melibatkan
peserta didik
 Salam penutup

20 menit

H. Media Pembelajaran
1) Media (alat dan bahan)
 Laptop
 LCD
 Whiteboard
 Spidol
 Penghapus
 PPT
 Video
 Alat permainan
(Papan ular tangga, Pion, Dadu dan kartu Soal)

TM
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I. SumberPembelajaran
1. Buku IPA Terpadu kelas VIII Biologi 2
2. Buku Seribu Pena KelasVIII/IPA
3. LKS Guru
4. LKS.
5. dan Sumber Belajar lain;

J. Penilaian.
d. Ranah Kognitif
terlampir)
e. Ranah Afektif
f. Motivasi

: Test ( soal, kunci jawaban dan pedoman skoring
: Lembar observasi (terlampir)
: Lembar kuisioner (terlampir)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108

Lampiran 5

LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS I

Judul Kegiatan

: Sistem Peredaran Darah Manusia

1. Tujuan
:
a. Menjelaskan fungsi darah
b. Menyebutkan komposisi darah
c. Menjelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia

2. Alat dan Bahan
:
a. Alat tulis
b. Lembar LKS
c. Papan ular tangga
d. Pion
e. Dadu
f. Soal
3. Cara Kerja
1. Pemain dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri
dari 4-5 orang.
2. Setiap perwakilan kelompok bergiliran maju kedepan untuk memulai
permainan dan kemudian melempar dadu.
3. Setelah melemparkan dadu, kemudian perwakilan kelompok tersebut
mengambil dan membacakan pertanyaan kepada teman
sekelompoknya.
4. Lalu teman kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan yang
dibacakan perwakilan kelompoknya didepan.
5. Jika jawaban yang diberikan anggota kelompoknya:
a) Jika jawaban salah, maka pion kelompok mereka tidak boleh
berjalan.
b) Bila jawaban yang dijawab kelompok tersebut benar, maka pion
kelompok boleh berjalan.
catatan :
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Jika pion kelompok berhenti pada gambar tangga maka pion
kelompok boleh berjalan maju sesuai arah angka yang
ditunjukan tangga.
 Bila pion kelompok berhenti pada gambar ular maka pion
kelompok harus rela turun mengikuti arah gambar ular itu
berhenti (angka yang ditunjukan).
6. Begitu seterusnya bergiliran dengan kelompok lain, hingga
mendapatkan pemenang yang sampai terlebih dahulu di kotak yang
paling tinggi (finish).
catatan :



Penilaian yang diberikan yaitu pada pion kelompok yang
mencapai garis finish terlebih dahulu.
Nilai tambahan akan diberikan pada kelompok yang paling
banyak menjawab soal dengan benar.

4. Hasil Diskusi
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5. Diskusikan dan Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!
1. Sebutkan komposisi darah manusia!
Jawaban :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...........................................................................................................

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan darah!
Jawab :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...........................................................................................................
3. Jelaskan fungsi darah!
Jawaban :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...........................................................................................................

6. Kesimpulan
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
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Lampiran 6

LEMBAR KERJA SISWA
SIKLUS II

Judul Kegiatan

: Sistem Peredaran Darah Manusia

1. Tujuan
:
a. Menyebutkan macam-macam golongan darah manusia
b. Mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah
2. Alat dan Bahan
:
a. Alat tulis
b. Lembar LKS
c. Papan ular tangga
d. Pion
e. Dadu
f. Soal
3. Cara Kerja
1. Pemain dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri
dari 4-5 orang.
2. Setiap perwakilan kelompok bergiliran maju kedepan untuk memulai
permainan dan kemudian melempar dadu.
3. Setelah melemparkan dadu, kemudian perwakilan kelompok tersebut
mengambil dan membacakan pertanyaan kepada teman
sekelompoknya.
4. Lalu teman kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan yang
dibacakan perwakilan kelompoknya didepan.
5. Jika jawaban yang diberikan anggota kelompoknya:
a) Jika jawaban salah, maka pion kelompok mereka tidak boleh
berjalan.
b) Bila jawaban yang dijawab kelompok tersebut benar, maka pion
kelompok boleh berjalan.
catatan :
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Jika pion kelompok berhenti pada gambar tangga maka pion
kelompok boleh berjalan maju sesuai arah angka yang
ditunjukan tangga.
 Bila pion kelompok berhenti pada gambar ular maka pion
kelompok harus rela turun mengikuti arah gambar ular itu
berhenti (angka yang ditunjukan).
6. Begitu seterusnya bergiliran dengan kelompok lain, hingga
mendapatkan pemenang yang sampai terlebih dahulu di kotak yang
paling tinggi (finish).
catatan :
 Penilaian yang diberikan yaitu pada pion kelompok yang
mencapai garis finish terlebih dahulu.
 Nilai tambahan akan diberikan pada kelompok yang paling
banyak menjawab soal dengan benar.

