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INTISARI
Istiningsih Yuli Kristi Astuti. 2012. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe
Team Games Tournaments (TGT) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil
Belajar Siswa Kelas VIIIB SMP Pangudi Luhur Moyudan Pada Materi
Struktur Dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. Pendidikan Biologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas VIIIB SMP Pangudi Luhur Moyudan pada pelajaran IPA
Biologi dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournaments (TGT) pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan.
Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIIIB SMP PL Moyudan
yang berjumlah 38 siswa. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe
Team Games Tournaments (TGT) adalah penyajian kelas, belajar dalam
kelompok, permainan dan penghargaan kelompok. Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan dalam dua siklus terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan tes, lembar observasi, wawancara siswa dan
kuisioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar aspek
kognitif pada tes akhir siklus I sebesar 73,03., dan tes akhir siklus II sebesar
77,11. Hasil belajar siswa di akhir siklus telah mencapai indikator keberhasilan
yaitu 84,21%. Aspek afektif dilihat dari motivasi siswa dalam pembelajaran
sebesar 78% termasuk dalam kategori tinggi.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
motivasi dan hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran kooperatif tipe
Team Games Tournaments (TGT).
Kata kunci : pembelajaran kooperatif, TGT (Team Games Tournaments),
motivasi, hasil belajar, materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan.
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ABSTRACT
Istiningsih Yuli Kristi Astuti. 2012. The Implementation Of Cooperative
Learning Type Team Games Tournaments (TGT) To Increase Student’s
Motivation And Achievement On The B Second Grade Students Of The
Pangudi Luhur Moyudan Junior High School On Material Of Structure And
Function Of Plant. Biology Education, Faculty Of Teachers Training And
Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta.

This research aims to know the increase in student’s motivation and
achievement of the B second grade students of the Pangudi Luhur Moyudan
Junior High School on material of structure and function of plant.
This research was implemeted for the B second grade students of the
Pangudi Luhur Moyudan Junior High School with the populatioan of class 38
students. The type of cooperative learning Team Games Tournament (TGT) stages
consist of class precentation, work in groups, games tournament and team
recognition. Action research was implemeted in two cycles consisting of three
stage namely planning, action, observation and reflection. The data collection was
done using the test, observation sheets, interview students and questionnaires.
Data were analyzed using quantitative and qualitative analysis.
The results of research showed that the average value students
achievement the cognitive aspects on the postest cycle I of 73,03., and the postest
cycle II of 77,11. Student’s postest achievement has achieved indicators of
success 84,21%. Then affective aspects of sturdent’s motivation in learning reach
78% included in high category.
Based on the above results it can be concluded that there was an increase
in students motivatioan and learning achievement by implementing cooperarive
learning Team Games Tournaments (TGT).
Key word : cooperative learning, TGT (Team Games Tournaments),motivation,
achievement, Material Of Structure And Function Of Plant.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Berdasarkan hasil pengamatan dikelas dan wawancara dengan guru mata
pelajaran Biologi SMP Pangudi Luhur Moyudan pada tanggal 28 Februari 2012,
hasil belajar siswa kelas VIIIB tahun pelajaran 2010-2011 pada materi struktur
dan fungsi jaringan tumbuhan mengalami penurunan. Hasil belajar siswa tidak
memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sudah ditetapkan.
Standar nilai KKM untuk sekolah menengah pertama adalah 70, tetapi nilai KKM
yang diperoleh siswa kelas VIIIB belum memenuhi standar yang telah ditentukan.
Ditemukan fakta bahwa rata-rata nilai Biologi kelas VIIIB tahun ajaran
2010-2011 pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada tes tertulis
adalah 66,66 atau dibawah nilai KKM yang ditentukan. Siswa yang tuntas dalam
tes tertulis tidak lebih dari 48% dari jumlah siswa.
Selain itu berdasarkan observasi langsung terhadap proses pembelajaran di
kelas terhadap siswa kelas VIIIB tahun ajaran 2011-2012, peneliti menemukan
beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Beberapa kelemahan
tersebut antara lain kurangnya motivasi belajar siswa saat pembelajaran
berlangsung, misalnya siswa kurang antusias menerima pelajaran, saat diskusi
kelompok di kelas masih banyak siswa yang ramai dengan kelompok lain atau
membahas selain materi yang diajarkan oleh guru. Pada saat presentasi siswa
harus ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan hasil diskusinya, bukan
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kemauan dari diri pribadi siswa. Guru sering menyuruh siswa untuk maju
presentasi, tetapi kadang siswa tidak mau maju untuk presentasi dikarenakan
belum siap dengan hasil diskusinya.
Metode yang digunakan oleh guru mata pelajaran Biologi menggunakan
metode ceramah, diskusi kelompok dan praktikum. Akan tetapi guru lebih sering
menggunakan metode ceramah dan diskusi. Guru sudah berusaha membuat proses
pembelajaran di kelas menyenangkan, seperti melakukan proses pembelajaran
tidak hanya di kelas melainkan diluar kelas, tetapi siswa kurang antusias
menerimanya. Guru melakukan pembelajaran di kelas saat menyampaikan materi
dengan metode ceramah, sedangkan pembelajaran diluar kelas misalnya di aula
atau halaman sekolah ketika mengadakan diskusi atau praktikum. Guru
menggunakan metode praktikum hanya pada saat materi tertentu, itupun dengan
alat-alat praktikum yang belum memadai, sehingga siswa harus berkelompokkelompok menyesuaikan alat yang tersedia.
Selain itu model pembelajaran yang digunakan guru di sekolah juga
mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru diharapkan dapat menciptakan situasi
pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa, sedangkan siswa hendaknya
dapat memotivasi dirinya sendiri agar aktif dalam proses pembelajaran. Dengan
meningkatnya motivasi siswa dalam pembelajaran maka diharapkan hasil belajar
siswa akan semakin meningkat.
Berdasarkan situasi diatas, maka perlu dilakukan perbaikan pada proses
pembelajaran Biologi untuk kelas VIIIB SMP Pangudi Luhur Moyudan tahun
ajaran 2011-2012, agar motivasi dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Salah
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satu metode yang dapat diterapkan untuk mengembangkan aspek kognitif dan
afektif adalah dengan pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournaments
(TGT).
Proses

pembelajaran

kooperatif

merupakan

sekelompok

strategi

pengajaran yang melibatkan kerja sama dan interaksi antar siswa demi mencapai
tujuan bersama (Jacobsen, 2009:230). Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap
kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama siswa yang
berbeda latar belakangnya (Trianto, 2009:58).
Dalam proses pembelajaran guru mempunyai peranan penting di kelas.
Seorang guru dituntut kreatif dalam mengelola kelas, sehingga siswa senang
mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran dapat dipahami dan dimengerti
dengan baik oleh siswa, jika seorang guru mampu menggunakan metode dan alat
bantu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru dapat memilih dan menggunakan
beberapa metode mengajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ada banyak
sekali jenis metode mengajar. Masing-masing metode memiliki karakteristik yang
berbeda-beda.
Metode Team Games Tournaments (TGT) merupakan salah satu metode
dari pembelajaran kooperatif yang digunakan untuk membangkitkan motivasi
siswa. Metode ini disajikan dalam bentuk permainan sehingga siswa tertarik untuk
mengikuti pembelajaran. Selain dengan permainan, sebelumnya siswa berdiskusi
dalam kelompok. Kerjasama siswa sangat diperlukan dalam kegiatan ini.
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Diharapkan dengan metode ini siswa dapat termotivasi dalam proses
pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu
permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : “Apakah penerapan
pembelajaran kooperatif tipe

Team

Games Tournaments

(TGT)

dapat

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII B SMP Pangudi Luhur
Moyudan pada materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan ?”

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka peneliti membatasi
masalah pada hal materi yang digunakan dalam penelitian. Materi yang digunakan
adalah Standar Kompetensi 2 yaitu memahami Sistem dan Kehidupan Tumbuhan.
Sedangkan, Kompetensi Dasarnya adalah 2.1 yaitu mengidentifikasi Struktur dan
Fungsi Jaringan Tumbuhan pada materi struktur dan fungsi akar, batang dan daun.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas VIII B SMP Pangudi Luhur Moyudan pada materi struktur dan
fungsi jaringan tumbuhan melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team
Games Tournaments (TGT).
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E. Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
1. Bagi Siswa
-

Meningkatkan motivasi belajar siswa.

-

Meningkatkan hasil belajar siswa

-

Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran

2. Bagi Guru dan Sekolah
-

Memberikan alernatif bagi guru dalam pemilihan model pembelajaran
yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang
lebih menarik siswa.

-

Sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran yang menarik di
sekolah.

3. Bagi peneliti
-

Mengembangkan dan mengaplikasikan teori yang didapatkan selama
kuliah dalam kehidupan nyata.

F. Hipotesa
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan di atas, hipotesa yang peneliti
ajukan adalah “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games
Tournaments (TGT) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas
VIII B SMP Pangudi Luhur Moyudan pada materi Struktur dan Fungsi Jaringan
Tumbuhan”.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan sistem
pengelompokan, adanya kerjasama antar siswa, sehingga diperoleh sinergi dalam
pencapaian tujuan. Model pembelajaran kooperatif pada dasarnya juga untuk
mengembangkan kompetensi siswa untuk berani mengungkapkan gagasan.
Kebanyakan siswa apabila dalam forum yang besar merasa malu untuk
mengkomunikasikan pendapatnya maka dengan beraktivitas dalam kelompok
kecil diharapkan rasa malu tersebut dapat diminimalisir (Sanjaya, 2010:309-310).
Menurut Taniredja dkk (2011:58), pembelajaran kooperatif memiliki
prinsip dasar yang diterapkan dalam pembelajaran untuk mencapai hasil yang
maksimal. Prinsip dasar tersebut antara lain :
1. Saling ketergantungan positif (positive interdependence), keberhasilan suatu
karya atau penyeesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan setiap
anggota kelompok.
2. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), setiap anggota
kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya, sehingga
siswa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik.
3. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), setiap kelompok
harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Interaksi
tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap
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anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan,
memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota dan mengisi kekurangan
masing-masing.
4. Partisipasi dan komunikasi (participaton communication), agar dapat
melakukan partisipasi dan komunikasi siswa perlu dibekali dengan
ketrampilan berkomunikasi. Oleh karena itu guru perlu membekali siswa
dengan kemampuan berkomunikasi. Tidak setiap siswa memiliki kemampuan
untuk berkomunikasi, misalnya kemampuan mendengarkan dan kemampuan
berbicara.
5. Evaluasi proses kelompok (evaluation), dapat diartikan sebagai penilaian
rangkaian tindakan dari kumpulan beberapa orang dalam menghasilkan
sesuatu. Guru perlu memberikan waktu untuk evaluasi tiap anggota agar
proses kelompok selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Evaluasi tidak
dilakukan setiap kali terdapat kegiatan berkelompok, namun dapat dilakukan
selang beberapa waktu setelah beberapa kali siswa terlibat dalam kegiatan
berkelompok.
Ada banyak nilai atau manfaat yang didapatkan dari penggunaan
pembelajaran kooperatif antara lain kepekaan dan kesetiakawanan siswa dapat
ditingkatkan, nilai-nilai sosial dan komitmen dapat terbentuk dan berkembang,
siswa mudah melakukan penyesuaian sosial, sifat mementingkan diri atau egois
dapat dihilangkan, rasa saling percaya kepada sesama siswa dapat ditingkatkan,
kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif dapat
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ditingkatkan, siswa

dapat belajar mengenai sikap, ketrampilan, informasi,

perilaku sosial (Sugiyanto, 2010:43-44).
Menurut Taniredja dkk (2010:101), kegiatan pembelajaran kooperatif
terdiri atas enam langkah utama, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi
siswa, menyajikan informasi, mengorganisasi siswa ke dalam kelompokkelompok belajar, membimbing kelompok belajar dan belajar, evaluasi dan
memberikan penghargaan.
Menurut Winkel (1983:24-43) faktor-faktor yang mempengaruhi proses
pembelajaran ada dua macam, yaitu faktor internal (faktor dari dalam) dan faktor
eksternal (faktor dari luar). Faktor internal meliputi faktor psikis dan faktor fisik.
Faktor psikis dibedakan menjadi dua, yaitu faktor psikis intelektual dan faktor
psikis nonintelektual. Faktor psikis intelektual meliputi taraf intelegensi atau
kemampuan belajar. Faktor psikis nonintelektual meliputi motivasi, perasaan,
minat, sikap, dan keadaan sosio-kultural. Sedangkan faktor fisik berupa kondisi
fisik siswa. Faktor eksternal meliputi pengatur proses belajar di sekolah, faktor
sosial di sekolah, dan faktor situsional.
Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi dimana
keberhasilan individu dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Pembelajaran
kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting.
Tujuan tersebut antara lain meningkatkan hasil akademik, member peluang atau
kesempatan agar siswa dapat menerima teman yang memiliki perbedaan lata
belakang, dan untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa (Taniredja dkk,
2011:60).
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Slavin dalam Sanjaya (2010:309) mengemukakan dua alasan mengapa
strategi pembelajaran kooperatif (cooperative learning) saat ini menjadi perhatian
dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Pertama, beberapa hasil
penelitian membuktikan bahwa dengan penggunaan pembelajaran kooperatif
dapat meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa. Kedua, pembelajaran
kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir,
memecahkan masalah dan mengintegrasikan pengetahuan dengan ketrampilan.

B. Tipe Team Games Tournaments(TGT)
Team Games Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe pembelajaran
kooperatif yang melibatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Tiap
kelompok belajar terdiri dari lima sampai enam siswa yang memiliki latar
belakang yang berbeda seperti kemampuan, jenis kelamin dan suku bangsa atau
ras (Gora dan Sunarto, 2010:61).
Team Games Tournament (TGT) menggunakan turnamen akademik,dan
sistem skor kemajuan individu, dimana para siswa berlomba mewakili tim mereka
dengan anggota tim lain yang memiliki kemampuan akademik yang setara. Team
Games Tournament (TGT) menekankan pada pencapaian tujuan dan kesuksesan
kelompok

berdasarkan

kemampuan

anggota

kelompoknya.

Tujuan

dan

kesuksesan kelompok tidak hanya dalam memahami suatu pelajaran atau bekerja
menyelesaikan suatu masalah, tetapi mempelajari sesuatu secara berkelompok
(Taniredja dkk, 2011:66-67).
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Menurut Gora dan Sunarto (2010:63-64) ada empat tahapan dalam
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT), meliputi penyajian
kelas (class pressentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan (games
tournament), dan penghargaan kelompok (team recognition).
Penyajian kelas (class presentation). Pada tahap ini guru melakukan
pengajaran biasa atau pengajaran klasikal. Pengajaran hanya difokuskan pada
materi yang akan dibahas. Pada saat proses pembelajaran siswa sudah masuk
kedalam kelompok-kelompok. Siswa harus memperhatikan penjelasan dari guru,
karena penjelasan guru merupakan bekal mereka untuk masuk ke tahap
selanjutnya.
Kelompok (teams). Pada tahap ini siswa dikumpulkan dalam kelompokkelompok. Setiap kelompok beranggotakan lima sampai enam siswa yang berbeda
latar belakangnya seperti kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku.
Tujuan dari pengelompokan ini, agar setiap anggota kelompok dapat bekerja sama
dalam belajar dan mengerjakan game atau lembar kerja yang diberikan oleh guru.
Selain itu mereka dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi.
Permainan (games) dan kompetisi atau turnamen (tournament). Pada tahap
ini siswa yang bersaing merupakan perwakilan dari setiap kelompok. Tiap siswa
yang mewakili kelompok ditempatkan dalam meja turnamen. Setiap meja
turnamen ditempati lima sampai enam orang peserta. Diusahakan dalam satu meja
turnamen setiap peserta homogen dan tidak ada yang berasal dari kelompok yang
sama. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui apakah setiap anggota
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kelompok telah menguasai materi. Pertanyaan yang diberikan berhubungan
dengan materi yang telah didiskusikan dalam kelompok.
Penghargaan kelompok (team recognition). Pada tahap ini penghargaan
(rewards) diberikan kepada kelompok yang memiliki poin tertinggi. Kriteria
prosentase penilaian penghargaan kelompok/tim dijabarkan dalam tabel berikut
ini.
Tabel 2.1 Kriteria Prosentase Penilaian Penghargaan Tim
Kualifikasi Penilaian yang Diperoleh
75% – 100%
51% – 75%
26% – 50%
0 – 25%

Penghargaan
Tim Super
Tim Hebat
Tim Sangat Baik
Tim Baik

C. Motivasi
Motivasi berasal dari kata motif yang berarti kekuatan yang terdapat dalam
diri seorang individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.
Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam
tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga
munculnya suatu tingkah laku tertentu (Uno, 2008:3).
Menurut

Santrock

(2009:199),

motivasi

merupakan

proses

yang

melibatkan pemberian energi, mengarahkan dan mempertahankan perilaku
seseorang. Dengan demikian seseorang yang memiliki perilaku termotivasi
memiliki energi, memiliki arah dan dapat dipertahankan.
Motivasi merupakan suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang
ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan tertentu.
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Munculnya motivasi seseorang ditandai adanya perubahan energi dalam diri
seseorang yang mungkin disadari ataupu tidak disadari (Sanjaya, 2010:250-251)
Motivasi merupakan kekuatan, kemauan, keinginan untuk melakukan
suatu tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep motivasi
berhubungan dengan tingkah laku seseorang, apabila seseorang senang terhadap
sesuatu dan dapat mempertahankan rasa senangnya maka akan termotivasi untuk
melakukan kegiatan tersebut. Dan ketika seseorang merasa yakin bahwa ia
mampu menghadapi tantangan, biasanya seseorang tersebut terdorong untuk
melakukan kegiatan itu (Uno, 2008:8).
Keberhasilan belajar siswa dapat dipengaruhi oleh motivasi belajar yang
dimiliki siswa tersebut. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung
hasil belajarnya akan tinggi pula, sebaliknya siswa yang memiliki motivasi belajar
rendah akan rendah pula hasil belajarnya. Motivasi merupakan pendorong atau
penggerak seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Tinggi rendahnya
motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang
untuk beraktivitas. Tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang
diperoleh (Sanjaya, 2010:249).
Motivasi mempunyai peranan penting dalam belajar dan proses
pembelajaran. Peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran,
antara lain menentukan penguatan belajar, memperjelas tujuan belajar, dan
menentukan ketekunan belajar (Uno, 2008:27).
Proses pembelajaran akan berhasil ketika siswa memiliki motivasi dalam
belajar. Oleh sebab itu, menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah
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satu tugas dan tanggung jawab guru yang cukup penting. Guru yang baik akan
berusaha mendorong siswanya untuk beraktivitas untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Fungsi motivasi dalam proses pembelajaran antara lain mendorong
siswanya untuk beraktivitas dan mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan
tertentu (Sanjaya, 2010:251-253).
Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif dalam
membangkitkan motivasi belajar siswa. Berikut ini adalah upaya untuk
membangkitkan motivasi belajar siswa antara lain memperjelas tujuan yang ingin
dicapai, membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan
dalam belajar, memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa,
memberikan penilaian, ,memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, dan
menciptakan persaingan dan kerja sama antar siswa (Sanjaya, 2010:261-263).
Salah satu cara untuk memotivasi siswa selama pelajaran adalah
menghubungkan pengalaman belajar dengan minat siswa. Minat siswa merupakan
bagian dari metode mengajar. Ada beberapa cara untuk mengetahui minat siswa
misalnya saja guru menayakan langsung kepada siswa atau guru memberikan
angket kepada siswa. Kegiatan siswa merupakan kunci dari minat mereka. Ketika
siswa memperhatikan guru selama proses pembelajaran, guru akan mengetahui
seberapa minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru dapat mendorong
motivasi siswa dengan memulai pelajaran yang dapat menimbulkan keingintahuan
siswa (Esti, 2006:365-366).
Selain menghubungkan pengalaman belajar dengan minat siswa, berikut
ini teknik motivasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran. Memberikan
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penghargaan untuk merangsang minat siswa, memberikan pujian untuk
membangkitkan motivasi belajar siswa, penerapan strategi pembelajaran yang
bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru perlu memahami dan
mampu menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai (Sanjaya, 2010:259-260).
Motivasi dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan
motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam
diri seseorang untuk melakukan sesuatu demi sebuah tujuan yang ingin dicapai.
Sebagai contoh dari motivasi intrinsik adalah ketika seseorang menyukai mata
pelajaran tertentu, ia akan berusaha belajar dengan keras supaya berhasil dalam
ujian. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah cara seseorang untuk melakukan
sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang lain. Sebagai contoh dari motivasi
ekstrinsik adalah ketika seseorang berusaha belajar dengan keras supaya berhasil
dalam ujian dengan tujuan mendapatkan nilai yang bagus dalam mata pelajaran
tersebut (Santrock, 2009:204).
Menurut Oemar Hamalik dalam Sanjaya (2010:256-257), motivasi
intrinsik maupun ekstrinsik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
1. Tingkat kesadaran diri siswa atas kebutuhan yang mendorong tingkah laku
atau perbuatannya maupun atas tujuan belajar yang hendak dicapai.
2. Sikap guru terhadap kelas. Guru yang selalu merangsang siswa berbuat kearah
tujuan yang jelas dan bermakna akan menumbuhkan sifat intrinsik. Akan
tetapi ketika guru lebih menitikberatkan terhadap rangsangan sepihak maka
sifat ekstrisik akan lebih dominan.
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3. Pengaruh kelompok siswa. Pengaruh kelompok siswa yang terlalu kuat maka
motivasinya cenderung ke arah ekstrinsik.
4. Suasana kelas akan berpengaruh terhadap munculnya sifat tertentu pada
motivasi belajar siswa. Suasana kebebasan yang bertanggung jawab akan lebih
merangsang munculnya motivasi intrinsik dibandingkan dengan suasana yang
penuh dengan tekanan dan paksaan.

