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ِ  َو َم ْن أ َ َرا َد،َم ْن أ َ َرا َد ال ُّد ْنيَا فَعَلَ ْي ِه بِاْل ِع ْل ِم
فَ َعلَ ْي ِه باِل ِع ْل ِم
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ABSTRAK
Nama

: Rima Nurjuliani

Jurusan : Tadris Biologi
Judul

: Model pembelajaran Kooperatif two stay two stray meningkatkan hasil

belajar biologi siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penggunaan model pembelajaran
kooperatif two stay two stray untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa
kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama 3 siklus.Sedangkan pengumpulan
data dilakukan dengan tes soal pilihan ganda. Penelitian menemukan bahwamodel
pembelajaran kooperatif two stay two stray meningkatkan hasil belajar siswa .
Dengan demikian diperoleh hasil belajar siswa pada siklus I yaitu dengan rata-rata
55% dan ketuntasan siswa 34%.untuk hasil belajar dari siklus I masih belum
memenuhi kriteria ketuntasan yaitu 80% sehingga harus dilanjutkan ke siklus
II,Hasil belajar pada siklus II yaitu rata-rata 65% dengan ketuntasan 69%,untuk
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II masih belum mencapai 80% maka
dilakukannlah penelitian pada siklus III dengan hasil belajar rata-rata 81% dengan
ketuntasan 83%,untuk siklus III ketuntaan hasil belajar siswa telah mencapai
kriteria keberhasilan yaitu >80.Setelah melakukan penelitian tindakan kelas
selama III siklus hasil belajar siswa meningkat hingga 83%,Dapat dinyatakan
bahwa model pembelajaran kooperatif two stay two stray dapat meningkatkan
hasil bealajar biolgi siswaa Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi.
Hasilpenelitianini menyarankan agar guru menerapkan model pembelajaran
kooperatif two stay two stray dalam pembelajaran biologi baik di materi Animalia
maupun materi lainnya.
Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif two stay two stray, biologi, hasil
belajar.
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ABSTRACT
Name

: Rima Nurjuliani

Department

: Biology

The two stay two stray cooperative learning model improves the
biology learning outcomes of Muaro Jambi Madrasah Aliyah Negeri 1 students.
Title

:

This study aims to examine the use of the two stay two stray cooperative
learning model to improve biology learning outcomes in class X Madrasah
Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi students. This research is a classroom action
research conducted for 3 cycles. While data collection is done by multiple choice
test questions. The study found that the two stay two stray cooperative learning
model improves student learning outcomes. Thus obtained student learning
outcomes in the first cycle with an average of 55% and 34% completeness
students. For learning outcomes from the first cycle still does not meet the
completeness criteria of 80% so it must be continued to the second cycle,
learning outcomes in the second cycle are average average 65% with
completeness 69%, for completeness student learning outcomes in the second
cycle still has not reached 80%, then conducted a study in cycle III with an
average learning outcome 81% with completeness 83%, for cycle III the
completeness of student learning outcomes has reached success criteria are> 80.
After conducting classroom action research during the III cycle of student
learning outcomes increased to 83%, it can be stated that the two stay two stray
cooperative learning model can improve the learning outcomes of the students of
Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi Madrasah. The results of this study
suggest that teachers apply the two stay two stray cooperative learning model in
learning biology in both Animalia and other material.

Keywords: Two stay two stray cooperative learning model, biology, learning
outcomes.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya
mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilanketerampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat
(long life process). Saat ini pendidikan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap
manusia dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Oleh karena
itu, pendidikan telah menjadi bidang yang sangat diperhatikan oleh setiap
negara dan harus terus diperbaiki kualitasnya. (Siswoyo, 2013, hal. 54)
Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan ujung tombak
berkembangnya suatu bangsa dan negara dalam meningkatkan sumber daya
manusia yang berkualitas. Dalam dunia pendidikan, peran guru sangatlah
penting sebagai penentu keberhasilan misi pendidikan dan pembelajaran di
sekolah. Dalam proses pembelajaran yang baik terjadi komunikasi antara
guru sebagai tenaga pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Pada proses
pembelajaran ini, guru tidak hanya menyampaikan materi, namun juga harus
berusaha agar materi yang disampaikan menjadi kegiatan pembelajaran yang
menyenangkan dan mudah dipahami siswa, sehingga hasil belajar siswa
menjadi lebih baik. (Setyaningsih, 2014, hal. 125)
Pendidikan memegang peranan yang penting untuk menjamin
kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Hal ini karena pendidikan
merupakan wahana untuk meningatkan dan mengembangkan kualtitas
sumber daya manusia. Salah satu peningkatan dan pengembangan sumber
daya tersebut yaitu dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah bagaimana
materi dapat disampaikan sesuai tuntutan kurikulum, sehingga peserta didik
dapat menguasai materi sesuai yang di tetapkan.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kurikulum, guru dituntut
untuk hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang dituntut aktif
dalam proses belajar-mengajar. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini
banyak guru yang mengalami kesulitan dalam memilih model pembelajaran
1
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yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa.
Model pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk
mengadakan hubungan dengan siswa saat proses belajar-mengajar. Dalam
kesehariannya, penyampaian materi dilakukan secara monoton atau dengan
model yang biasa digunakan sehari-hari tanpa variasi. Guru lebih banyak
menggunakan

model

konvensional.

Kegiatan

siswa

hanya

duduk

mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Model
pembelajaran ini cenderung membuat siswa menjadi cepat bosan seperti
tertidur di kelas dan tidak memperhatikan guru,

cenderung kurang

membangkitkan semangat siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam
proses belajar mengajar.
Agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang menarik, maka
diperlukan kemampuan guru untuk memilih model pembelajaran yang sesuai.
Penggunaan model pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa dalam
kegiatan belajar mengajar memungkinkan siswa menjadi lebih cepat
menerima dan mencerna informasi atau ilmu yang disampaikan. Selain itu,
yang tepat jugamodel pembelajaran mampu mengembangkan kemampuan
dari

setiap

siswa

yang memiliki

karakteristik

yang berbeda-beda.

Keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar juga akan menciptakan
motivasi belajar yang optimal untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.
Secara umum, ilmu pengetahuan alam (IPA) terbagi dalam beberapa bagian
salah satunya yaitu biologi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari
fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan alam dan
makhluk hidup.
Ilmu biologi mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia,
mulai dari bidang bioteknologi, kedokteran, pertanian, industri, perternakan
dan lain-lain sebagainya. Palajaran IPA khususnya Biologi selama ini
dipandang menjadi pelajaran yang membosankan karena hanya berisi materimateri yang cenderung hafalan, konsep –konsep yang berisi uraian yang sarat
dengan istilah-istilah latin yang sulit untuk dipahami. Belajar Biologi juga
terkesan sama dengan menghafal dan kenyataannya di lapangan yang seperti
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ini menuntut guru sebagai ujung tombak keberhasilan pembelajaran untuk
kreatif dan inofatif dalam memilih atau menggunakan media, bahkan
menciptakan strategi belajar yang menyenangkan agar aktifitas dan hasil
belajar siswa dapat meningkat.(Purnomo, 2003, hal. 83)
Berdasarkan observasi awal saya dan wawancara yang saya lakukan di
MAN 1 Muaro Jambi pada tanggal 10 April 2019. Diperoleh informasi bahwa
guru dalam proses belajar hanya menggunakan model konvensional sehingga
siswa di dalam kelas kurang aktif,hanya mendengarkan dan memahami apa
yang disampaikan oleh guru sehingga menyebabkan beberapa siswa merasa
bosan sehingga siswa tertidur saat jam pelajaran berlangsung.
Dari wawancara guru biologi di MAN 1 Muaro Jambi, mengatakan
bahwa hasil belajar siswa tersebut rendah dengan nilai rata-rata 50, sedangkan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang akan dicapai adalah 70. Maka hasil
belajar di sekolah tersebut tidak maksimal.Hal ini disebabkan sulitnya siswa
memahami materi pembelajaran.Berdasarkan hasil wawancara pada siswa ada
beberapa hal yang menyebabkan mereka kurang menguasai materi, model
pembelajaranyang diterapkan oleh guru kurang variatif, sumber pelajaran
yang kurang dan kurangnnya minat belajar siswa. Hal-hal tersebut yang
mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi pasif.
Rendahnya hasil belajar biologi siswa MAN 1 Muaro Jambi, perlu
ditingkatkan.Oleh sebab itu digunakan sebuah inovasi model pembelajaran
yang berbeda dari biasanya yaitu model pembelajaran kooperatif two stay
two stray yang dapat memicu keaktifan siswa di kelas. Penerapan model
pembelajaran kooperatif two stay two stray ini dapat menarik perhatian
siswa, mengurangi rasa bosan dan mengantuk, mampu membuat siswa aktif
dan mampu berkerjasama dalam kelompok, mampu memberikan suasana
belajar yang kondusif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.
Penerapan model pembelajaraan kooperatif two stay two stray ini dapat
memberikan pengaruh langsung untuk membantu terciptanya interaksi yang
baik antara guru dan siswa, meningkatkan keberanian siswa dalam
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memberikan pendapat, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dan tentunya
dapat meningkatkan hasil belajar siswa MAN 1 Muaro Jambi.
Berdasarkan permasalahan yang diuaraikan di atas maka penulis
tertarik

untuk

melakukan

PEMBELAJARAN

penelitian

KOOPERATIF

dengan
TWO

judul

STAY

“
TWO

MODEL
STRAY

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA MADRASAH
ALIYAH NEGERI 1 MUARO JAMBI ”

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dikarenakan terbatasnya
waktu dan biaya maka supaya penelitian lebih terfokus pada permasalahan
yang dibahas maka peneliti membatasi masalahnya untuk memfokuskan
penelitiannya pada “Pembelajaran Biologi dengan menerapkan model
pembelajaran kooperatif two stay two stray untuk meningkatkan hasil
belajar siswa MAN 1 Muaro Jambi”

C. Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah penerapan model pembelajaran
kooperatif two stay two stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa MAN 1
muaro jambi.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakakn di atas,
maka tujuan penelitian pada hakikatnya adalah:
a. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif two stay
two stray dapat meningkatkan hasil belajar di MAN 1 Muaro Jambi.
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2 . Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini
diharapkan memiliki kegunaan yaitu:
a. Bagi Guru
 Memberikan pengetahuan dan inovasi baru terkait penerapan model
yang di gunakan..
 Memberikan kesempatan guru melihat keaktifan siswa.
b. Bagi Siswa
 Membantu menarik perhatian siswa dalam meningkatkan proses
pembelajaran biologi .
 Membantu siswa lebih mudah memahami materi pada mata
pelajaran biologi.
 Membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.
 Membantu mengembangkan kemampuan siswa berfikir rasional dan
keterampilan siswa untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru
dalam kehidupan nyata.
c. Bagi Sekolah
 Diharapkan dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan
kualitas pembelajaran di sekolah tersebut dengan meniciptakan suatu
pembelajaran yang efektif, efesien, dan menyenangkan.
 Membantu meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di sekolah
untuk menciptakan siswa yang cerdas dan berprestasi.
d. Bagi Peneliti
 Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan model
pembelajaran kooperatif two stay two stray Mampu melakukan
penelitian tindakan kelas dengan baik dan benar dapat memperbaiki
kualitas pembelajaran di kelas.
 Memberikan

dan

berbagi

sedikit

pengalaman

untuk

dapat

meningkatkan sarta mendukung profesi dalam dunia pendidikan baik
peneliti maupun pembaca.
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 Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan recana pembelajaran
dengan berbagai media pembelajaran ke dalam pembelajaran
biologi.
 Sebagai sarana mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu dan teori
yang telah diperoleh selama dibangku kuliah.
 Penelitian ini bermanfaat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk
memperoleh gelar sarjana pendidikan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.Deskripsi Konseptual
1. Belajar
a. Definis Belajar
Kata belajar sudah dikenal secara luas dan sudah tidak asing lagi
apabila mendengarnya, namun membahas tentang belajar disini masingmasing ahli memliki pemahaman dan arti yang berbeda-beda. Menurut Lester
D. Crow dan Alice Crow, belajar adalah perolehan kebiasaan, pengetahuan
dan sikap termasuk cara baru untuk melakukan sesuatu dan upaya-upaya
seseorang dalam mengatasi kendala atau menyesuaikan situasi yang baru.
Belajar menggambarkan perubahan progresif perilaku seseorang ketika
bereaksi terhadap tntutan-tuntutan yang dihadapkan pada dirinya. Belajar
memungkinkan seseorang memuaskan perhatian atau mencapai tujuan
(Wahab, 2015, hal. 18).
Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses
perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interkasi dengan
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan
tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar
dapat didefinisikan sebagai berikut “ belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamnya sendiri dalam interkasi dengan
lingkungan. (Slameto, 2003, hal. 2).
Siregar dan Nara ( 2010 ) mengatakan bahwa belajar ialah sebuah
proses yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup saat
bayi ( bahkan dalam kandungan ) hingga ke liang lahat. Salah satu tanda
bahwa seseorang telah belajar sesuatu ialah ditunjukkan dengan adanya
perubahan tingkah laku dalam diri manusia tersebut. Perubahan tingkah laku
tersebut dilihat dari perubahan bersifat pengetahuan (kognitif), berkaitan
dengan

nilai

dan

sikap

(afektif),
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dan

keterampilan

(psikomotor).
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Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan suatu proses yang dilakukan dan mengasilkan suatu perubahan
tingkah laku yang positif. Perubahan tingkah laku yang positif tersebut
perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan (kognitif), perubahan nilai sikap
(afektif) dan keterampilan (psikomotor).
2.Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Menilai pencapaian hasil pembalajaran siswa merupakan tugas pokok
seorang guru sebagai konsekuensi logis kegiatan pembelajaran yang telah
dilaksanakan. Penilaian(assessment) ini dimaksudkan untuk mengetahui dan
mengambil

keputusan

tentang

keberhasilan

siswa

dalam

mencapai

kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian (assessemnt) hasil belajar
merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya
meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan
kualitas sistem penilaiannya. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil
penilaiannya. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk
menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk
belajar yang lebih baik. (Widoyoko, 2014, hal. 2).
Menurut Djarmah dalam Aryana& Setiawan (2014) hasil belajar
merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu berinterkasi
dengan lingkunganya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik.
Adapun hasil belajar dalam bentuk efektif dan psikomotorik salah satunya
adalah kemampuan keterampilan proses sains, hal ini disebabkan karena sains
biologi meiliki komponen proses.
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b. Macam-macam Hasil Belajar
Beberapa macam hasil belajar menurut Bloom dalam pendidikan
nasional dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut ini:
a.Ranah Kognitif.
Berkaitan dengan hasil belajar yang terdiri dari aspek pengetahuan,
pemahaman, sintesis, analisis, aplikasi dan evaluasi. Hasil belajar dapat
diambil dari lembar kerja siswa dan hasil evaluasi akhir. Dalam aspek
evaluasi siswa dapat mengerjakan lembar kerja maupun soal-soal yang
diberikan oleh guru.
b.Ranah Psikomotor
Berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan
bertindak. siswa dapat terampil dan mampu melakukan pengamatan yang
dilakukan dalam lingkungan sekitar.
c.Ranah Afektif
Hasil belajar dapat diambil dari kedisiplinan atau ketepatan dalam
menyelesaikan tugas, keberanian mengemukakan pendapat, kejujuran,
keterbukaan dalam menerima pendapat dan memiliki rasa ingin tahu.
(Sudjana,2009, hal 20)
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh proses pembelajaran.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, menurut
Ngalim Purwanto ( 2007, hal 107) hasil belajar yang dicapai oleh siswa
dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu
dan faktor yang datang dari luar diri siswa. Faktor yang terdapat dalam diri
individu, dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor psikis dan faktor
fisik. Faktor psikis antara lain: kognitif, afektif, psikomotor, kepribadian.
Faktor yang ada diluar individu yang disebut sebagai faktor sosial antara
lain faktor keadaan keluarga, guru dan cara mengajar, lingkungan dan
kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagaimana
diungkapkan oleh Sudjana (2005,hal 39), yaitu :