4. Hasil Diskusi
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5. Diskuskan dan Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!
1. Sebutkan ada berapa golongan darah pada manusia!
Jawab :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.................................................................................
2. Sebutkan dan jelaskan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran
darah manusia! (min. 2)
Jawaban :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...........................................................................................................
6. Kesimpulan
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.....
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Lampiran 7

Sistem Peredaran Darah Manusia

A. Pengertian Darah dan Fungsi Darah
1. Darah
Darah adalah suatu jaringan tubuh yang terdapat di dalam
pembuluh darah yang warnannya merah. Warna merah itu keadaannya
tidak tetap tergantung pada banyaknya kadar oksigen dan karbondioksida
didalamnya. Darah yang banyak mengandung karbon diogsida warnanya
merah tua. Adanya oksigen dalam darah di ambil dengan cara bernapas,
dan zat tersebut sangat berguna pada peristiwa pembakaran/ metabolisme
di dalam tubuh. Vikositas/ kekentalan darah lebih kental dari pada air yang
mempunyai BJ 1,041-1,065, temperatur 380C, dan PH 7,37-7,45.
Darah selamanya beredar di dalam tubuh oleh karena adanya kerja
atau pompa jantung. Selama darah beredar dalam pembuluh maka darah
akan tetap encer, tetapi kalau ia keluar dari pembuluhnya maka ia akan
menjadi beku. Pembekuan ini dapat dicegah dengan jalan mencampurkan
ke dalam darah tersebut sedikit obat anti- pembekuan/ sitrus natrikus. Dan
keadaan ini akan sangat berguna apabila darah tersebut diperlukan untuk
transfusi darah.
Pada tubuh yang sehat atau orang dewasa terdapat darah sebanyak
kira-kira 1/13 dari berat badan atau kira-kira 4-5 liter. Keadaan jumlah
tersebut pada tiap-tiap orang tidak sama, bergantung pada umur,
pekerjaan, keadaan jantung, atau pembuluh darah.
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2. Fungsi Darah
a. Sebagai alat pengangkut yaitu:
1. Mengambil oksigen/ zat pembakaran dari paru-paru untuk
diedarkan keseluruh jaringan tubuh.
2. Mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan
melalui paru-paru.
3. Mengambil zat-zat makanan dari usus halus untuk diedarkan
dan dibagikan ke seluruh jaringan/ alat tubuh.
4. Mengangkat / mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi
tubuh untuk dikeluarkan melalui ginjal dan kulit.

b. Sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun
dalam tubuh dengan perantaraan leukosit dan antibodi/ zat–zat anti
racun.
c. Menyebarkan panas keseluruh tubuh.

3. Macam-macam organ sistem peredaran darah manusia
a. Sel-Sel Darah
1. Sel darah merah (Eritrosit)
Sel darah merah (eritrosit) bentuknya seperti
cakram/ bikonkaf dan tidak mempunyai inti. Ukuran
diameter kira-kira 7,7 unit (0,007 mm), tidak dapat
bergerak. Banyaknya kira–kira 5 juta dalam 1 mm3 (41/2
juta). Warnanya kuning kemerahan, karena didalamnya
mengandung suatu zat yang disebut hemoglobin, warna ini
akan

bertambah

merah

jika

di

dalamnya

banyak

mengandung oksigen.
Fungsi sel darah merah adalah mengikat oksigen
dari paru–paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh
dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk
dikeluarkan melalui paru–paru. Pengikatan oksigen dan
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karbon dioksida ini dikerjakan oleh hemoglobin yang telah
bersenyawa dengan oksigen yang disebut oksihemoglobin
(Hb + oksigen 4 Hb-oksigen) jadi oksigen diangkut dari
seluruh tubuh sebagai oksihemoglobin yang nantinya
setelah tiba di jaringan akan dilepaskan: Hb-oksigen Hb +
oksigen, dan seterusnya. Hb tadi akan bersenyawa dengan
karbon dioksida dan disebut karbon dioksida hemoglobin
(Hb + karbon dioksida Hb-karbon dioksida) yang mana
karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan di paru-paru.
Sel darah merah (eritrosit) diproduksi di dalam
sumsum

tulang

merah,

limpa

dan

hati.