D. Hasil Belajar
Setiap proses pembelajaran, keberhasilannya diukur dari seberapa jauh
hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Menurut Suprijono (2009:5), hasil belajar
adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap,
apresiasi dan ketrampilan.
Menurut pemikiran Gagne dalam Suprijono (2009:5), hasil belajar berupa :
1. Informasi verbal yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahuan dalam
bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan merespons secara
spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemapuan tersebut tidak memerlukan
manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan.
2. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep atau
lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan menganterogasi,
kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsipprinsip keilmuan. Ketrampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan
aktivitas kognitif bersifat khas.
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3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputipenggunaan konsep dan kaidah
dalam memecahkan masalah.
4. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani
dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatis gerak jasmani.
5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian

terhadap

menginternalisasikan

objek
dan

tersebut.

eksterbalisasi

Sikap

berupa

nilai-nilai.

Sikap

kemampuan
merupakan

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.
Menurut Bloom dalam Suprijono (2009:6-7) hasil belajar mencakup tiga
ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.
Ranah kognitif meliputi aspek-aspek intelektual atau secara logis yang
biasa diukur dengan pikiran atau nalar. Ranah kognitif terdiri dari : Pengetahuan
(knowledge), mencangkup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan
disimpan

dalam

ingatan;

Pemahaman

(comprehension),

mengacu

pada

kemampuan memahmi makna materi; Penerapan (application), mengacu pada
kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada
situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip; Analisis
(analiysis), mengacu pada kemampuan menguraikan materi kedalam komponenkomponen atau faktor penyebabnya, dan mampu memahami hubungan di antara
bagian yang satu dengan lainnya sehingga struktur dan aturannya dapat lebih
dimengerti; Sintesis (synthesis), mengacu pada kemampuan memadukan konsep
atau komponen-komponen sehingga membentuk pola struktur atau bentuk baru;
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Evaluasi (evaluation), mengacu pada kemampuan memberikan pertimbangan
terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu.
Ranah afektif meliputi aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat,
sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Ranah afektif terdiri dari :
Kemampuan menerima (receiving), mengacu pada kesukarelaan dan kemampuan
memperhatikan respon terhadap stimulasi yang tepat; Kemampuan merespons
atau memberi sambutan (responding), merupakan sikap seseorang dalam
memberikan respons aktif terhadap stimulus yang datang dari luar, mencakup
kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu
kegiatan; Kemampuan menilai atau memberi penghargaan (Valueving), mengacu
pada penilaian atau pentingnya kita mengaitkan diri pada objek atau kejadian
tertentu

dengan

reaksi-reaksi

seperti

menerima,

menolak,

atau

tidak

memperhitungkan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap
yang apresiasi; Pengorganisasian (Organizing), mengacu pada penyatuan nilai
sebagai

pedoman

atau pegangan dalam

kehidupan;

Karakteristik nilai

(Characterization by value), mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai
kehidupan sedemikian rupa, sehingga menjadi milik pribadi dan menjadi
pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya.
Ranah psikomotor meliupti aspek-aspek ketrampilan yang melibatkan
fungsi system syaraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah psikomotor terdiri dari :
Persepsi (Perseption), mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi
yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan perbedaan antara ciriciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan; Kesiapan (Ready),
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mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai
suatu gerakan atau rangkaian gerakan; Gerakan terbimbing (Guidance response),
mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik, sesuai
dengan contoh yang diberikan (imitasi); Gerakan yang terbiasa (Mechnical
response), mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik
dengan lancar, karena sudah dilatih secukupnya, tanpa memperhatikan lagi contoh
yang diberikan; Gerakan kompleks (Complexs renponse), mencakup kemampuan
untuk

melaksanakan

suatu

ketrampilan,

yang

terdiri

atas

beberapa

komponen,dengan lancar, tepat, dan efisien; Penyesuaian pola gerak (Adjusment),
mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola
gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf
ketrampilan yang telah mencapai kemahiran; Kreatifitas (Creativity), mencakup
kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerik yang baru, seluruhnya atas
dasar prakarsa sendiri.
Pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Syah (2008:132138) memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
belajar yaitu sebagai berikut :
1. Faktor internal
Faktor internal berasal dari dalam diri siswa menyangkut keadaan/kondisi
jasmani dan rohani siswa. Faktor internal terdiri dari dua aspek yaitu : aspek
fisiologis dan aspek psikologis.
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a. Aspek fisiologis merupakan keadaan/kondisi jasmani yang memadai dapat
mempengaruhi

semangat

dan

intensitas

siswa

dalam

mengikuti

pembelajaran.
b. Aspek psikologis merupakan aspek yang dapat mempengaruhi kuantitas
dan kualitas pembelajaran yang diperoleh siswa seperti tingkat
kecerdasan/inteligensi siswa, sikap, bakat, minat dan motivasi siswa.
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal berasal dari luar diri siswa menyangkut kondisi
lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal meliputi lingkungan belajar, orang
tua, guru, kondisi pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum yang
ditetapkan dan kondisi sosial siswa.

E. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan studi kepustakaan, terdapat penelitian yang relevan dengan
penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Restika Parendrarti (2009).
Penelitian tersebut berjudul “Aplikasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
(Team-Games-Tournaments) Dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar
Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran
2008/2009.”
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil
belajar siswa. Skor motivasi pada siklus I sebesar 124,87 (termasuk kategori baik)
mengalami peningkatan pada siklus III sebesar 151,70 (termasuk kategori sangat
baik). Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa siklus I sebesar 53,17 mengalami
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peningkatan pada siklus III sebesar 74,17. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa metode TGT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
Biologi siswa kelas IX IPA SMA Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran
2008/2009.

F. Materi Pembelajaran Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
Tumbuhan memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup di
muka bumi ini, misalnya melakukan proses fotosintesis. Selain itu, tumbuhan juga
menjalankan berbagai fungsi lain agar dapat menopang kehidupannya sebagai
mahkluk hidup. Organ yang menyusun tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun,
bunga, buah dan biji. Organ-organ tersebut memiliki struktur dan fungsi masingmasing (Suyitno dan Sukirman, 2009:126).
Materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan meliputi struktur dan fungsi
jaringan akar, batang dan daun. Pada penelitian ini membahas tentang struktur
morfologi, struktur anatomi, fungsi dan modifikasi dari tiap organ tumbuhan.
Organ tumbuhan tersebut antara lain akar, batang, dan daun.

G. Kerangka Berfikir
Pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan secara sistematis dan
terarah sehingga tercapai proses belajar. Metode yang digunakan guru
berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas. Metode ceramah sering
dipandang sudah biasa bahkan cenderung membuat siswa kurang antusias
mengikuti proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada aktivitas siswa menjadi
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pasif dan kurang memberikan respon yang positif. Aktivitas siswa selama proses
pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi siswa mengikuti pembelajaran. Oleh
karena itu perlu, perlu adanya penggunaan metode yang membuat siswa aktif dan
kreatif.
TGT (Team Games Tournament) merupakan salah pembelajaran
kooperatif yang melibatkan seluruh siswa dari awal sampai akhir kegiatan
pembelajaran. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling
bekerja sama, menuangkan ide-ide dengan cara berdiskusi mengenai materi
pelajaran sampai semua anggota tim memahami materi tersebut sebagai bekal
untuk persiapan games/turnamen.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Restika Parendrarti
menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas
XII IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament). Berdasarkan hasil
tersebut, pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games
Tournaments) diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa kelas VIIIB SMP
Pangudi Luhur Moyudan selama proses pembelajaran, sehingga hasil belajar
siswa pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan juga meningkat.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat
mencapai kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research dilakukan
untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya.
Penelitian ini tidak terlalu mementingkan kerepresentatifan sampel melainkan
untuk menemukan bentuk/model pengajaran di kelas yang sesuai permasalahan
yang dihadapi.

B. Setting Penelitian
1. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian

: Bulan Mei 2012

Tempat penelitian

: SMP Pangudi Luhur Moyudan
Mergan, Sumberagung, Moyudan, Sleman.

2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII B semester II (genap) SMP
Pangudi Luhur Moyudan tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 38
siswa, terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.
3. Obyek Penelitian

22
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Obyek penelitian adalah motivasi dan hasil belajar siswa pada materi
Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan.

C. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas model
Kemmis & McTaggrat dalam Kusumah dan Dwigatama (2009:21). Model ini
memiliki tiga komponen yang dapat diulang dalam satu siklus, antara lain
perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting) dan pengamatan
(observing), serta refleksi (reflecting). Komponen dalam model tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 PTK Model Kemmis & McTaggrat
Berdasarkan gambar di atas, tampak perangkat pembelajaran terdiri dari
dua siklus. Siklus yang dimaksud adalah suatu putaran kegiatan yang terdiri dari
perencanaan, tindakan dan pengamatan, diakhiri dengan refleksi. Jumlah siklus
dalam penelitian tergantung pada permasalahan yang akan diselesaikan. Namun
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jika tujuan pembelajaran yang diharapkan sudah tercapai, siklus dapat dihentikan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua siklus dengan rencana kegiatan
sebagai berikut :
1. Siklus I
a. Perencanaan (Planning)
Pada tahap awal penelitian, peneliti melaksanakan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
1) Melakukan observasi awal pada proses pembelajaran siswa kelas
VIIIB di SMP Pangudi Luhur Moyudan, dengan teknik pengamatan
dan wawancara.
2) Mengidentifikasi masalah dan menentukan alternatif pemecahan
masalah.
3) Menentukan materi pembelajaran pada kompetensi dasar yang
bermasalah.
4) Menyusun

perangkat

pembelajaran

berupa

Silabus,

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Materi Pelajaran, Lembar Kegiatan
Siswa (LKS), Soal Tes yang akan diterapkan dalam pembelajaran.
5) Merancang dan menyiapkan segala alat dan bahan yang akan
digunakan dalam penelitian.
6) Menyusun dan mengembangkan format evaluasi.
b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) dan Pengamatan (Observation)
Pada siklus I, peneliti yang bertindak sebagai guru pelaksana tindakan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
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1) Guru menberikan pretes mengenai materi struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan.
2) Penyajian kelas/materi
Pada tahap ini guru melakukan pengajaran biasa atau pengajaran
klasikal. Pengajaran hanya difokuskan pada materi struktur dan fungsi
jaringan akar. Siswa harus memperhatikan penjelasan dari guru, karena
penjelasan guru merupakan bekal mereka untuk masuk ke tahap
selanjutnya. Pada saat proses pembelajaran siswa sudah masuk
kedalam kelompok-kelompok belajar.
3) Belajar dalam kelompok
Pada tahap ini siswa sudah dalam kelompok-kelompok belajar. Setiap
kelompok beranggotakan lima sampai enam siswa yang berbeda latar
belakangnya seperti kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau
suku. Tujuan dari pengelompokan ini, agar setiap anggota kelompok
dapat bekerja sama dalam belajar dan mengerjakan game atau lembar
kerja yang diberikan oleh guru. Selain itu mereka dipersiapkan untuk
menghadapi kompetisi/turnamen.
4) Permainan dan kompetisi/turnamen
Pada tahap ini siswa yang bersaing merupakan perwakilan dari setiap
kelompok. Tiap siswa yang mewakili kelompok ditempatkan dalam
meja turnamen. Setiap meja turnamen ditempati lima sampai enam
orang peserta. Diusahakan dalam satu meja turnamen setiap peserta
homogen dan tidak ada yang berasal dari kelompok yang sama. Tujuan
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dari turnamen ini adalah untuk mengetahui apakah setiap anggota
kelompok telah menguasai materi. Pertanyaan yang diberikan
berhubungan dengan materi yang telah didiskusikan dalam kelompok.
5) Penghargaan kelompok
Pada tahap ini penghargaan (rewards) diberikan kepada kelompok
yang memiliki poin tertinggi.
6) Guru memberikan postes pada akhir pembelajaran dengan materi
struktur dan fungsi jaringan akar.
Selama proses pembelajaran berlangsung, obsever yaitu mitra
peneliti bertugas melakukan pengamatan kepada siswa terhadap aspek
afektif. Lembar observasi terdiri dari lembar observasi kelompok diskusi
dan kelompok turnamen. Observer melakukan pengamatan terhadap
aktivitas siswa yang menunjang motivasi belajar selama mengikuti proses
pembelajaran.
c. Refleksi (Reflecting)
Kegiatan refleksi dalam Penelitian Tindakan Kelas dilakukan untuk
mengemukakan kembali atau mengkaji seluruh tindakan yang sudah
dilakukan, berdasarkan data yang telah yang terkumpul, kemudian dilakukan
evaluasi guna menyempurnakan tindakan selanjutnya. Refleksi dalam
Penelitian Tindakan Kelas mencakup analisis, sintesis dan penilaian terhadap
hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan (Arikunto, 2008:80). Hasil
refleksi digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya
menghasilkan perbaikan (Taniredja dkk, 2010:41).
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Setelah proses pembelajaran dalam satu siklus berakhir, peneliti
merefleksikan hal-hal berikut :
- Mengidentifikasi ketercapaian target penelitian berdasarkan hasil tindakan
yang diperoleh.
- Menemukan kualitas proses dan hasil tindakan yang telah dilakukan yang
dapat digunakan sebagai bahan evalusi.

2. Siklus II
a. Perencanaan (Planning)
Merancang skenario pembelajaran yang baru berdasarkan hasil
refleksi siklus I.
b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) dan Pengamatan (Observation)
Pelaksanaan tindakan siklus II secara keseluruhan hampir sama
dengan pelaksanaan tindakan siklus I, yang membedakan adalah materi
pelajaran, jumlah anggota kelompok diskusi dan komposisi siswa yang
berbeda. Materi pelajaran siklus I tentang struktur dan fungsi jaringan akar,
sedangkan materi pada siklus II adalah struktur dan fungsi jaringan batang
dan daun. Jumlah kelompok diskusi pada siklus II menjadi 8 kelompok. Satu
kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Jumlah siswa dalam kelompok pada siklus II
lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa dalam kelompok pada siklus
I. Dengan jumlah siswa dalam kelompok lebih sedikit pada siklus II,
diharapkan proses diskusi lebih efektif dibandingkan siklus I. Komposisi
siswa pada siklus II juga berbeda dengan siklus I, diharapkan dengan anggota

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

kelompok yang berbeda dari siklus I, siswa dapat bekerjasama dengan baik
dalam proses didskusi kelompok.
Selama

proses

pembelajaran

berlangsung,

obsever

bertugas

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran. Observer melakukan
pengamatan mengenai aktivitas siswa dalam diskusi kelompok dan kelompok
turnamen.
c. Refleksi (Reflecting)
Setelah proses pembelajaran dalam satu siklus berakhir, maka peneliti
merefleksikan hal-hal berikut :
- Mengidentifikasi ketercapaian target penelitian berdasarkan hasil tindakan
yang diperoleh.
- Menemukan kualitas proses dan hasil tindakan yang telah dilakukan yang
dapat digunakan sebagai bahan evalusi.

D. Evaluasi
Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi untuk keseluruhan siklus
pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournaments (TGT). Evaluasi ini akan melihat dari proses serta hasil disetiap
siklus, apakah metode yang diterapkan sudah mampu membawa siswa pada tujuan
yang ditetapkan. Tahap ini merupakan proses mengumpulkan, mengolah dan
menyajikan informasi yang diperoleh selama melakukan proses pembelajaran
kooperatif tipe TGT.
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E. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah
variabel bebas yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournaments (TGT), sedangkan variabel terikat yaitu motivasi dan hasil belajar
siswa yang dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Penjabaran Variabel Penelitian
Variabel
Motivasi

Aspek
Afektif

Target/Indikator
≥ 75% siswa memiliki sikap saling menghargai,
bekerja sama, jujur dan bersikap lapang dada dan
termasuk dalam kategori memiliki motivasi tinggi

Hasil
Belajar

Kognitif

Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan, ditunjukkan dengan nilai akhir ≥ 70 dan
80% siswa memperoleh nilai pada kisaran tersebut.

F. Validitas Penelitian
Instrumen penelitian sebelum digunakan harus diuji terlebih dahulu.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan instrumen yang valid, sehingga data yang
dihasilkan dari penelitian tersebut akurat. Instrumen yang valid adalah instrumen
yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,
2010:173).
Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan validitas isi
(Content Validity). Pengujian validitas isi mengenai instrumen dalam bentuk tes,
dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi
pelajaran yang telah diajarkan. Pengujian validitas isi dapat dibantu dengan
menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi tersebut terdapat variabel yang
diteliti, indikator sebagai tolok ukur dan nomor butir pernyataan maupun
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pertanyaan penjabaran dari indikator. Untuk menguji validitas instrumen lebih
lanjut, digunakan pendapat dari para ahli/Judgment Experts (Sugiyono, 2010:182183). Instrumen penelitian ini telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing
dan guru mata pelajaran di sekolah.

G. Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam,
yaitu perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. Perangkat
pembelajaran digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Sedangkan
instrumen pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data penelitian.
1. Perangkat

pembelajaran

yang

digunakan

untuk

menunjang

proses

pembelajaran, adalah sebagai berikut :
a. Silabus pada K.D 2.1 (lampiran 1)
b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (lampiran 2)
c. Lembar kerja siswa (LKS) (lampiran 3)
2. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data
penelitian, adalah sebagai berikut :
a. Soal turnamen (lampiran 4)
b. Kisi-kisi soal tes tertulis (lampiran 5)
c. Soal Pretes dan Postes (lampiran 6)
d. Lembar observasi (lampiran 7)
e. Lembar kuisioner (lampiran 8)
f. Panduan pertanyaan wawancara siswa (lampiran 9)
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H. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
1. Tes
Tes tertulis dilaksanakan pada awal (pretes) dan akhir (postes) proses
pembelajaran. Pretes dilaksanakan hanya pada saat awal pembelajaran siklus I
saja, sedangkan postes dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran siklus I dan
siklus II. Bentuk soal pretes berupa pilihan ganda yang berjumlah 20 soal.
sedangkan postes I dan postes II berupa pilihan ganda dan Esai yang berjumlah
20 soal.
2. Observasi
Salah satu kegiatan yang penting dalam proses pembelajaran adalah
observasi atau pengamatan. Observasi dilakukan melalui kerjasama dengan
siswa maupun guru (Trianto, 2009:268).
Observasi dilakukan dengan cara mengamati subyek yang diteliti secara
langsung. Selama observasi, observer mencatat berbagai hal yang perlu
diperhatikan berkaitan dengan aspek yang diamati. Observasi dilaksanakan
selama proses pembelajaran berlangsung.
Lembar observasi menggunakan model rating scale. Dengan rating
scale data mentah yang berupa angka kemudian ditafsirkan dalam bentuk
kualitatif. Dalam model rating scale, observer memberikan penilaian dengan
memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan (Sugiyono, 2010:141).
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3. Kuisioner
Setelah semua siklus pembelajaran selesai akan dibagikan lembar
kuisioner atau angket kepada siswa, untuk mengetahui penilaian afektif siswa
tentang motivasi.
Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner model skala Likert yaitu
selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Siswa menjawab kuisioner
dalam bentuk checklist (). Kuisioner model skala Likert digunakan dalam
penelitian ini untuk mengukur aspek afeksi siswa yang meliupti sikap,
pendapat atau perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran (Sugiyono,
2010:134-135).