10

a. Faktor dari dalam diri siswa
Faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang
dimilikinya. Faktor kemampuan siswa sangat berpengaruh terhadap
hasil belajar yang dicapai. Selain kemampuan yang dimiliki siswa, juga
ada faktor lain, seperti: motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan
kebiasaan belajar, faktor fisik dan psikis.
b. Faktor dari luar atau faktor lingkungan
Faktor dari luar yang mempengaruhi hasil belajar adalah kualitas
pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran adalah tinggi
rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam
mencapai tujuan pengajaran.
Sedangkan menurut Caroll (dalam Sudjana, 2005 : 40) hasil
belajar siswa dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu : bakat belajar, waktu
yang tersedia untuk belajar, waktu yang diperlukan siswa untuk
menjelaskan pelajaran, kualitas pengajaran dan kemampuan individu.
3.Pembelajaran kooperatif
a. pengertian
pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan
sejumlah siswa dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil
yang tingkat kemampuannya berbeda.Dalam menyelesaikan tugas
kelompoknya,setiap siswa anggota kelompok harus saling kerjasama
dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.Dalam
pembelajaran kooperatif,belajar belum dikatakan selesai jika salah satu
teman kelompok belum menguasai materi pelajaran.
Dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam
kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain.Kelas
disusn dalam kelompok kecil yang saling membantu yang terdiri dari 4
atau 5 orang siswa,dengan kemampuan yang heterogen.Maksud
kelompok heterogen adalah terdiri campuran kemampuan siswa,jenis
kelamin,dan suku.Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima
perbedaan

dan

bekerja

dengan

teman

yang

berbeda

latar
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belakangnya.pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilanketerampilan khusus agar bekerjasama dengan baik,siswa diberi lembar
kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk
diajarkan (Roobert,2009, hal. 26).
Dari beberapa uraian mengenai definisi pembelajaran kooperatif
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi
pembelajaran

yang

perlu

untuk

dikembangkan

dalam

pembelajaran.Sebab dengan adanya pembelajaran kooperatif dapat
melatih siswa bekerja sama dalam belajar sekaligus masing-masing
siswa bertanggung jawab pada setiap anggotanya sehingga anggota
kelompok dapa menguasai materi pembelajaran dengan baik.
b.Karakteristik Pembelajaran Kooperatif
Beberapa karakteristik dalam pembelajaran kooperatif adalah :
1) Pembelajaran secara tim
2) Didasarkan pada manajemen kooperatif
3) Kemauan untuk bekerja sama
4) Keterampilan bekerja sama
4.Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray
1.Pengertian Pembelajaran Two Stay Two Stray
Lie (2004: 61) “teknik belajar mengajar dua tinggal dua tamu
(Two Stay Two Stray) dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992)
ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkat
usia anak-anak”. Struktur Two Stay Two Stray memberikan
kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan
informasi dengan kelompok lain. Metode pembelajaran Two Stay
Two Stray sesuai dengan karakteristik metode pembelajaran
kooperatif seperti yang telah banyak diuraikan di atas. Metode Two
Stay Two Stray ini melibatkan peserta didik yang memiliki
karakteristik

yang

berbeda

(heterogen)

dalam

mencapai

tujuanpembelajaran yang telah ditetapkan. Pada pembelajaran Two
Stay Two Stray guru hanya berperan sebagai fasilitator dan
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pendamping,

sedangkan

peserta

didik

yang

aktif

dalam

pembelajaran. Pembelajaran ini dimaksudkan agar peserta didik
benar-benar menerima ilmu dari pengalaman belajar bersama-sama
dengan rekan-rekannya dalam kelompok heterogen.
Menurut Taniredja, dkk (2012: 121) “pembelajaran Two
Stay Two Stray memberikan kesempatan kepada kelompok untuk
membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya”. Pada
metode pembelajaran Two Stay Two Stray ini peserta didik bukan
hanya belajar dan menerima apa yang disajikan materi yang di
sampaikan oleh guru pada saat pembelajaran, melainkan peserta
didik bisa juga belajar dari peserta didik lainnya. Huda (2012: 207208) berpendapat bahwa “penerapan metode Two Stay Two Stray
dapat merangsang dan menggugah potensi peserta didik secara
optimal dalam suasana belajar berkelompok”. Pada saat peserta
didik belajar dalam kelompok akan berkembang suasana belajar
yang terbuka dalam dimensi kesetaraan, karena pada saat itu akan
terjadi proses belajar kolaboratif dalam hubungan pribadi yang
saling.
Model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray
membagi peran-peran peserta didik sebagai Stray dan Stay yang
kemudian bertugas untuk membagikan hasil dan informasi kepada
kelompok lain. Siswa yang berperan sebagai Stray bertugas
mencari informasi yang relevan untuk memecahkan suatu masalah
dengan bertamu ke kelompok lain. Siswa yang berperan sebagai
Stay bertugas membagikan hasil diskusi kelompoknya kepada Stray
kelompok yang berkunjung. Dengan peran tersebut peserta didik
diharapkan

lebih

mengungkapkan

aktif

pendapat

dalam
dan

memecahkan

memahami

materi

masalah,
secara

berkelompok dan dapat belajar untuk saling membantu dalam
kelompoknya.
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2. Langkah-langkah Pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS)
Taniredja, dkk (2012: 121) mengungkapkan bahwa pembelajaran Two Stay
Two Stray dapat dilakukan dengan cara:
1. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 (empat) orang.
2.Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu kedua kelompok
lain.
3.Dua orang yang tinggal di dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja
dan informasi ke tamu mereka
4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan
temuan mereka dari kelompok lain.
5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.
Menurut Huda (2012: 208). Langkah-langkah metode pembelajaran Two
Stay Two Stray (TS-TS) dapat dilihat pada rincian tahap-tahap berikut ini:
1).Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya
terdiri dari empat siswa. kelompok yang dibentuk merupakan kelompok
heterogen atau secara acak (satu kelompok terdiri dari 1 siswa
berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang,dan

siswa

berkemampuan rendah). Hal ini dilakukan karena pembelajaran kooperatif
tipe Two Stay Two Stray bertujuan untuk memberikan kesempatan pada
siswa untuk saling membelajarkan (Peer Tutoring) dan saling mendukung.
2).Guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas
bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing.
3). Siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang. Hal
ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat
terlibat secara aktif dalam proses berpikir.
4). Setelah diskusi kelompok selesai, dua orang dari masing-masing kelompok
meninggalkan kelompoknya dan untuk bertamu ke kelompok lain.
5).Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja
dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain.
6).Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan
hasil temuan mereka dari kelompok lain.

14

7).Kelompok mencocokan dan membahas hasil kerja mereka
8).Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja.

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa metode
pembelajaran Two Stay Two Stray adalah salah satu metode pembelajaran
kooperatif dengan cara membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok
kecil yang heterogen dan kemudian setiap kelompok diberikan tugas dan peran
agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pembelajaran tersebut antar
peserta didik diharapkan akan saling bertukar informasi dan mengemukakan
pendapatnya sehingga akan menambah kemampuan kognitif, afektif, serta
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.

3.Kelebihan dan Kelemahan Metode Two Stay Two Stray
Sebagai sebuah metode pembelajaran, metode Two Stay Two Stray
tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari metode
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah sebagai berikut:
1). Dapat diterapkan pada semua kelas/ tingkatan .
2). Kecenderungan belajar peserta didik menjadi lebih bermakna.
3) .Lebih berorientasi pada keaktifan.
4). Peserta didik diharapkan berani mengungkapkan
Pendapatnya.
5) . Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa.
6) . Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan.
7) .Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar.
Sedangkan kekurangan dari metode pembelajaran kooperatif tipe
Two Stay Two Stray ini adalah :
1).Membutuhkan waktu yang lama.
2).Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok
3).Membutuhkan banyak persiapan bagi guru (materi dan tenaga).
4).Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas (Aris
Shonim,2014 ,hal 225 ).
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Untuk mengatasi kekurangan metode pembelajaran Two Stay Two
Stray maka sebelum pembelajaran perlu melakukan persiapan yang lebih
matang. Sebelum pembelajaran guru harus membentuk kelompok-kelompok
belajar yang heterogen berdasarkan kemampuan akademis peserta didik.
Setiap kelompok terdiri atas satu orang yang berkemampuan akademis
tinggi, dua orang yang memiliki kemampuan akademik sedang, dan satu
orang yang memiliki kemampuan akademis yang rendah. Pembentukan
kelompok secara heterogen tersebut bertujuan agar antar anggota kelompok
dapat saling membelajarkan, terutama peserta didik yang berkemampuan
akademis tinggi dapat membelajarkan peserta didik yang berkemampuan
akademis sedang dan rendah dalam kelompoknya.
B. Acuan Teoritis
Penelitian yang dilakukan mengacu pada kegiatan observasi yang
dilakukan di MAN 1 Muaro Jambi. Dari kegiatan obeservasi ini didapatkan
permasalahan utama kelas X yaitu tentang hasil belajar siswa yang masih rendah
dari standar minimal yang diinginkan. Berdasarkan masalah tersebut maka
peneliti menggunakan model pembelajaran baru dengan harapan siswa-siswa
mendapatkan

model

pembelajaran

yang

menyenangkan

atau

tidak

membosankan.Model pembealajarn yang digunakan adalah model pembelajaran
kooperatif two stay two stray. Pengunaan model pembelajaran ini dapat membuat
suasana belajar siswa menyenangkan. Siswa dapat belajar berkelompok honnga
mengurangi rasa ngantuk dan bosan, membantu atau merangsang siswa berfikir
kreatif dalam memahami materi.
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C. Hasil Penelitian Yang Relevan
Adanya beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Hasil
penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan terhadap penelitian yang
dilaksanakan. Beberapa hasil penelitian yang relevan tersebut diantaranya:
Tabel 2.1
Penelitian Relevan

No
1

Nama Judul
Penerapan

Persamaan

model Menggunakan

Peningkatan ini dapat diketahui dari ketuntasan

model

belajar pada kondisi awal sebesar 51,8% dengan

pembelajaran

kooperatif tipe two pembelajaran
stay

two

Hasil Penelitian

rata-rata kelas 69. Pada siklus 1 meningkat

stray kooperatif two menjadi 72,4% dengan rata-rata kelas sebesar

disertai

media stay two stray

74,63 dan pada siklus 2 ketuntasan belajar naik

Audio-visualuntuk

menjadi 86,1 %, yang berarti ada peningkatan

meningkatkan

dari kondisi awal ke konsisi akhir di siklus 2.

kualitas

Berdasarkan

pembelajaranbiologi

disimpulkan bahwa melalui Penerapan model

siswa kelas XI IPA

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

SMA N 7 Surakarta

disertai media Audio-visualuntuk meningkatkan

hasil

penelitian

ini

dapat

kualitas pembelajaran biologi siswa kelas XI IPA
SMA N 7 Surakarta.
2

Penerapan

modelMenggunakan

pembelajaran

model

TSTS( two stay two pembelajaran
stray

)

Hasil belajar siswa pada siklus I rata-rata nilai
siswa adalah 69,46 dari nilai ideal 100 dengan
persentase siswa pada kategori sangat baik yaitu

dipadu kooperatif two 0% sedangkan 38,46% atau 10 siswa termasuk

picture

& stay two stray dalam kategori baik, 50,00% atau 13 siswa pada

pictureuntuk

meningkatkan

kategori sedang, 11,54% atau 3 siswa pada

meningkatkan

hasil belajar

kategori rendah dan 0% pada kategori sangat

keaktifan dan hasil

rendah. Pada siklus II, rata-rata nilai siswa 79,04

belajar

materi

dari nilai ideal 100 dengan frekuensi pada

jaringan

hewan

kategori sangat baik berjumlah 4 siswa atau

pada siswa kelas XI

15,38%, sementara 53,85% atau 14 siswa pada
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SMA N 4 Malang.

kategori baik, 30,77% atau 8 siswa pada kategori
cukup, dan 0% pada kategori rendah dan sangat
rendah. Berdasarkan analisis kuantitatif pada
hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan
hasil belajar ekonomi dari siklus I ke siklus II
sebesar 9,58%. Hasil tersebut menunjukkan
terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas XI
SMA N 4 Malang.

3

Penigkatan

hasilMenggunakan

belajar

Peningkatan ini dapat diketahui dari ketuntasan

biologi model

belajar pada kondisi awal sebesar 54 % dengan

materi pertumbuhan pembelajaran

rata-rata kelas 69. Pada siklus 1 meningkat

dan perkembangan kooperatif two menjadi 75,2 % dengan rata-rata kelas sebesar
tumbuhan

melalui stay

penerapan

two 78,6% dan pada siklus 2 ketuntasan belajar naik

model straymeningkat

pembelajaran
koopertif tipe

kan
two belajar

menjadi 84,6%, yang berarti ada peningkatan

hasil dari kondisi awal ke konsisi akhir di siklus 2.
Berdasarkan

hasil

penelitian

ini

dapat

stay two stray di

disimpulkan bahwa melalui penerapan model

SMA N 4 parepare.

pembelajaran kooperatif two stay two stray dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa SMA N
4 Parepare.

D. Kerangka Berfikir
Berdasarkan

hasil

penelitian

relevan

diatas.