Proses

pembentukannya dalam sumsum tulang melalui beberapa
tahap. Mula-mula besar dan berisi nukleus dan tidak berisi
hemoglobin kemudian dimuati hemoglobin dan akhirnya
kehilangan nukleusnya dan siap diedarkan dalam sirkulasi
darah yang kemudian akan beredar di dalam tubuh selama
kebih kurang 114 – 115 hari, setelah itu akan mati.
Hemoglobin yang keluar dari eritrosit yang mati akan
terurai menjadi dua zat yaitu hematin yang mengandung Fe
yang berguna untuk membuat eritrosit baru dan hemoglobin
yaitu suatu zat yang terdapat didalam eritrisit yang berguna
untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida.
Jumlah normal pada orang dewasa kira- kira 11,5 –
15 gram dalam 100 cc darah. Normal Hb wanita 11,5 mg%
dan laki-laki 13,0 mg%. Sel darah merah memerlukan
protein karena strukturnya terdiri dari asam amino dan
memerlukan pula zat besi, sehingga diperlukan diit
seimbang zat besi.
Di dalam tubuh banyaknya sel darah merah ini bisa
berkurang, demikian juga banyaknya hemoglobin dalam sel
darah merah. Apabila kedua-duanya berkurang maka
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keadaan ini disebut anemia, yang biasanya disebabkan oleh
perdarahaan yang hebat, penyakit yang melisis eritrosit, dan
tempat pembuatan eritrosit terganggu.

2. Sel darah putih (Leukosit)
Bentuk dan sifat leukosit berlainan dengan sifat
eritrosit apabila kita lihat di bawah mikroskop maka akan
terlihat bentuknya yang dapat berubah-ubah dan dapat
bergerak dengan perantaraan kaki palsu (pseudopodia),
mempunyai bermacam- macam inti sel sehingga ia dapat
dibedakan menurut inti selnya, warnanya bening (tidak
berwarna), banyaknya dalam 1 mm3 darah kira-kira 60009000.
Fungsinya

sebagai

pertahanan

tubuh

yaitu

membunuh dan memakan bibit penyakit / bakteri yang
masuk ke dalam jaringan RES (sistem retikuloendotel),
tempat pembiakannya di dalam limpa dan kelenjar limfe;
sebagai pengangkut yaitu mengangkut / membawa zat
lemak dari dinding usus melalui limpa terus ke pembuluh
darah.
Sel leukosit disamping berada di dalam pembuluh
darah juga terdapat di seluruh jaringan tubuh manusia. Pada
kebanyakan penyakit disebabkan oleh masuknya kuman /
infeksi maka jumlah leukosit yang ada di dalam darah akan
lebih banyak dari biasanya. Hal ini disebabkan sel leukosit
yang biasanya tinggal di dalam kelenjar limfe, sekarang
beredar dalam darah untuk mempertahankan tubuh dari
serangan penyakit tersebut. Jika jumlah leukosit dalam
darah melebihi 10000/mm3 disebut leukositosis dan kurang
dari 6000 disebut leukopenia.
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Macam- macam leukosit meliputi:
a. Agranulosit
Sel leukosit

yang tidak mempunyai

granula

didalamnya, yang terdiri dari:
1)

Limposit, macam leukosit yang dihasilkan dari
jaringan RES dan kelenjar limfe, bentuknya ada
yang besar dan kecil, di dalam sitoplasmanya tidak
terdapat glandula dan intinya besar, banyaknya kirakira 20%-15% dan fungsinya membunuh dan
memakan bakteri yang masuk ke dalam jarigan
tubuh.

2)

Monosit, Terbanyak dibuat di sumsum merah, lebih
besar dari limfosit, fungsinya sebagai fagosit dan
banyaknya 34%. Di bawah mikroskop terlihat bahwa
protoplasmanya

lebar,

warna

biru

abu-abu

mempunyai bintik-bintik sedikit kemerahan. Inti
selnya bulat dan panjang, warnanya lembayung
muda.

b. Granulosit
Disebut juga leukosit granular terdiri dari:
1) Neutrofil
Atau disebut juga polimorfonuklear leukosit,
mempunyai inti sel yang kadang-kadang seperti
terpisah-pisah, protoplasmanya banyak bintik-bintik
halus / glandula, banyaknya 60%-50%.
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2) Eusinofil
Ukuran dan bentuknya hampir sama dengan
neutrofil tetapi granula dan sitoplasmanya lebih
besar, banyaknya kira-kira 24%.

3) Basofil
Sel ini kecil dari eusinofil tetapi mempunyai
inti

yang

bentuknya

teratur,

di

dalam

protoplasmanya terdapat granula-granula besar.
Banyaknya setengah bagian dari sumsum merah,
fungsinya tidak diketahui.