4. Wawancara
Wawancara digunakan untuk menilai semua proses pembelajaran yang
sudah terjadi (Sudjana, 1992:68). Wawancara dilakukan untuk mengevaluasi
proses pembelajaran. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa
siswa yang dipilih secara acak. Wawancara dilaksanakan setelah semua siklus
berakhir.
Adapun penggunaan instrumen berkaitan dengan prosedur, aspek, alat,
pelaku, sumber informasi, pelaksanaan dan cara analisis data dalam penelitian
diuraikan pada tabel berikut ini.
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I. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis untuk
menguji hipotesis deskriptif. Analisis data mengenai penerapan pembelajaran
kooperatif tipe Team Games Tournaments (TGT) terhadap motivasi siswa
dilakukan dengan menganalisis kuisioner. Sedangkan analisis data mengenai
penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournaments (TGT)
terhadap hasil belajar siswa dilakukan dengan membandingkan ketercapaian skor
sebelum dilakukan perlakuan (kondisi awal) dan sesudah dilakukan perlakuan
(kondisi akhir siklus).
Peningkatan aspek afektif yaitu motivasi belajar siswa dapat diketahui
dengan berpedoman pada lembar kuisioner, lembar observasi dan wawancara.
Hasil observasi dan wawancara merupakan data pendukung lembar kuisioner yang
akan digunakan untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa. Sedangkan untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada aspek kognitif berpedoman pada
hasil tes tertulis pada akhir siklus.
Adapun analisis yang diperoleh dari hasil penelitian Peningkatan motivasi
dan hasil belajar siswa dianalisis dengan alat dan cara sebagai berikut :
1. Analisis Kuantitatif
a. Analisis Data Tes
Nilai yang dihasilkan dari pretes dan postes dianalisis untuk
mengetahui rata-rata atau mean dari tiap nilai tersebut. Dari nilai rata-rata
tersebut, akan dianalisis untuk menghasilkan nilai akhir.
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Pengukuran hasil belajar siswa pada ranah kognitif menggunakan tes
tulis dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Adapun teknik penskoran adalah :
Skor =

Keterangan :
B : Banyaknya jumlah nilai butir soal yang dijawab benar
N : Jumlah total nilai soal
- Perhitungan ketuntasan secara klasikal
Ketuntasan klasikal =
- Perhitungan nilai rata-rata kelas
Rata-rata kelas =
b. Analisis Data Observasi
Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa selama
pembelajaran yang mendukung motivasi siswa. Peningkatan ini diketahui
dengan membandingkan hasil observasi siklus I dengan siklus II.
Lembar observasi akan diisi berdasarkan rating scale yaitu dari 1
sampai dengan 4. Terdapat dua jenis lembar observasi yaitu observasi siswa
dan observasi kelompok turnamen. Analisis observasi siswa, terlebih dahulu
dilakukan dengan membuat tabel berikut ini :
Tabel 3.2 Cara Analisis Observasi Kelompok Diskusi
Aspek yang Diamati
Kode
Kelompok

Siswa
memperhatikan
penjelasan

Siswa
semangat
dalam

Siswa
antusias
mengerjakan

Siswa saling
menghargai
dan bekerja
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guru

diskusi

LKS

sama dalam
mengerjakan
LKS

K-01
K-02
Jumlah (∑)
Prosentase (%)

Tabel 3.3 Cara Analisis Observasi Kelompok Turnamen
Aspek yang Diamati
Kode Kelompok
Turnamen

Siswa tertarik
mengikuti games
tournament

Siswa mengikuti
games
tournament
dengan jujur

Siswa yang kalah
dalam games
tournament
menerima dengan
lapang dada

K-01
K-02
Jumlah (∑)
Prosentase (%)

Data yang dihasilkan dari lembar observasi akan dihitung berdasarkan
skala yang telah ditentukan. Nurmasitah (2010:67) memberikan cara
mengolah lembar observasi dengan model skala jawaban menjadi bentuk
prosentase sebagai berikut :
(%) =

x 100%

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Bawuk T (2009:111) parameter
prosentase sikap dan perilaku siswa dijabarkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 3.4 Kriteria Hasil Prosentase Skor Observasi Siswa
Kualifikasi Skor yang diperoleh
81% - 100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0 – 20%

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah
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c. Analisis Data Kuisioner
Lembar kuisioner akan diisi berdasarkan Skala Likert dengan 4
(empat) alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju
(TS), dan sangat tidak setuju (STS). Data yang dihasilkan dengan cara
menberi skor pada kolom yang sudah disediakan. Sangat setuju (SS) memiliki
skor 4, setuju (S) memiliki skor 3, tidak setuju (TS) memiliki skor 2, dan
sangat tidak setuju (STS) memiliki skor 1.
Terdapat dua jenis pernyataan dalam angket yaitu pernyataan positif
dan pernyataan negatif.
Tabel 3.5 Penskoran Tiap Butir Kuisioner Motivasi Siswa
Pernyataan
Jawaban
Skor

Pernyataan Positif
S
TS
STS
3
2
1

SS
4

SS
1

Pernyataan Negatif
S
TS
STS
2
3
4

Tabel 3.6 Pedoman Penskoran Kuisioner Motivasi Siswa
Pernyataan

Nomor
Butir
Positif
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
Negatif
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14
Jumlah

Banyak
Pernyataan
7

Skor
Minimal
7

Skor
Maksimal
28

7

7

28

14

14

56

Analisis kuisioner siswa, terlebih dahulu dilakukan dengan membuat
tabel berikut ini :
Tabel 3.7 Cara Analisis Kuisioner
Kode
Siswa

Pernyataan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14
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S-01
S-02
Jumlah
(∑)
Prosentase
(%)
Data yang dihasilkan dari lembar kuisioner akan dihitung berdasarkan
skala yang ditentukan. Seperti halnya analisis yang dilakukan pada lembar
observasi, Nurmasitah (2010:67) memberikan cara mengolah kuisioner
dengan model skala jawaban menjadi bentuk prosentase sebagai berikut :
(%) =

x 100%

Dalam penelitian ini :
(%) =

x 100%

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Bawuk T (2009:111) parameter
prosentase sikap dan perilaku siswa dijabarkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 3.8 Kriteria Hasil Prosentase Skor Kuisioner Motivasi Siswa
Kualifikasi Skor yang diperoleh
81% - 100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0 – 20%

2. Analisis Kualitatif
a. Analisis Data Tes

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah
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Hasil jawaban siswa dari tes yang diintepretasikan dalam bentuk
angka kuantitatif selanjutnya akan dideskripsikan secara kualitatif.
b. Analisis Data Observasi
Hasil data observasi yang diintepretasikan dalam bentuk angka
kuantitatif selanjutnya akan dideskripsikan secara kualitatif.
c. Anaisis Data Kuisioner
Hasil data kuisioner yang diintepretasikan dalam bentuk angka
kuantitatif selanjutnya akan dideskripsikan secara kualitatif.
d. Analisis Data Wawancara
Peneliti mencatat pokok-pokok isi jawaban responden (siswa) pada
wawancara terbuka. Jawaban responden dicatat sesuai dengan hasil
wawancara yang dilakukan. Hasil jawaban tersebut tidak dapat langsung
ditafsirkan, tetapi perlu dianalisis terlebih dahulu (Sudjana, 1992:69).
Sesuai dengan pendapat Sudjana tersebut, jawaban dari respoden yang
dihasilkan dari wawancara akan ditranskrip. Kemudian dari hasil transkrip
akan direduksi untuk mendapatkan pokok-pokok jawaban yang diinginkan.
Tabel 3.9 Penjabaran Penggunaan Instrumen
N
o
1

Prosedur

Aspek

Alat

Pelaku

Pelaksanaan

Siswa

Sumber
Informasi
Siswa

Menganalisa
Motivasi
Siswa

Afektif

Lembar
Kuisioner

Lembar
Observasi

Observer

Siswa

Selama
proses
pembelajaran

Wawancara

Guru
Pelaksana

Siswa

Setelah
semua siklus

Setelah
semua siklus
berakhir

Cara
Analisis
Analisa
Kuantitatif
dan
Kualitatif
Analisa
Kuantitatif
dan
Kualitatif
Analisa
Kualitatif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

2

Menganalisis
Hasil Belajar
Siswa

Kognitif

Tes
(Pretes dan
Postes

Tindakan
Guru
Pelaksana
Tindakan

Siswa

berakhir
Pretes : Awal
pembelajaran
siklus I
Postes :
Akhir
pembelajaran
tiap siklus

Analisa
Kuantitatif
dan
Kualitatif
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini telah dilaksanakan untuk meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIIIB SMP Pangudi Luhur Moyudan
dengan hasil sebagai berikut :
1. Deskripsi Kondisi Obyektif Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIB
Tahun Ajaran 2010-2011
Pada tahap perencanaan peneliti melakukan identifikasi pada kompetensi
dasar yang bermasalah. Dari hasil identifikasi masalah diketahui bahwa siswa
kelas VIIIB SMP Pangudi Luhur Moyudan tahun ajaran 2010-2011 mengalami
kesulitan mengenai penguasaan kompetensi dasar 2.1 yaitu mengidentifikasi
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kompetensi dasar tersebut terdapat materi
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan.
Hasil rata-rata siswa pada kompetensi dasar tersebut sebesar 66,66 dan
ketuntasan klasikal hanya tercapai 48,71% atau 13 dari 27 siswa yang tuntas
belajar pada materi tersebut. Salah satu penyebabnya adalah motivasi siswa masih
rendah selama mengikuti pembelajaran. Siswa belum memberikan respon yang
positif pada saat mengikuti pembelajaran dikelas.
Berikut ini adalah data nilai kemampuan siswa kelas VIIIB SMP Pangudi
Luhur Moyudan tahun ajaran 2010-2011 pada kompetensi dasar tersebut.

40
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Tabel 4.1 Kemampuan Siswa Dalam Mengidentifikasi Struktur dan Fungsi
Jaringan Tumbuhan Pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan tahun
ajaran 2010-2011
No
Jenis Data yang Diamati
Hasil yang Diperoleh
1
Nilai tertinggi
100
2
Nilai terendah
20
3
Jumlah siswa yang tuntas belajar (≥ 70)
13 siswa
4
jumlah siswa yang belum tuntas belajar (< 70)
14 siswa
5
Rata-rata Nilai
66,66
6
Ketuntasan Klasikal
48,15%
Data nilai siswa tahun ajaran 2010-2011 selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 10.
Setelah mengetahui kondisi pembelajaran yang terjadi, maka peneliti
menentukan metode pembelajaran yang tepat, menyusun instrumen pembelajaran
dan pengumpulan data yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa.

2. Pelaksanaan Siklus I
a. Perencanaan
Sebelum pelaksanaan tindakan, terlebih dahulu peneliti melalukan
perencanaan. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan adalah
melakukan observasi awal pada proses pembelajaran siswa kelas VIIIB di
SMP Pangudi Luhur Moyudan, dengan teknik pengamatan dan wawancara.
Mengidentifikasi masalah dan menentukan alternatif pemecahan masalah.
Menentukan materi pembelajaran pada kompetensi dasar yang bermasalah.
Menyusun perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Materi Pelajaran, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Soal
Tes yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Merancang dan menyiapkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

segala alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Menyusun dan
mengembangkan format evaluasi.

b. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan
Pembelajaran siklus pertama dilaksanakan dalam satu kali pertemuan
(2 JP) pada hari kamis, tanggal 10 Mei 2012 pada saat jam pelajaran ketujuh
sampai jam pelajaran kedelapan yaitu pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul
12.50 WIB. Pembelajaran dilaksanakan di aula SMP Pangudi Luhur
Moyudan. Siswa yang hadir pada pembelajaran siklus pertama sebanyak 38
orang.
Materi siklus I adalah struktur dan fungsi jaringan akar. Tujuan dari
pembelajaran ini adalah siswa dapat mengamati struktur morfologi akar
secara langsung, siswa mampu menjelaskan struktur anatomi, fungsi dan
modifikasi akar. Metode yang digunakan dalam pembelajaran siklus I adalah
Team Games Tournaments (TGT).
Pada kegiatan pendahuluan siklus I diawali dengan peneliti
memperkenalkan

diri

dan

mengabsen

siswa.

Selanjutnya

peneliti

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sebelum melakukan
proses pembelajaran lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu melaksanakan pretes
pada materi struktur dan fungsi jaringan akar, batang, dan daun. Tujuan
dilaksanakan pretes adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa
terhadap materi. Pretes dilaksanakan selama 10 menit.
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Setelah pretes dilaksanakan peneliti sekaligus bertindak sebagai guru
melanjutkan proses pembelajaran dengan memberikan apersepsi yaitu peneliti
menunjukkan sebuah sampel tumbuhan, kemudian siswa diminta untuk
menyebutkan struktur penyusun tubuh tumbuhan. Menanggapi pertanyaan
tersebut, siswa memberikan respon yang positif yaitu dengan menjawab
pertanyaan. Tujuan peneliti memberikan apersepsi adalah untuk memotivasi
siswa, sehingga siswa memberikan respon yang positif terhadap proses
pembelajaran.
Kegiatan inti dilaksanakan dengan peneliti mengorganisasikan siswa
dalam 7 kelompok diskusi. Satu kelompok diskusi terdiri dari 5-6 siswa yang
mempunyai kemampuan akademik, jenis kelamin dan suku/ras yang berbeda.
Nama kelompok diskusi pada siklus I adalah akar, batang, daun, bunga, buah,
biji, dan floem. Peneliti menyebutkan nama kelompok beserta anggotaanggotanya. Kemudian peneliti mempersilahkan masing-masing siswa masuk
kedalam kelompok diskusi. Selanjutnya peneliti menjelaskan materi
mengenai struktur dan fungsi jaringan akar secara garis besar.

Gambar 4.1 Penyajian Materi Siklus I
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Peneliti kemudian membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam
setiap kelompok. Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan LKS dengan
materi yang sama, sebagai bekal masing-masing anggota kelompok untuk
bertanding dalam turnamen. Setelah diskusi selesai, peneliti menanyakan
tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. Ada beberapa siswa yang
menanyakan tentang materi yang belum dipahami. Kemudian peneliti
melemparkan pertanyaan yang belum dipahami siswa kepada siswa yang lain.
Siswa yang lain menanggapi dengan respon positif menjawab pertanyaan
yangb belum dipahami oleh temannya.

Gambar 4.2 Diskusi Kelompok Siklus I
Setelah diskusi kelompok telah selesai kemudian masuk keturnamen.
Sebelum turnamen dimulai peneliti membacakan aturan main dan tata tertib
permainan dalam turnamen. Permainan ini dibagi kedalam enam meja
turnamen. Setiap kelompok mewakilkan salah satu anggota untuk maju ke
meja turnamen berdasarkan kemampuan akademiknya. Peneliti menyebutkan
nama-nama berdasarkan meja turnamen. Satu meja turnamen terdiri dari 4-7
siswa.
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Permainan mempunyai satu set alat yaitu reader 1, reader 2, dan
penantang, penantang disesuaikan dengan jumlah anggota dalam meja
turnamen. Permainan dimulai dari reader 1 mengambil kartu soal, kemudian
bertugas membaca soal dan menjawabnya. Seandainya reader 1 tidak bisa
menjawab pertanyaan, maka tugas penantang untuk menjawab pertanyaan,
jika penantang tidak bisa menjawab dapat dilemparkan kepada penantang
yang sampai habis. Reader 2 bertugas membacakan jawaban yang benar dan
memberi skor. Permainan akan digeser searah jarum jam. Setelah waktu yang
ditentukan habis, permainan dihentikan. Skor yang sudah diisi kemudian
dikumpulkan kepada peneliti untuk dirata-rata dengan kelompok diskusi.
Peneliti dibantu observer dalam melakukan penjumlahan skor untuk
menentukan pemenang turnamen dalam siklus I.

Gambar 4.3 Pelaksanaan Games Tournaments Siklus I
Setelah permainan selesai dan penskoran telah dilakukan, peneliti
memanggil salah satu kelompok yang mendapat skor tertinggi untuk maju
kedepan dan diberi penghargaan. Penghargaan siklus I diberikan kepada
kelompok akar yang mendapat skor tertinggi. Salah satu perwakilan
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kelompok akar maju kedepan untuk menerima penghargaan yang sudah
dipersiapkan oleh peneliti. Siswa yang lain memberikan tepuk tangan.

Gambar 4.4 Penghargaan Kelompok Akar Siklus I
Kegiatan penutup dilakukan dengan siswa memberikan refleksi
tentang pengalaman proses pembelajaran hari itu. Setelah melakukan kegiatan
refleksi, selanjutnya dilaksanakan postes untuk mengetahui indikator
ketercapaian yang telah ditentukan. Postes dilaksanakan selama 10 menit.
Observasi siklus I dilaksanakan selama proses pelaksanaan tindakan
berlangsung. Kegiatan observasi digunakan untuk mengetahui kegiatan yang
dilakukan siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Kemampuan siswa
berinteraksi dalam diskusi kelompok maupun kegiatan turnamen dinilai
melalui lembar observasi oleh obsever. Obsever disini merupakan rekan
sejawat peneliti sebanyak 2 orang.

c. Refleksi
Refleksi dilaksanakan setelah pelaksanaan tindakan siklus I berakhir.
Proses pembelajaran koopertif tipe TGT sudah berjalan sesuai prosedur yang
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direncanakan. Akan tetapi kualitas proses pembelajaran belum terlaksana
dengan baik. Pada saat proses pembelajaran, siswa masih ada yang belum
memberikan respon positif misalnya ada beberapa siswa yang ramai atau
berbicara dengan teman disebelahnya pada saat peneliti menjelaskan didepan
kelas, pada saat akan diadakan turnamen siswa masih ada yang bingung
dengan peraturan permainan. Peneliti harus menjelaskan kembali peraturan
permainan kepada siswa yang masih bingung. Hal tersebut dikarenakan
jumlah siswa yang banyak yaitu satu kelas berjumlah 38 orang, membuat
peneliti kewalahan. Hal tersebut dapat diatasi dengan baik oleh peneliti
dibantu dengan adanya observer. Observer membantu peneliti dalam hal
menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam diskusi kelompok maupun
games tournaments, sehingga peneliti lebih mudah mengatur siswa saat
proses pembelajaran berlangsung.
Pada saat kegiatan penutup ada satu kegiatan yang belum terlaksana
yaitu ketika peneliti mengajak siswa untuk merangkum pokok-pokok
pembelajaran belum terlaksana dikarenakan waktu yang terbatas. Upaya yang
dilakukan di siklus II adalah guru pelaksana melakukan pengaturan waktu
dan manajemen kelas secara efektif dan efisien agar semua kegiatan dapat
terlaksana dengan baik.
Pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I ini belum memenuhi
target indikator yang diharapkan. Hasil belajar siswa masih rendah. Siswa
yang tuntas belajar sebanyak 26 orang atau sebesar 68,42%, jumlah tersebut
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belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 80% nilai siswa mencapai
nilai ≥ 70.

3. Pelaksanaan Siklus II
a. Perencanaan
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, perencanaan yang disusun
untuk memperbaiki siklus I adalah mengubah jumlah anggota kelompok dan
nama anggota kelompok diacak kembali berdasarkan kemampuan akademik,
jenis kelamin dan ras/suku. Untuk siklus II jumlah kelompok diskusi
bertambah menjadi delapan kelompok, dengan nama kelompok terakhir
xylem. Dalam siklus II ini jumlah anggota tiap kelompok terdiri dari empat
sampai lima siswa. Perbedaan kelompok antara siklus I dengan siklus II
adalah jumlah anggota tiap kelompok dan anggota kelompok itu sendiri.

b. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan
Pembelajaran siklus II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan (2 JP)
pada hari sabtu, tanggal 12 Mei 2012 pada saat jam pelajaran ketujuh sampai
jam kedelapan yaitu pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.50 WIB.
Pembelajaran dilaksanakan di aula SMP Pangudi Luhur Moyudan. Siswa
yang hadir pada pembelajaran siklus II sebanyak 38 orang.
Materi siklus II adalah struktur dan fungsi jaringan batang dan daun.
Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengamati struktur
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morfologi batang dan daun, siswa mampu menjelaskan struktur anatomi,
fungsi dan modifikasi batang dan daun.
Metode yang digunakan dalam pembelajaran siklus II adalah Team
Games Tournaments (TGT). Yang membedakan dengan pembelajaran siklus
II adalah jumlah siswa dalam kelompok diskusi, anggota kelompok diskusi,
dan materi pelajaran.
Kegiatan pendahuluan siklus II diawali dengan peneliti mengabsen
siswa. Setelah mengabsen siswa, peneliti memberikan apersepsi mengenai
materi yang akan dibahas yaitu tentang batang dan daun. Kemudian peneliti
menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menyampaikan kegiatan yang akan
dilakukan selama pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilaksanakan selama
10 menit.
Kegiatan inti dilaksanakan dengan mengorganisasikan siswa dalam 8
kelompok diskusi. Satu kelompok diskusi terdiri dari 4-5 siswa yang
mempunyai kemampuan akademik, jenis kelamin dan suku/ras yang berbeda.
Nama kelompok diskusi pada siklus pertama adalah akar, batang, daun,
bunga, buah, biji, floem, dan xylem. Peneliti menyebutkan nama kelompok
beserta anggota-anggotanya. Kemudian peneliti mempersilahkan masingmasing siswa masuk kedalam kelompok diskusi. Selanjutnya peneliti
menjelaskan mengenai materi struktur dan fungsi jaringan akar secara garis
besar.
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Gambar 4.5 Penyajian Materi Siklus II
Peneliti kemudian membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam
setiap kelompok. Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan LKS dengan
materi yang sama, sebagai bekal masing-masing anggota kelompok untuk
bertanding dalam turnamen. Setelah diskusi selesai, peneliti menanyakan
tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. Ada beberapa siswa yang
menanyakan tentang materi yang belum dipahami. Kemudian peneliti
melemparkan pertanyaan yang belum dipahami siswa kepada siswa yang lain.
Siswa yang lain menanggapi dengan respon positif menjawab pertanyaan
yang belum dipahami oleh temannya.

Gambar 4.6 Diskusi Kelompok Siklus II
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Setelah diskusi kelompok telah selesai kemudian masuk keturnamen.
Sebelum turnamen dimulai peneliti membacakan kembali aturan main dan
tata tertib permainan dalam turnamen. Permainan ini dibagi kedalam enam
meja turnamen. Setiap kelompok mewakilkan salah satu anggota untuk maju
ke

meja

turnamen

berdasarkan

kemampuan

akademiknya.

Peneliti

menyebutkan nama-nama berdasarkan meja turnamen. Satu meja turnamen
terdiri dari 6-8 siswa.
Permainan mempunyai satu set alat yaitu reader 1, reader 2, dan
penantang, penantang disesuaikan dengan jumlah anggota dalam meja
turnamen. Permainan dimulai dari reader 1 mengambil kartu soal, kemudian
bertugas membaca soal dan menjawabnya. Seandainya reader 1 tidak bisa
menjawab pertanyaan, maka tugas penantang untuk menjawab pertanyaan,
jika penantang tidak bisa menjawab dapat dilemparkan kepada penantang
yang sampai habis. Reader 2 bertugas membacakan jawaban yang benar dan
memberi skor. Permainan akan digeser searah jarum jam. Setelah waktu yang
ditentukan habis, permainan berhenti. Skor yang sudah diisi kemudian
dikumpulkan kepada peneliti untuk dirata-rata dengan kelompok diskusi.
Peneliti dibantu observer dalam melakukan penjumlahan skor untuk
menentukan pemenang turnamen dalam siklus II.
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Gambar 4.7 Pelaksanaan Games Tournaments Siklus II
Setelah permainan selesai dan penskoran telah dilakukan, peneliti
memanggil salah satu kelompok yang mendapat skor tertinggi untuk maju
kedepan dan diberi penghargaan. Penghargaan siklus II diberikan kepada
kelompok bunga yang mendapat skor tertinggi. Salah satu perwakilan
kelompok bunga maju kedepan untuk menerima penghargaan yang sudah
dipersiapkan oleh peneliti. Siswa yang lain memberikan tepuk tangan.