Penggunaan

model

pembelajaran kooperatif two stay two stray efektif dan efesien apabila digunakan
dalam peroses pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif two stay two stray dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran
dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar (ranah kognitif) siswa adanya
peningkatan setiap siklus nya
model pembelajaran kooperatif two stay two strayini apabila diterapkan
dalam proses pembelajaran tidak akan membuat siswa beranggapan belajar
biologi itu hanya dengan mengahapal dan membosankan melainkan akan
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menimbulkan kesan menarik dan menyenangkan serta dapat menimbulkan
partisipasi aktif siswa saat prosess pembelajaarn berlangsung. Untuk lebih jelas
kerangka berfikir dapat dilihat dibawah ini:
Siswa

Kondisi

1. Siswa merasa

awal

bosan dan kurang
berpartisipasi aktif
dalam

Tindakan

Model

pembelajaran

kooperatif two stay two
stray

sebagai

meningkatkan

upaya
aktivitas

dan hasil belajar (ranah
kognitif)
Kondisi Akhir
Peningkatan Aktivitas dan Hasil
Belajar (Ranah Kognitif)

Gambar 1. Kerangka Berfikir

pembelajaran
2. Hasil belajar
rendah tidak
mencapai KKM

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Muaro Jambi pada kelas X
MIA 2. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal pembelajaran Biologi
pada kelas X dan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan
dijadikan objek penelitian sehingga tidak menganggu aktivitas belajar
mengajar di MAN 1 Muaro Jambi.
B. Rancangan Tindakan
Penelitian dalam proposal ini menggunakan penelitian tindakan
kelas (classroom action research). “Penelitian tindakan kelas yaitu
penelitian yang dilakukan oleh guru ke kelas atau di sekolah tempat ia
mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses
dan praktis pembelajaran” (Arikunto, 2010, hlm. 135).
“Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu kegiatan penelitian
dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan, yang
secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas, yang bertujuan
memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas
tersebut” (Paizaluddin & Ermalinda, 2014, hlm. 7).
Adapun desain atau model penelitian tindakan kelas yang
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Kurt Lewin. Model
yang dikembangkan oleh Kurt Lewin didasarkan atas konsep bahwa
penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga
menunjukkan langkah, yaitu:
1. Perencanaan atau Planning
2. Pelaksanaan atau Acting
3. Pengamatan atau Observing
4. Refleksi atau Reflecting
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Menurut Arikunto(2014: 16) secara garis besar penelitian tindakan
kelas (PTK) atau classroom Action Research (CAR) terdapat empat tahapan
yang lazim dilalui. Empat tahapan yang dimaksud aladah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh
siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan pada tahap
pelaksanaan.
2. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan merupakan implementasi isi rancangan, yaitu
melakukan tindakan kelas.
3. Pengamatan
Kegiatan pengamatan ini dilakukan oleh pengamat
4. Refleksi
Kegiatan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan yang
bertujuan untuk melakukan evaluasi atas tindakan yang dilakukan.
Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini
dibentuk dari siklus demi siklus yang nantinya siklus ini akan dilakukan
hingga penelitian mencapai target. Selama pelaksanaan, nantinya
diperoleh data yang bersumber dari siswa kelas X MIA 2 sebagai jawaban
atas permasalahan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dirancang
terdiri dari tiga siklus. Pelaksanaan siklus pertama disesuaikan dengan
permasalahan pembelajaran yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara
atau observasi awal sedangkan pelaksanaan siklus kedua disesuaikan
dengan hasil pada siklus pertama dan perhaubahan yang ingin dicapai oleh
peneliti.Pelaksanaan penelitian pada siklus I dan siklus II dan III dapat
digambarkan seperti pada diagram alur sebagai berikut:

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian Tindakan kelas
(Arikunto, 2010 , hal 74)

C. Desai dan Prosedur Tindakan
Penyelenggaraan penelitian dimulai dengan siklus 1, jika hasil siklus 1
berhasil maka siklus II dilakukan sebagai pemantapan.
1. Pra Tindakan
a. Permohonan izin kepala sekolah untuk melakukan observasi
b. Melakukan wawancara dengan salah satu guru biologi khususnya
kelas X yaitu ibu Anita untuk mengetahui gambaran awal terkait
situasi dan kondisi proses pembelajaran.
c. Mengidentifikasi masalah dengan mengkaji hasil wawancara
terhadap pembelajaran biologi di kelas X
d. Menentukan kelas dan materi dengan pertimbangan yang memiliki
hasil belajar masih rendah yaitu kelas X MIA 2 MAN 1 Muaro
Jambi.
e. Menganalisis studi pustaka sesuai dengan permasalahan dan judul
penelitian.

f. Menyusun proposal dan melakukan revisi bersama dengan dosen
pembimbing.
g. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
h. Menyusun soal Post Test sebagai bahan evaluasi yang digunakan
untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa.
i. Menyusun

instrumen

pengumpulan

lainnya

berupa

lembar

observasi.
j. Menyelesaikan rancangan penelitian dengan bimbingan dosen
hingga memperoleh persetujuan untuk dilakukan penelitian.
2. Desian Penelitian Siklus I
Kegiatan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam 3 kali
pertemuan sebanyak 2 x 45 menit.
a. Perencanaan Tindakan (Planning)
Perencanaan tindakan yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu menyiapkan dan menyusun instrument pembelajaran serta
instrument penelitian sebagai berikut:
1. Diskusi bersama guru untuk menyusun rencana RPP yang akan
digunakan.
2. Menyiapkan alat, bahan, sumber belajar yang diperlukan untuk
pembelajaran siklus I.
3. Membuat lembar observasi siswa dan Post test pada siklus I
4. Menyusun lembar observasi terkait aktivitas siswa selama
proses pembelajaran.
b. Pelaksanaan Tindakan (Action)
Peneliti bertindak sebagai guru yang mengajar langsung
selama proses pembelajaran berlangsung. Tahap pelaksanaan
tindakan

kelas,

peneliti

melaksanakannya

mengacu

dan

perpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
telah disusun sebelumnya. Model Pembelajaran yang digunakan
adalah model pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray yang

diharapkan dapat digunakan sebagai upaya peningkatan hasil
belajar dengan membangun suasana yang kreatif, efektif, efesien,
dan menyenangkan.
Pada tahap ini peneliti masuk kelas dan mengajar. Sebelum
mengajar peneliti melakukan persiapan terlebih dahulu dengan
menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses
pembelajaran. Kemudian sebelum memasuki materi peneliti
memberikan apersepsi diawal, menyampaikan indikator dan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu memberikan sedikit
pengantar materi dan kemundian dilakukan dengan membentuk
kelompok teridiri dari 4-5 siswa. setelah terbentuk kelompokkelompok kecil, siswa melakukan model pembelajaran Kooperatif
Two Stay Two Stray, setelah kegiatan diskusi perwakilan kelompok
mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas dan peneliti
membantu memberikan penguatan serta diakhir pembelajaran
siswa diminta untuk dapat memberikan kesimpulan terikait apa
yang telah dipelajari.
c. Obsevasi (Observing)
Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan
tindakan. Observasi dilakukan oleh guru kelas dan observer.
Kegiatan observasi yang dilakukan oleh guru kelas adalah
mengamati kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses
pembelajaran. Kegiatan yang dilalukan oleh dua observer adalah
mengamati aktivitas siswa selama proses pelaksanaan tindakan.
d.Refleksi
Pada kegiatan refleksi, peneliti menganalisis data yang telah
diperloreh dalam bentuk hasil post test siswa dan hasil pengamatan
yang dilakukan oleh observer guru mata pelajaran biologi. Pada
kegiatan refleksi ini dilakukan dengan berdiskusi, menganalisis,
terkait kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran
berlasung yang bertujuan sebagai bahan perimbangan serta

dijadikan bahan untuk dilakukan perbaikan pada pelaksanaan
siklus II nantinya agara proses pembelajaran lebih baik.
3. Desain penelitian siklus II dan III
Kegiatan pembelajaran pada siklus II dan III dilaksanakan
dalam 2 kali pertemuan sebanyak 2 x 45 menit.
Pelaksanaan tahapan siklus II sama dengan siklus I yaitu
meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
Siklus II dilaksanakan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang
masih rendah dengan memperhatikan kendala-kendala yang pada tahap
siklus I, dengan tujuan hasil belajar pada siklus II sampai akhir siklus
III lebih baik dari siklus sebelumnya.

D.Kriteria Keberhasilan Tindakan
Kegiatan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila terjadi peningkatan
hasil belajar biologi siswa setelah menggunakan model pembelajaran
Kooperatif Two Stay Two Stray terjadi perubahan yaitu apabila subjek
penelitian telah mencapai kriteria baik dengan presentasi hasil belajar siswa
mencapai skor rata-rata dalam kategori tinggi.
Kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah terjadinya
peningkatan hasil belajar siswa dalam IPA biologi baik ditinjau dari hasil tes
setiap akhir siklus maupun dari segi keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran. Menurut ketentuan Depdikbud bahwa siswa dikatakan tuntas
belajar jika memperoleh skor minimal 65 dari skor ideal, dan tuntas secara
klasikal apabila minimal 80 % dari jumlah siswa yang telah tuntas belajar.
Indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini.(Sugiyono, 2009, hal. 214)

Nilai

Kategori

0 – 64

Belum Tuntas

65 – 100

Tuntas

E.Sumber Data
Sedangkan sumber data dalam penelitian ini orang dan materi yang
terdapat di MAN 1 Muaro Jambi yang meliputi: guru biologi, kelapa
sekolah, guru, siswa, arsip, dan peristiwa/kejadian.

F.Instrumen Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditekankan pada hasil
belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah
psikomotor. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan
beberapa metode pengumpulan data.
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa Test dan Non Test. Instrumen Test digunakan meliputi kisi-kisi
soal, soal Post Test I, dan soal Post Test II beserta kunci jawaban test dan
panduan skoring test sedangkan instrumen Non Test berupa lembar
observasi siswa beserta panduan penilaiannya.
a. Test
Test merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus
ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang
dites. Test biasa digunakan mengukur sejauh mana seorang siswa telah
menguasai pelajaran yang disampaikan terutama meliputi aspek
pengetahuan dan keterampilan. Test juga diartikan sebagai instrumen
penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif peserta
didik dalam suatu mata pelajaran. Test adalah cara yang dapat
dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka
pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk
pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaanpertanyaan yang harus dijawab, atau perintah-perintah yang harus
dikerjakan oleh siswa, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari
hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan
tingkah laku atau prestasi siswa, nilai mana dapat dibandingkan dengan

nilai-nilai yang dicapai oleh siswa lainnya atau dibandingkan dengan
nilai standar tertentu. (Sudijono, 2011, hal. 67)
Adapun jenis penyusun test untuk evaluasi belajar dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Test pilihan ganda (Multiple Choice Item)
Salah satu bentuk test objektif adalah soal bentuk pilihan
ganda. Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang telah
disediakan pilihan jawabannya (Depdiknas, 2008, hal. 15). Tes
objektif disebut juga sebagai test jawaban singkat. Ada empat
macam tes objektif, yaitu test jawaban benar-salah (true-false),
pilihan

ganda

(multiple

choice),

isian

(completion),

dan

penjodohan (matching) (Nurgiyantoro, 2001, hal. 98).
Test pilihan ganda merupakan suatu bentuk test yang paling
banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan. Test pilihan ganda
terdiri dari sebuah pernyataan atau kalimat yang belum lengkap
yang kemudian diikuti oleh sejumlah pernyataan atau bentuk yang
dapat untuk melengkapinya. Dari sejumlah “pelengkap” tersebut,
hanya satu yang tepat sedang yang lain merupakan pengecoh
(distractors) (Nurgiyantoro, 2001, hal. 99).
Dalam penelitian ini test yang digunakan yaitu test objektif
diberikan pada setiap akhir siklus berupa post test yang bertujuan
untuk mengetahui hasil belajar siswa. Selain itu juga sebagai hasil
belajar siswa ranah kognitif. Post test yang diberikan disetiap akhir
siklus I , II dan akhir siklus III ini ada dua macam jenis soal yaitu
berupa soal pilihan ganda sebanyak 30 butir.
2. Non Test
Instrument Non Test yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Pengamatan (Observation)
Dilakukannya pengamatan langsung agar diperoleh hasil belajar
pada ranah kognitif dan ranah psikomotor dengan diberikan lembar
observasi. Kegiatan observasi dilakukan ketika proses kegiatan

belajar mengajar berlangsung dengan memiliki tujuan untuk
mengamati

dan menilai apa yang terjadi selama proses kegiatan

pembelajaran. Dalam kegiatan observasi dilakukan oleh observer
bukan peneliti.
Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada
objek pengukuran. Unsur-unsur yang tampak itu disebut dengan data
atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan
lengkap. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa
observasi merupakan salah satu teknik penilaian di mana guru
mengamati

secara

visual

gejala

yang

diamati

serta

menginterpretasikan hasil pengematan tersebut dalam bentuk catatan.
Observasi digunakan untuk melakukan penilaian terhadap berbagai
aspek sikap siswa.
Hasil observasi siswa selama proses pembelajaran dianalisis secara
kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Lembar observasi

yang

digunakan, diisi berdasarkan skor nilai yang telah ditentukan. Aspek
yang dinilai dalam lembar observasi siswa selama kegiatan
pembelajaran berlangsung meliputi

pada

awal

pembelajaran,

penjelasan guru, diskusi kelompok, penerapan penggunaan media
kartu, dan bagian penutup pembelajaran. ( Widoyoko, 2014).
b. Dokumentasi
Masijo (2009) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan salah
satu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku.
Oleh karena itu dokumentasi berupa foto saat penelitian juga
dibutuhkan sebagai arsip dalam pengumpulan data.

G.Validasi Instrumen
validasi merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran test
sesuai dengan tujuan tujuan penggunaan test. Oleh karena itu validasi juga
merupakan fundamen paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi
suatu test (Mardapi, 2008, hal 54)
1.

Penysusnan kisi-kisi dan lembar instrumen
Pada tahap ini peneliti membuat kisi-kisi instrumen yang digunakan

untuk mengumpulkan data selama proses pembelajaran yang dibutuhkan
untuk mengetahui ketercapaian tujuan dalam penelitian. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen test dan nontest.
2.

Validasi pakar
Setelah kisi-kisi instrumen dan lembar instrumen seperti soal, kunci

jawaban dan panduan skoring yang digunakan dalam penelitian telah disusun,
langkah-langkah berikutnya dilajutkan dengan validasi kepada pakar ahli.
Pakar atau ahli yang dilibatkan dalam validasi instrumen peneliti meliputi
dosen validasi dan guru pembimbing mata pelajaran biologi di sekolah yang
dijadikan sebgai tempat penelitian.
H.Teknik Analisis Data
Data yang dikumpulkan pada setiap observasi dari pelaksanaan siklus penelitian
dianalisis serta secara deskriftif untuk melihat kecendrungan yang terjadi
dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan dua cara teknik analisis
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Analisis data kualitatif yaitu tentang aktivitas siswa dan guru dalam
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay
two strayuntuk meningkatkan hasil belajar Biologi.
b. Analisis data kuantitatif yaitu tentang hasil belajar siswa setiap akhir siklus
yang dilaksanakan. Dalam analisis kuantitatif ini peneliti ingin mengetahui
hasil belajar siswa dari tugas dan tes. Ketuntasan belajar tercapai jika 80 %
dari seluruh peserta didik dalam kelas tersebut telah mencapai nilai 70 untuk
menghitung kriteria ketuntasan digunakan rumus yaitu:

1.Menghitung ketuntasan belajar siswa secara individual

Keterangan :
P = Presentasi ketuntasan belajar
S = Jumlah siswa yang mencapai tuntas belajar
N = jumlah total siswa (Purwanto, 2000 : 12)

2.

Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
∑
∑
Keterangan :
X : Nilai rata-rata siswa
Xi : Jumlah semua nilai yang diperoleh siswa
N : Jumlah siswa

3.

Presentase ketuntasan klasikal

Keterangan :
NP : Nilai persen yang dicari
R

: Jumlah siswa yang tuntas

SM : Jumlah seluruh siswa

Analisis aktivitas siswa
Data yang diperoleh dari hasil lembar observasi aktivias siswa dalam
proses pembelajaran dianalisi dengan rumus :
∑
∑
Keterangan :
AP : Nilai persen yang dicari
P

: Banyaknya siswa melakukan aktivitas

p

: Jumlah seluruh siswa

(Nurpratiwi, Sriwanto, & Sarjanti, 2015)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pelaksanaan
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelas X MIA 2 Madrasah
Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi Tahun Ajaran 2019/2020 sebanyak 3 siklus, yakni
siklus I sebanyak 3 kali pertemuan, siklus II sebnyak 3 kali pertemuan dan siklus
3 sebnyak 3 kali pertemuan. Hasil penelitian diuaraikan dalam tahapan yang
berupa siklus-siklus penelitian tindakan kelas.
1. Tindakan Pra Siklus
Kegiatan ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti untuk
mengetahui masalah-masalah yang terdapat dalam proses belajar mengajar di
dalam kelas. Pada saat melakukan observasi diperoleh informasi bahwa masalahmasalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas berkaitan
dengan banyaknya siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat
materi biologi diterangkan, pada saat guru menerangkan materi sedikit sekali
siswa yang mau bertanya (siswa kurang aktif dalam pembelajaran biologi). Pada
saat penugasan kelompok masih banyak siswa yang saling mengandalkan
temannya saat pengerjaan tugas, dan pada saat guru memberikan test berupa
ulangan harian masih banyak siswa yang tidak percaya diri dalam mengerkajakan
soal-soal dengan sendiri (banyak siswa yang mencontek).
Selain itu didapat hasil wawancara dengan guru bidang studi dan siswa
kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi, bahwa siswa menganggap
pelajaran biologi adalah pelajaran yang umumnya dirasa sukar untuk dipelajari
karena terdapat banyak hapalan dan bahasa latin seghingga siswa akan merasa
malas dan bosan untuk mempelajari materi tersebut, belum lagi materi –materi di
dalam biologi banyak menggunakan bahasa ilmiah atau latin sehingga siswa sulit
untuk memahaminya, jarang nya guru menggunakan metode dalam proses
pembelajaran. Oleh karena itu banyak siswa yang mendapatkan hasil belajar yang
kurang dari KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan cara yeng ditempuh
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guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang kurang dari KKM yaitu dengan
mengadakan remedial berupa soal-soal yang serupa dengan sebelumnya.
Dengan melihat masalah-masalah tersebut, maka peneliti meminta izin
kepada pihak sekolah terutama kepala sekolah dan guru bidang studi biologi
untuk membantu dalam memecahkan masalah-masalah tersebut, diantaranya
peneliti akan menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dibantu dengan
model pembelajaran kooperatif two stay two straypada proses belajar mengajar.
Dengan

digunakannya

penggunaan

model

tersebut

diharapkan

dapat

meningkatkan hasil belajar biologi siswa sehingga hasil belajar biologi siswa
dapat mencapai KKM yang telah ditetapkan.