3. Sel Pembeku (Trombosit)
Trombosit merupakan benda-benda kecil yang mati
yang bentuk dan ukurannya bermacam-macam, ada yang
bulat dan lonjong, warnanya putih, normal pada orang
dewasa 200.000-300.000/mm3.
Fungsinya memegang peranan penting dalam
pembekuan darah. Jika banyaknya kurang dari normal,
maka kalau ada luka darah tidak lekas membeku sehingga
timbul perdarahan yang terus- menerus. Trombosit lebih
dari 300.000 disebut trombositosis. Trombosit yang kurang
dari 200.000 disebut trombositopenia.
Di dalam plasma darah terdapat suatu zat yang turut
membantu terjadinya peristiwa pembekuan darah, yaitu
Ca2+ dan fibrinogen. Fibrinogen mulai bekerja apabila
tubuh mendapat luka. ketika kita luka maka darah akan
keluar, trombosit pecah dan mengeluarkan zat yang
dinamakan trombokinase. Trombokinasi ini akan bertemu
dengan protrombin dengan pertolongan Ca2+ akan menjadi
trombin. Trombin akan bertemu dengan fibrin yang
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merupakan benang-benang halus, bentuk jaringan yang
tidak teratur letaknya, yang akan menahan sel darah,
dengan demikian terjadilah pembekuan. Protrombin di buat
didalam hati dan untuk membuatnya diperlukan vitamin K,
dengan demikian vitamin K penting untuk pembekuan
darah.

b. Cairan Plasma Darah
Bagian cairan darah yang membentuk sekitar 5% dari berat
badan, merupakan media sirkulasi elemen-elemen darah yang
membentuk sel darah merah, sel darah putih, dan sel pembeku
darah juga sebagai media transportasi bahan organik dan anorganik
dari suatu jaringan atau organ. Pada penyakit ginjal plasma
albumin turun sehingga terdapat kebocoran albumin yang besar
melalui glomerulus ginjal. Hampir 90% dari plasma darah terdiri
dari air, di samping itu terdapat pula zat-zat lain yang terlarut di
dalamnya.

4. Komposisi Darah Manusia
Kandungan dalam darah:
1) Air

: 91%

2) Protein

: 3% (albumin, globulin, protombin dan

fibrinigen)
3) Mineral

: 0,9% (natrium klorida, natrium bikarbonat,

garam fosfat, magnesium, kalsium, dan zat besi).
4) Bahan organik

: 0,1% (glukosa, lemak asam urat, kreatinin,

kolesterol, dan asam amino).
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5. Sistem Peredaran Darah Manusia
Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah
dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.
sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah
tertutup karena sistem peredaran darah pada manusia beredar tidak
keluar dari dalam alat peredaran darah manusia (Jantung, dan
Pembuluh darah).

6. Macam-macam sistem peredaran darah manusia
1) Sistem peredaran darah kecil (sirkulasi paru-paru)
Darah yang miskin oksigen (darah anoksi) keluar dari bilik
kanan jantung menuju ke arteri pulmonalis lalu menuju ke
paru-paru. Didalam paru- paru terjadi pertukaran gas yaitu
oksigen dari alveoli berdifusi masuk ke dalam kapiler darah,
dan CO2 dari kapiler darah berdifusi masuk ke dalam ke
alveoli. Darah yang kaya oksigen (darah oksi) masuk melalui
vena pulmonalis ke serambi kiri jantung.

2) Sistem peredaran darah besar (sirkulasi sistemik)
Darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung akan dialirkan ke
seluruh tubuh melalui arteri. Arteri ini akan bercabang-cabang
menjadi arteriol, dan kemudian menjadi kapiller-kapiler darah
yang akan mensuplai oksigen zat-zat lain ke dalam sel-sel
tubuh. Kemudian CO2 dari sel-sel tubuh akan berdifusi ke
dalam kapiler darah kemudian menuju ke vena cava lalu masuk
ke serambi kanan jantung.
Berdasarkan penjelasan pembuluh darah yang keluar dari
jantung disebut arteri, dan pembuluh darah yang masuk ke
jantung disebut vena. Pembuluh arteri membawa darah yang
kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah
anoksi ke paru-paru. Pembuluh vena umumnya membawa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

darah anoksi (miskin oksigen) kecuali vena pulmonalis yang
membawa darah oksi dari paru-paru ke jantung. Berikut
merupakan skema peredaran darah pada manusia :

7. Golongan Darah
Ada empat jenis darah; A, B, AB, dan O.
1. Golongan darah A memiliki tipe antigen A pada sel darah merah
dalam darah.
2. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada sel darah
merah.
3. Golongan B memiliki antigen B pada sel darah merah.
4. Golongan O tidak memiliki antigen A atau B.
Tabel Penggolongan darah
Dapat menerima

Dapat

Golongan

Jenis

Antibodi

darah dari

menymbang

darah

antigen

plasma

golongan

darah ke

A

A

anti-B

A,O

A, AB

B

B

anti-A

B,O

B, AB

AB

A dan B

-

AB, A, B, O

AB

anti-A,
O

-

anti-B

AB, A, B,
O

O

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135

Ringkasan
Golongan darah, dapat berupa A, B, AB, atau O, adalah cara untuk
menggambarkan jenis protein pada permukaan sel darah merah. Aspek
penting lain dari golongan darah adalah faktor Rhesus (Rh); seseorang
baik memiliki, atau tidak memiliki, antigen Rh pada permukaan / sel
darah merah nya.