Gambar 4.8 Penghargaan Kelompok Bunga Siklus II
Kegiatan penutup dilakukan dengan siswa membuat kesimpulan dan
memberikan refleksi tentang pengalaman proses pembelajaran hari itu. Pada
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akhir pembelajaran, dilaksanakan postes untuk mengetahui indikator
ketercapaian yang telah ditentukan. Postes dilaksanakan selama 10 menit.
Observasi siklus II juga dilaksanakan selama proses pelaksanaan
tindakan berlangsung. Kegiatan observasi siklus II juga mengamati
kemampuan siswa berinteraksi dalam diskusi kelompok maupun kegiatan
turnamen tetapi dalam kelompok yang berbeda.
c. Refleksi
Proses

pembelajaran

siklus

II

sudah

berjalan

dengan

baik

dibandingkan dengan pembelajaran siklus I. Proses pembelajaran koopertif
tipe TGT sudah berjalan sesuai prosedur yang direncanakan.peneliti dalam
mengelola waktu dan manajemen kelas dengan baik, sehingga semua
kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
Pembelajaran siklus II ini sudah mencapai target indikator yang
diharapkan. Hasil belajar siswa meningkat dibandingkan dengan siklus I.
Siswa yang tuntas belajar sebanyak 32 orang atau sebesar 84,21%, jumlah
tersebut sudah memenuhi target yang diharapkan yaitu 80% nilai siswa
mencapai nilai ≥ 70. Oleh sebab itu, penelitian dihentikan pada siklus II.

4. Hasil Analisis Motivasi Aspek Afektif
Dalam penelitian ini, motivasi siswa pada aspek afektif ditunjukkan
dengan kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan diskusi dan turnamen
memiliki sikap bekerja sama, saling menghargai, jujur dan bersikap lapang dada.
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Penilaian aspek afektif diperoleh dari hasil kuisioner siswa yang didukung dengan
data hasil observasi dan wawancara dengan siswa.
Hasil observasi terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu observasi kelompok
diskusi dan kelompok turnamen tiap siklusnya. Data hasil perbandingan observasi
diskusi kelompok siklus I dengan siklus II selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 4.2 Perbandingan Hasil Observasi Kelompok Diskusi Siklus I dengan
Siklus II

No
a.

Aspek yang Diamati

Siklus I
Rata-rata Prosentase
Hasil
Hasil
51
91,07%

Siklus II
Rata-rata Prosentase
Hasil
Hasil
61
95,31%

Siswa memperhatikan
penjelasan guru
b. Siswa semangat dalam
50
89,29%
61
95,31%
diskusi
c. Siswa antusias
52
92,86%
62
96,87%
mengerjakan LKS
Siswa saling
d. menghargai dan bekerja
47
83,93%
55
85,94%
sama dalam
mengerjakan LKS
Hasil analisis observasi diskusi kelompok siklus I dan siklus II selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 11.

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa
dalam diskusi kelompok yang mendukung motivasi siswa pada saat mengikuti
proses pembelajaran. Aspek yang diamati dalam lembar observasi antara lain
siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa semangat dalam diskusi, siswa
antusias mengerjakan LKS dan siswa saling bekerja sama dalam mengerjakan
LKS.
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Hasil prosentase ketika siswa memperhatikan penjelasan guru pada siklus I
sebesar 91,07% mengalami kenaikan sebesar 95,31% pada siklus II. Hasil
prosentase ketika siswa bersemangat dalam diskusi pada siklus I sebesar 89,29%
mengalami kenaikan sebesar 95,31% pada siklus II. Hasil prosentase ketika siswa
antusias mengerjakan LKS pada siklus I sebesar 92,86% mengalami kenaikan
sebesar 96,87% pada siklus II. Hasil prosentase ketika siswa saling menghargai
dan bekerja sama dalam mengerjakan LKS pada siklus I sebesar 83,93%
mengalami kenaikan sebesar 85,94% pada siklus II.
Data perbandingan hasil observasi kelompok turnamen selama proses
pembelajaran siklus I dengan siklus II dapat diamati pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Observasi Kelompok Turnamen Siklus I
dengan Siklus II

No
a.

Aspek yang Diamati

Siklus I
Rata-rata Prosenta
Hasil
se Hasil
46
95,83%

Siklus II
Rata-rata Prosenta
Hasil
se Hasil
39
97,5%

Siswa tertarik mengikuti
games tournament
b. Siswa mengikuti games
40
83,33%
39
97,5%
tournament dengan jujur
Siswa yang kalah dalam
c. games tournament
43
89,58%
39
97,5%
menerima dengan lapang
dada
Hasil analisis observasi kelompok turnamen siklus I dan siklus II selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 12.

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa
dalam bermain turnamen yang mendukung motivasi siswa pada saat mengikuti
proses pembelajaran. Aspek yang diamati dalam lembar observasi antara lain
siswa tertarik mengikuti games tournament, siswa mengikuti games tournament
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dengan jujur dan siswa yang kalah dalam games tournament menerima dengan
lapang dada.
Hasil prosentase ketika siswa tertarik mengikuti games tournament pada
siklus I sebesar 95,83% mengalami peningkatan sebesar 97,5% pada siklus II.
Hasil prosentase ketika siswa mengikuti games tournament dengan jujur pada
siklus I sebesar 83,33% mengalami peningkatan sebesar 97,5% pada siklus II.
Hasil prosentase ketika siswa kalah dalam games tournament menerima dengan
lapang dada pada sikuls I sebesar 89,58% mengalami peningkatan sebesar 97,5%
pada siklus II.
Sikap dan perilaku siswa yang menunjukkan adanya motivasi dalam
penelitian ini dilihat dari ketertarikan siswa, kerjasama siswa, kejujuran siswa
serta sportifitas/sikap lapang dada siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya
aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam 14 aspek pernyataan positif dan negatif,
yang terbagi dalam 7 aspek pernyataan positif dimulai dari no 1 sampai no 7 pada
pernyataan kuisioner. Sedangkan 7 aspek pernyataan negative dimulai dari no 8
sampai no 14 pada pernyataan kuisioner. Aspek-aspek tersebut yang
menggambarkan adanya motivasi siswa selama mengikuti proses pembelajaran.
Lembar kuisioner dibagikan kepada siswa setelah 2 siklus penelitian
selesai. Data hasil kuisioner dapat diamati pada tabel berikut ini.
Tabel 4.4 Prosentase Hasil Kuisioner Siswa Setelah Mengikuti
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Pada Materi Struktur dan Fungsi
Jaringan Akar, Batang dan Daun
No
1

Pernyataan

Prosentase Kategori
Kemunculan
Senang dan tertarik mengikuti pembelajaran
Sangat
dengan metode Team Games Tournament
86,2%
Tinggi
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3

(TGT).
Memperhatikan ketika guru menjelaskan
didepan.
Mengerjakan tugas dengan sikap yang jujur.

4

Mengerjakan tugas dengan penuh semangat.

82,9%

5

Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung
jawab.
Senang mengikuti games turnamen.

78,3%

Bersaing secara sehat ketika mengikuti games
turnamen.
Pembelajaran dengan metode Team Games
Tournament (TGT) tidak menarik dan tidak
menyenangkan.
Ketika guru memberi penjelasan tidak
memperhatikan.
Bersikap curang ketika mengerjakan tugas.

88,2%

2

6
7
8

9
10

80,2%

Tinggi

82,2%

Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Tinggi

88,2%

82,9%
80,3%

Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Tinggi

81,6%

Sangat
Tinggi
11 Tidak bersemangat ketika mengerjakan tugas.
82,9%
Sangat
Tinggi
12 Tidak bertanggung jawab ketika mengerjakan
82,9%
Sangat
tugas.
Tinggi
13 Tidak senang mengikuti games turnamen.
86,8%
Sangat
Tinggi
14 Bermain curang ketika mengikuti games
88,2%
Sangat
turnamen.
Tinggi
Hasil analisis kuisioner mengenai motivasi siswa dapat dilihat pada lampiran 13.

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai hasil kuisioner, siswa menunjukkan
respon positif yang sangat tinggi terhadap proses pembelajaran. Pada pernyataan
positif, prosentase jawaban siswa mengarah ke jawaban setuju dan sangat setuju.
Sedangkan pada penyataan negatif, prosentase jawaban siswa mengarah ke
jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Wawancara dilaksanakan setelah semua siklus berakhir. Wawancara
melibatkan siswa kelas VIII B yang dipilih secara acak. Siswa yang dilibatkan
dalam wawancara sebanyak 5 orang. Wawancara dilaksanakan sebagai data

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

evaluasi proses pembelajaran dan digunakan untuk menguatkan data yang
menunjang aspek afektif. Berdasarkan hasil analisis wawancara terhadap siswa,
diperoleh hasil seperti pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Koopertif
Tipe TGT Pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Akar, Batang dan Daun
Aspek yang
Diamati
Kesenangan
siswa mengikuti
pembelajaran
kooperatif tipe
TGT
Hal-hal atau nilai
yang didapatkan
pada saat diskusi
kelompok

Siswa 1

Siswa 2

Siswa 3

Siswa 4

Siswa 5

Sangat
senang

Senang

Senang

Senang

Senang

Saling
bekerja sama
Tidak
memikirkan
diri sendiri

Bekerja
sama

Bekerja
dengan
kelompok

Bekerja sama
Bertukar
pikiran

Bekerja
sama

Nilai-nilai yang
didapatkan
Bersaing
Bekerja
Bersaing
Bersaing
Bersaing
setelah mengikuti secara sehat
sama
secara sehat
secara sehat
secara sehat
games turnamen
Metode
pembelajaran
Games
Games
Games
Games
Games
yang membuat
Ceramah
Ceramah
Ceramah
Penjelasan
Penjelasan
siswa termotivasi
guru
guru
Sikap ketika
Mengerjakan Mengerjakan Mengerjakan Mengerjakan Mengerjakan
mengerjakan tes
sendiri
sendiri
sendiri
sendiri
sendiri
Sikap ketika guru Termotivasi, Termotivasi, Termotivasi
Termotivasi, Termotivasi,
memberikan
karena bisa
supaya
biar maju
supaya
penghargaan
lebih giat
menunjang
terus untuk
menambah
Alasan
dan bisa
prestasi
mendapatkan
wawasan
mendapatkan
prestasi
untuk lebih
rangking
maju
Hasil transkrip wawancara siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14.

Berdasarkan tabel 4.5 mengenai hasil wawancara dengan siswa,
menunjukkan bahwa siswa memberikan respon yang positif terhadap proses
pembelajaran. Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran dengan metode yang
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baru yaitu metode TGT. Selama proses pembelajaran, siswa mendapatkan nilainilai yang berharga yaitu dapat bekerja sama dengan kelompok pada saat diskusi
dan bersaing secara sehat pada saat mengikuti games tournament. Selain itu siswa
juga mengerjakan sendiri ketika siswa dihadapkan pada ujian atau tes. Siswa juga
lebih senang jika metode pembelajaran di sekolah bervariasi misalnya saja dengan
metode ceramah atau penjelasan guru dan games. Siswa juga termotivasi ketika
guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai yang
baik/bagus.

5. Hasil Analisis Hasil Belajar Aspek Kognitif
Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa pada aspek kognitif ditunjukkan
dengan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan. Kompetensi dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) subindikator kognitif produk dan kognitif proses. Sub-indikator kognitif produk
meliputi yaitu menjelaskan struktur anatomi pada tumbuhan, menjelaskan fungsi
organ tumbuhan dan menjelaskan modifikasi pada organ tumbuhan. Sedangkan
sub-indikator kognitif proses yaitu mengamati struktur morfologi tumbuhan (lihat
silabus pada lampiran 1).
Dari pretes yang digunakan sebagai data kemampuan awal pengetahuan
siswa terhadap materi. Data nilai pretes siswa dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Nilai Pretes Siswa Kelas VIII B Mengenai Materi
Struktur dan Fungsi Jaringan Akar, Batang dan Daun
No
Jenis Data yang Diamati
Hasil yang Diperoleh
1 Nilai tertinggi
90
2 Nilai terendah
40
3 Jumlah siswa yang tuntas belajar (≥ 70)
21 siswa
4 jumlah siswa yang belum tuntas belajar (< 70)
17 siswa
5 Rata-rata nilai
67,89
6 Ketuntasan klasikal
55,26%
Hasil analisis nilai pretes selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui hasil rata-rata nilai pretes siswa
sebesar 67,89 dengan ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 55,26%.
Sedangkan 44,74% siswa belum tuntas belajar. Dari hasil tersebut diketahui
bahwa nilai kemampuan awal siswa masih rendah. Jika kemampuan
mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan masih rendah, maka hasil
belajar siswa juga rendah.
Data nilai postes siklus I dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.7 Hasil Nilai Postes Siswa Kelas VIII B Siklus I Tentang Materi Struktur
dan Fungsi Jaringan Akar
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Data yang Diamati
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Jumlah siswa yang tuntas belajar (≥ 70)
jumlah siswa yang belum tuntas belajar (< 70)
Rata-rata nilai
Ketuntasan klasikal

Hasil yang Diperoleh
90
45
26 siswa
12 siswa
73,03
68,42%

Hasil analisis nilai postes siklus I selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16.

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa rata-rata nilai postes siklus I
sebesar 73,03 dengan ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 68,42%. Untuk
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nilai tertinggi sebesar 90 dan nilai terendah sebesar 45. Pada siklus I ini jumlah
siswa yang tuntas belajar sebanyak 26 siswa dan 12 siswa lainnya belum tuntas
belajar.
Dari hasil nilai akhir siswa siklus I ini belum memenuhi target penelitian
yang diharapkan indikator sekurang-kurangnya 80% siswa memperoleh nilai ≥ 70.
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam mengidentifikasi
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan masih rendah sehingga hasil belajar siswa
pada siklus I belum meningkat dengan baik.
Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus II diperoleh hasil postes siswa
sebagai berikut :
Tabel 4.8 Hasil Nilai Postes Siswa Kelas VIII B Siklus II Tentang Materi Struktur
dan Fungsi Jaringan Batang dan Daun
No
Jenis Data yang Diamati
Hasil yang Diperoleh
1
Nilai tertinggi
90
2
Nilai terendah
60
≥
70)
3
Jumlah siswa yang tuntas belajar (
32 siswa
4
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar (< 70)
6 siswa
5
Rata-rata nilai
77,11
6
Ketuntasan klasikal
84,21 %
Hasil analisis nilai postes siklus II selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17.

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa rata-rata nilai postes siklus II
sebesar 77,11 dengan ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 84,21%. Untuk
nilai tertinggi sebesar 90 dan nilai terendah sebesar 60. Pada siklus II ini jumlah
siswa yang tuntas belajar sebanyak 32 siswa dan 6 siswa lainnya belum tuntas
belajar.
Dari hasil nilai akhir siklus II ini sudah memenuhi target penelitian yang
diharapkan indikator sekurang-kurangnya 80% siswa memperoleh nilai akhir ≥
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70. Pada siklus II ketuntasaan belajar klasikal tercapai 84,21% siswa memperoleh
nilai pada kisaran ≥ 70. Berdasarkan nilai akhir tersebut mengindikasikan bahwa
kemampuan siswa dalam mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan
telah meningkat dengan baik sehingga terjadi peningkatan hasil belajar siswa.

B. Pembahasan
1. Peningkatan Motivasi Siswa (Aspek Afektif)
Peningkatan aspek afektif dilihat dari peningkatan motivasi siswa di akhir
siklus pembelajaran. Peningkatan motivasi siswa di akhir siklus dapat diketahui
melalui hasil observasi, kuisioner dan wawancara siswa. Data utama dalam
penilaian aspek afektif adalah hasil kuisioner siswa, sedangkan hasil observasi dan
wawancara digunakan sebagai data pendukung penilaian aspek afektif.
Berdasarkan tabel 4.4 (halaman 51), diketahui bahwa hasil kuisioner
mengenai

motivasi

siswa

terhadap

pembelajaran

kooperatif

tipe

TGT

menunjukkan respon yang positif. Prosentase hasil kuisioner pada pernyataan
positif (no pernyataan 1-7) menunjukkan bahwa jawaban terbesar muncul pada
jawaban sangat setuju dan setuju. Prosentase hasil kuisioner pada jawaban
pernyataan positif sebesar ≥ 78% siswa meunjukkan respon sikap dan perilaku
yang tinggi terhadap pembelajaran. Respon tersebut terlihat ketika siswa senang
dan tertarik mengikuti pembelajaran dengan metode TGT. Selain itu siswa juga
memperhatikan guru ketika memberikan penjelasan. Ketika mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru siswa bersikap jujur, penuh semngat dan bertanggung
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jawab. Pada saat mengikuti games tournament, siswa merasa senang dan bersaing
secara sehat.
Prosentase hasil kuisioner pada pernyataan negatif (no pernyataan 8-14)
menunjukkan bahwa jawaban terbesar muncul pada jawaban tidak setuju dan
sangat tidak setuju. Prosentase hasil kuisioner pada jawaban pernyataan negatif
sebesar ≥ 80% siswa menyatakan respon tidak setuju jika pembelajaran dengan
metode TGT tidak menarik dan tidak menyenangkan, tidak meperhatikan guru
ketika guru menjelaskan, bersikap curang, tidak bersemangat dan tidak
bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas, tidak senang dan bermain curang
saat mengikuti games turnamen. Pernyataan negatif digunakan sebagai
pembanding dari pernyataan positif.
Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh di akhir pembelajaran sebesar
≥ 78%, target yang diharapkan dalam penelitian ini telah terlampaui yaitu sebesar
≥ 75% siswa memiliki motivasi yang meningkat. Berdasarkan data tersebut dapat
diketahui bahwa respon sikap dan perilaku siswa yang menunjukkan motivasi
siswa dalam mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan
dibandingkan pembelajaran sebelum menggunakan pembelajaran kooperatif tipe
TGT.
Hal tersebut dapat diketahui dari kesan dan pendapat siswa terhadap
pembelajaran kooperatif tipe TGT sangat positif. Secara garis besar, siswa senang
dan tertarik mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TGT, karena metode TGT
merupakan metode yang baru disekolah, sehingga siswa tertarik mengikuti
pembelajaran. Selain itu siswa memperhatikan guru ketika menjelaskan,
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mengerjakan tugas dengan sikap jujur, penuh semangat dan bertanggung jawab,
bersaing secara sehat ketika mengikuti turnamen.
Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 (halaman 49 dan 50), diketahui bahwa
perbandingan hasil observasi siswa dalam diskusi kelompok maupun pada saat
siswa mengikuti games tournaments mengalami peningkatan dari siklus I ke
siklus II. Hasil observasi mengenai aktivitas siswa dalam kelompok diskusi dan
kelompok turnamen merupakan data yang mendukung motivasi siswa.
Peningkatan aktivitas siswa yang menunjang motivasi siswa pada saat
diskusi kelompok berdasarkan hasil observasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Grafik 4.1 Peningkatan Aktivitas Siswa Dalam Kelompok Diskusi Dari Siklus I
Ke Siklus II

Keterangan :
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru
b. Siswa semangat dalam diskusi
c. Siswa antusias mengerjakan LKS
d. Siswa saling menghargai dan bekerja sama dalam mengerjakan LKS
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Berdasarkan grafik 4.1, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas
siswa dalam kelompok diskusi dari siklus I ke siklus II. Peningkatan aktivitas
siswa terjadi pada seluruh aspek yang diamati. Dengan metode baru yang
diterapkan di sekolah yaitu metode TGT, sehingga siswa memberikan respon yang
positif pada saat mengikuti proses pembelajaran dikelas. Respon positif tersebut
terlihat ketika siswa memperhatikan pada saat guru menjelaskan didepan kelas.
Selain itu siswa juga bersemangat dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Hal
tersebut dapat terlihat ketika siswa antusias mengerjakan LKS, mereka juga
memiliki sikap saling menghargai dan bekerja sama saat mengerjakan LKS.
Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan respon sikap dan perilaku
yang positif yang diberikan siswa saat mengikuti diskusi kelompok pada siklus II
dibandingkan siklus I. Hal tersebut dikarenakan pada saat diskusi kelompok,
siswa menggunakan kegiatan tersebut untuk menambah bekal pengetahuan. Bekal
pengetahuan yang diperoleh selama diskusi kelompok digunakan siswa untuk
bertanding dalam games tournament. Dalam games tournament tersebut, siswa
membawa nama kelompok masing-masing dan bersaing dalam turnamen tersebut.
Siswa yang aktif atau banyak menjawab tentunya akan mendapat nilai yang tinggi
sehingga menang dalam permainan. Nilai setiap siswa dalam mengikuti games
tournament akan dijadikan satu dengan nilai kelompoknya masing-masing.
Kelompok yang mendapat nilai atau skor tertinggi akan mendapat penghargaan
dari peneliti. Sehingga aktivitas siswa dalam kelompok diskusi pada siklus II lebih
meningkat dibandingkan dengan siklus I.
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Peningkatan aktivitas siswa yang menunjang motivasi siswa pada saat
turnamen berdasarkan hasil observasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Grafik 4.2 Peningkatan Aktivitas Siswa Dalam Kelompok Turnamen Dari Siklus I
Ke Siklus II