2. Hasil Penelitian Siklus I
Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dilakukan 2x45 menit pertemuan
pertama dilakukan pada hari selasa 04 februari 2020 dengan membahasan materi
ciri-ciri dan peranan pada filum porifera, Coelenterata, Platyhelminthes dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay two stray. Dan pertemuan
kedua dilakukan pada hari kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan membahas
klasifikasi dari filum Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes. Dan pertemuan
ketiga pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 melaksanakan soal test pada
silklus I.
a. Perencanaan
Perencanaan pembelajaran ini perlu dibuat supaya proses pembalajaran
yang terjadi berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Adapun perencanaan
yang telah disusun oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru, dimana peneliti
akan bertindak sebagai peneliti dan melakukan pengajaran di kelas, sementara itu
guru biologi akan berperan sebagai observer. Adapun perencanaan pada siklus I
adalah sebagai berikut:
1. Menentukan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu kelas X MIA 2
Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi.
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray.
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3. Membuat butir soal untuk keperluan Post test di akhir pertemuan ke dua.
4. Membuat Lembar Observasi untuk melihat bagaimana suasana belajar
mengajar dan tingkat keaktifan siswa kelas X ketika model pembelajaran
kooperatif two stay two stray dilaksanakan.
b. Pelaksanaan Tidakan
Siklus I merupakan tindakan awal yang dilakukan pada pelaksanaan
penelitian tindakan kelas ini. Siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan.
Pertemuan yang dimaksud terdiri dari dua jam pelajaran dengan satu jam
pelajaran sama dengan 45 menit. Materi untuk setiap pertemuan disesuaikan
dengan RPP yang dibuat oleh peneliti. Materi pada pertemuan pertama membahas
tentang ciri-ciri dan peranan dari Filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes
sedangkan pertemuan kedua membahas tentang klasifikasi dari Filum Porifera,
Coelenterata, Platyhelminthes.Pada siklus I ini diterapkan sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model two stay two stray.
Disetiap awal pembelajaran guru memotivasi siswa dengan memberikan
pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay two
stray awal nya guru menyampaikan materi pelajaran dan tanya jawab setelah itu
guru membagi siswa dalam beberapa kelompok , guru memberikan pokok materi
kepada masing-masing kelompok untuk di diskusikan bersama anggota
kelompoknya.Tujuan dari pelaksanaan ini adalah agar siswa di kelas dapat
berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil
belajar siswa tersebut. Pada pertemuan terakhir untuk siklus I, siswa diberikan tes
untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang telah
diajarkan. Tes yang digunakan pada siklus ini berbentuk objektif (pilihan ganda)
yang berjumlah 25 soal. Sertiap soal sesuai dengan materi yang diajarkan. Soalsoal yang digunakan pada tes ini sebelumnya telah dianalisis melalui uji validitas
soal.
c. Pengamatan/Observasi
Hasil observasi aktivitas siswa merupakan gambaran perilaku siswa
selama proses pembelajaran berlangsung dan telah diamati oleh observer.
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Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa yang di peroleh dapat
disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus I belum optimal dan masih
terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti terlihat pada tabel
4.1 dibawah ini.
Tabel 4.1
Aktivitas Siswa
Pertemuan 1
No

Aktivitas yang Diamati

Frekuensi

%

1

2

3

4

Kegiatan Awal Pembelajaran
1

Siswa berdoa sebelum mengikuti pembelajaran

23

83

2

Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis

18

64

Penjelasan Guru
3

Siswa mendengarkan penjelasan guru

16

57

4

Siswa merespon dengan baik pertanyaan dari

13

46

5

17

dalam

17

60

Siswa berani menyampaikan ide atau argumen

4

14

kegiatan

4

14

kegiatan

9

32

guru
Diskusi Kelompok
5

Siswa membaca atau mencari referensi (buku
pelajaran)

6

Siswa

berkerjasama

dengan

baik

kelompok
7

saat diskusi
8
Kegiatan Penutup Pembelajaran
8

Siswa

dapat

menyimpulkan

pembelajaran dengan baik
9

Siswa

dapat

merefleksikan

pembelajaran dengan baik
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Keterangan :
0% - 25%

= Tidak Aktif

26% - 45%

= Kurang Aktif

46% - 65%

= Cukup Aktif

66% - 85%

= Aktif

86% - 100%

= Aktif Sekali

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat masih banyak aktivitas siswa yang
belum tercapai dan terlaksana secara optimal, dimana standar pencapaian
peresntasi dari 29 siswa adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa
dalam belajar masih sangat rendah. Sedangkan upaya meningkatkan aktivitas
siswa belum dapat terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan yang
diharapkan. Pada pertemuan 1 ini terlihat jumlah aktivitas siswa dalam kategori
tidak aktif ada 3 aktivitas yaitu siswa membaca atau mencari referensi (buku
pelajaran) ada 5 orang (17%), dan siswa berani menyampaikan ide atau argumen
saat diskusi ada 4 orang (14%), dan siswa dapat menyimpulkan kegiatan
pembelajaran dengan baik ada 4 orang (14%). Untuk kategori kurang aktif ada 2
aktivitas yaitu siswa merespon dengan baik pertanyaan dari guru ada 13 orang
(46%), dan siswa dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan baik ada 9
orang (32%). Untuk kategori cukup aktif ada 2 aktivitas yaitu siswa
mendengarkan penjelasan guru ada 16 orang (57%), dan siswa berkerjasama
dengan baik dalam kelompok ada 17 orang (60%). Untuk kategori aktif ada 1
aktivitas yaitu siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis ada 18orang
(64%). Dan kategori aktif sekali ada 1 aktivitas yaitu siswa berdoa sebelum
mengikuti pembelajaran ada 23 orang (83%).
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
pada siklus I pertemuan 1 masih berada pada persentase kurang dari 60%
sehingga kegiatan pembelajaran harus diperbaiki dengan ditingkatkan agar lebih
baik lagi.
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Tabel 4.2
Aktivitas Siswa
Pertemuan 2
No

Aktivitas yang Diamati

1

Frekuensi

2

%

3

4

mengikuti

25

86

Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat

20

68

Kegiatan Awal Pembelajaran
1

Siswa

berdoa

sebelum

pembelajaran
2

tulis
Penjelasan Guru
3

Siswa mendengarkan penjelasan guru

17

58

4

Siswa merespon dengan baik pertanyaan

14

48

7

24

17

58

8

27

dari guru
Diskusi Kelompok
5

Siswa membaca atau mencari referensi
(buku pelajaran)

6

Siswa berkerjasama dengan baik dalam
kelompok

7

Siswa

berani

menyampaikan

ide

atau

argumen saat diskusi
Kegiatan Penutup Pembelajaran
8

Siswa

dapat

menyimpulkan

kegiatan

5

17

kegiatan

10

34

pembelajaran dengan baik
9

Siswa

dapat

merefleksikan

pembelajaran dengan baik

Pada pertemuan 2 ini terlihat jumlah aktivitas siswa dalam kategori tidak
aktif ada 2 aktivitas yaitu siswa membaca atau mencari referensi (buku pelajaran)
ada 7 orang (24%), dan siswa dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan
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baik ada 5 orang (17%). Untuk kategori kurang aktif ada 2 aktivitas yaitu siswa
berani meyampaikan ide atau argumen saat diskusi ada 8 orang (27%), dan siswa
dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan baik ada 10 orang (34%).
Untuk kategori cukup aktif ada 4 aktivitas yaitu siswa mendengarkan penlejasan
guru ada 17 orang (58%), siswa merespon dengan baik pertanyaan dari guru ada
14 orang (48%), siswa bekerja sama dengan baik dalam kelompok ada 17 orang
(58%), dan siswa proaktif dalam menyelesaikan nyiapkan buku pelajaran dan alat
tulis ada 20 orang (68%). Dan kategori aktif sekali ada 1 aktivitas yaitu siswa
berdoa sebelum mengikuti pembelajaran ada 25 orang (86%).
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
pada siklus I pertemuan 2 masih berada pada persentase 60% keatas sehingga
kegiatan pembelajaran harus diperbaiki dengan ditingkatkan agar lebih baik lagi.

d. Evaluasi Hasil Belajar Siswa Siklus I
Menurut Djarmah dalam Aryana& Setiawan (2014) hasil belajar
merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu berinterkasi dengan
lingkunganya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Adapun hasil
belajar dalam bentuk efektif dan psikomotorik salah satunya adalah kemampuan
keterampilan proses sains, hal ini disebabkan karena sains biologi memiliki
komponen proses. Adapun hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes setelah
mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay
two stray pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Belajar Siswa siklus I
No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai
1.

AR

Laki-laki

32

2.

AS

Laki-laki

76

KKM

Keterangan

70

Tidak Tuntas

70
Tuntas

38

70
3.

AR

Perempuan

32

4.

AW

Perempuan

72

5.

BT

Laki-laki

76

6.

BS

Laki-laki

40

7.

DK

Laki-laki

36

8.

DF

Perempuan

48

9.

ES

Laki-laki

72

10.

FI

Perempuan

44

11.

IW

Perempuan

80

12.

J

Laki-laki

28

13.

LS

Perempuan

48

14.

LM

Perempuan

76

15.

MB

Laki-laki

64

16.

MN

Laki-laki

72

17.

MP

Laki-laki

36

18.

MR

Laki-laki

52

19.

MS

Perempuan

76

20.

NA

Laki-laki

48

21.

RD

Laki-laki

40

Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas

39

22.

RS

Perempuan

84

70

Tuntas

23.

SA

Perempuan

44

70

Tidak Tuntas

24.

SN

Perempuan

64

70

Tidak Tuntas

25.

SR

Laki-laki

48

70

Tidak Tuntas

26.

UM

Perempuan

80

70

Tuntas

27.

WH

Perempuan

40

70

Tidak Tuntas

28.

WL

Perempuan

56

70

Tidak Tuntas

29

YA

Laki-laki

28

70

Tidak Tuntas

1592

Kelas

X MIA2

Ketuntasan

Rata –

>70

rata
55%

<70

Jumlah

%

Jumlah

%

10

34%

19

66%

Perhitungan persentase ketuntasan belajar siswa kelas X MIA2
a. Nilai rata-rata

=
= 55%
b. Siswa yang tuntas KKM 70

40

=
= 34%
c. Siswa yang tidak tuntas KKM 70

=
= 66%
Berdasarkan hasil belajar siswa pada tabel 4.3, peneliti juga menyajikan
dalam bentuk grafik yaitu sebagai berikut :

Grafik hasil belajar siklus I
66%
70%
60%

55%

Persentase

50%
34%
40%
30%
20%
10%
0%
Nilai Rata-rata

Siswa yang
tuntas

siswa yang
tidak tuntas

Gambar 4.1 Grafik Persentase Hasil belajar Siklus I
Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tindakan
pada siklus I masih sangat rendah, yaitu belum memenuhi KKM > 70. Hal ini
dapat diketahui dari hasil siklus I yang diikuti oleh 29 orang siswa, nilai rataratanya diperoleh 55% dan siswa yang memperoleh nilai > 70 hanya 10 siswa
persentasenya 34%. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai < 70 sebanyak 19
orang siswa atau 66%. Data menunjukkan bahwa masih rendahnya hasil belajar
siswa berarti menunjukkan kegiatan belajar siswa masih rendah dan belum
mengalami peningkatan yang diharapkan. Dengan demikian peneliti memberbaiki
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kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pertemuan pertama harus diperbaiki
dan dicari jala keluarnya agar pembelajaran sesuai denganyang diharapkan.
e. Refleksi Siklus I
Berdasarkan hasil belajar siswa serta lembar observasi aktivitas siswa,
pelaksanaan siklus I dapat dikatakan belum berhasil dan perlu ditingkatkan pada
siklus II. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya hasil belajar siswa begitu juga
lembar observasi aktivitas siswa masih banyak yang dikategorikaran kurang dan
cukup. Selain itu hasil belajar siswa yang telah berhasil dalam belajar secara
klasikal juga masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kendala yang
dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar.
Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proses belajar mengajar
pada siklus I diantaranya sebagai berikut :
1. Banyak siswa yang tidak aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.
2. Masih ada siswa yang belum memperhatikan guru ketika menyampaikan
materi pembelajaran terlihat sibuk dengan aktivitas yang tidak perlu.
3. Sedikit sekali siswa yang aktif mau berdiskusi dalam kelompok
4. Banyak siswa dalam setiap kelompok yang masih bingung dalam
menyesuaikan posisinya sebagai tamu.
5. Hanya beberapa siswa saja yang aktif untuk mencari sumber untuk menambah
referensi .
6. Banyak siswa yang tidak brani dalam mempresentasikan hasilnya kedepa
kelas karena kurangnya percaya diri dan malu untuk mengungkapkan
hasilnya.
7. Siswa kurang aktif dalam menyimpulkan materi pelajaran. Kebanyakan siswa
masih ragu dalam menyimpulkan pelajaran.
Untuk memperbaiki hasil kekurangan-kekurangan pada siklus I dan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa maka perlu dilanjutkan pada siklus II dengan
melakukan perbaikan-perbaikan pada hal berikut :
1. Tetap mempertahankan tahapan kegiatan yang baik pada siklus I
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2. Guru harus mengkondisikan siswa terlebih dahulu agar siap untuk memulai
pelajaran dan mau mendengar penjelasan dari guru, lalu lebih jelas dan tegas
dalam menyampaiankan tujuan pembelajaran.
3. Guru harus menegur dan memberi peringatan kepada siswa yang tidak
menyiapkan buku pelajaran saat kegiatan belajar mengajar akan dimualai.
4. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dan
memantau kegiatan siswa setiap kelompok.
5. Guru diharapkan dapat mengarahkan materi pelajaran kepada siswa dengan
jelas, berurutan dan teperinci sehingga siswa dapat membangun pengetahuan
mereka menjadi konsep yang benar dan menemukan sendiri makna dari setiap
konsep yang dipelajari.
6. Guru membimbing dan membantu siswa dalam menyimpulkan konsep
pelajaran.