8. Gangguan Sistem Peredaran Darah
1. jantung coroner, yaitu penyakit jantung yang disebabkan oleh
gangguan aliran darah pada pembuluh darah coroner. Pembuluh
darah coroner yaitu arteri dan vena yang mengalirkan darah pada
jantung itu sendiri. Pemicunya adalah pengerasan pembuluh nadi
akibat pengendapan lemak.
2. Varises, yaitu pelebaran pembuluh darah, sehingga pembuluh
darah tampak membesar.
3. Hipertensi, yaitu tekanan darah yang melebihi normal
4. Hipotensi, yaitu tekanan darah di bawah normal
5. Wasir / ambeien , yaitu pembesaran pembuluh balik disekitar anus.
6. Anemia, yaitu rendahnya kadar hemoglobin dalam darah.
7. Leukimia, yaitu leukosit yang berkembang tidak terkendali
sehingga memakan sel darah merah
8. Hemofilia, yaitu kelainan genetik pada darah yang disebabkan
kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga penderita rentan
terhadap pendarahan yang berkepanjangan.
9. Talasemia,

yaitu

penyakit

keturunan

pada

darah

yang

menyebabkan usia sel-sel darah menjadi pendek, mudah pecah dan
kemampuan mengangkut oksigen menjadi berkurang
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Lampiran 8
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Lampiran 9

KISI-KISI SOAL EVALUASI POST-TEST
SIKLUS I
Nama Sekolah

: SMP N 2 Mlati

Kelas/ Semester

: VIII/ II

Kurikulum

: KTSP

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Penyusun

: Peneliti

No

Indikator

1

1. Menjelaskan fungsi darah

2

2. Menyebutkan komposisi darah

3

3. Menjelaskan pengertian sistem

Pengetahuan
(C1)
A3, B1, B4, B3

Pemahaman
(C2)

A7, B2

A1, A2, A5, A8, A9

A4, A6, A10

B5

Aspek
Penerapan
(C3)

peredaran darah manusia
Keterangan :
A

: Soal Pilihan Ganda

B

: Soal isian singkat

Analisis
(C4)

Sintesis
(C5)

Evaluasi
(C6)
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Lampiran 10

LEMBAR POST-TEST
SIKLUS I

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Sel darah yang membawa oksigen keseluruh tubuh adalah...
a. Sel darah merah

c. Keping darah

b. Sel darah putih

d. Plasma darah

2. Pada saat seseorang terluka, proses terjadinya pembekuan darah
dibantu oleh...
a. Eritrosit

c. Leukosit

b. Trombosit

d. Serum

3. Berikut adalah fungsi darah, kecuali...
a. Mengangkut sari-sari makanan
b. Menjaga kesetabilan tubuh
c. Membunuh kuman yang masuk dalam tubuh
d. Mencerna sari-sari makanan

4. Alat peredaran darah manusia terdiri dari...
a. Jantung dan pembuluh darah

c. Paru-paru dan pembuluh

darah
b. Jantung dan paru-paru
aveolus

d. Pembuluh darah dan
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5. Mengapa darah memiliki warna merah...
a. Banyak mengandung zat besi
b. Mengandung hemoglobin
c. Terdapat pigmen merah dalam darah
d. Terdapat sedikit macam zat metabolism

6. Pembuluh nadi memiliki ciri antara lain...
a. Elastis dan tipis

c. Membawa sisa-sisa

metabolisme
b. Tebal, kuat dan elastis

d. Mengalirkan darah

menuju jantung

7. Fungsi sel darah putih yaitu..
a. Membunuh kuman yang memasuki tubuh
b. Mengangkat sari-sari makanan
c. Menjaga kesetabilan suhu tubuh
d. Mengedarkan oksigen keseluruh tubuh