Keterangan :
a. Siswa tertarik mengikuti games tournament
b. Siswa mengikuti games tournament dengan jujur
c. Siswa yang kalah dalam games tournament menerima dengan lapang dada
Berdasarkan grafik 4.2, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas
siswa dalam kelompok turnamen dari siklus I ke siklus II. Peningkatan aktivitas
siswa terjadi pada seluruh aspek yang diamati. Dengan metode TGT, yang salah
satu kegiatan utamanya menggunakan turnamen atau games tournament pada saat
pembelajaran, membuat siswa memberikan respon yang positif. Respon positif
tersebut ditunjukkan ketika siswa tertarik mengikuti games tournament, selain itu
siswa juga bersikap jujur saat mengikuti games tournament tersebut. Sikap yang
perlu dicontoh adalah ketika siswa menerima kekalahan dengan lapang dada pada
saat mengikuti games tournament.
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Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan respon sikap dan perilaku
yang positif yang diberikan siswa saat mengikuti games tournaments pada siklus
II dibandingkan siklus I. Data hasil observasi dalam kelompok diskusi maupun
kelompok turnasmen merupakan data pendukung dalam peningkatan aspek afektif
siswa.
Secara garis besar, hasil wawancara siswa menunjukkan kesan yang baik
terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT. siswa senang ketika mengikuti
pembelajaran kooperatif tipe TGT, selain itu siswa juga menemukan nilai-nilai
yang positif seperti saling bekerja sama ketika diskusi kelompok, bersaing secara
sehat ketika mengikuti games tournaments dan percaya diri sendiri ketika
mengerjakan ujian dengan mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Siswa
termotivasi ketika guru memberikan penghargaan terhadap siswa yang berprestasi.
Hal tersebut membuat siswa lebih giat belajar sehingga siswa memperoleh
wawasan yang lebih luas dan bisa mendapatkan rangking di kelas.
Berdasarkan hasil observasi, kuisioner dan wawancara siswa dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki respon positif terhadap
pembelajaran kooperatif tipe TGT. Respon positif tersebut yang membuat
motivasi siswa meningkat, sehingga siswa senang dan tertarik mengikuti
pembelajaran kooperatif tipe TGT.
Hal tersebut diperkuat dengan teori Uno, H.B (2008:8) mengemukakan
bahwa konsep motivasi berhubungan dengan tingkah laku seseorang, apabila
seseorang senang terhadap sesuatu dan dapat mempertahankan rasa senangnya
maka akan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan ketika seseorang
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merasa yakin bahwa ia mampu menghadapi tantangan, biasanya seseorang
tersebut terdorong untuk melakukan kegiatan itu.
2. Peningkatan Hasil Belajar (Aspek Kognitif)
Peningkatan aspek kognitif dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa
selama mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil belajar
siswa dinilai dari hasil pretes, postes siklus I dan postes siklus II. Peningkatan
hasil belajar di akhir siklus dapat diketahui melalui perbandingan hasil nilai pretes
dengan nilai postes siklus II. Berdasarkan indikator pencapaian peningkatan hasil
belajar, target akhir yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sekurangkurangnya 31 siswa atau 80% siswa mencapai ketuntasan minimal (KKM). Nilai
KKM yang diterapkan di sekolah sebesar 70.
Tabel 4.9 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran
Kooperatif Tipe TGT Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Akar, Batang dan
Daun
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Jenis Data yang
Diamati
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Jumlah siswa yang
tuntas belajar (≥ 70 )
Jumlah siswa yang
belum tuntas belajar
(< 70)
Rata-rata nilai
Ketuntasan klasikal

Nilai Pretes
90
40
21 siswa

Nilai Postes
Siklus I
90
45
26 siswa

Nilai Postes
Siklus I
90
60
32 siswa

17 siswa

12 siswa

6 siswa

67,89
55,26%

73,03
68,42%

77,11
84,21%

Berdasarkan tabel 4.9, nampak bahwa sebelum diterapkan pembelajaran
kooperatif tipe TGT nilai pretes siswa masih rendah. Siswa yang tuntas belajar
atau nilainya ≥ 70 sebanyak 21 orang, sedangkan siswa yang belum tuntas belajar
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atau nilainya < 70 sebanyak 17 orang. Nilai rata-rata siswa sebesar 67,89 dengan
nilai ketuntasan klasikal 55,26%.
Setelah diterapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT siklus I, nilai postes
mengalami peningkatan. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 26 orang, sedangkan
siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 12 orang. Nilai rata-rata siswa sebesar
73,03 dengan nilai ketuntasan klasikal 68,42%. Target pada siklus I adalah 27
orang atau 70% siswa tuntas belajar/nilai siswa memenuhi KKM yang ditetapkan.
Akan tetapi siswa yang tuntas belajar belum memenuhi target yang diharapkan,
sehingga perlu dilaksanakan siklus II untuk memenuhi target yang diharapkan.
Nilai postes siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai
postes pada siklus I. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 32 orang, sedangkan
siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 6 orang. Nilai rata-rata siswa sebesar
77,11 dengan nilai ketuntasan klasikal sebesar 84,21%. Target pada siklus II ini
adalah 31 orang atau 80% siswa tuntas belajar. Pada pelaksanaan siklus II target
yang diharapkan sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu dilaksanakan siklus
selanjutnya.
Peningkatan hasil belajar siswa kelas VIIIB tahun ajaran 2011-2012 pada
setiap siklus, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Grafik 4.3 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dari Siklus I Ke Siklus II

Berdasarkan grafik 4.3, hasil perbandingan dari nilai postes siklus I dan
nilai postes siklus II menunjukkan bahwa terjadi peningkatan. Nilai rata-rata kelas
pada postes siklus I sebesar 73,03 dan mengalami peningkatan pada postes siklus
II sebesar 77,11. Data tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa dari
siklus I ke siklus II sebesar 9,22.
Hasil belajar siswa kelas VIIIB tahun ajaran 2011-2012 mengenai struktur
dan fungsi jaringan tumbuhan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan
hasil belajar siswa kelas VIIIB tahun ajaran 2010-2011. Hal tersebut terlihat dari
nilai rata-rata kelas yang dicapai. Rata-rata nilai siswa kelas VIIIB tahun ajaran
2010-2011 sebesar 66,66, sedangkan rata-rata nilai siswa kelas VIIIB tahun ajaran
2011-2012 sebesar 77,11. Data tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar
dari tahun sebelumnya sebesar 10,45.
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Berdasarkan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan dengan menerapkan
pembelajaran kooperatif tipe TGT telah mencapai target yang diharapkan yaitu 31
siswa atau 80% nilai siswa mencapai KKM.
Ada beberapa siswa yang mengalami penurunan pada siklus II, siswa yang
mengalami penurunan cenderung disebabkan karena materi siklus II lebih banyak
dibandingkan dengan materi siklus I. Secara umum hasil belajar siswa mengalami
peningkatan, secara klasikal nilai rata-rata siswa juga meningkat. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournaments (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Hal tersebut diperkuat dengan teori Slavin dalam Sanjaya (2010:309)
mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif (cooperative learning) saat ini
menjadi perhatian dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan,
dikarenakan beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa dengan penggunaan
pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dapat meningkatkan prestasi atau
hasil belajar siswa.

3. Faktor yang Mendukung Penerapan Metode TGT
Faktor-faktor

yang

mendukung

keberhasilan

pembelajaran

dalam

penelitian ini berasal dari guru (peneliti), siswa dan sarana prasarana beserta
lingkungan. Guru memiliki peran yang penting selama proses pembelajaran.
Kemampuan

guru

dalam

melaksanakan

kegiatan

pembelajaran

sangat

diutamakan., sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selain itu
strategi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran juga merupakan
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faktor pendukung keberhasilan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang
digunakan menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran. Dalam penelitian ini
guru (peneliti) menggunakan pembelajaran koopertif tipe TGT. Model
pembelajaran

ini

merupakan

model

pembelajaran

berbeda

dari

model

pembelajaran yang biasa diterapkan di SMP Pangudi Luhur Moyudan. Dengan
model pembelajaran yang berbeda dari biasanya siswa menjadi tertarik untuk
mengikuti proses pembelajaran.
Siswa juga memberikan pengaruh yang besar dalam keberhasilan
pembelajaran. Siswa kelas VIIIB SMP PL Moyudan berpartisipasi dengan baik
dan mengikuti proses pembelajaran dengan penuh semangat sehingga proses
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.
Sarana dan prasarana sekolah juga mendukung keberhasilan pembelajaran.
sarana dan prasarana yang memadai Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP PL
Moyudan sudah cukup memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan
dengan baik dan nyaman. Lingkungan sekolah juga mendukung keberhasilan
pembelajaran. Lingkungan sekolah yang baik, asri, nyaman akan membuat siswa
juga baik dan nyaman. Lingkungan di SMP PL Moyudan tergolong baik dan
nyaman karena berada di area perkampungan warga. Disekitar sekolah masih
banyak ditumbuhi pohon-pohon yang membuat lingkungan menjadi asri.

4. Kendala Dalam Penerapan Metode TGT
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi peneliti pada saat melakukan
penelitian. Permasalahan tersebut antara lain jumlah siswa yang terlalu banyak,
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waktu penelitian, dan ruang kelas. Jumlah siswa kelas VIIIB sebanyak 38 orang,
menurut peneliti itu merupakan jumlah siswa yang besar jika akan digunakan
untuk penelitian. Akan lebih baik jika jumlah siswa yang digunakan dalam
penelitian tidak lebih dari 30 siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih
kondusif.
Rata-rata jumlah siswa tiap kelas di SMP PL Moyudan lebih dari 30 siswa.
Dengan jumlah siswa yang besar, peneliti harus bisa membagi kelompok sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT
yaitu membagi kelompok berdasarkan kemampuan akademik, jenis kelamin dan
suku/ras. Dalam satu kelompok maksimal terdiri dari lima sampai enam siswa.
Hal tersebut dapat dilakukan oleh peneliti berpedoman dengan nilai kemampuan
akademik yang diperoleh dari nilai pretes.
Jumlah siswa yang besar membuat peneliti harus pandai dalam mengatur
manajemen kelas. Jumlah siswa yang banyak cenderung memberikan respon
kurang positif misalnya siswa berbicara dengan teman sebelahnya, ada beberapa
siswa yang tidak memperhatikan guru sewaktu guru menjelaskan didepan kelas.
Pada siklus I, peneliti kurang baik dalam mengatur manajemen kelas, sehingga
ada satu kegiatan yang belum terlaksana yaitu merangkum pokok-pokok
pembelajaran. Peneliti juga dibantu oleh observer yang bertugas mengobservasi,
membantu menyiapkan alat, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran,
sehingga peneliti fokus terhadap proses pembelajaran dan siswa.
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Pada siklus II, peneliti sudah baik dalam mengatur manajemen kelas. Hal
tersebut berkat bantuan observer yang membantu selama proses pelaksanaan
pembelajaran, sehingga peneliti fokus terhadap proses pembelajaran dan siswa..
Waktu penelitian yang digunakan peneliti adalah 80 menit untuk setiap
pertemuannya. Dengan kata lain satu jam pelajaran hanya 40 menit dalam proses
pembelajaran. Dengan waktu yang terbatas, peneliti harus pandai dalam membagi
waktu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Apalagi jika metode yang
digunakan dalam proses pembelajaran mengguras banyak waktu. Misalnya saja
metode TGT, metode ini menggunakan waktu yang lumayan banyak jika
dibandingkan dengan metode yang lain.
Menurut Gora dan Sunarto (2010:63-64), proses pembelajaran kooperatif
tipe TGT terdiri dari beberapa tahap yaitu penyajian materi, diskusi kelompok,
games tournament dan penghargaan tim. Pada siklus I ada salah satu kegiatan
yang tidak dilaksanakan karena waktu yang tidak memadai. Akan tetapi hal
tersebut dapat diatasi dengan baik pada siklus II, sehingga proses pembelajaran
dapat berjalan dengan lancar.
Jumlah siswa yang banyak membuat ruang kelas terlihat sempit dan
penuh. Pembelajaran kooperatif tipe TGT membutuhkan ruang gerak yang cukup
untuk proses pembelajaran. Karena di ruang kelas tidak memenuhi ruang gerak
yang cukup untuk siswa melakukan pembelajaran kooperatif tipe TGT, maka
pembelajaran dilaksanakan di aula sekolah. Di aula sekolah yang luas siswa
mendapat ruang gerak yang cukup. Siswa dapat melakukan diskusi dan bermain
games tournaments dengan leluasa. Untuk peneliti yang lain akan lebih baik jika
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ruang kelas yang digunakan luas, sehingga siswa dapat leluasa bergerak dalam
melakukan proses pembelajaran. Menggunakan ruang yang lain misalnya aula
atau halaman sekolah merupakan alternatif pembelajaran kooperatif tipe TGT.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournaments (TGT) telah berhasil
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIIIB SMP Pangudi Luhur
Moyudan pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan.
Hasil kuisioner menunjukkan peningkatan aspek afektif yaitu motivasi
siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT sebesar ≥ 78%, hasil tersebut
telah melampaui target yang ditetapkan sebesar ≥ 75%.
Peningkatan aspek kognitif dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari
siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata postes siklus I sebesar 73,03 mengalami
peningkatan pada siklus II sebesar 77,11. Untuk ketuntasan klasikal siklus I
sebesar 68,42% (26 siswa tuntas belajar dengan nilai akhir ≥ 70) mengalami
peningkatan pada siklus II sebesar 84,21% (32 siswa yang tuntas belajar dengan
nilai akhir ≥ 70). Hasil penelitian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan
sebesar 80% siswa memperoleh nilai akhir ≥ 70.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti mempunyai
beberapa saran sebagai berikut :
1.

Siswa kelas VIII B SMP Pangudi Luhur moyudan menunjukkan respon
yang positif setelah dilaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Team Games
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Tournament (TGT). Melihat hal tersebut peneliti menyarankan kepada guru
untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournament (TGT) sebagai salah satu alternatif pembelajaran Biologi di
sekolah.
2.

Untuk jumlah siswa yang besar sebaiknya dilakukan perencanaan yang baik
dan pengolahan waktu yang tepat, sehingga pembelajaran kooperatif tipe
Team Games Tournament (TGT) dapat berjalan secara maksimal.
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Lampiran 1
SILABUS

Sekolah

: SMP PANGUDI LUHUR MOYUDAN

Kelas

: VIII (Delapan)

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi)

Semester

: 2 (Dua)

Standar Kompetensi : 2. Memahami Sistem dan Kehidupan Tumbuhan
Kompetensi Dasar

: 2.1 Mengidentifikasi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Nilai Budaya
Materi Pokok

-

-

-

Struktur morfologi akar,



Penilaian

Kegiatan

dan Karakter

Indikator

Pembelajaran

Bangsa

Tatap Muka :

Rasa ingin tahu

1.

Kognitif :



Mengamati

melakukan

Kerjasama

sekunder, rambut akar, dll.

pengamatan

Saling

Struktur anatomi akar, meliputi

struktur

: epidermis, korteks akar,

morfologi

berkas pembuluh, dll.

tumbuhan secara

Fungsi akar dan jenis

langsung.

struktur anatomi

Diskusi

akar pada

Kelompok :

tumbuhan.

modifikasinya



mengidentifikasi

struktur morfologi

menghargai

akar pada

Jujur

tumbuhan.




struktur anatomi
akar, batang dan
daun melalui

Jenis Tagihan

Bentuk

Sumber

Waktu

Belajar

4 JP

Suyitno,

Instrumen

meliputi : akar primer, akar

Lapang dada

Teknik/Metode

Alokasi



Menjelaskan



Pengamatan



Penugasan



Lembar
Kerja Siswa



A

dan

Sukirma

(LKS)

Diskusi

4 x 40’

n. 2009.


Games



Tes Tertulis



Tournament


Pilihan

Biology :

ganda

For

Esai

junior
High





Soal

School.

Menjelaskan

Turnamen

Jakarta.

fungsi akar.

(Kartu Soal

Yudisthir

Menjelaskan

dan

a.

modifikasi akar

Jawaban)

80

Tes Lisan

Kartu

140.

126-
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gambar.

-

-

Struktur morfologi batang,



Mengamati

meliputi : batang, nodus, dll.

struktur morfologi

Struktur anatomi batang,

batang dan daun

meliputi : epidermis, korteks,

pada tumbuhan.

berkas pembuluh, dll.
-

pada tumbuhan.



Menjelaskan

Fungsi batang dan jenis

struktur anatomi

modifikasinya

batang dan daun
pada tumbuhan.

-

-

-

Struktur morfologi daun



Menjelaskan

meliputi : helaian daun,

fungsi batang dan

pelepah daun, dll.

daun.

Struktur anatomi daun,



Menjelaskan

meliputi : stomata, kutikula,

modifikasi batang

dll.

dan daun pada

Fungsi daun dan jenis

tumbuhan.

modifikasinya
2.

Afektif :

-

Melaksanakan
kegiatan diskusi
kelompok dengan
semangat
kerjasama dan
saling menghargai.

-

Melaksanakan
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turnamen dengan
jujur.
-

Menerima
kekalahan dengan
lapang dada.

Yogyakarta,

April 2012

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

(……………………..)

(…..………………….)

NIP …………………

NIP …………………
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I

Nama Sekolah

: SMP PANGUDI LUHUR MOYUDAN

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam – Biologi

Kelas/Semester

: VIII / 2 (Dua)

Tahun Pelajaran

: 2011 / 2012

Alokasi Waktu

: 1 x pertemuan (2 x 40 menit)

Standar Kompetensi
2. Memahami Sistem dan Kehidupan Tumbuhan
Kompetensi Dasar
2.1 Mengindentifikasi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
Indikator :
Kognitif Produk
-

Menjelaskan struktur anatomi akar pada tumbuhan

-

Menjelaskan fungsi akar pada tumbuhan

-

Menjelaskan modifikasi akar pada tumbuhan

Kognitif Proses
-

Mengamati struktur morfologi akar

Afektif
-

Melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan semangat kerjasama dan saling
menghargai

-

Melaksanakan turnamen dengan jujur

-

Menerima kekalahan dengan lapang dada

A. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
-

Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan struktur anatomi
akar pada tumbuhan.

83

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

-

Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan fungsi akar pada
tumbuhan

-

Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan modifikasi akar pada
tumbuhan

Kognitif Proses
-

Melalui pengamatan langsung, siswa dapat menyebutkan minimal 2
bagian penyusun struktur morfologi akar

Afektif
-

Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa memiliki semangat kerjasama
dan saling menghargai semakin meningkat.

-

Melalui kegiatan turnamen, siswa dapat bermain dengan jujur

-

Melalui kegiatan turnamen, siswa dapat menerima kekalahan dengan
lapang dada

B. Materi Pembelajaran
Struktur dan Fungsi Akar
Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah.
Pada umumnya, akar terdapat di tanah, kecuali tumbuhan air, tumbuhan
parasit, dan tumbuhan epifit. Akar biasanya berwarna keputih-putihan atau
kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya.
Bentuk runcing memudahkan akar menembus tanah.
Menurut sifatnya, ada dua macam sistem perakaran, yaitu akar tunggang
dan akar serabut.
1. Akar Tunggang
Akar tunggang mempunyai akar pokok yang merupakan perkembangan
lanjut akar lembaga (radikula/akar primer/akarembrional). Pada umumnya,
akar pokok tumbuh lebih dominan dan lebih besar, kemudian dari akar pokok
dihasilkan akar cabang (akar sekunder/akar lateral). Akar pokok dan akar
cabang tersebut menopang tegaknya batang. Sistem perakaran tersebut
dimiliki oleh berbagai macam tumbuhan biji berkeping dua (dikotil). Contoh
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tumbuhan berkeping dua/dikotil adalah kedelai, mangga, jeruk, kacang tanah,
tomat, cabai, terung, dll.
2. Akar Serabut
Akar serabut mempunyai akar pokok yang tidak berkembang dan akan
hilang/lenyap. Akar yang berkembang adalah akar liar (akar adventif) dan
muncul pada bagian batangnya. Akar adventif banyak muncul di sekitar buku
batang dengan ukuran relatif sama dan tersusun rapat. Oleh karena itu, akar
serabut cukup kuat menopang tegaknya batang walaupun perakarannya
dangkal. Sistem perakaran tersebut dimiliki oleh berbagai macam tumbuhan
biji

berkeping

tunggal

(monokotil).

Contoh

tumbuhan

berkeping

tunggal/monokotil adalah kelapa, rumput, padi, jagung, tebu dll.