3. Hasil Penelitian Siklus II
Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilakukan 2x45 menit pertemuan
pertama dilakukan pada hari selasa, 18 februari 2020 dengan membahasan materi
ciri-ciri dan peranan pada Filum Nematheminthes,Annelida, dan Mollusca. dengan
menggunakan model pembelajaraan kooperatif

two stay two stray. Dan

pertemuan kedua dilakukan pada hari sabtu pada tanggal 22 februari 2020 dengan
membahas klasifikasi dari Filum Nematheminthes,Annelida, dan Mollusca. Dan
pertemuan ketiga pada hari selasa tanggal 25 februari 2020 melaksanakan soal
test pada silklus II.
a. Perencanaan Siklus II
Adapun perencanaan yang telah dipersiapkan dan dilaksanakan pada
resfleksi pada siklus I dan akan diperbaiki pada siklus II adalah sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi masalah yang ada pada siklus I dengan mencari solusi
pemecahan masalah tersebut.
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan model
pembelajaraan kooperatif two stay two stray.
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3. Membimbing siswa lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam mengikuti pelajaran
menggunakan model pembelajaraan kooperatif two stay two stray.
4. Membuat butir soal untuk keperluan Post test di akhir pertemuan ke dua.
5. Membuat Lembar Observasi untuk melihat bagaimana suasana belajar
mengajar dan tingkat keaktifan siswa kelas X MIA 2 ketika kegiatan
pembelajaran berlangsung.
b. Pelaksanaan Tindakan
Siklus II merupakan tindakan selanjutnya yang dilakukan pada
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Siklus II dilaksanakan dalam 3 kali
pertemuan. Pertemuan yang dimaksud terdiri dari dua jam pelajaran dengan satu
jam pelajaran sama dengan 45 menit. Materi untuk setiap pertemuan disesuaikan
dengan RPP yang dibuat oleh peneliti. Materi pada pertemuan pertama membahas
tentang ciri-ciri dan peranan dari Filum Nematheminthes,Annelida, dan Mollusca.
Sedangkan pertemuan kedua membahas tentang klasifikasi dari Filum
Nematheminthes,Annelida, dan Mollusca. Pada siklus II ini diterapkan sesuai
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model
pembelajaraan kooperatif two stay two stray. Disetiap awal pembelajaran guru
memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan
materi

yang akan diajarkan. Pelaksanaan

pembelajaran dengan

model

pembelajaraan kooperatif two stay two stray penggunaan nya sma dengan siklus
I. Guru memberikan penjelasan di awal pembelajaran kemudian membagi sisw
menjadi beberapa kelompok dan memberikan sub materi kepada masing-masing
kelompok. Guru memantau kerja masing-masing kelompok dalam bekerjasama
dalam menyelesaikan diskusi. Guru memberikan point berupa nilai tambahan utuk
kelompok yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Hal
tersebut dapat membatu siswa dalam mengembangkan aktivitas dan hasil belajar
siswa.
c. Pengamatan/Observasi
Hasil observasi aktivitas siswa merupakan gambaran perilaku siswa
selama proses pembelajaran berlangsung dan telah diamati oleh observer.
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa yang di peroleh dapat
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disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus II mulai ada peningkatan dan
masih ada juga yang rendah atau belum optimal. Masih terdapat beberapa
kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti terlihat pada tabel 4.4 dibawah ini.
Tabel 4.4
Aktivitas Siswa

Pertemuan 1
No

Aktivitas yang Diamati

Frekuensi

%

1

2

3

4

Kegiatan Awal Pembelajaran
1

Siswa

berdoa

sebelum

mengikuti

26

89

Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat

22

75

pembelajaran
2

tulis
Penjelasan Guru
3

Siswa mendengarkan penjelasan guru

18

62

4

Siswa merespon dengan baik pertanyaan

16

55

dari guru
Diskusi Kelompok
5

Siswa membaca atau mencari referensi

15

51

18

62

atau

9

31

kegiatan

6

21

kegiatan

11

38

(buku pelajaran)
6

Siswa berkerjasama dengan baik dalam
kelompok

7

Siswa

berani

menyampaikan

ide

argumen saat diskusi
Kegiatan Penutup Pembelajaran
8

Siswa

dapat

menyimpulkan

pembelajaran dengan baik
9

Siswa

dapat

merefleksikan

pembelajaran dengan baik
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Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat masih banyak aktivitas siswa yang
belum tercapai dan terlaksana secara optimal, dimana standar pencapaian
peresntasi dari 29 siswa adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa
dalam belajar masih sangat rendah. Sedangkan upaya meningkatkan aktivitas
siswa belum dapat terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan yang
diharapkan. Pada pertemuan 1 ini terlihat jumlah aktivitas siswa dalam kategori
tidak aktif ada 1 aktivitas yaitu siswa dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran
dengan baik ada 6 orang (21%). Untuk kategori kurang aktif ada 2 aktivitas yaitu
siswa berani menyampaikan ide atau argumen saat diskusi ada 9 orang (31%) dan
siswa dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan baik ada 11 orang
(38%). Untuk kategori cukup aktif ada 4 aktivitas yaitu siswa mendengarkan
penjelasan guru ada 18 orang (62%), siswa merespon dengan baik pertanyaan
dari guru ada 16 orang (55%), siswa membaca atau mencari referensi (buku
pelajaran) ada 15 orang (51%), siswa berkerjasama dengan baik dalam kelompok
ada 18 orang (62%).Untuk kategori aktif ada 1 aktivitas yaitu siswa menyiapkan
buku pelajaran dan alat tulis ada 22 orang (75%). Dan kategori aktif sekali ada 1
aktivitas yaitu siswa berdoa sebelum mengikuti pembelajaran ada 26 orang (89%).
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
pada siklus II pertemuan 1 berada pada persentase 37%-93%
Tabel 4.5
Aktivitas Siswa

Pertemuan 2
No

Aktivitas yang Diamati

Frekuensi

%

1

2

3

4

Kegiatan Awal Pembelajaran
1

Siswa

berdoa

sebelum

mengikuti

27

93

Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat

23

79

pembelajaran
2

tulis

46

Penjelasan Guru
3

Siswa mendengarkan penjelasan guru

20

68

4

Siswa merespon dengan baik pertanyaan

19

65

dari guru
Diskusi Kelompok
5

Siswa membaca atau mencari referensi

19

65

20

68

atau

15

51

kegiatan

14

48

kegiatan

15

51

(buku pelajaran)
6

Siswa berkerjasama dengan baik dalam
kelompok

7

Siswa

berani

menyampaikan

ide

argumen saat diskusi
Kegiatan Penutup Pembelajaran
8

Siswa

dapat

menyimpulkan

pembelajaran dengan baik
9

Siswa

dapat

merefleksikan

pembelajaran dengan baik

Pada pertemuan 2 ini terlihat jumlah aktivitas siswa dalam kategori tidak
aktif yaitu tidak ada. Untuk kategori kurang aktif yaitu tidak ada aktivitas. Untuk
kategori cukup aktif ada 5 aktivitas yaitu siswa merespon dengan baik pertanyaan
dari guru ada 19 orang (65%), siswa membaca atau mencari referensi (buku
pelajaran) ada 19 orang (65%), siswa berani menyampaiakan ide atau argumen
saat diskusi ada 15 orang (51%), siswa dapat menyimpulkan kegiatan
pembelajaran dengan baik ada 14 orang (48%), dan siswa dapat merefleksikan
kegiatan pembelajaran dengan baik ada 15 orang (51%). Untuk kategori aktif ada
3 aktivitas yaitu siswa berkerjasama dengan baik dalam kelompok ada 20 orang
(68%) siswa mendengarkan penjelasan guru ada 20 orang (68 %) siswa
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis ada 23 orang (79%). Dan kategori aktif
sekali ada 1 aktivitas yaitu siswa berdoa sebelum mengikuti pembelajaran ada 27
orang (93%).
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
pada siklus II pertemuan 2 masih berada persentase 58%-93%.
d. Evaluasi Hasil Belajar Siklus II
Menurut Djarmah dalam Aryana & Setiawan (2014) hasil belajar
merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu berinterkasi dengan
lingkunganya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Adapun hasil
belajar dalam bentuk efektif dan psikomotorik salah satunya adalah kemampuan
keterampilan proses sains, hal ini disebabkan karena sains biologi memiliki
komponen proses. Adapun hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes setelah
mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay
two stray pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :
Tabel 4.6
Hasil Belajar Siswa siklus II

No

Nama Siswa

Jenis Kelamin Nilai

1.

AD

Laki-laki

40

2.

AS

Laki-laki

80

3.

AR

Perempuan

48

4.

AW

Perempuan

76

5.

BT

Laki-laki

84

6.

BS

Laki-laki

52

7.

DK

Laki-laki

40

8.

DF

Perempuan

72

9.

ES

Laki-laki

76

KKM

Keterangan

70

Tidak Tuntas

70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
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70
10.

FI

Perempuan

72

11.

IW

Perempuan

84

12.

J

Laki-laki

32

13.

LS

Perempuan

80

14.

LM

Perempuan

76

15.

MB

Laki-laki

72

16.

MN

Laki-laki

76

17.

MP

Laki-laki

36

18.

MR

Laki-laki

72

19.

MS

Perempuan

76

20.

NA

Laki-laki

72

21.

RD

Laki-laki

40

22.

RS

Perempuan

84

23.

SA

Perempuan

44

24.

SN

Perempuan

76

25.

SR

Laki-laki

72

26.

UM

Perempuan

80

27.

WH

Perempuan

72

28.

WL

Perempuan

72

Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
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70
29

YA

Laki-laki

28

Tidak Tuntas

1884

Ketuntasan
Kelas

Rata – rata

X MIPA6

63%

>70

<70

Jumlah

%

Jumlah

%

20

62%

9

38%

Perhitungan persentase ketuntasan belajar siswa kelas X MIPA6
a. Nilai rata-rata

=
= 65%
b. Siswa yang tuntas KKM 70

=
= 69%
c. Siswa yang tidak tuntas KKM 70

=
= 31%
Berdasarkan hasil belajar siswa pada tabel 46. Peneliti juga menyajikan
dalam bentuk grafik yaitu sebagai berikut :
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Grafik69%hasil belajar siklus II

65%

70%

Persentase

60%
50%
31%

40%
30%
20%
10%
0%
Nilai Ratarata

Siswa yang siswa yang
tuntas
tidak tuntas

Gambar 4.2 : Grafik Persentase Hasil Belajar Siswa Siklus II

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tindakan
pada siklus II sudah mulai meningkat cukup baik. Hal ini diketahui dari hasil
belajar siklus II yang diikuti oleh 29 orang siswa. nilai rata-ratanya diperoleh 65%
dan siswa yang memperoleh nilai > 70 ada 20 orang siswa, artinya keberhasilan
belajar secara klasikal sudah mulai meningkat atau 69% sedangkan siswa yang
memperoleh nilai < 70 sebanyak 9 orang siswa atau peresentase nya 31%, artinya
tindakan yang diberikan pada siklus II ini mengalami peningatan dari sebelumnya
yaitu siklus I. Tetapi meskipun mengalami peningkatan yang cukup baik, hasil
belajar siswa belum seluruhnya mencapai kreteria ketuntasan yang telah
ditentukan, oleh karena itu tindakan ini masih harus dilanjutkan ke siklus
berikutnya. Dengan demikian kekurangan-kekurangan yang terdapat pada
pertemuan pada siklus II ini harus diperbaiki agar pembelajaran sesuai dengan
yang diharapkan.
e. Refleksi Siklus II
Berdasarkan hasil belajar serta lembar observasi aktivitas siswa,
pelaksanaan siklus II dapat dikatakan sudah mulai berhasil dan perlu ditingkatkan
lagi pada siklus III. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya hasil belajar siswa
begitu juga lembar observasi aktivitas siswa sudah termasuk kategori baik.
Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proses belajar mengajar
pada siklus II diantaranya sebagai berikut :
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1. Masih ada beberapa siswa yang tidak menjawab pertanyaan yang diberikan
guru.
2. Beberapa siswa masih kurang aktif dalam berdiskusi masih ada siswa yang
kurang bekerjasama dalam kelompoknya.
3. Mengupayakan kondisi dan situasi belajar lebih aktif dengan membimbing
siswa untuk lebih aktif dalam bekerjasama dalam kelompok.
4. Guru hendaknya menggali pengetahuan siswa untuk lebih memotivasi siswa
dalam belajar .
4. Hasil Penelitian Siklus III
Pelaksanaan pembelajaran pada siklus III dilakukan 2x45 menit pertemuan
pertama dilakukan pada hari sabtu tanggal 29 februari 2020 dengan membahasan
materi ciri-ciri dan peranan pada Filum Arthropoda,Echinodermata, dan
Chordata. dengan menggunakan media permainan kartu. Dan pertemuan kedua
dilakukan pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 dengan membahas klasifikasi
dari Filum Arthropoda,Echinodermata, dan Chordata. Dan melaksanakan soal
test pada silklus III. Langkah-langkah pembelajaran pada siklus III dilaksanakan
sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan
sama dengan siklus I, II, dan III setelah melakukan peretemuan materi juga
dilaksanakan tes. Dan pertemuan ketiga pada hari selasa tanggal 10 maret 2020
dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan materi pada siklus III. Jumlah soal
tes

ini

adalah
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soal

plihan

ganda

dengan

materi

Filum

Arthropoda,Echinodermata, dan Chordata.
a. Perencanaan Siklus III
Adapun perencanaan yang telah dipersiapkan dan dilaksanakan pada
resfleksi pada siklus I dan akan diperbaiki pada siklus II adalah sebagai berikut :
1. Menentukan

tindakan

perbaikan,

dalam

hal

ini

memperbaiki

serta

mempersiapkan perbaikan-perbaikan yang telah dirancang atau dibuat
sebelum dilakukan proses belajar mengajar.
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay two stray.
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3. Membimbing siswa lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam mengikuti pelajaran
menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay two stray.
4. Membuat butir soal untuk keperluan Post test di akhir pertemuan ke dua.
5. Membuat Lembar Observasi untuk melihat bagaimana suasana belajar
mengajar dan tingkat keaktifan siswa kelas X MIA 2 ketika menggunakan
media kartu dilaksanakan.
b. Pelaksanaan Tindakan
Siklus III merupakan tindakan selanjutnya yang dilakukan pada
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Siklus III dilaksanakan dalam 3 kali
pertemuan. Pertemuan yang dimaksud terdiri dari dua jam pelajaran dengan satu
jam pelajaran sama dengan 45 menit. Materi untuk setiap pertemuan disesuaikan
dengan RPP yang dibuat oleh peneliti. Materi pada pertemuan pertama membahas
tentang ciri-ciri dan peranan dari Filum Arthropoda,Echinodermata, dan
Chordata. Sedangkan pertemuan kedua membahas tentang klasifikasi dari Filum
Arthropoda,Echinodermata, dan Chordata. Pada siklus III ini diterapkan sesuai
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif two stay two stray.. Disetiap awal pembelajaran guru
menjelaskan materi dan memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang
berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Dengan tujuan siswa memahami
materi sebelum guru mengajak dalam diskusi kelompok dan melakukan
permainan kartu. Guru menjelaskan materi dengan berulang kali dengan tujuan
agar siswa lebih memahami materi. Siswa dipersilahkan mencari kelompoknya
untuk berdiskusi mengenai materi yang sedang dipelajari dan bekerjasama
mambantu siswa yang belum menguasi materi. setelah itu guru mengajak siswa
untuk tanya jawab, tanya jawab tersebut diajukan kepada siswa secara acak. Guru
memberikan point berupa nilai tambahan utuk kelompok yang bisa menyelesaikan
permainan nya terlebih dahulu dan dapat menjawab pertanyaan dari guru. Hal
tersebut dapat membatu siswa dalam mengembangkan aktivitas dan hasil belajar
siswa.
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c. Pengamatan/Observasi
Hasil observasi aktivitas siswa merupakan gambaran perilaku siswa selama
proses pembelajaran berlangsung dan telah diamati oleh observer. Berdasarkan
hasil observasi terhadap aktivitas siswa yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa
aktivitas siswa pada siklus III mulai ada peningkatan dari siklus sebelumnya.
Seperti terlihat pada tabel 4.7 dibawah ini.
Tabel 4.7
Aktivitas Siswa Siklus III