8. Peredaran darah yang membawa darah jantung dan tubuh serta
peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru
disebut...
a. Peredaran darah kecil

c. Peredaran darah sistemik

dan besar
b. Peredaran darah besar

d. Peredaran darah sistemik

dan kecil

9. Berikut merupakan urutan peredaran darah kecil, yaitu..
a. Bilik kanan - paru-paru – serambi kiri
b. Bilik kiri – seluruh tubuh – serambi kanan
c. Bilik kanan – seluruh tubuh – serambi kanan
d. Bilik kiri – seluruh tubuh – serambi kiri
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10. Nama lain dari peredaran darah besar adalah...
a. Peredaran darah sistemik

c. Peredaran darah tertutup

b. Peredaran darah kecil

d. Peredaran darah terbuka

B. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!
1. Fungsi hemoglobin yaitu...
2. Plasma darah terdiri dari...
3. Fungsi fibrinogen adalah...
4. Keping darah merupakan...
5. Bentuk eritrosit...
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN
POST-TEST SIKLUS I

A. Pilihan Ganda!
1. A. Sel darah merah
2. B. Trombosit
3. D. Mencerna sari-sari makanan
4. A. Jantung dan pembuluh darah
5. B. Mengandug hemoglobin
6. B. Tebal, kuat dan elastis
7. A. Membunuh kuman yang masuk
8. D. Peredaran darah sistemik dan kecil
9. A. Bilik kanan – paru-paru – serambi kiri
10. A. Peredaran darah sistemik

B. Esai
1. Fungsi hemoglobin yaitu mengangkut O2 dari paru-paru ke seluruh
jaringan tubuh
2. Plasma darah terdiri dari air, protein, plasma, garam mineral dan zatzat yang diangkut darah
3. Fungsi fibrinogen adalah bahan yang digunakan dalam proses
pembekuan darah.
4. Keping darah merupakan komponen darah yang terkecil dan paling
ringan
5. Bentuk eritrosit yaitu bentuk lempeng bionkaf (gepeng dan dikedua
sisinya cekung).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
148

C. Pedoman Penskoran
Soal PG

: Setiap nomor benar diberi skor 1 point

Soal Isian singkat

: Setiap nomor benar diberi skor 2 point

Dengan Ketentuan :
Jika peserta didik tidak menjawab maka diberi skor 0
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

Total Skor : 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑋 100
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Lampiran 11

KISI-KISI SOAL EVALUASI POST-TEST
SIKLUS II
Nama Sekolah

: SMP N 2 Mlati

Kelas/ Semester

: VIII/ II

Kurikulum

: KTSP

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Penyusun

: Peneliti

No

Indikator

1

1. Menyebutkan macam-macam golongan

Pengetahuan
(C1)
A1, A3, B1, B2

Pemahaman
(C2)
A2

A4, A6, A9, B3, B5

A7, A8, A10,
B4

Aspek
Penerapan
(C3)

Analisis
(C4)

darah manusia
2

2. Mengidentifikasi gangguan pada sistem
peredaran darah

Keterangan :
A

: Soal Pilihan Ganda

B

: Soal isian singkat

A5

Sintesis
(C5)

Evaluasi
(C6)
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Lampiran 12

LEMBAR POST-TEST
SIKLUS II

1. Golongan darah yang disebut sebagai Donor Universal adalah...
a. Golongan darah A

c. Golongan darah AB

b. Golongan darah B

d. Golongan darah O

2. Penyakit yang terjadi pada jantung seseorang akibat adanya
penyempitan pembuluh darah yaitu...
a. Anemia

c. Thalasemia

b. Jantung koroner

d. Darah tinggi

3. Anemia adalah gangguan pada darah yang terjadi karena...
a. Kekurangan hemoglobin

c. Kelebihan sel darah putih

b. Kekurangan sel darah putih

d. Kelebihan sel darah merah

4. Berikut adalah faktor penyebab penyakit tekanan darah tinggi,
kecuali...
a. Usia

c. Stress

b. Keturunan

d. Olahraga

5. Shinta pergi ke dokter dan melakukan pemeriksaan tekanan darah.
Pada pemeriksaan tertulis angka 170/100 mmHg. Dari pemeriksaan
tersebut shinta mengalami gangguan...
a. Tekanan darah rendah

c. Anemia

b. Tekanan darah tinggi

d. Thalasemia
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6. Penyakit keturunan dimana tubuh tidak dapat memproduksi
hemoglobin dan sel darah merah disebut..
a. AIDS

c. Thalasemia

b. Leukimia

d. Varises

7. Penyakit dimana pembuluh balik melebar atau berkelok-kelok dan
biasanya terdapat pada bagian kaki disebut...
a. Varises

c. Hipertensi

b. AIDS

d. Tekanan darah rendah

8. Penyakit dimana hal utamanya menyerang sistem kekebalan tubuh
sehingga kekebalan tubuh tidak berfungsi disebut penyakit...
a. Hipotensi

c. AIDS

b. Hipertensi

d. Anemia

9. Pasangan aglutinogen dan aglutinin yang menunjukan dalam tubuh
seseorang memiliki golongan darah O yaitu...
a. Aglutinogen A dan aglutinin α
b. Aglutinogen A dan aglutinin β
c. Aglutinogen – dan aglutinin α β
d. Aglutinogen B dan aglutinin α