Akar Tunggang

Akar Serabut

a. Struktur luar/morfologi
Struktur akar berbeda dengan batang. Akar tidak memiliki buku-buku dan
mata tunas sehingga tidak menghasilkan tunas. Struktur luar/morfologi akar
tersusun dari :
1) Pangkal/leher akar (collum)
2) Batang akar (corpus radicis)
3) Cabang akar (radix lateralis)
4) Rambut/bulu akar (pilus radicalis)
5) Ujung akar (apex radicis)
6) Tudung akar (kaliptra)
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b. Struktur dalam/anatomi
Struktur dalam/anatomi akar tersusun atas :
1) Jaringan Epidermis
 Susunan sel-selnya rapat
 Tebal satu lapis sel
 Dinding selnya mudah dilewati air
 Bulu akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar
 Bulu akar bertugas menyerap air dan garam-garam mineral terlarut.
2) Jaringan Korteks
 Letaknya langsung di bawah epidermis
 Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang
antar sel
 Berdinding tipis
 Berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan
3) Jaringan Endodermis
 terdiri dari sel selapis, tebal, sulit dilalui air (selektif)
 Merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat.
 Sel-sel endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus pada
dindingnya dan membentuk seperti titik-titik, dinamakan titik
Caspary
4) Silinder pusat/stele
 Merupakan bagian terdalam dari akar.
 Terdiri dari berbagai macam jaringan :
 Perisikel
Merupakan lapisan terluar dari stele. Akar cabang terbentuk
dari pertumbuhan persikel ke arah luar.
 Berkas pembuluh angkut
Terdiri atas xilem dan floem. Pada dikotil di antara xilem dan
floem terdapat jaringan cambium.
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 Empulur
Letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut
terdiri dari jaringan parenkim.
Struktur dalam/anatomi akar tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil.
a) Akar Monokotil
Bagian anatomi akar monokotil terdiri dari :
1. Epidermis
2. Korteks akar
3. Berkas pembuluh
4. Empulur
5. Xylem
6. Floem

b) Akar Dikotil
Bagian anatomi akar dikotil terdiri dari :
1. Epidermis
2. Korteks akar
3. Endodermis
4. Perisikel
5. Xylem
6. Floem
7. Berkas pembuluh

c. Fungsi
Akar memiliki beberapa fungsi, antara lain :
1) Memperkokoh tegaknya tanaman
2) Menyerap air dan unsur hara (garam mineral)
3) Tempat penyimpanan zat makanan yaitu sebagai cadangan makanan.
4) Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif
5) Sebagai alat respirasi/bernapas
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d. Modifikasi
Pada beberapa jenis tumbuhan, akar juga memiliki fungsi khusus atau akar
bermodifikasi, antara lain :
a) Akar penimbun/ Akar umbi, contoh ketela pohon, ketela rambat,
wortel.
b) Akar napas, contoh akar kayu api, akar mangrove.
c) Akar pembelit, contoh vanili, sirih,
d) Akar penghisap, contoh tali putri, benalu.
e) Akar gantung, contoh beringin
f) Duri akar, contoh duri akar pada gembili
g) Akar banir, contoh akar kenari
h) Akar berbintil, contoh kacang tanah
i) Mikoriza, contoh akar pepaya

C. Model dan Metode Pembelajaran
Model

: Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament)

Metode

: Pengamatan, Diskusi kelompok, Games Turnamen

D. Langkah-langkah Kegiatan
1 x pertemuan (2x 40’)
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase
Apersepsi,
memotivasi siswa
dan penyampaian
tujuan
pembelajaran

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Guru membuka pelajaran,
mengabsen siswa.
2. Siswa mengerjakan soal
pretes selama 10 menit
3. Guru memulai dengan
menunjukkan sebuah sampel
tumbuhan, kemudian siswa
diminta untuk menyebutkan
bagian penyusun tumbuhan.
4. Guru menyampaikan tujuan

Nilai
Karakter
Rasa ingin
tahu

Terlaksana
/ Tidak
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pembelajaran yang akan
dicapai.
Inti
(50 menit)

5. Guru mengorganisasikan siswa
duduk dalam kelompok, tiap
kelompok terdiri dari 5-6 siswa.
6. Guru menjelaskan materi
pelajaran secara umum
mengenai struktur dan fungsi
akar pada tumbuhan.
Diskusi kelompok 7. Guru membagikan LKS untuk
dibahas siswa dalam kelompok,
hasil diskusi digunakan sebagai
bekal siswa untuk bertanding.
8. Guru mengamati dan
membimbing jalannya diskusi
kelompok.

Membentuk
kelompok
Penyampaian
materi

Games turnamen

Evaluasi

Penutup
(15 menit)

Penghargaan

9. Guru membimbing siswa
untuk bertanding dalam
turnamen, setiap wakil dari
kelompok yang sudah
ditentukan duduk dalam
meja turnamen.
10. Guru mengamati dan
membimbing jalannya
games turnamen.
11. Guru menanyakan mengenai
materi yang belum paham
kepada siswa.
12. Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang mendapat
skor/nilai tertinggi.
13. Guru membimbing siswa
merangkum butir-butir
pembelajaran dan refleksi.
14. Siswa mengerjakan soal
postes selama 10 menit
15. Guru memberi tugas kepada
siswa untuk belajar materi
selanjutnya.

Kerja sama
Saling
menghargai

Jujur
Lapang
dada
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E. Sumber Belajar
Buku panduan Biology For Junior High School, Kelas VIII
Lembar Kerja Siswa (LKS)

F. Alat dan Bahan
Sampel tumbuhan
Kartu soal dan Kartu jawaban
Soal pretes dan postes
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II

Nama Sekolah

: SMP PANGUDI LUHUR MOYUDAN

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam – Biologi

Kelas/Semester

: VIII / 2 (Dua)

Tahun Pelajaran

: 2011 / 2012

Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

Standar Kompetensi
2. Memahami Sistem dan Kehidupan Tumbuhan
Kompetensi Dasar
2.1 Mengindentifikasi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
Indikator :
Kognitif Produk
-

Menjelaskan struktur anatomi batang dan daun pada tumbuhan

-

Menjelaskan fungsi batang dan daun pada tumbuhan

-

Menjelaskan modifikasi batang dan daun pada tumbuhan

Kognitif Proses
-

Mengamati struktur morfologi batang dan daun

Afektif
-

Melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan semangat kerjasama dan saling
menghargai

-

Melaksanakan turnamen dengan jujur

-

Menerima kekalahan dengan lapang dada

A. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
-

Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan struktur anatomi
batang dan daun pada tumbuhan.
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-

Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan fungsi batang dan daun
pada tumbuhan.

-

Melalui buku panduan, siswa dapat menjelaskan modifikasi batang dan
daun pada tumbuhan.

Kognitif Proses
-

Melalui pengamatan langsung, siswa dapat menyebutkan minimal 2
bagian penyusun struktur morfologi batang dan daun.

Afektif
-

Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa memiliki semangat kerjasama
dan saling menghargai semakin meningkat.

-

Melalui kegiatan turnamen, siswa dapat bermain dengan jujur.

-

Melalui kegiatan turnamen, siswa dapat menerima kekalahan dengan
lapang dada.

B. Materi Pembelajaran
Struktur dan Fungsi Batang
1. Struktur luar/morfologi
Organ batang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan akar.
Morfologi batang pada tumbuhan dikotil menunjukkan setiap batang
terdapat daun. Tempat duduk daun pad batang disebut buku-buku batang
(nodus). Setiap ketiak daun terdapat mata tunas yang disebut tunas ketiak
(tunas lateral/tunas tepi). Tunas ketiak yang tumbuh akan menghasilkan
tunas cabang.morfologi batang pada tumbuhan monokotil beruas-beruas.

Batang Monokotil

Batang Dikotil
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2. Struktur dalam/anatomi
Struktur anatomi batang mirip dengan akar, terdiri atas :
a. Epidermis
Epidermis batang umunya terdiri atas selapis sel, tersusun rapat tanpa
ruang antar sel, dan mempunyai kutikula.
b. Korteks
•

Tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis

•

Letak sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang
antar sel

•

Dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi
menyokong dan memperkuat batang

•

Batang muda mempunyai banyak kolenkim sebagai penyokong
dan terdapat klorofil untuk fotosintesis

•

Pada batang tua, kolenkim akan diganti sklerenkim dan tidak ada
klorofil

c. Endodermis
Lapisan endodermis pada batang tidak begitu jelas dan menyatu
dengan korteks.
d. Silinder pusat (Stele)
•

letak : sebelah dalam korteks

•

Dalam stele terdapat sel-sel parenkim dan berkas pengangkut
(xilem dan floem)

Struktur dalam/anatomi batang tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil
berbeda.

Batang Monokotil

Batang Dikotil
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Perbedaan batang monokotil dengan batang dikotil
Monokotil

Dikotil

Batang tidak bercabang

Batang bercabang

Berkas pengangkut tersebar

Berkas pengangkut tersusun dalam
lingkaran / berseling radial

Tidak mempunyai kambium

Memiliki kambium

3. Fungsi
Batang memiliki beberapa fungsi, antara lain :
a. Menopang tegaknya tumbuhan
b. Sebagai alat transportasi air dan unsur hara dari akar menuju daun
c. Tempat menyimpan cadangan makanan
d. Alat perkembangbiakan vegetatif
4. Modifikasi
Pada beberapa jenis tumbuhan, batang juga memiliki fungsi khusus atau
batang bermodifikasi, antara lain :
1. Rimpang/Rhizoma, contoh jahe, lengkuas
2. Geragih/Stolon, contoh straberi, arbei.
3. Umbi lapis, contoh bawang merah
4. Umbi batang, contoh kentang

Struktur dan Fungsi Daun
1. Struktur luar/morfologi
Pada umumnya, morfologi dauh pipih, melebar, dan berwarna hijau
karena mengandung zat hijau daun (klorofil). Daun yang lengkap
mempunyai bagian upih daun (pelepah daun), tangkai daun (petiolus), dan
helaian daun (lamina). Contoh tanaman yang memiliki daun lengkap
adalah pisang dan rumput-rumputan. Daun yang tidak lengkap tidak
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mempunyai satu atau dua bagian tersebut. Contoh tanaman yang memiliki
daun tidak lengkap adalah daun mangga dan daun nangka.

Daun Lengkap

Daun Tidak Lengkap

Setiap daun mempunyai tulang daun yang menurut besar kecilnya
dibedakan dalam tiga macam, yaitu ibu tulang, tulang cabang, dan urat daun.

Tulang Daun

2. Struktur dalam/anatomi
Struktur dalam/anatomi daun tumbuhan terdiri dari :
a. Jaringan epidermis
Jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar pada lapisan atas dan
bawah. Sel-selnya pipih menutup jaringan di bagian dalam dan di
antaranya berubah menjadi mulut daun (stomata). Stomata sebagai alat
pertukaran zat berperan mengendalikan hilangnya cairan jaringan dan
mengatur masuknya CO2 yang dibutuhkan untuk fotosintesis.
Pengendalian pertukaran zat itu terjadi melalui pengaturan membuka
menutupnya stomata.
b. Jaringan tiang/Jaringan palisade
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Jaringan tiang tersusun dari satu atau beberapa lapis sel yang
memanjang dalam posisi tegak dan berisi banyak kloroplas. Kloroplas
adalah perangkat sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat klorofil dan
perangkat fotosintesis lainnya.
c. Jaringan pengangkut/Berkas pembuluh
Jaringan pengangkut pada daun membentuk suatu sistem percabangan
seperti jala yang kompleks, disebut tulang daun. Tulang daun terletak
di antara jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Pada sayatan
melintang, tulang daun merupakan berkas pengangkut yang tersusun
dari floem dan xylem.
d. Jaringan bunga karang/Jaringan spons
Jaringan bunga karang merupakan lapisan sel-sel yang tidak teratur,
banyak rongga udara, dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Selselnya juga berkloroplas sehingga menjadi tempat fotosintesis.

3. Fungsi
Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain :
1. Tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis
2. Tempat pertukaran zat
3. Tempat respirasi/pernapasan

4. Modifikasi
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Pada beberapa jenis tumbuhan, daun juga memiliki fungsi khusus atau
daun bermodifikasi, antara lain :
1. Daun pemikat, contoh
2. Sulur daun, contoh kacang polong
3. Daun menyempit dan menebal, contoh
4. Daun mereduksi menjadi duri, contoh kaktus

C. Model dan Metode Pembelajaran
Model

: Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament)

Metode

: Pengamatan, Diskusi kelompok, Games Turnamen

D. Langkah-langkah Kegiatan
1x pertemuan (2x 40’)
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase
Apersepsi,
memotivasi siswa
dan penyampaian
tujuan
pembelajaran

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Guru membuka pelajaran,
mengabsen siswa.
2. Guru memulai dengan
menunjukkan sebuah sampel
tumbuhan yaitu batang dan
daun, kemudian siswa
diminta untuk menyebutkan
bagian morfologi batang dan
daun.
3. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai.

Inti
(50 menit)

Membentuk
kelompok
Penyampaian
materi

4. Guru mengorganisasikan siswa
duduk dalam kelompok, tiap
kelompok terdiri dari 5-6 siswa.
5. Guru menjelaskan materi
pelajaran secara umum
mengenai struktur dan fungsi
batang dan daun pada

Nilai
Karakter
Rasa ingin
tahu

Terlaksana
/ Tidak
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tumbuhan.
Diskusi kelompok 6. Guru membagikan LKS untuk
dibahas siswa dalam kelompok,
hasil diskusi digunakan sebagai
bekal siswa untuk bertanding.
7. Guru mengamati dan
membimbing jalannya diskusi
kelompok.

Games turnamen

Evaluasi

Penutup
(15 menit)

Penghargaan

8. Guru membimbing siswa
untuk bertanding dalam
turnamen, setiap wakil dari
kelompok yang sudah
ditentukan duduk dalam
meja turnamen.
9. Guru mengamati dan
membimbing jalannya
games turnamen.
10. Guru menanyakan mengenai
materi yang belum paham
kepada siswa.
11. Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang mendapat
skor/nilai tertinggi.
12. Guru membimbing siswa
merangkum butir-butir
pembelajaran dan refleksi.
13. Siswa mengerjakan soal
postes selama 10 menit

E. Sumber Belajar
Buku panduan Biology For Junior High School, Kelas VIII
Lembar Kerja Siswa (LKS)

F. Alat dan Bahan
Sampel tumbuhan
Kartu soal dan Kartu jawaban
Soal pretes dan postes

Kerja sama
Saling
menghargai

Jujur
Lapang
dada
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS I

Kelompok

: ………………………….

Nama Anggota

: ………………………….

Judul : Struktur dan Fungsi Akar
A. Tujuan
Menjelaskan struktur anatomi, fungsi dan modifikasi akar
B. Alat dan Bahan
Kertas kerja, gambar, soal
C. Cara Kerja
1. Bacalah buku sumber yang relevan tentang akar.
2. Perhatikan gambar struktur anatomi akar berikut ini :

a. Sebutkan bagian-bagian yang tertera pada gambar?
b. Sebutkan 3 fungsi dari akar?
c. Sebutkan 3 modifikasi dari akar?
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D. Hasil Diskusi
a. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

E. Kesimpulan
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Kunci Jawaban LKS Siklus I

a. Bagian-bagian yang tertera dalam gambar adalah sebagai berikut :
1. Rambut akar
2. Epidermis
3. Endodermis
4. Xylem/Pembuluh kayu
5. Perisikel
6. Floem/Pembuluh tapis
7. Korteks
8. Stele

b. Fungsi akar antara lain :
-

Memperkokoh tegaknya tanaman

-

Menyerap air dan unsur hara (garam mineral)

-

Tempat penyimpanan zat makanan yaitu sebagai cadangan makanan

-

Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif

-

Sebagai alat respirasi atau bernafas
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c. Modifikasi akar antara lain :
Akar gantung (radix aureus), akar penghisap (haustorium), akar pembelit,
akar umbi (tuber rhizogenium), duri akar (spina rhizogenium), akar banir
(butreess), akar nafas (pneumatofor), akar berbintil (nodul), dan mikoriza.
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS II

Kelompok

: ………………………….

Nama Anggota

: ………………………….

Judul : Struktur dan Fungsi Batang, Daun
A. Tujuan
Menjelaskan struktur anatomi, fungsi, modifikasi batang dan daun
B. Alat dan Bahan
Kertas kerja, gambar, soal
C. Cara Kerja
1. Bacalah buku sumber yang relevan tentang batang dan daun.
2. Perhatikan gambar struktur anatomi batang dan daun berikut ini :
a. Batang

a. Sebutkan bagian-bagian yang tertera pada gambar?
b. Sebutkan 2 fungsi dari batang?
c. Sebutkan 2 modifikasi dari batang?
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b. Daun

a) Sebutkan bagian-bagian yang tertera pada gambar?
b) Sebutkan 2 fungsi dari daun?
c) Sebutkan 2 modifikasi dari daun?

D. Hasil Diskusi
a. Batang
a) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
b. Daun
a) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

E. Kesimpulan
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Lampiran 3

Jawaban LKS Siklus II
a. Batang

a) Bagian-bagian yang tertera dalam gambar adalah sebagai berikut :
1) Batang dikotil

2) Batang monokotil

A. Floem

A. Floem

B. Xylem

B. Xylem

C. Korteks

C. Epidermis

D. Empulur

D. Berkas pembuluh

E. Berkas pembuluh

E. Jaringan dasar

F. Epidermis

b) Fungsi batang antara lain :
-

Menopang tegaknya tumbuhan.

-

Menopang dan mengarahkan posisi daun agar memperoleh energi
matahari yang cukup.

-

Sebagai alat transportasi air dan zat makanan dari akar menuju ke
pucuk.
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c) Modifikasi batang antara lain :
-

Batang di dalam tanah (rimpang/rhizoma), batang menjalar diatas
tanah (geragih/stolon), batang berdaging dengan kulit berwarna hijau
sehingga dapat berfotosintesis (cladodium), batang pada umbi lapis,
dan umbi batang (tuber).

b. Daun

a) Bagian-bagian yang tertera dalam gambar adalah sebagai berikut :
1. Kutikula

6. Epidermis Bawah

2. Jaringan Tiang

7. Rongga Udara

3. Jaringan Bunga Karang

8. Floem

4. Stomata

9. Xylem

5. Sel Penjaga

10. Epidermis Atas

b) Fungsi daun antara lain :
-

Tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis

-

Tempat pertukaran zat

c) Modifikasi daun antara lain :
-

Daun pemikat, sulur daun, daun menyempit dan menebal atau bahkan
menjadi duri.
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Lampiran 4

Soal Turnamen Siklus I

Kartu Soal

Kartu Jawaban

Sebutkan bagian-bagian dari morfologi
akar ?

Bagian-bagian dari morfologi

akar

antara lain (skor 6)
1. Pangkal/leher akar (collum)
2. Batang akar (corpus radicis)
3. Cabang akar (radix lateralis)
4. Rambut/bulu akar (pilus radicalis)
5. Ujung akar (apex radicis)
6. Tudung akar (kaliptra)
Fungsi dari akar adalah (skor 5)

Sebutkan fungsi dari akar ?

Sebutkan bagian-bagian anatomi akar ?

1. Memperkokoh tegaknya tanaman
2. Menyerap air dan unsur hara (garam
mineral)
3. Tempat penyimpanan zat makanan
yaitu sebagai cadangan makanan.
4. Sebagai alat respirasi/bernapas
5. Sebagai alat perkembangbiakan
vegetatif
Bagian anatomi akar antara lain (skor
7)
1. Epidermis
2. Korteks akar
3. Silinder Pusat/stele
4. Endodermis
5. Perisikel
6. Floem
7. Xylem

Sebutkan modifikasi dari akar ?

Modifikasi dari akar antara lain (skor
9)
1. Akar penimbun/Akar umbi,
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Sebutkan contoh tumbuhan yang
berakar serabut ?

Sebutkan contoh tumbuhan yang
berakar tunggang?

2. Akar napas
3. Akar pembelit
4. Akar penghisap
5. Akar gantung
6. Duri akar
7. Akar banir
8. Akar berbintil
9. Mikoriza
Contoh tumbuhan berakar serabut (skor
8)
1. Bayam
2. Jagung
3. Padi
4. Tebu
5. Salak
6. Rumput
7. Kelapa
8. pisang
Contoh tumbuhan berakar tunggang
(skor 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kedelai
Mangga
Kacang tanah
Tomat
Cabai
Terung
Jeruk
Jambu biji
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Lampiran 4

Soal Turnamen Siklus II

Kartu Soal

Kartu Jawaban

Sebutkan bagian-bagian dari anatomi

Bagian-bagian dari anatomi batang

batang ?

antara lain (skor 6)
1. Floem
2. Xylem
3. Korteks
4. Empulur
5. Berkas pembuluh
6. Epidermis

Sebutkan fungsi dari batang ?

Fungsi dari batang adalah (skor 4)

Sebutkan modifikasi batang ?

1. Menopang tegaknya tumbuhan
2. Sebagai alat transportasi air dan
unsur hara dari akar menuju daun
3. Tempat
menyimpan
cadangan
makanan
4. Alat perkembangbiakan vegetatif
Modifikasi batang antara lain (skor 4)

1. Rimpang/Rhizoma, contoh jahe,
lengkuas
2. Geragih/Stolon, contoh straberi,
arbei.
3. Umbi lapis, contoh bawang merah
4. Umbi batang, contoh kentang
Sebutkan morfologi dari daun lengkap ? Morfologi daun antara lain (skor 3)

Sebutkan bagian-bagian dari anatomi
daun?

1. Upih daun (pelepah daun)
2. Tangkai daun (petiolus)
3. Helaian daun (lamina).
Bagian-bagian dari anatomi daun antara
lain (skor 9)
1. Kutikula

7.Stomata

2. Epidermis

8. Floem

3. Jaringan tiang

9. Xylem
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4. Rongga udara
5. Berkas pembuluh
6. Jaringan bunga karang
Sebutkan fungsi dari daun ?

Fungsi dari daun adalah (skor 3)

Sebutkan modifikasi daun ?

1. Tempat
pembuatan
makanan
melalui proses fotosintesis
2. Tempat pertukaran zat
3. Tempat respirasi/pernapasan
Modifikasi batang antara lain
(skor 4)
1.
2.
3.
4.