Pertemuan 1
No

Aktivitas yang Diamati

Frekuensi

%

1

2

3

4

Kegiatan Awal Pembelajaran
1

Siswa berdoa sebelum mengikuti pembelajaran

27

93

2

Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat

25

86

tulis
Penjelasan Guru
3

Siswa mendengarkan penjelasan guru

26

89

4

Siswa merespon dengan baik pertanyaan dari

22

75

23

79

dalam

24

82

Siswa berani menyampaikan ide atau argumen

22

75

kegiatan

19

65

kegiatan

20

68

guru
Diskusi Kelompok
5

Siswa membaca atau mencari referensi (buku
pelajaran)

6

Siswa

berkerjasama

dengan

baik

kelompok
7

saat diskusi
Kegiatan Penutup Pembelajaran
8

Siswa

dapat

menyimpulkan

pembelajaran dengan baik
9

Siswa

dapat

merefleksikan

54

pembelajaran dengan baik
Dari tabel 4.7 di atas Pada pertemuan 1 ini terlihat jumlah aktivitas siswa
dalam kategori tidak aktif yaitu tidak ada aktivitas. Untuk kategori kurang aktif
yaitu tidak ada aktivitas. Untuk kategori cukup aktif ada 1 yaitu siswa dapat
menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan baik ada 19 orang (65%). Untuk
kategori aktif ada 4 aktivitas siswa merespon dengan baik pertenyaan dari guru
ada 25 orang (75%), siswa berani menyampaikan ide atau argumen saat diskusi
ada 22 orang (75%), dan siswa dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan
baik ada 20 orang (68%) siswa bekerjasama dengan baik dalam kelompok 25
orang (86%). Dan kategori aktif sekali ada 3 aktivitas yaitu siswa berdoa sebelum
mengikuti pembelajaran ada 27 orang (93%), siswa menyiapkan buku pelajaran
dan alat tulis ada 26 orang (89%), siswa membaca atau mencari referensi (buku
pelajaran) ada 25 orang (86).
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
pada siklus III pertemuan 1 berada pada persentase 65%-93%.
Tabel 4.8
Aktivitas Siswa Siklus III

Pertemuan 2
No

Aktivitas yang Diamati

Frekuensi

%

1

2

3

4

Kegiatan Awal Pembelajaran
1

Siswa

berdoa

sebelum

mengikuti

29

100

Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat

27

93

pembelajaran
2

tulis
Penjelasan Guru
3

Siswa mendengarkan penjelasan guru

27

93

4

Siswa merespon dengan baik pertanyaan

26

89

dari guru
Diskusi Kelompok
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5

Siswa membaca atau mencari referensi

28

96

29

100

27

93

(buku pelajaran)
6

Siswa berkerjasama dengan baik dalam
kelompok

7

Siswa

berani

menyampaikan

ide

atau

argumen saat diskusi
Kegiatan Penutup Pembelajaran
8

Siswa

dapat

menyimpulkan

kegiatan

28

96

kegiatan

27

93

pembelajaran dengan baik
9

Siswa

dapat

merefleksikan

pembelajaran dengan baik
Dari tabel 4.8 di atas Pada pertemuan 2 ini terlihat jumlah aktivitas siswa
dalam kategori tidak aktif yaitu tidak ada aktivitas. Untuk kategori kurang aktif
yaitu tidak ada aktivitas. Untuk kategori cukup aktif yaitu tidak ada aktivitas.
Untuk kategori aktif tidak ada aktivitas. Dan kategori aktif sekali ada 9 aktivitas
yaitu siswa berdoa sebelum mengikuti pembelajaran ada 29 orang (100%), siswa
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis ada 27 orang (93%) siswa
mendengarkan penjelasan dari guru ada 27 orang (93%), siswa merespon
denganbaik pertenyaan dari guru ada 26 orang (89), siswa membaca atau mencari
referensi (buku pelajaran) ada 28 orang (96%), siswa bekerjasama dengan baik
dalam kelompok ada 29 orang (100%), siswa berani menyampaikan ide atau
argumen saat diskusi ada 27 orang (93%),siswa dapat menyimpulkan kegiatan
pembelajaran dengan baik ada 28 orang (96%) dan siswa dapat merefleksikan
kegiatan pembelajaran dengan baik ada 26 orang (86%).
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
pada siklus III pertemuan 2 berada pada persentase 86%-100%.

d. Evaluasi Hasil Belajar Siklus III
Hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran.
Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan
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kualitas sistem penilaiannya. Menurut Djemari Mardapi (2011) kualitas
pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian yang baik
akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan
memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih baik.
Hasil belajar siswa pada siklus III, mengalami peningkatan hampir secara
keseluruhan telah mencapai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah . adapun
hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes setelah mengikuti pembelajaran
menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay two stray pada siklus III
dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.9
Hasil Belajar Siswa Siklus III

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai KKM

Keterangan

1.

AR

Laki-laki

68

Tidak Tuntas

2.

AS

Laki-laki

80

3.

AR

Perempuan

84

4.

AW

Perempuan

76

5.

BT

Laki-laki

84

6.

BS

Laki-laki

76

7.

DK

Laki-laki

68

8.

DF

Perempuan

72

9.

ES

Laki-laki

80

10.

FI

Perempuan

96

70
70

Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas

57

70
11.

IW

Perempuan

96

12.

J

Laki-laki

68

13.

LS

Perempuan

88

14.

LM

Perempuan

88

15.

MB

Laki-laki

76

16.

MN

Laki-laki

80

17.

MP

Laki-laki

68

18.

MR

Laki-laki

76

19.

MS

Perempuan

92

20.

NA

Laki-laki

80

21.

RD

Laki-laki

76

22.

RS

Perempuan

84

23.

SA

Perempuan

92

24.

SN

Perempuan

92

25.

SR

Laki-laki

80

26.

UM

Perempuan

96

27.

WH

Perempuan

84

28.

WL

Perempuan

84

29

YA

Laki-laki

56

Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tuntas
70
Tidak Tuntas
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2340

Ketuntasan
Kelas

X MIPA6

Rata - rata

81%

>70

<70

Jumlah

%

Jumlah

%

24

83%

5

17%

Perhitungan persentase ketuntasan belajar siswa kelas X MIPA6
a. Nilai rata-rata

=
= 81%
b. Siswa yang tuntas KKM 70

=
= 83%
c. Siswa yang tidak tuntas KKM 70

=
= 17%
Berdasarkan hasil belajar siswa pada tabel 46. Peneliti juga menyajikan
dalam bentuk grafik yaitu sebagai berikut :
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Grafik hasil belajar siklus III
90%

81%

83%
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Persentase

70%
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50%
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Nilai Ratarata

Siswa yang
tuntas

siswa yang
tidak tuntas

Gambar 4.3. Grafik Persentase Hasil Belajar Siswa Siklus III

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tindakan
pada siklus III mengalami peningkatan secara keseluruhan sangat meningkat. Hal
ini dapat diketahui dari hasil tes siklus III yang diikuti oleh 29 orang siswa. Nilai
rata-ratanya diperoleh 81% dan siswa yang memperoleh nilai > 70 sebanyak 24
orang siswa, artinya keberhasilan belajar secara klasikal sudah meningkat atau
83%. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai < 70 sebanyak 5 orang siswa atau
17%. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa
meningkat pada pelaksanaan siklus III, karena seleruh pelaksanaan aktivitas
belajar yang dilaksanakan siswa telah dilaksanakan dengan cukup baik dan ratarata pada predikat baik, selain itu hasil belajar siswa yang menunjukkan
meningkatkan secara signifikan.
e. Refleksi Siklus III
Berdasarkan hasil belajar siswa serta lembar observasi aktivitas siswa,
pelaksanaan siklus III dapat dikatakan sudah berhasil. Hasil belajar dapat dapat
lihat dari aspek pengetahuan yang diperoleh siswa telah mengalami peningkatan
sesuai dengan yang diharapkan. Hasil belajar siswa setelah menggunkan
penggunaan model pembelajaran kooperatif two stay two stray telah sesuai
dengan yang harapkan karena persentase keberhasilan siswa berada pada
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persentase 83%, dan mencapai rata-rata persentase 80%. Oleh karena itu tindakan
ini dicukupkan sampai siklus III.

B.Pembahasan
Hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran.
Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan
kualitas sistem penilaiannya. Menurut Djemari Mardapi (2011) kualitas
pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian yang baik
akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan
memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih baik.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan,
pembelajaran dengan menggunakan media permainan kartu di kelas X MIA 2
Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi dapat meningkatkan hasil belajar siswa
dari hasil test dan observasi nya. Peningkatan pada hasil belajar dapat diketahui
dari hasil Post test setiap akhir pertemuan per siklus, sedangkan peningkatan
aspek afektif dapat diketahui dari hasil lembar pengamatan atau obervasi. Berikut
akan diuaraikan dari masing-masing aspek hasil belajar, faktor pendukung, dan
kendala-kendala dalam penggunaan model pembelajaraan kooperatif two stay two
stray.:

1. Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil belajar dapat
diketahui dari hasil post test setiap akhir pertemuan. Hasil belajar siswa dapat
diketehui pada grafik berikut :
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Hasil Belajar
100%

81% 83%
65% 69%

80%
60%
40%

55%

50%
30%

34%

20%
0%
Pra Siklus

Siklus I
Rata-rata

Siklus II

Siklus III

Ketuntasan

Gambar 4.4. Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siklus I, Siklus II, Siklus III.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui adanya peningkatan hasil belajar.
Data tersebut dilihat dari siswa yang tuntas, siswa yang tidak tuntas, nilai ratarata. Pada kegiatan awal atau prasiklus rata-rata keberhasilan hasil belajar yang
diperoleh oleh siswa X MIA 2 dengan rata-rata 50% dan ketuntasan mencapai
30% dengan ini di lakukanlah penelitian tindakan kelas bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa X MIA 2 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro
Jambi. Di lakukanlah tindakan pertama Pada siklus I, siswa yang tuntas berjumlah
10 orang dan siswa yang tidak tuntas 19 orang siswa. Hal ini menunjukkan bahwa
belum ada yang mencapai target ketuntasan. Secara keseluruhan jika dihitung
nilai rata-rata siswa kelas X MIA 2 sebesar 54%. Hal ini menunjukkan belum
tercapainya target persentase KKM yang diinginkan, adapun beberapa hal yang
mempengaruhinya seperti pada saat peneliti melakukan koreksi pekerjaan siswa
hasil post test menunjukkan kebanyakan siswa kurang teliti dalam memahami soal
yang diberikan. Siswa masih banyak kurang teliti dalam mengerjakan soal post
test dan kurang memahami soal, selain itu dalam mengerjakan soal post tets siswa
terkesan kurang serius terlihat siswa yang bermalas-malasan mengerjakan soal
yang sedang berlangsung. Dan ada beberapa siswa yang terihat tanpa membaca
soal namun langsung memberikan tanda silang pada jawaban, dan ada beberapa
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siswa yang pada saat mengumpulkan soal mengatakan sidikit sudah lupa dengan
materi yang sudah dipelajari sebelumnya sehingga sedikit kesulitan dalam
menjawab pertanyaan.
Pada siklus II siswa yang tuntas berjumlah 20 orang dan siswa yang tidak
tuntas berjumlah 9 orang siswa. Dari keseluruhan apabila dilakukan perhitungan
rata-ratanya, diperoleh niai rata-rata kelas X MIPA 6 pada post test siklus II
sebesar 65% dan nilai ketuntasan yang didapat pada siklus II sebesar 69%. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II yang mana
beberapa siswa mulai teliti dalam mengerjakan soal tersebut, dan memahami isi
soal yang diberikan. Tetapi meskipun mengalami peningkatan yang cukup baik,
hasil belajar siswa belum seluruhnya mencapai kreteria ketuntasan yang telah
diberikan.
Pada siklus III siswa yang tuntas berjumlah 24 orang dan siswa yang tidak
tuntas berjumlah 5 orang siswa. dari keseluruhan apabila dilakukan perhitungan
rata-ratanya, diperoleh nilai rata-rata kelas X MIPA 6 pada post test siklus III
sebesar 81% dan nilai ketuntasan yang didapatkan pada siklus III ini sebesar 83%.
Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa
meningkat pada pelaksanaan siklus III, hasil belajar siswa menunjukkan
peningkatan yang secara signifikan dan telah mencapai target keberhasilan yaitu
80%.

2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Adapun gambaran peningkatan aktivitas siswa yang telah diamati dari
siklus I sampai siklus III yang diperoleh dari langkah-langkah model
pembelajaran kooperatif two stay two stray dapat dilihat pada lampiran. Dapat
disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa disetiap siklus dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif two stay two stray. Sehingga dapat
dikatakan penggunaan model pembelajaran kooperatif two stay two stray yang
peneliti gunakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa.
Adapun rata-rata peningkatan aktivitas siswa dalam pelaksanaan
pembelajaran tiga siklus dapat dilihat pada tabel berikut :
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Persentase

Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Gambar

94%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4.5.

80%
66%
56%

50%
46%

Pertemuan 1
Peretemuan 2

Siklus I

Siklus II

Rata-rata

Peningkatan

Siklus III

Aktivitas

Siswa

dalam

Pelaksanaan

Pembelajaran

Berdasarkan garfik diatas dapat diketahui hasil observasi aktivitas siswa
pada siklus I, siklus II, siklus III terjadinya peningkatan pada setiap pertemuan
persiklus yang mana rata-rata pada siklus I pertemuan 1 dan 2 rata-rata aktivitas
siswa 46% meningkat menjadi 50%, pada siklus II pada pertemuan 1 dan 2 ratarata aktivitas siswa meningkat 56% ke 66%, dan pada siklus III terjadi
peningkatan yang signifikan pada pertemuan 1 dan 2 dimana rata-rata nya 80%
meningkat menjadi 94%. Hal ini dapat dikarenakan antusias siswa yang tinggi
dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif two stay two stray sehingga memberikan suasana yang menyenangkan
di kelas.
3. Faktor-faktor

yang

Mendukung

Penggunan

model

pembelajaran

kooperatif two stay two stray
Faktor pendukung dalam penggunaan media permainan kartu yaitu :
1. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa membantu mendukung
berjalannya proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif two
stay two stray.
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2. Adanya buku paket yang dimiliki tiap siswa sehingga dapat mempermudah
siswa dalam mencari sumber pustaka.
3. Kegiatan diskusi kelompok berjalan cukup baik dengan siswa dapat
dikoordinasikan pada saat bekerja kelompok.

4. Kendala-kendala Dalam Penggunaan model pembelajaran kooperatif two
stay two stray
Adapun kendala-kendala dalam penelitian selama penggunaan media
permainan kartu yaitu :
1. model pembelajaran kooperatif two stay two stray merupakan model
pembelajaran yang baru diterapkan di kelas X MIA 2 sehingga siswa
membutuhkan penyesuaian terkait langkah-langkahnya, yang menyebabkan
membutuhkan sedikit bimbingan atau arahan terhadap penggunaan model
pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran.
2. Pengelolaan waktu dalam melaksanakan penggunaan model pembelajaran
kooperatif two stay two stray kurang tegas sehingga waktu yang diperlukan
untuk kegiatan siswa selanjutnya berkurang.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari data yang ditemukan peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan model pembelajaran kooperatif two stay two stray dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa (Ranah Kognitif) siswa pada
materi dunia hewan di kelas X MIA 2 Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas serta untuk lebih
meningkatkan hasil belajar siswa, maka penulis menyarankan beberapa hal :

1. Bagi sekolah, disarankan kepada guru mata pelajaran biologi di Madrasah
Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi, pada umumnya untuk menerapakan model
pembelajaran kooperatif two stay two strayagar dapat meningkatkan keaktifan
siswa dalam mengikuti pembelajaran sekaligus dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.
2. Disarankan kepada guru yang menggunakan model pembelajaran kooperatif
two stay two strayuntuk senantiasa memperhatikan heterogen siswa dalam
pembentukan kelompok sehingga pembelajaran yang di laksanakan dapat
tercapai hasil maksimal
3. Peneliti yang lain diharapakan melakukan penelitian sejenis pada mata
pelajaran lainya di sekolah.
4. Di sarankan kepada seluruh siswa kelas X MIA II Madrasah Aliyah Negeri 1
Muaro Jambi untuk senantiasa mempersiapakan diri dengan baik, dengan cara
mempelajari materi pelajaran biologi sebelum proses pembelajaran di mulai.
Hal ini akan memberikan hasil belajar yang labih baik kepada siswa.
5. Disaranka kepada peneliti untuk melakukan penelitian yang sama pada materi
yang berbeda sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini.
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Lampiran 2

SOAL POST TEST

NILAI :

Siklus I
Nama

:

Kelas

:

No. Absen

:

Materi

: Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, d, atau e dengan memberi tanda silang
(X) pada jawaban yang Anda anggap benar!