10. Berikut yang merupakan golongan darah pada manusia yaitu...
a. A, B dan O

c. A, B, AB dan O

b. A, B dan AB

d. A, dan AB
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B. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!
1. Golongan darah resipien adalah...
2. Nama lain tekanan darah rendah...
3. Apa penyebab seseorang mengalami gangguan jantung?
4. Sebutkan faktor penyebab orang terkena penyakit tekanan darah
tinggi!
5. Nama lain dari leukimia...
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN
POST-TEST SIKLUS II

A. Pilihan Ganda
1. D. Golongan darah O
2. B. Jantung koroner
3. A. Kekurangan Hemoglobin
4. D. Olahraga
5. B. Tekanan darah tinggi
6. C. Thalasemia
7. A. Varises
8. C. AIDS
9. C. Aglutinogen – dan aglutinin α β
10. C. A, B, AB dan O

B. Esai
1. Golongan darah resipen yaitu golongan darah yang dapat
menerima darah dari semua golongan. (golongan darah AB)
2. Nama lain tekanan darah rendah yaitu hipotensi
3. Penyebab seseorang mengalami gangguan jantung yaitu kelebihan
kolesterol dan obesitas
4. Faktor penyebab orang terkena penyakit tekanan darah tinggi yaitu
faktor usia, keturunan, stress, kebiasaan merokok, minuman
beralkohol
5. Nama lain dari leukimia penyakit dimana pertumbuhan sel-sel
darah putih tidak normal
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C. Pedoman Penskoran
Soal

: Setiap nomor benar diberi skor 1 point

Soal Isian singkat : Setiap nomor benar diberi skor 2 point

Dengan Ketentuan :
Jika peserta didik tidak menjawab maka diberi skor 0
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

Total Skor : 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑋 100
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Lampiran 13

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI SISWA
SIKLUS I dan II

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aspek Afektif
Serius dan teliti
Aktif
Percaya diri
Tanggung jawab
Jujur
Berkerjasama
Toleransi
Saling menghargai dan menghormati
Sopan
Jumlah

No. Pernyataan
1, 4, 5, 18, 19
3, 16
9, 11
12, 17
20
2, 6, 15
10, 14
7, 8
13
20
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Lampiran 14

LEMBAR OBSERVASI SISWA
SIKLUS I dan II

Hari/ tanggal :
Observer

:

Kelompok

:

Petunjuk

:

1. Amati kegiatan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung!
2. Lingkari skor yang sesuai dengan keadaan yang diamati berdasarkan
rambu-rambu dibawah ini :
Skor
1

Kriteria
Kurang Sekali

2

Kurang

3

Baik

4

Baik Sekali

Keterangan
Jika tidak ada siswa dalam kelompok yang
mau melakukan kegiatan yang diperintahkan
guru
Jika ada 1 siswa dalam kelompok yang mau
melakukan kegiatan yang diperintahkan guru
Jika ada 2-3 siswa dalam kelompok yang mau
melakukan kegiatan yang diperintahkan guru
Jika ada 4-5 siswa (seluruh anggota kelompok)
dalam kelompok yang mau melakukan
kegiatan yang diperintahkan guru

No
Aspek yang diamati
1
Siswa memperhatikan penjelasan dari guru
2
Siswa antusias bergabung dengan kelompoknya
3
Siswa inisiatif maju kedepan mewakili
kelompoknya
4
Siswa menjawab pertanyaan pada kartu soal
dengan tepat dan benar

1
1
1

Skor
2 3
2 3
2 3

4
4
4

1

2

4

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

20

Siswa melakukan kegiatan diskusi dengan serius
Siswa bekerjasama dalam satu kelompok untuk
menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar
Siswa menghargai pendapat teman pada saat ada
teman yang sedang memberikan pendapatnya
Siswa bekerja secara individual untuk menjawab
pertanyaan
Siswa percaya diri mengemukakan pendapat
Siswa memiliki toleransi yang tinggi terhadap
pendapat teman
Siswa antusias bermain permainan ular tangga
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih
memahami pembelajaran ini
Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat
menjawab pertanyaan
Siswa tidak berbicara sendiri pada saat diskusi
berlangsung
Siswa membantu teman-temannya yang belum
mengerti materi ini
Siswa bertanya kepada guru apabila ada materi
yang belum dimengerti
Siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan
sehari-hari
Siswa dapat menyimpulkan materi yang dipelajari
pada hari ini
Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan
antusias dan tidak ada siswa yang keluar masuk
kelas
Siswa merasa puas dengan penjelasan dari guru