Daun pemikat
Sulur daun
Daun menyempit dan menebal,
Daun mereduksi menjadi duri
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Lampiran 4

Lembar Penilaian Kelompok Turnamen Siklus I

Kelompok

Nama

Skor

Total

Akar
Batang
Daun
Bunga
Buah
Biji
Floem

Lembar Penilaian Kelompok Turnamen Siklus II

Kelompok

Nama

Skor

Akar
Batang
Daun
Bunga
Buah
Biji
Floem
Xylem
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Total
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Lampiran 5
KISI-KISI SOAL TES

Satuan Pendidikan

: SMP PANGUDI LUHUR MOYUDAN

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam - Biologi

Kelas/Semester

: VIII/2

Jenis Soal

: Pilihan Ganda

Standar Kompetensi : 2. Memahami Sistem dan Kehidupan Tumbuhan
Kompetensi Dasar

No

: 2.1 Mengidentifikasi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Indikator

Ingatan

Pemahaman

Nomor Soal

Pretes
1

Mengamati struktur morfologi akar

3

1, 2, 3

pada tumbuhan.
2

Menjelaskan struktur anatomi akar

3

4, 5, 6

pada tumbuhan.
3

Menjelaskan fungsi akar.

1

7

4

Menjelaskan modifikasi akar pada

1

8

tumbuhan.
5

Mengamati

struktur

morfologi

1

9

batang pada tumbuhan.
6

Menjelaskan

struktur

anatomi

3

10, 11, 12

batang pada tumbuhan.
7

Menjelaskan fungsi batang.

1

13

8

Menjelaskan modifikasi batang pada

1

14

tumbuhan.
9

Mengamati struktur morfologi daun

1

15

pada tumbuhan.
10

Menjelaskan struktur anatomi daun

2

16, 17

pada tumbuhan.
11

Menjelaskan fungsi daun.

2

18, 19

12

Menjelaskan modifikasi daun pada

1

20

tumbuhan.
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No

Indikator

Ingatan

Pemahaman

Pilihan Ganda

Esai

2

1, 2, 3, 4

1, 2

3

5, 6, 7

Postes Siklus I
1

Nomor Soal

Mengamati struktur
morfologi akar pada

2

tumbuhan.
2

Menjelaskan struktur
anatomi akar pada
tumbuhan.

3

Menjelaskan fungsi akar.

1

8

4

Menjelaskan modifikasi

2

9, 10

akar pada tumbuhan.

No

Indikator

Ingatan

Pemahaman

Postes Siklus II

1

Nomor Soal
Pilihan Ganda

Esai

Mengamati struktur
morfologi batang pada

1

1

1, 2

3

3, 4, 5

tumbuhan.
2

Menjelaskan struktur
anatomi batang pada
tumbuhan.

3

Menjelaskan fungsi batang.

2

6

4

Menjelaskan modifikasi

2

7, 8

1

batang pada tumbuhan.
5

Mengamati struktur
morfologi daun pada

1

9

tumbuhan.
6

Menjelaskan struktur
anatomi daun pada

3

10, 11

tumbuhan.
7

Menjelaskan fungsi daun.

1

12

8

Menjelaskan modifikasi

2

13, 14

daun pada tumbuhan.

2
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Lampiran 6

Nama
No

SOAL PRETES
: ……………………
: ……………………

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat
dengan memberikan tanda silang (X) pada
salah satu jawaban!
1. Bagian tumbuhan yang tumbuh kebawah
di dalam tanah/air adalah …
A. Akar
B. Batang
C. Buah
D. Daun

C. c
D. d
4. Struktur anatomi akar secara berturutturut dari luar ke dalam adalah …
A. Epidermis-Korteks-Endodermis-Stele
B. Epidermis-Korteks-Stele-Endodermis
C. Epidermis-Endodermis-Korteks-Stele
D. Epidermis-Endodermis-Stele-Korteks
Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 5 dan 6!

3. Bagian akar yang berfungsi menyerap air
dan mineral ditunjukkan pada huruf …
A. a
B. b

8. Salah satu contoh tanaman
modifikasi akar berbintil adalah …
A. Kacang tanah
B. Beringin
C. Sirih
D. Benalu

dari

9. Yang merupakan bagian dari morfologi
batang adalah …
A. Kaliptra
B. Nodus
C. Petiolus
D. Lamina

Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 2 dan 3!

2. Ujung akar ditunjukkan pada huruf …
A. a
B. b
C. c
D. d

7. Fungsi akar pada tumbuhan, kecuali …
A. Menyerap garam mineral dan air
B. Tempat fotosintesis
C. Menyimpan cadangan makanan
D. Memperkokoh berdirinya batang

5. Stele atau silinder pusat ditunjukkan pada
angka …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
6. Struktur akar yang berfungsi sebagai
cadangan makanan ditunjukkan pada
angka …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 10 dan 11!

10. Floem atau pembuluh tapis ditunjukkan
pada nomor …
A. 1
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B. 2
C. 3
D. 4
11. Ke dalam membentuk jaringan xylem
dan keluar membentuk jaringan floem
merupakan fungsi dari struktur batang
nomor …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
12. Tempat keluar masuknya udara pada
batang terjadi di …
A. Lentisel
B. Stomata
C. Epidermis
D. Kutikula
13. Salah satu fungsi batang pada tumbuhan
adalah …
A. Tempat respirasi/bernafas
B. Menyerap air
C. Menopang tegaknya tumbuhan
D. Menyerap mineral
14. Tanaman bawang merah merupakan
salah satu bentuk modifikasi dari …
A. Stolon
B. Geragih
C. Umbi batang
D. Umbi lapis

15. Daun yang lengkap memiliki bagian …
A. Upih daun dan tangkai daun
B. Upih daun, tangkai daun, dan helaian
daun
C. Helaian daun dan tangkai daun
D. Upih daun dan helaian daun

18. Tempat terjadinya proses fotosintesis di
…
A. Daun
B. Akar
C. Batang
D. Bunga

Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 16 dan 17!

19. Berikut ini adalah fungsi daun, kecuali
…
A. Tempat terjadinya proses fotosintesis
B. Tempat penyerapan air dan garam
mineral
C. Tempat pertukaran gas CO2 dan O2
D. Tempat terjadinya proses penguapan /
transpirasi

16. Nama bagian struktur anatomi daun
nomor 3 adalah …
A. Kutikula
B. Epidermis
C. Stomata
D. Rongga udara
17. Bagian struktur anatomi daun yang
berfungsi melindungi daun ditunjukkan
pada nomor …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

20. Tanaman kaktus merupakan salah satu
bentuk modifikasi dari …
A. Daun pemikat
B. Sulur daun
C. Daun mereduksi menjadi duri
D. Daun menyempit
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Kunci Jawaban Pretes
Pilihan Ganda
1. A

11. D

2. D

12. A

3. C

13. C

4. B

14. D

5. D

15. B

6. C

16. C

7. B

17. D

8. A

18. A

9. B

19. B

10. A

20. C
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Lampiran 6
SOAL POSTES
SIKLUS I
Nama
No

: ……………………
: ……………………

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat
dengan memberikan tanda silang (X)
pada salah satu jawaban!
1. Bagian tumbuhan yang tumbuh kebawah
di dalam tanah/air adalah …
A. Akar
B. Batang
C. Buah
D. Daun
2. Salah satu contoh tanaman yang berakar
serabut adalah …
A. Mangga
B. Padi
C. Jambu biji
D. Jeruk

3. Bagian akar yang berfungsi menyerap air
dan mineral ditunjukkan pada huruf …
A. a
B. b
C. c
D. d
4. Pangkal akar ditunjukkan pada huruf …
A. a
B. b
C. c
D. d
5. Struktur anatomi akar secara berturutturut dari luar ke dalam adalah …
A. Epidermis-Korteks-Endodermis-Stele
B. Epidermis-Korteks-Stele-Endodermis
C. Epidermis-Endodermis-Korteks-Stele
D. Epidermis-Endodermis-Stele-Korteks
Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 5 dan 6!

Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 2 dan 3!

6. Struktur akar yang berfungsi sebagai
cadangan makanan ditunjukkan pada
angka …
A. 1
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B. 2
C. 3
D. 4
7. Stele atau silinder pusat ditunjukkan pada
angka …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
8. Fungsi akar pada tumbuhan, kecuali …
A. Menyerap garam mineral dan air
B. Tempat fotosintesis
C. Menyimpan cadangan makanan
D. Memperkokoh berdirinya batang
9. Salah satu contoh tanaman
modifikasi akar pembelit adalah …
A. Sirih
B. Kacang tanah
C. Beringin
D. Benalu

dari

10. Gambar dibawah ini merupakan salah
satu modifikasi …
A. Akar nafas
B. Akar banir
C. Akar pengisap
D. Akar umbi
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B. Esai
1. Sebutkan 5 contoh tanaman berakar tunggang?
2. Sebutkan 5 contoh tanaman berakar serabut?
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Kunci Jawaban Postes Siklus I

A. Pilihan Ganda

1. A

6. C

2. B

7. D

3. C

8. B

4. A

9. A

5. B

10. D

B. Esai
1. Tanaman berakar tunggang antara lain kacang panjang, kacang hijau, jambu biji, mangga,
tomat, cabai, kentang, jeruk, kedelai, dll.
2. Tanaman berakar serabut antara lain jagung, padi, tebu, salak, rumput, kelapa, pisang, dll.
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Lampiran 6
SOAL POSTES
SIKLUS II
Nama
No

: ……………………
: ……………………

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat
dengan memberikan tanda silang (X)
pada salah satu jawaban!
1. Yang merupakan bagian dari morfologi
batang adalah …
A. Kaliptra
B. Nodus
C. Petiolus
D. Lamina
2. Salah satu ciri dari tumbuhan dikotil
adalah …
A. Batang tidak bercabang
B. Tidak memiliki kambium
C. Batang bercabang
D. Letak floem dan xylem tersebar
Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 2 dan 3!

3. Ke dalam membentuk jaringan xylem
dan keluar membentuk jaringan floem
merupakan fungsi dari struktur batang
nomor …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
4. Floem atau pembuluh tapis ditunjukkan
pada nomor …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
5. Tempat keluar masuknya udara pada
batang terjadi di …
A. Stomata
B. Epidermis
C. Lentisel
D. Kutikula
6. Salah satu fungsi batang pada tumbuhan
adalah …
A. Tempat respirasi/bernafas
B. Menyerap air
C. Menyerap mineral
D. Menopang tegaknya tumbuhan
7. Tanaman bawang merah merupakan
salah satu bentuk modifikasi dari …
A. Rimpang
B. Geragih
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C. Umbi lapis
D. Umbi batang
8. Gambar dibawah ini merupakan salah
satu modifikasi …
A. Rimpang
B. Geragih
C. Umbi lapis
D. Umbi batang
9. Daun yang lengkap memiliki bagian …
A. Upih daun dan tangkai daun
B. Upih daun, tangkai daun, dan helaian
daun
C. Helaian daun dan tangkai daun
D. Upih daun dan helaian daun
Perhatikan gambar dibawah ini, untuk
menjawab no 8 dan 9!

10. Nama bagian struktur anatomi daun
nomor 3 adalah …
A. Stomata
B. Kutikula
C. Epidermis
D. Rongga udara
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11. Bagian struktur anatomi daun yang
berfungsi melindungi daun ditunjukkan
pada nomor …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
12. Berikut ini adalah fungsi daun, kecuali
…
A. Tempat terjadinya proses fotosintesis
B. Tempat penyerapan air dan garam
mineral
C. Tempat pertukaran gas CO2 dan O2
D. Tempat terjadinya proses penguapan /
transpirasi
13. Tanaman kaktus merupakan salah satu
bentuk modifikasi dari …
A. Daun pemikat
B. Sulur daun
C. Daun mereduksi menjadi duri
D. Daun menyempit
14. Gambar dibawah ini merupakan salah
satu modifikasi …

A.
B.
C.
D.

Daun pemikat
Daun bersulur
Daun menyempit
Daun mereduksimenjadi duri

B. Esai
1. Sebutkan 3 fungsi batang?
2. Sebutkan 3 bagian anatomi daun?
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Jawaban Postes Siklus II

A. Pilihan Ganda

1. B

6. D

11. D

2. C

7. C

12. B

3. D

8. A

13. C

4. A

9. B

5. C

10. A

B. Esai
1. Fungsi batang antara lain :
a. Menopang tegaknya tumbuhan
b. Sebagai alat transportasi air dan unsur hara dari akar menuju daun
c. Tempat menyimpan cadangan makanan
d. Alat perkembangbiakan vegetatif
2. Bagian anatomi daun antara lain :
a. Kutikula atas

g. Epidermis bawah

b. Epidermis atas

h. Stomata

c. Jaringan tiang

i. Kutikula bawah

d. Rongga udara

j. Xylem

e. Berkas pembuluh

k. Floem

f. Jaringan bunga karang
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Lampiran 7
LEMBAR OBSERVASI SISWA

Sekolah

: SMP PANGUDI LUHUR MOYUDAN

Kelas

: VIII B

Jam ke

:

Mata pelajaran:
Hari, tanggal :
Observer

:

Kelompok

:

PETUNJUK :
1. Amati aktivitas kelompok siswa di kelas dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar!
2. Tuliskan tanda lingkaran pada skor yang sesuai dengan keadaan yang Anda amati!
NO

ASPEK YANG DIAMATI

SKOR

ASPEK AFEKTIF
1.

Fase Team
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru

1 2 3 4

b. Siswa semangat dalam diskusi

1 2 3 4

c. Siswa antusias mengerjakan LKS

1 2 3 4

d. Siswa saling menghargai dan bekerja sama dalam mengerjakan

1 2 3 4

LKS
Skor Total
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Lampiran 7
LEMBAR OBSERVASI KELOMPOK TURNAMEN

Sekolah

: SMP PANGUDI LUHUR MOYUDAN

Kelas

: VIII B

Jam ke

:

Mata pelajaran:
Hari, tanggal :
Observer

:

Kelompok

: Turnamen

PETUNJUK :
1. Amati aktivitas kelompok siswa di kelas dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar!
2. Tuliskan tanda lingkaran pada skor yang sesuai dengan keadaan yang Anda amati!

NO

ASPEK YANG DIAMATI

SKOR

ASPEK AFEKTIF
1.

Fase Games Tournament
a. Siswa tertarik mengikuti Games Tournament

1 2 3 4

b. Siswa mengikuti Games Tournament dengan jujur

1 2 3 4

c. Siswa yang kalah dalam Games Tournament menerima dengan

1 2 3 4

lapang dada

1 2 3 4
Skor Total
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LEMBAR KUISIONER
Motivasi Siswa
Nama : …………………………
No

: …………………………

PETUNJUK
1. Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti.
2. Setiap pernyataan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda,
lalu bubuhkanlah tanda “Cek” () pada kolom yang tersedia.

No.

Pernyataan
SS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jawaban
S
TS

Saya senang dan tertarik mengikuti pembelajaran dengan
metode Team Games Tournament (TGT).
Saya memperhatikan ketika guru menjelaskan didepan.
Saya mengerjakan tugas dengan sikap yang jujur.
Saya mengerjakan tugas dengan penuh semangat.
Saya mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Saya senang mengikuti games turnamen.
Saya bersaing secara sehat ketika mengikuti games
turnamen.
Pembelajaran dengan metode Team Games Tournament
(TGT) tidak menarik dan tidak menyenangkan.
Ketika guru memberi penjelasan saya tidak
memperhatikan.
Saya bersikap curang ketika mengerjakan tugas.
Saya tidak bersemangat ketika mengerjakan tugas.
Saya tidak bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas.
Saya tidak senang mengikuti games turnamen.
Saya bermain curang ketika mengikuti games turnamen.

Keterangan :
SS : Sangat Setuju, S : Setuju, TS : Tidak Setuju, STS : Sangat Tidak Setuju
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Lampiran 9
Panduan Wawancara

1. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dengan metode TGT
(Team Games Tournament) ?
2. Hal-hal atau nilai apa saja yang anda dapatkan pada saat anda mengikuti diskusi
kelompok ?
3. Nilai-nilai apa saja yang anda dapatkan setelah mengikuti games turnamen ?
4. Menurut anda, metode apa yang membuat anda termotivasi mengikuti kegiatan
pembelajaran disekolah ?
5. Ketika anda mengerjakan tes, apakah anda senang mengerjakan sendiri atau
bertanya kepada teman ?
6. Apakah anda termotivasi ketika guru memberikan penghargaan kepada yang
mendapat nilai baik ? Alasan?
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Daftar Nilai Siswa Kelas VIIIB Tahun Ajaran 2010-2011
SMP PL Moyudan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kode Siswa
S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-16
S-17
S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-23
S-24
S-25
S-26
S-27
Jumlah Nilai
Rata-rata Kelas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

L/P
L
P
P
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
L
P
P
L
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L

Nilai
20
84
84
68
44
24
68
76
56
96
24
44
64
40
80
76
56
76
84
100
52
100
56
60
88
96
84
1800
66,66
100
200

Ketuntasan (≥ 70)
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
= 13/27x100%
= 48,15%
Tidak Tuntas
= 14/27x100%
= 51,85%

L = 16
P = 11
Jumlah Siswa 27 orang
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Tabel Skor Observasi Siswa Siklus I

Observer 1
Nama

Observer 2

Aspek Yang Diamati

Nama

Aspek Yang Diamati

Kelompok

a

b

c

d

Kelompok

a

b

c

d

Akar

4

4

4

3

Akar

3

4

4

4

Batang

4

4

3

4

Batang

4

3

4

3

Daun

3

4

3

3

Daun

4

3

4

3

Bunga

3

3

3

3

Bunga

4

3

4

3

Buah

3

4

4

3

Buah

4

4

4

3

Biji

4

3

4

4

Biji

3

4

4

4

Floem

4

4

4

4

Floem

4

3

3

3

Skor

25

26

25

24

Skor

26

24

27

23

Tabel Skor Observasi Siswa Siklus II

Observer 1
Nama

Observer 2

Aspek Yang Diamati

Nama

Aspek Yang Diamati

Kelompok

a

b

c

d

Kelompok

a

b

c

d

Akar

4

4

3

4

Akar

4

3

4

3

Batang

3

4

4

4

Batang

4

4

4

3

Daun

4

4

4

3

Daun

4

4

4

3

Bunga

3

4

4

3

Bunga

4

3

4

4

Buah

4

4

4

4

Buah

4

4

4

3

Biji

4

4

3

4

Biji

4

3

4

3

Floem

3

4

4

4

Floem

4

4

4

3

Xylem

4

4

4

4

Xylem

4

4

4

3

Skor

29

32

30

30

Skor

32

29

32

25
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Tabel Analisis Skor Observasi Siswa Siklus I

Observer/Nama
Kelompok

Aspek Yang Diamati
a

b

c

d

1 – Akar

4

4

4

3

1 – Batang

4

4

3

4

1 – Daun

3

4

3

3

1 – Bunga

3

3

3

3

1 – Buah

3

4

4

3

1 – Biji

4

3

4

4

1 – Floem

4

4

4

4

2 – Akar

3

4

4

4

2 – Batang

4

3

4

3

2 – Daun

4

3

4

3

2 – Bunga

4

3

4

3

2 – Buah

4

4

4

3

2 – Biji

3

4

4

4

2 – Floem

4

3

3

3

Skor

51

50

52

47

Prosentase (%)

91,1

89,3

92,9

83,9

Contoh Penghitungan Skor Prosentase (%)
%=

x 100%

%=

%=
% = 91,1%
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Tabel Analisis Skor Observasi Siswa Siklus II

Observer/Nama
Kelompok

Aspek Yang Diamati
a

b

c

d

1 – Akar

4

4

3

4

1 – Batang

3

4

4

4

1 – Daun

4

4

4

3

1 – Bunga

3

4

4

3

1 – Buah

4

4

4

4

1 – Biji

4

4

3

4

1 – Floem

3

4

4

4

1 – Xylem

4

4

4

4

2 – Akar

4

3

4

3

2 – Batang

4

4

4

3

2 – Daun

4

4

4

3

2 – Bunga

4

3

4

4

2 – Buah

4

4

4

3

2 – Biji

4

3

4

3

2 – Floem

4

4

4

3

2 – Xylem

4

4

4

3

Skor

61

61

62

55

Prosentase (%)

95,3

95,3

96,9

85,9

Contoh Penghitungan Skor Prosentase (%)
%=

x 100%

%=

%=
% = 95,3%
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Tabel Skor Observasi Kelompok Turnamen Siklus I

Observer 1
Nama

Observer 2

Aspek Yang Diamati

Nama

Aspek Yang Diamati

Kelompok

a

b

c

Kelompok

a

b

c

Turnamen 1

4

4

4

Turnamen 1

4

2

3

Turnamen 2

4

4

4

Turnamen 2

4

3

3

Turnamen 3

4

4

4

Turnamen 3

4

4

3

Turnamen 4

4

3

4

Turnamen 4

4

3

3

Turnamen 5

4

4

4

Turnamen 5

4

3

3

Turnamen 6

4

3

4

Turnamen 6

4

3

4

Skor

24

22

24

Skor

24

18

19

Tabel Skor Observasi Kelompok Turnamen Siklus II

Observer 1
Nama

Observer 2

Aspek Yang Diamati

Nama

Aspek Yang Diamati

Kelompok

a

b

c

Kelompok

a

b

c

Turnamen 1

4

4

4

Turnamen 1

4

4

3

Turnamen 2

4

4

4

Turnamen 2

4

4

4

Turnamen 3

4

4

4

Turnamen 3

4

4

4

Turnamen 4

3

4

4

Turnamen 4

4

4

4

Turnamen 5

4

4

4

Turnamen 5

4

3

4

Skor

19

20

20

Skor

20

19

19
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Tabel Analisis Skor Observasi Kelompok Turnamen Siklus I