Penilaian akhir :
Prosentase :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘

𝑋 100

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Lampiran 15

KISI-KISI KUISIONER MOTIVASI SISWA SIKLUS I

No

Kondisi

1
2
3
4

Perhatian
Relevansi
Percaya diri
Kepuasan
Jumlah

Persentase :

Pernyataan
Positive
1
5
9, 7
4
5
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

Pernyataan
Negative
2
6
3, 8
10
5

𝑋 100

Jumlah
2
2
4
2
10
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Lampiran 16

KUISIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA
(AWAL SIKLUS I)

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Kelas/ Semester

: VIII/ II

Hari/ tanggal

:

No. Absen

:

NIS

:

Petunjuk :
1. Pertimbangkan baik-baik setiap penyalahgunaan yang berkaitan dengan
pembelajaran yang telah kamu lakukkan. Berilah jawaban sesuai dengan
kondisimu, jangan melihat jawabanmilik temanmu yang lain.
2. Lingkari (O) salah satu angka sesuai dengan kondisimu.
Skor

Alternatif Jawaban

Pernyataan Positif

Pernyataan Negatif

Sangat Setuju (SS)

4

1

Setuju (S)

3

2

Tidak Setuju (TS)

2

3

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

4
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No

Pernyataan

Skor

1

Pertama kali saya melihat pembelajaran biologi

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

materi

1

2

3

4

Saya percaya bahwa saya bisa dalam menguasai

1

2

3

4

1

2

3

4

ini, saya percaya bahwa pembelajaran ini
mudah untuk saya pahami.
2

Pada awal pembelajaran saya tidak menyukai
materi pembelajaran ini.

3

Materi pembelajaran biologi ini menurut saya
sulit untuk dipahami.

4

Setelah diberikan informasi sedikit tentang
materi ini, saya merasa bisa menguasainya.

5

Materi pembelajaran biologi ini membuat saya
penasaran untuk mempelajarinya.

6

Saya merasa pelajaran pada materi biologi ini
sulit, dan saya malas untuk mempelajarinya.

7

Saya sangat senang pada materi pembelajaran
ini, sehingga saya ingin mempelajari lebih
lanjut tentang materi ini.

8

Saya

tidak

ingin

mempelajari

pembelajaran ini.
9

materi pembelajaran biologi ini.
10

Saya

merasa

pembelajaran

ini

membosankan dalam pelaksanaanya.

Persentase :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100

akan
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Lampiran 17

KISI-KISI KUISIONER MOTIVASI SISWA SIKLUS II

No

Kondisi

1
2
3
4

Perhatian
Relevansi
Percaya diri
Kepuasan
Jumlah

Persentase :

Pernyataan
Positive
3
2, 6
9
10
5
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

Pernyataan
Negative
1
4, 8
7
5
5

𝑋 100

Jumlah
2
4
2
2
10
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Lampiran 18

KUISIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA
(AKHIR SIKLUS II)

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Kelas/ Semester

: VIII/ II

Hari/ tanggal

:

No. Absen

:

NIS

:

Petunjuk :
1. Pertimbangkan baik-baik setiap penyalahgunaan yang berkaitan dengan
pembelajaran yang telah kamu lakukkan. Berilah jawaban sesuai dengan
kondisimu, jangan melihat jawabanmilik temanmu yang lain.
2. Lingkari (O) salah satu angka sesuai dengan kondisimu.
Skor

Alternatif Jawaban

Pernyataan Positif

Pernyataan Negatif

Sangat Setuju (SS)

4

1

Setuju (S)

3

2

Tidak Setuju (TS)

2

3

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

4
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No

Pertanyaan

Skor

1

Saya suka mengobrol saat diskusi kelompok

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

berlangsung
2

Pembelajaran dengan menggunakan media
edukasi ular tangga pada materi sistem
peredaran darah ini sangat menyenangkan

3

Saya serius memperhatikan penjelasan teman
yang sedang menjawab pertanyaan permainan

4

Saya

merasa

tidak

puas

belajar

sistem

peredaran darah manusia menggunakan media
permainan ular tangga
5

Saya tidak puas dengan hasil belajar saya

1

2

3

4

6

Saya merasa media edukasi ular tangga ini

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

dapat meningkatkan motivasi belajar saya pada
materi pembelajaran biologi ini.
7

Pada pembelajaran ini banyak kata-kata yang
tidak saya mengerti

8

Pengadaan permainan ular tangga pada materi
ini membuat saya tambah bingung

9

Media edukasi permainan ular tangga ini
membantu saya dalam memahami materi
pembelajaran

10

Berdiskusi dengan kelompok belajar membuat
saya lebih mengerti mengenai materi ini

Persentase :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100
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Lampiran 19
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