Observer/Nama
Kelompok Turnamen

Aspek Yang Diamati
a

b

c

1 – Turnamen 1

3

4

4

1 – Turnamen 2

4

4

4

1 – Turnamen 3

4

4

4

1 – Turnamen 4

4

3

4

1 – Turnamen 5

4

4

4

1 – Turnamen 6

4

3

4

2 – Turnamen 1

4

2

3

2 – Turnamen 2

4

3

3

2 – Turnamen 3

3

4

3

2 – Turnamen 4

4

3

3

2 – Turnamen 5

4

3

3

2 – Turnamen 6

4

3

4

Skor

46

40

43

Prosentase (%)

95,8

83,3

89,6

Contoh Penghitungan Skor Prosentase (%)
%=

x 100%

%=

%=
% = 95,8%
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Tabel Analisis Skor Observasi Kelompok Turnamen Siklus II

Observer/Nama
Kelompok Turnamen

Aspek Yang Diamati
a

b

c

1 – Turnamen 1

4

4

4

1 – Turnamen 2

4

4

4

1 – Turnamen 3

4

4

4

1 – Turnamen 4

3

4

4

1 – Turnamen 5

4

4

4

2 – Turnamen 1

4

4

3

2 – Turnamen 2

4

4

4

2 – Turnamen 3

4

4

4

2 – Turnamen 4

4

4

4

2 – Turnamen 5

4

3

4

Skor

39

39

39

Prosentase (%)

97,5

97,5

97,5

Contoh Penghitungan Skor Prosentase (%)
%=

x 100%

%=

%=
% = 97,5%
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Tabel Analisis Skor Lembar Kuisioner

Kode

No Pernyataan

Siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

4

3

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

2

4

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

3

4

3

3

4

3

5

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

6

3

3

3

2

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

7

4

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

4

3

8

4

3

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

4

9

4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

3

4

4

2

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

11

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

12

3

3

3

3

4

3

2

1

3

3

3

3

3

3

13

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

14

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

4

4

3

4

3

3

3

3

3

16

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

17

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

18

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

19

3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

4

20

4

3

4

4

3

4

4

4

3

4

4

3

4

4

21

4

3

4

3

3

3

4

4

3

4

3

4

4

4

22

4

3

4

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

23

1

3

4

4

3

4

3

3

4

3

3

3

3

3

24

3

3

4

4

3

3

4

3

4

3

4

3

3

4

25

3

4

2

3

3

4

3

3

3

3

3

2

3

3

26

4

3

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

4

3

27

3

3

3

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

28

4

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4
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29

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

30

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

31

4

3

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

4

4

32

3

3

4

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

4

33

4

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

4

3

34

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

4

35

4

3

3

4

3

4

3

3

3

3

4

4

4

3

36

4

3

2

3

2

4

4

4

3

3

3

3

4

4

37

3

4

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

3

4

38

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Skor

131

122

125

126

119

134

134

125

122

124

127

127

132

134

%

86,2 80,3 82,2 82,9 78,3 88,2 88,2 82,2 80,3 81,6 83,6 83,6 86,8 88,2

Contoh Penghitungan Skor Prosentase (%)
%=

%=

%=
% = 86,2%

x 100%
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Tabel Prosentase Skor Kuisioner

No

SS

S

TS

STS

Prosentase

Pernyataan

(4)

(3)

(2)

(1)

(%)

1

19

18

-

1

86,2

2

8

30

-

-

80,3

3

13

23

2

-

82,2

4

15

20

3

-

82,9

5

7

29

2

-

78,3

6

20

18

-

-

88,2

7

22

14

2

-

88,2

No

SS

S

TS

STS

Prosentase

Pernyataan

(1)

(2)

(3)

(4)

(%)

8

1

-

23

14

82,2

9

-

1

28

9

80,3

10

-

-

28

10

81,6

11

-

1

23

14

83,6

12

-

1

23

14

83,6

13

-

1

18

19

86,8

14

-

-

18

20

88,2

Positif

Negatif
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Hasil Transkrip Wawancara Siswa
Siswa 1
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

Siswa
Peneliti

Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa

: Selamat siang.
: Siang.
: Eee dengan siapa?
: Dengan mas Nanda Nicola Verda Kusuma.
: Mas Nanda Nicola…. Mas Nanda Nicola
: Iya
: Oya, eee saya mau bertanya tentang eee, setelah kemarin kita
melakukan pembelajaran di kelas, eee yang pertama apakah yang anda
rasakan ketika mengikuti pembelajaran dengan metode Team Games
Tournament kemarin?
: Saya sangat senang, karena bisa melakukan kerja sama antar teman
sekelas.
: Eee kemudian nilai-nilai apa yang anda dapatkan pada saat anda
berdiskusi kelompok?
Nilai-nilai?
: Nilai-nilainya itu…
: Hal-hal atau eee ketika anda berdiskusi dengan kelompok ato kalian itu
bekerja sama, saling menghargai ato gimana?
: Oya saya saling bekerja sama antar kelompok dan tidak memikirkan diri
sendiri.
: O begitu ya, kemudian eee nilai apa saja yang anda dapatkan setelah
mengikuti games tournament?
Ketika anda bertanding dengan teman-teman berbeda kelompok itu
bagaimana? Apakah anda curang ato anda bersaing secara sehat?
: Eee saya bersaing secara sehat, udah.
: Menurut anda, apakah metode apa yang membuat anda termotivasi
mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah?
: Metodenya…metode dengan…
: Eee contohnya ato dengan ceramah ato…
: Dengan games
: Games, selain dengan games dengan apa saja?
: Dengan ceramah.
: Dengan ceramah juga senang?
: Iya.
: Eee ketika anda mengerjaka tes, apakah anda lebih senang mengerjakan
sendiri ato bertanya kepada teman?
: Saya lebih senang bertanya kepada teman yang lain.
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Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

: Alasannya kenapa?
: Karena kalo mengerjakan sendiri saya tidak bisa.
: Eee kalo pada saat mengerjakan ujian begitu?
: Ya memikirkan sendiri.
: Eee apakah anda termotivasi ketika guru memberikan penghargaan
kepada siswa yang mendapat nilai yang baik?
Siswa : Ya termotivasi.
Peneliti : Alasannya kenapa?
Siswa : Agar…
Peneliti : Kenapa, eee termotivasi kenapa?
Ato dengan penghargaan anda bisa lebih giat lagi?
Siswa : Dengan penghargaan saya bisa lebih giat dan bisa mendapatkan
rangking yang baik.
Peneliti : O begitu, terima kasih yam as Nanda atas waktunya.
Siswa : Ya, sama-sama.

Siswa 2
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

: Selamat siang.
: Siang.
: Dengan siapa?
: Saya dengan Yohanes Pristu Agung Prabowo.
: dengan mas Yohanes ya?
: Iya
: Eee saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang eee, setelah kita kemarin
melakukan pembelajaran di kelas, eee yang pertama apa yang anda
rasakan ketika mengikuti pembelajaran dengan metode Team Games
Tournament kemarin?
Siswa : Senang.
Peneliti : Senang, eee kemudian eee hal-hal atau nilai apa yang anda dapatkan
pada saat anda berdiskusi dengan kelompok anda?
Siswa : Supaya belajar tidak kurang dan opo yo???
Peneliti : Pada saat anda diskusi kelompok?
Siswa : Bekerja sama, Bekerja sama.
Peneliti : O bekerja sama,selain itu?
Selain bekerja sama dengan kelompok pada saat diskusi kelompok?
Siswa : Meng…mengemukakan pendapat.
Peneliti : O mengemukakan pendapat. Anda mengemukakan pendapat dalam
diskusi kelompok ya?
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kemudian eee nilai apa saja yang anda dapatkan setelah mengikuti games
tournament?
Nilai-nilai?
Siswa : Kerja sama.
Peneliti : Apakah anda melakukan kerja sama pada sat games tournament?
Siswa : Ya.
Peneliti : Ya?
Siswa : Ya.
Peneliti : Kemudian menurut anda, metode apa yang membuat anda termotivasi
ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah?
Siswa : Games dan ceramah.
Peneliti : Games dan ceramah!! Selain itu, ada yang lain?
Siswa : Tidak ada.
Peneliti : Tidak ada.
Eee ketika anda mengerjakan tes, apakah anda lebih senang mengerjakan
sendiri atau bertanya kepada orang lain?
Siswa : Bertanya dengan orang lain.
Peneliti : Kenapa, alasannya?
Siswa : Supaya dapat ber…bertambah ilmu dan bertukar…
Peneliti : O seandainya kalo anda mengerjakan ujian itu, apakah anda bertanya
kepada orang lain atau lebih senang mengerjakan sendiri?
Siswa : Lebih senang mengerjakan sendiri.
Peneliti : Lebih senang mengerjakan sendiri ya!!
Eee kemudian yang terakhir apakah anda termotivasi ketika guru
memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai yang
baik?
Siswa : Termotivi…termotivika…
Peneliti : Termotivasi?
Siswa : Ho’oo..ho’oo..
Peneliti : Alasannya kenapa?
Siswa : Supaya menunjang prestasi.
Peneliti : Dapat menunjang prestasi anda ya?
Siswa : Ya.
Peneliti : Terima kasih ya mas Yohanes

Siswa 3
Peneliti : Selamat siang, dengan mas siapa?
Siswa : Mas Raymond Wahyu Priyono.
Peneliti : Mas Raymond ya?
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Siswa : Iya.
Peneliti : eee…saya ingin bertanya-tanya sedikit eee tentang eee setelah kemarin
kita melakukan pembelajaran di kelas, eee yang pertama apa yang anda
rasakan ketika mengikuti pembelajaran dengan metode Team Games
Tournament kemarin?
Siswa : Senang.
Peneliti : Senang!!! Adal yang lain?
Siswa : Eee gembira.
Peneliti : Gembira. Kemudian hal-hal apa saja yang anda dapatkan pada saat
berdiskusi dengan kelompok anda?
Siswa : Bekerja sama dengan kelompok dengan mengemukakan pendapat dari
masing-masing anggota.
Peneliti : Bisa diulangi yang keras?
Siswa : Dengan berdiskusi kelompok dan mengemukakan pendapat dari
anggota kelompok.
Peneliti : Jadi anda bekerja sama dalam diskusi dengan mengutarakan pendapat
begitu?
Siswa : Iya.
Peneliti : Kemudian nilai-nilai apa saja yang anda dapatkan setelah mengikuti
games tournament?
Siswa : Bekerja sama.
Peneliti : Games tournament anda bekerja sama? Dari masing-masing kelompok
itu anda bersaing atau anda bekerja sama?
Siswa : Bersaing.
Peneliti : Bersaing secara sehat ya!!
Okey kemudian, menurut anda, metode apa yang membuat anda
termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah?
Siswa : Games dan ceramah.
Peneliti : Games dan ceramah.
Ok ketika anda mengerjakan tes, eee apakah anda lebih senang bertanya
kepada teman atau mengerjakan sendiri?
Siswa : Mengerjakan sendiri.
Peneliti : Mengerjakan sendiri, alasannya?
Siswa : Karena…
Peneliti : Alasannya kenapa anda mengerjakan sendiri?
Alasannya apa?
Siswa : Tidak tahu.
Peneliti : Tidak tahu, okey tidak apa-apa.
Yang terakhir, apakah anda termotivasi ketika guru memberikan
penghargaan kepada siswa yang mendapat nilai yang baik?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
151

Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa

Siswa 4
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

: Iya.
: Alasannya kenapa?
: Tidak tahu.
: Tidak tahu? Okey tidak apa-apa terima kasih mas Raymond.
: Iya.

: Selamat siang.
: Siang.
: Dengan siapa?
: Eee Cicilia Dian Arista.
: Dengan mbak Sisil ya?
Eee saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang eee pembelajaran yang
telah kita lakukan kemarin, yang pertama apa yang anda rasakan ketika
mengikuti pembelajaran dengan metode Team Games Tournament
kemarin?
: Senang.
: Senang!!! Adalagi?
: Gembira.
: Gembira, eee adalagi?? Sudah??
: Iya.
: sudah, kemudian eee hal-hal atau nilai apa yang anda dapatkan pada
saat anda berdiskusi dengan kelompok anda?
: Eee bisa bekerja sama, bisa bertukar pikiran, mendapatkan pikiran
teman-temannya.
: Okey. Kemudian nilai-nilai apa saja yang anda dapatkan setelah
mengikuti games tournament?
Eee anda melakukan apa pada saat anda eee mengikuti games
tournament, contohnya apakah anda bersaing secara sehat ato anda
bersikap curang ato gimana?
: Bersaing secara sehat.
: Bersaing secara sehat!! Adalagi?
: Enggak.
: Enggak, menurut anda metode apa yang membuat anda termotivasi
mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah?
: Games
: Terus, ada yang lain lagi?
: Penjelasan guru.
: Penjelasan guru dan games.
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Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti

Siswa
Peneliti
Siswa
Peneliti
Siswa

Okey, kemudian ketika anda mengerjakan tes, apakah anda lebih senang
mengerjakan sendiri atau bertanya kepada orang lain?
: Mengerjakan sendiri.
: Alasannya?
: Untuk mengasah pikiran.
: Untuk mengasah pikiran, okey.
Kemudian eee apakah anda termotivasi ketika guru memberikan
penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai yang bagus?
: Iya.
: Iya, alasannya apa?
: Karena biar opohh. Biar untuk maju terus untuk mendapatkan prestasi.
: Okey, terima kasih ya mbak Sisil.
: Iya.

Siswa 5
Peneliti : Selamat siang, dengan mbak siapa?
Siswa : Siang dengan mbak Desi, Felicia Desi Nora Rahmawati.
Peneliti : eee…baiklah, saya ingin eee sedikit bertanya tentang eee setelah kita
melakukan pembelajaran kemarin, eee apa yang anda rasakan ketika
mengikuti pembelajaran dengan metode Team Games Tournament
kemarin?
Siswa : Senang.
Peneliti : Senang!!! Adalagi?
Siswa : Grogi karena mau bersaing dengan teman.
Peneliti : Kemudian hal-hal atau nilai apa saja yang anda dapatkan pada saat anda
melakukan diskusi dengan kelompok?
Siswa : Dapat bekerja sama dengan baik.
Peneliti : Adalagi?
Siswa :Sudah.
Peneliti : Kemudian nilai apa saja yang anda dapatkan setelah mengikuti games
tournament?
Pada saat games tournament nilai-nilai apa saja?
Siswa : Dapat bekerja sama dengan kelompok dengan baik.
Peneliti : Pada saat games tournament? Apakah anda bersaing?
Siswa : Bersaing secara sehat.
Peneliti : Bersaing secara sehat ya!!
Kemudian, menurut anda metode apa yang membuat anda termotivasi
eee ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah?
Siswa : Games dan penjelasan dari guru.
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Peneliti : Games dan penjelasan dari guru.
Kemudian ketika anda mengerjakan tes, apakah anda lebih senang
bertanya kepada teman atau eee mengerjakan sendiri?
Siswa : Bertanya kepada teman.
Peneliti : kenapa?
Siswa : Karena kadang-kadang nggak bisa mengerjakan, terus bertanya kepada
teman.
Peneliti : Kalau pada saat mengerjakan ujian seperti itu, anda bertanya kepada
teman atau mengerjakan sendiri?
Siswa : Mengerjakan sendiri.
Peneliti : Mengerjakan sendiri!! Alasannya apa?
Siswa : Kalo peraturannya kan kalo ujian begitu ga boleh menyontek, harus
mengerjakan sendiri.
Peneliti : Selain dari peraturan, dari diri anda sendiri?
Siswa : Ingin mandiri kalo pas ujian.
Peneliti : Ingin mandiri kalo pas ujian.
Kemudian, apakah anda termotivasi ketika guru memberikan
penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai yang baik?
Siswa : Iya.
Peneliti : Alasannya kenapa?
Siswa : Supaya lebih bisa menambah wawasan kita untuk lebih maju.
Peneliti : Adalagi?
Siswa : Tidak.
Peneliti : Terima kasih mbak Desi.
Siswa : Iya.
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Lampiran 15
HASIL NILAI PRETES

Nama Sekolah

: SMP Pangudi Luhur Moyudan

Kelas

: VIII B

Tahun Ajaran

: 2011 – 2012

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

NO

Kode Siswa

Nilai

(Ketuntasan ≥ 70)

1

S-01

75

Tuntas

2

S-02

70

Tuntas

3

S-03

60

Tidak Tuntas

4

S-04

60

Tidak Tuntas

5

S-05

45

Tidak Tuntas

6

S-06

55

Tidak Tuntas

7

S-07

75

Tuntas

8

S-08

90

Tuntas

9

S-09

40

Tidak Tuntas

10

S-10

65

Tidak Tuntas

11

S-11

75

Tuntas

12

S-12

80

Tuntas

13

S-13

70

Tuntas

14

S-14

80

Tuntas

15

S-15

75

Tuntas

16

S-16

85

Tuntas

17

S-17

65

Tidak Tuntas

18

S-18

75

Tuntas

19

S-19

50

Tidak Tuntas

20

S-20

65

Tidak Tuntas

21

S-21

50

Tidak Tuntas

22

S-22

70

Tuntas

23

S-23

65

Tidak Tuntas

24

S-24

85

Tuntas

25

S-25

50

Tidak Tuntas
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26

S-26

75

Tuntas

27

S-27

55

Tidak Tuntas

28

S-28

70

Tuntas

29

S-29

80

Tuntas

30

S-30

65

Tidak Tuntas

31

S-31

70

Tuntas

32

S-32

85

Tuntas

33

S-33

75

Tuntas

34

S-34

60

Tidak Tuntas

35

S-35

70

Tuntas

36

S-36

65

Tidak Tuntas

37

S-37

80

Tuntas

38

S-38

55

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai

2580

Rata-rata Kelas

67,89

Nilai Tertinggi

90

Nilai Terendah

40

Tuntas = 21/38 x 100%
= 55,26%
Tidak Tuntas = 17/38 x 100%
= 44,74%
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Lampiran 16
HASIL NILAI POSTES SIKLUS I
Nama Sekolah
Kelas
Tahun Ajaran
Mata Pelajaran
Materi

: SMP Pangudi Luhur Moyudan
: VIII B
: 2011 – 2012
: Biologi
: Struktur dan Fungsi Jaringan Akar

NO

Kode Siswa

Nilai

(Ketuntasan ≥ 70)

1

S-01

60

Tidak Tuntas

2

S-02

75

Tuntas

3

S-03

75

Tuntas

4

S-04

75

Tuntas

5

S-05

85

Tuntas

6

S-06

55

Tidak Tuntas

7

S-07

80

Tuntas

8

S-08

75

Tuntas

9

S-09

65

Tidak Tuntas

10

S-10

75

Tuntas

11

S-11

80

Tuntas

12

S-12

60

Tidak Tuntas

13

S-13

85

Tuntas

14

S-14

90

Tuntas

15

S-15

70

Tuntas

16

S-16

85

Tuntas

17

S-17

80

Tuntas

18

S-18

70

Tuntas

19

S-19

85

Tuntas

20

S-20

80

Tuntas

21

S-21

50

Tidak Tuntas

22

S-22

65

Tidak Tuntas

23

S-23

70

Tuntas

24

S-24

90

Tuntas

25

S-25

45

Tidak Tuntas

26

S-26

80

Tuntas

27

S-27

50

Tidak Tuntas
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28

S-28

65

Tidak Tuntas

29

S-29

90

Tuntas

30

S-30

50

Tidak Tuntas

31

S-31

80

Tuntas

32

S-32

85

Tuntas

33

S-33

65

Tidak Tuntas

34

S-34

75

Tuntas

35

S-35

90

Tuntas

36

S-36

85

Tuntas

37

S-37

70

Tuntas

38

S-38

65

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai
Rata-rata Kelas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

2775
73,03
90
45

Tuntas = 26/38 x 100%
= 68,42%
Tidak Tuntas = 12/38 x 100%
= 31,58%
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HASIL NILAI POSTES SIKLUS II

Nama Sekolah

: SMP Pangudi Luhur Moyudan

Kelas

: VIII B

Tahun Ajaran

: 2011 – 2012

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Struktur dan Fungsi Jaringan Batang, Daun

NO

Kode Siswa

Nilai

(Ketuntasan ≥ 70)

1

S-01

85

Tuntas

2

S-02

85

Tuntas

3

S-03

80

Tuntas

4

S-04

70

Tuntas

5

S-05

65

Tidak Tuntas

6

S-06

75

Tuntas

7

S-07

90

Tuntas

8

S-08

75

Tuntas

9

S-09

85

Tuntas

10

S-10

80

Tuntas

11

S-11

75

Tuntas

12

S-12

65

Tidak Tuntas

13

S-13

90

Tuntas

14

S-14

80

Tuntas

15

S-15

75

Tuntas

16

S-16

70

Tuntas

17

S-17

80

Tuntas

18

S-18

65

Tidak Tuntas

19

S-19

80

Tuntas

20

S-20

85

Tuntas

21

S-21

60

Tidak Tuntas

22

S-22

85

Tuntas

23

S-23

80

Tuntas

24

S-24

90

Tuntas
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25

S-25

65

Tidak Tuntas

26

S-26

75

Tuntas

27

S-27

60

Tidak Tuntas

28

S-28

80

Tuntas

29

S-29

85

Tuntas

30

S-30

75

Tuntas

31

S-31

70

Tuntas

32

S-32

70

Tuntas

33

S-33

90

Tuntas

34

S-34

70

Tuntas

35

S-35

85

Tuntas

36

S-36

75

Tuntas

37

S-37

90

Tuntas

38

S-38

70

Tuntas

Jumlah Nilai
Rata-rata Kelas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

2930
77,11
90
60

Tuntas = 32/38 x 100%
= 84,21%
Tidak Tuntas = 6/38 x 100%
= 15,79%
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