1. Berikut ini merupakan pengertian dari hewan Invertebrata adalah...
a. Hewan bertulang belakang

d. Hewan bertulang pipih

b. Hewan tanpa tulang belakang

e. Hewan bertulang keras

c. Hewan bertulang rawan

2. Porifera memiliki beberapa ciri seperti dibawah ini, selain dari ciri porifera
adalah...
a. Tubuh melekat di dasar perairan

d. Memilik tentakel

b. Permukaan tubuhnya berpori

e. Tubuh terdiri dari 2 lapis

c. Hidup di perairan

3.

Perhatikan ciri dari hewan invertebrata berikut
1. Bersifat diploblastik
2. Pada bagian tubuhnya berbentuk simetris bilateral
3. Memiliki rangka
4. Sistem reproduksi seksual melalui building
5. Pencernaan intraseluler
Jika didasarkan pada uraian di atas, ciri dari filum porifera ditunjukkan pada
nomor...
a. 1, 3, dan 5
b. 1, 4, dan 5
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c. 2, 3, dan 4
d. 3, 2, dan 1
e. 5, 4, dan 2
4. Menurut asal katanya, porifera berarti...
a. Hewan berongga

d. Hewan bersel satu

b. Hewan berspora

e. Hewan berpori

c. Hewan berflagela

5. Ordo homocoela dan heterocoela termasuk ke dalam kelas...
a. Demospongiae

d. Sclerospongiae

b. Calcarea

e. Tetractinelida

c. Hexactinellid
6.

Klasifikasi porifera menjadi tiga kelas, yaitu Hexactinellida, Demospongiae,
dan Calcarea adalah berdasarkan...
a. Tipe saluran air
b. Bahan penyusun rangka
c. Jenis mangsa
d. Cara Reproduksi
e. Jenis Habitat

7.

Berikut ini yang bukan ciri-ciri coelenterata adalah...
a. Multiseluler dan radial

d. Hidup bebas di perairan

b. Menghasilkan sengatan

e. Diploblasik

c. Bentuk tubuh seperti vas

8.

Sel yang berfungsi sebagai penyengat atau pengahsil racun pada coelenterata
disebut...
a. Mesoglena

d. Tentakel

b. Endoderma

e. Nematokis

c. Medusa
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9.

Aurelia aurita masuk kedalam tingkatan takson kelas...
a. Hydrozoa

d. Scypozoa

b. Cnidae

e. Coelenterata

c. Anthozoa

10. Hewan di bawah ini yang termasuk dalam kelas coelenterata adalah...
a.

b.

Sumber: https://www.republik.co.id

c.

e.
Sumber :https://aslamwordpress.com

Sumber :https://www.studyblue.com

d. Sumber
d.

e.

Sumber : https://biologywise.com

Sumber : http://www.biosains.com

11. Coelenterata melumpuhkan mengsa atau musuhnya dengan sel penyengat
yang terdapat pada...
a. Gastrosol

d. Kerangka

b. Tentakel

e. Ektodermis

c. Mesoglena

12. Sistem saraf pada Coelenterata dinamakan sistem saraf...
a. Difusi

d. Ganglion

b. Tangga tali

e. Otak

c. Jala
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13. Perhatikan gambar berikut ini!
Peranan hewan pada
gambar di samping ...
a. Melindungi pantai terhadap abrasi
b. Tempan menyimpan sampah
c. Tempat pemancingan
Sumber : https://greeners.com

d. Sebagai tempat peristirahatan nelayan
e. Sebagai tempat mata pencaharian

14. Berikut ini merupakan gambar salah satu hewan invertebrata yang cenderung
merugikan bagi manusia, yaitu merugikan dalam
hal....
a. Sebagai hewan yang suka menyengat
b. Merusak kesuburan tanah
c. Menyebabkan penyakit pada manusia
d. Menyerang dan merusak tanaman
Sumber :http://www.biosains.com

e. Menyuburkan tanah
15. Jenis cacing yang hidup di usus halus manusia adalah...
a. Planaria

d. Ascaris lumbricuides

b. Pheratima Sp

e. Enterobius vermicularis

c. Fasciola hepatica

16. Berikut ini upaya pencegahan terhadap infeksi cacing pada tubuh manusia,
selain upaya pencegahan tersebut aadalah...
a. Memutuskan daur hidup cacing
b. Mencegah infeksi dari larva melalui inang perantara
c. Pembuangan feses pada tempatnya
d. Memasak daging setangah masak
e. Daging sapi, babi, ikan harus dimasak sampai matang
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17. Cacing berikut ini yang tidak bersifat parasit adalah...
a. Fasciola hepatica

d. Clonorchis sinensis

b. Taenia solium

e. Planaria

c. Taenia sagita

18. Berdasarkan jumlah lapisan tubuhnya, hewan terbagi menjadi dua, yakni...
a. Dipoblastik dan tripoblastik
b. Dipoblastik dan vertebrata
c. Avertebrata dan vertebratal
d. Bilateral dan tripoblastik
e. Avertebrata dan radial
19. Berikut ini anggota Coelenterata :
1. Hydra
2. Anemon laut
3. Obelia
4. Ubur-ubur
5. Koral
Dari data di atas yang termasuk kelas Anthozoa adalah...
a. 1 dan 3
b. 2 dan 3
c. 2 dan 5

d. 3 dan 4
e. 4 dan 5

20. Hydra adalah Colenterata yang dapat berkembang baik secara...
a. Generatif berumah satu
d. Vegetatid berumah satu
b. Generatif berumah dua
e. Vegetatif berumah dua
c. Vegetatif dan generatif
21. Bagian tubuh filum Coelenterata yang mengandung racun dan berfungsi
untuk melumpuhkkan musuhnya adalah...
a. Tentakel
d. Polip
b. Mesoglena
e. Nematokis
c. Medusa
22. Berikut ini merupakan ciri-ciri umum porifera, selain ciri umum Porifera
adalah...
a. Mengalami dua bentuk kehidupan
b. Belum memiliki sistem saraf
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c. Tubuh berpori
d. Belum memiliki organ penernaan
e. Memiliki sistem peredaran darah
23. Cacing yang bersifat parasit dalam tubuh manusia dengan hospes perantara
sapi adalah...
a. Polycaeta
d. Taenia solium
b. Planaria
e. Taenia saginata
c. Fasciola hepatica
24. Cacing berikut yang tidak bersifat parasit adalah...
a. Necator americanus
d. Fasciola hepatica
b. Taenia saginata
e. Taenia solium
c. Planaria
25. Planaria maculata adalah jenis spesies dari kelas ...
a. Tubellaria
d. Nematoda
b. Termatoda
e. Annelida
c. Cestoda
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SOAL POST TEST

NILAI :

Siklus II
Nama

:

Kelas

:

No. Absen

:

Materi

: Nemathelminthes, Annelida, dan Mollusca

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, d, atau e dengan memberi tanda silang (
X ) pada jawaban yang Anda anggap benar!

1. Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu....
a. Nematoda dan Thermatoda

d. Nematoda dan Cestoda

b. Cestoda dan Nematomorpha

e. Cestoda dan Thermatoda

c. Nematoda dan Nematomorpha

2. Hewan yang memiliki ciri tubuh gilik memanjang, multiseluler, triploblastik,
sistem perncernaan lengkap adalah...
a. Porifera

d. Nemathelminthes

b. Coelenterata

e. Mollusca

c. Annelida
d.
3. Pseudocoel pada Nemathelminthes memiliki arti...
a. Rongga tubuh semu

d. Tubuh berongga

b. Kaki semu

e. Kelamin ganda

c. Mata semu

4. Nama latin dari cacing tambang...
a. Ascaris lumbricoides

d. Necator americanus

b. Wuchereria bancrofti

e. Achatina fulicia

c. Ancylostoma duodenale
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5. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh...
a. Enterobius vermicularis

d. Necator americanus

b. Wuchereria brancrofti

e. Ascaris lumbricoides

c. Ancylostoma duodenale

6. Di bawah ini adalah ciri Nematoda, selain ciri Nematoda adalah ...
a. Tubuh bersegmen

d. Berbentuk gilik

b. Memiliki mulut dan anus

e. Bersifat pasasit

c. Mempunyai alat pencernaan lengkap

7.

Perhatikan gambar di bawah ini!
Invertebrata di atas memiliki peran yang merugikan
bagi manusia yaitu sebagai...
a. Menyebabkan penyakit kaki gajah
b. Menyebabkan deman berdarah
c. Menyebabkan diabetes
d. Menyebabkan darah tinggi
Sumber: http://www.alfonsici.com

8.

e. Menyebabkan flu

Sistem respirasi pada Nematoda adalah...
a. Mulut

d. Anus

b. Paru-paru

e. Dinding Tubuh

c. Trakea

9.

Tubuh Annelida memiliki ruas-ruas setiap ruas mempunyai sistem tubuh
lengkap dan disebut...
a. Epitoke

d. Matameri

b. Protomium

e. Segmen

c. Atoke
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10. Annelida dibedakan menjadi 3 kelas berdasarkan...
a. Alat geraknya

d. Ada tidaknya Chaeta (duri)

b. Penjang tubuhnya

e. Cara reproduksinya

c. Cara hidupnya

11. Kelas Oligochaeta dan Polycaeta merupakan filum dari...
a. Annelida

d. Platyhelminthes

b. Mollusca

e. Nemathelminthes

c. Porifera

12. Cacing tambang dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui...
a. Sistem pencernaan manusia

d. Sistem pernapasan

b. Sistem pengeluaran

e. Kulit tangan

c. Kulit kaki

13. Berikut ini contoh Annelida adalah...
a. Lintah, pacet, cacing tanah

d. Grantia

b. Cacing kremi, cacing tambang

e. Clathrina Sp

c. Taenia solium

14. Peran annelida yang merugikan bagi kehidupan adalah...
a. Sebagai pakan unggas

d. Penghisap darah manusia

b. Sebagai penggembur tanah

e. Umpan memancing ikan

c. Dapat dijadikan obat

15. Contoh dari kelas Polychaeta dari filum Annelida adalah...
a. Taenia
b. Eunice viridis
c. Chactogaster Sp

d. Planaria
e. Aurelia saginata
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16. Kelas dalam Mollusca yang menggunakan perut untuk berjalan dalam
Mollusca adalah....
a. Chepalopoda

d. Amphineura

b. Gastropoda

e. Bivalvia

c. Schapopoda

17. Salah satu hewan di bawah ini yang termasuk kelas Annelida adalah...
a.

c.

Sumber: http://www.ilmuhewan.com

b.

Sumber : https://pengajar.co.id

d.

Sumber : https://study.com

e.

Sumber : https://id.wikipedia.org

Sumber : https://study.com

18. Peran Annelida yang menguntungkan bagi kehidupan, selain peran yang
menguntungkan adalah...
a. Sebagai pakan unggas

d. Sebagai sumber protein

b. Sebagai penggembur tanah

e. Umpan memancing ikan

c. Dapat dijadikan obat

19. Kelas dalam Mollusca yang memiliki cangkang tersusun timpang tindih
seperti genting adalah...
a. Chepalopoda

d. Amphineura

b. Gastropoda

e. Bivalvia

c. Schapopoda

81

20. Mollusca memiliki sistem saraf...
a. Tunggal

d. Ganglion

b. Tantakel

e. Serkaria

c. Pusat

21. Gurita adalah contoh hewan yang termasuk kedalam anggota kelas..
a. Amphineura

d. Schaphopoda

b. Gastropodascaphopoa

e. Pelecypoda

c. Chepalopoda

22. Kelas dalam Mollusca yang memiliki kantung tinta sebagai alat pertahanan
hidupnya adalah...
a. Gastropoda

d. Amphineura

b. Bivalvia

e. Cephalopoda

c. Schapopoda

23. Hewan kelas gastropoda mengartikan gaster dan podos yang berarti...
a. Kaki dan tangan

d. Perut dan kaki

b. Perut dan tangan

e. Kaki dan kaki

c. Tangan dan kaki
24. Gurita ( octopus) adalah contoh hewan yang termasuk ke dalam anggota
kelas...
a. Amphineura

d. Scaphopoda

b. Gastropoda

e. Bivalvia

c. Cephalopoda
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25. Di bawah ini adalah ciri-ciri hewan
1. Habitat dilaut dan pantai tubular
2. Dilindungi cangkang tubular
3. Tubuh simetri bilateral
4. Kaki berguna menggali liang
5. Tidak memiliki tantakel
Data diatas yang termasuk ciri ciri Scaphopoda adalah...
a. 1, 2, 3, dan 4

d. 1, 3, 4, dan 5

b. 1, 2, 3, dan 5

e. 2, 3, 4, dan 5

c. 1, 2, 4, dan 5
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SOAL POST TEST

NILAI :

Siklus III
Nama

:

Kelas

:

No. Absen

:

Materi

: Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, d, atau e dengan memberi tanda silang
(X) pada jawaban yang Anda anggap benar!
1. Manakah pertanyaan dibawah ini yang paling tepat mengenai ciri-ciri
Arthropoda...
a. Tubuhnya bersegmen-segmen atau beruas-ruas
b. Memiliki eksoskelaton kera
c. Kkai berbuku-buku
d. Tubuh tediri dari kepala (caput), thorax, dan abdomen
e. Belum memiliki rangka luar

2. Kalajengking yang memiliki kelenjar racun pada ujung ekornya tergolong...
a. Insecta

d. Arachnoidae

b. Crustacea

e. Myriapoda

c. Hexapoda

3. Kelompok hewan berikut ini yang merupakan artropoda yang dapat
dimanfaatkan manusia sebagai makanan adalah...
a. Myriapoda

d. Crinoidea

b. Crustacea

e. Arachnoidae

c. Hexapoda

4. Undur-undur memiliki peran dalam dunia kesehatan, undur-undur dapat
dimanfaatkan sebagai...
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a. Obat penyakit kanker

d. Makanan ikan

b. Obat diabetes

e. membantu peyuburan tanah

c. Bahan baku industri tekstil

5. Kelas dari filum arthropoda anatara lain hexapoda. Disebut demikian karena
mempunyai kaki berjumlah 6, contohnya...
a.

c.

Sumber : https://www.pexels.comsumber : https://life.trubus.id

b.

d.

e.

Sumber : https://www.merdeka.com

Sumber : https://www.dokter.id

Sumber : https://www.winnetnews.com

6. Bagian tubuh Arthropoda terdiri dari...
a. Caput, toraks, dan absdomen
b. Kaki, massa viseral, dan mantel
c. Caput, massa viseral, dan mantel
d. Caput, toraks,dan mantel
e. Kaki, toraks, dan abdomen

7. Arthropoda adalah kata dari bahasa latin, yang berasal dari kata Artha yang
berarti..... dan Podos yang berarti....
a. Kaki, ruas atau buku

d. Kaki, tangan

b. Ruas atau buku, kaki

e. Kepala, kaki

c. Perut, kaki
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8. Berikut ini merupakan ciri-ciri Echinodermata, selain ciri Echinodermata
adalah...
a. Hidup di laut
b. Kulitnya tertutup duri dari kapur atau kitin
c. Ususnya bercabang lima
d. Tidak memiliki anus
e. Sarafnya bercabang lima

9.

Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu...
a. Asteroidea, Echinoidea, Crinoidea, Ophiuroidea, Holothuroidea
b. Asteroidea, Archoidea, Crinoidea, Ophiuroidea, Holothuroidea
c. Asteroidea, Archoidea, Crustacea, Ophiuroidea, Holothuroidea
d. Cristacea, Ophiuroidea, Asteroidea, Holothuroidea, Archoidea

10. Perhatikan gambar berikut ini !
Hewan berikut ini merupakan salah satu contoh hewan filum...
a. Nemathelminthes
b. Chordata
c. Echinodermata
d. Annelida
e. Molussca
Sumber : https://www.jitunews.com

11. Di antara Echinodermata berikut, yang dapat di jadikan makananan adalah
dari kelas…
a. Crinoidea

d. Holothuroidea

b. Asteroidea

e. Arachnoidea

c. Ophiuroidea
12. Bulu babi adalah contoh dari echinodermata dari kelas….
a. Asteroidea

d. Crinoidea
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b. Ophiuroidea

e. Holothuroidea

c. Echinoidea

13. Hewan Echinodermata yang bersifat merugikan karena dapat merusak
populasi kerang yang menjadi mangsanya adalah …
a. Lili laut

d. Teripang

b. Bintang laut

e. Bintang ular

c. Landak laut
14. Berikut adalah kelas dari subfilum Vertebrata, kecuali…..
a. Pisces

d. Memmalia

b. Annelida

e. Resptilia

c. Amfibia

15. Berikut adalah berbagai nama-nama hewan
1. Katak sawah
2. Cacing tanah
3. Kerbau
4. Kura-kura
Hewan vertebrata ditunjukkan oleh nomor...
a. 1 dan 2

d. 1,2 dan 4

b. 1 dan 3

e. 2 dan 3

c. 1,3 dan 4
16. Ikan lele dan belut termasuk dalam kelas ikan ……
a. Ikan tidak berahang

d. Ikan bertulang rawan dan sejati

b. Ikan bertulang rawan

e. Tidak memiliki tulang

c. Ikan bertulang sejati

17. Berikut adalah peranan vertebrata bagi kehidupan manusia
1. Katak membantu membinasakan nyamuk
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2. Dapat menyebabkan mata buta
3. Sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus
4. Menghabiskan hewan ternak
Yang termasuk peranan kelas Amphibi yang menguntungkan bagi kehidupan
manusia di tunjukkan oleh nomor….
a. 1 dan 2

d. 2 dan 4

b. 1 dan 3

e. 3 dan 4

c. 2 dan 3

18. Pada kelas Amphibia dapat hidup di dua habitat, artinya hewan tersebut
dapat……
a. Hidup di habitat air

d. Hidup di laut

b. Hidup di habitat darat

e. Hidup di habitat darat dan habitat air

c. Tidak hidup jika tanpa air

19. Berikut adalah ciri-ciri hewan vertebrata : tubuh terdiri atas kepala, leher,
badan dan ekor. Badan dilindungi oleh kulit yang berbulu. Termasuk dalam
kelas apakah hewan tersebut....
a. Reptilia

d. Mammalia

b. Ampibhia

e. Pisces

c. Aves

20. Hewan dibawah ini adalah termasuk dalam kelas Aves, selain dari kelas Aves
ialah …
a.

Sumber : https://kw.wikipedia.org

c.

Sumber : https://www.proprofs.com
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b.

d.

e.

Sumber : https://sites.google.com Sumber : https://www.askiitians.com

Sumber : https://sciencebooth.com

21. Yang termasuk peranan Aves dalam bidang industri misalnya adalah…..
a. Daging dan telur menjadi sumber protein
b. Telur ayam dan itik sebagai obat-obatan
c. Shuttle cock untuk bulu tangkis dari bulu pulma, selimut dan bantal dari
bulu plumula seperti itik
d. Aves untk kesenangan
e. Sebagai predator alam

22. Berikut adalah hewan yang termasuk hewan kelas Mammalia, selain kelas
Mammalia adalah…
a.

c.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id

b.

Sumber : https://id.wikipedia.org

Sumber : https://jagad.id

d.

Sumber : https://id.wikipedia.org

e.

Sumber :http://majalahhewan.com
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23. Mammalia bersayap kulit dengan ciri-ciri mirip kalelawar dengan lipatan kulit
berbulu dari leher, antara jari-jemari tungkai depan dengan tungkai belakang
dan antara jari-jari tungkai belakang hingga bagian ekor sepeti parasut
berbulu. Hewan ini terkenal dengan julukan...
a. Mammalia terbang

d. Aves terbang

b. Monyet terbang

e. Burung trbang

c. Kalelawar terbang

24. Cicak dan bengkarung membelah diri dengan cara ...
a. Autotomi

d. Regenerasi

b. Mimikri

e. Kelenjar bau

c. Lari

25. Berikut adalah gambar Tikus dan marmot

Sumber : https://www.duniasatwa.web.id

Hewan tersebut termasuk dalam ordo……
a. Rodentia (Mammalia pengerat)
b. Dermoptera (Mammalia bersayap kulit)
c. Chiroptera (Mammalia bersayap tangan)
d. Monotremata (Mammalia berparuh dan berkloaka)
e. Carnivora (Mammalia pemakan daging)
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Lampiran 3
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Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
SIKLUS I
Satuan Pendidikan

: MAN 1 MUARO JAMBI

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X MIA 2/2

Materi Pokok

: Hewan (Animalia)

Materi Sub Pokok

: Invertebrata, Filum Porifera, Coelenterata
dan Platyhelminthes

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. KOMPETENSI INTI
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
dan

prosedural

berdasarkan

rasa

ingintahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
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KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan
kedalam filum berdasarkan berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh,
rongga tubuh dan reproduksi.
3.8.1

Menjelaskan ciri umum kingdom Animalia.

3.8.2 Menjelaskan pengertian hewan Invertebrata.
3.8.3 Menjelaskan pengertian Porifera.
3.8.4 Menjelaskan ciri khusus Porifera.
3.8.5 Mengklasifikasikan dari filum Porifera.
3.8.6 Menganalisis peranan Porifera bagi kehidupan.
3.8.7 Menjelaskan pengertian Coelenterata
3.8.8 Menjelaskan ciri khusus Coelenterata.
3.8.9 Mengklasifikasikan dari filum Coelenterata.
3.8.10 Menganalisis peranan Coelenterata bagi kehidupan.
3.8.11 Menjelaskan pengertian platyhelminthes
3.8.12 Menjelaskan ciri khusus Platyhelminthes
3.8.13 Mengklasifikasikan dari filum Pltyhelminthes.
3.8.14 Menganalisis peranan Platyhelminthes bagi kehidupan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.

Setelah membaca literatur siswa mampu menjelaskan ciri umum kingdom
Animalia.

2.

Setelah membaca literatur siswa mampu menjelaskan pengertian hewan
Invertebrata.

3.

Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi filum
Porifera.

4.

Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis peranan
Porifera bagi kehidupan.
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5.

Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi filum
Coelenterata.

6.

Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis peranan
Coelenteratabagi kehidupan.

7.

Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi filum
Platyhelminthes.

8.

Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis peranan
Platyhelminthesbagi kehidupan.

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Ciri umum kingdom Animalia
2. Pengertian hewan invertebrata
3. Kelas porifera
 Ciri-ciri umum kelas porifera
 Klasifikasi kelas porifera
 Manfaat atau peranan dari kelas porifera
4. Kelas coelenterata


Ciri-ciri umum kelas coelenterata



Klasifikasi kelas coelenterata



Manfaat atau peranan dari kelas coelenterata

5. Kelas platyhelmintes


Ciri-ciri umum kelas porifera



Klasifikasi kelas porifera



Manfaat atau peranan dari kelas porifera

E. METODE PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif
Metode Pembelajaran : Two stay two stray

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
Media :


Lembar kerja siswa
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Alat/Bahan :


Penggaris, spidol, papan tulis

Sumber belajar


Buku biologi kelas X penulis Iraningtyas



Buku yang relevan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Petemuan Pertama
Kegiatan

Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Pendahuluan ( 10 menit)
Pembukaan

 Melakukan

 Siswa menjawab

pembukaan dengan
salam

pembuka,

memanjatkan
syukur

salam
 Siswa berdoa
bersama

kepada

 Siswa mendengar

Tuhan YME dan

saat guru

berdoa

mengecek

untuk

memulai

kehadiran

pembelajaran
 Guru

mengecek

kehadiran siswa
 Menyiapkan
dan

alat
bahan

pembelajaran
Apersepsi

 Guru menanyakan

 Berfikir dan

kepada siswa

menjawab

berbagai hewan

pertanyaan guru

invertebrata yang
diketahui siswa
 Menanyakan

Alokasi
Waktu
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kepada siswa apa
itu hewan
invertebrata
Memotivasi

 Memuji siswa yang
berani menjawab
 Meluruskan

 Menganggapii
pujian dari guru
 Siswa

jawaban siswa,

memperhatikan

membawa siswa

penjelasan guru

berfikir menuju

dan bertanya

pembelajaran pokok

apabila merasa

 Menyampaikan
tujuan pembelajaran

kurang jelas
 Siswa

pada pertemuan

memperhatikan

yang berlasung

guru

Kegiatan Inti (70 menit)
 Guru mengenalkan

 Siswa

berbagai hewan

memperhatikan

invertebrata

guru

khususnya filum
Porifera,
Coelenterata, dan
Platyhelminthes
 Guru menjelaskan

 Siswa mendengar
dan memperhatikan

secara umum materi

penjelasan dari

yang di pelajari

guru

 Guru menanyakan

 Siswa bertanya

kepada siswa

tentang materi

mengenai materi

yang belum di

yang belum

mengerti

dimengerti
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Mengorganisasikan
siswa

dalam

kelompok belajar

 Guru membagi

 Siswa

kelas menjadi 7

menempatkan diri

kelompok (setiap

bersama

kelompok 4-5

kelompoknya

siswa) seperti
metode yang ingin
di terapkan
 Guru membagikan

 Siswa mencatat

pokok bahasan ke

pokok bahasan

setiap masing-

yang diberikan

masing kelompok

guru

 Guru menjelaskan
kepada siswa terkait

 Siswa

langkah-langkah

memperhatikan

metode

penjelasan guru

pembelajaran yang
ingin diterapkan

 Setiap kelompok

oleh guru yaitu two

berdiskusi da

stay two stray

melakukan kajian

 Guru meminta
siswa untuk
memulai berdiskusi

literatur
 Siswa dalm proses
diskusi

dan mengkaji
literatur/buku
 Guru memantau
jalanya diskusi

 Perwakilan

 Guru meminta

kelompok

perwakitan

melakukan

kelompok

presentasi di depan

melakukan

kelas
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presentasi hasil
diskusi
Klarifikasi/
konfirmasi

 Guru

meluruskan  Siswa mendengar

dan menambahkan

penjelasan guru

konsep tentang ciriciri filum Porifera,
Coelenterata,

dan

Platyhelminthes
 Guru

memberi

kesempatan
untuk

siswa

bertanya

mengenai

materi

yang

kurang

 Siswa bertanya
kepada guru
mengenai materi
yang kurang
dimegerti

dimengerti
 Guru

menjawab  Siswa

pertanyaan

yang

diajukan siswa

memperhatikan
jawaban guru

Kegiatan Akhir (10 menit)
Penutup

 Guru membimbing

 Siswa

siswa untuk

menyimpulkan hasil

menyimpulkan

pembelajaran

terkait materi yang
telah disampaikan
 Guru memberi
tugas untuk

 Siswa

mempelajari materi

mendengarkan

tentang klasifikasi

tugas/pengumuman

dan peranan filum

dari guru

Porifera,
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Coelenterata, dan
Platyhelminthes
 Menutup
 Siswa menjawab

pembelajaran
dengan

salam

mengucapkan
salam

Petemuan Kedua
Kegiatan

Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Pendahuluan (10 menit)
Pembukaan

 Melakukan

 Siswa menjawab

pembukaan dengan
salam

pembuka,

memanjatkan syukur
kepada Tuhan YME

salam
 Siswa berdoa
bersama
 Siswa mendengar

dan berdoa untuk

saat guru

memulai

mengecek

pembelajaran

kehadiran

 Guru

mengecek

kehadiran siswa
 Menyiapkan
dan

alat
bahan

pembelajaran
Apersepsi

 Guru mengajak

 Siswa menjelaskan

siswa untuk sedikit

sedikit materi

mengingat kembali

sebelumnya

pelajaran

Alokasi
Waktu
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sebelumnya

Memotivasi

 Guru meberikan

 Siswa

gambaran dan

memperhatikan

bertanya tentang

guru dan

manfaat

menjawab

mempelajari

pertanyaan guru

pelajaran yang akan
di pelajari dalam
kehidupan seharihari
 Meluruskan jawaban

 Siswa

siswa, membawa

memperhatikan

siswa berfikir

penjelasan guru

menuju

dan bertanya

pembelajaran pokok

apabila merasa

 Menyampaikan
tujuan pembelajaran

kurang jelas
 Siswa

pada pertemuan

memperhatikan

yang berlasung

guru

Kegiatan Inti ( 70 menit)
 Guru mengenalkan

 Siswa

berbagai hewan

memperhatikan

invertebrata

guru

khususnya filum
Porifera,
Coelenterata, dan
Platyhelminthes
 Guru meminta siswa
untuk

 Siswa menjawab

101

menggkelompokkan
mana yang filum

 Siswa menemukan

Porifera,

jawaban

Coelenterata, dan

berdasrkan arahan

Platyhelminthes

guru

 Guru mengarahkan
kepada siswa untuk

 Siswa mendengar

menemukan

dan

jawabannya

memperhatikan

 Guru menjelaskan
secara umum materi
yang di pelajari
 Guru menanyakan

penjelasan dari
guru
 Siswa bertanya
tentang materi

kepada siswa

yang belum di

mengenai materi

mengerti

yang belum
dimengerti
Mengorganisasikan
siswa

dalam

kelompok belajar

 Guru membagi kelas

 Siswa

menjadi 7 kelompok

menempatkan diri

(setiap kelompok 4-

bersama

5 siswa)

kelompoknya

 Guru membagikan
LKS kepada

 Siswa mnerima
LKS

kelompok siswa
 Guru menjelaskan

 Siswa

kepada siswa terkait

memperhatikan

langkah-langkah

penjelasan guru

metode

terkait

pembelajaran yang

pengggunaan

ingin diterapkan

media kartu
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oleh guru yaitu two
 Setiap kelompok

stay two stray
 Guru meminta siswa

berdiskusi dan

untuk berdiskusi dan

melakukan kajian

mengkaji

literatur
 Siswa dalm proses

literatur/buku
 Guru memantau

diskusi
 Perwakilan

jalanya diskusi
 Guru meminta

kelompok

perwakitan

melakukan

kelompok

presentasi di depan

melakukan

kelas

presentasi hasil
diskusi
Klarifikasi/
konfirmasi

 Guru
dan

meluruskan  Siswa mendengar
menambahkan

konsep

penjelasan guru

tentang

klasifikasi

filum

Porifera,
dan  Siswa bertanya

Coelenterata,
Platyhelminthes
 Guru

memberi

kesempatan
untuk

siswa
bertanya

mengenai

materi

yang

kurang

menjawab

pertanyaan
diajukan siswa

mengenai materi
yang kurang
dimegerti

 Siswa

dimengerti
 Guru

kepada guru

yang

memperhatikan
jawaban guru
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Kegiatan Akhir (10 menit)
Penutup

 Guru membimbing

 Siswa

siswa untuk

menyimpulkan

menyimpulkan

hasil pembelajaran

terkait materi yang
telah disampaikan
 Guru memberi tugas
untuk mempelajari

 Siswa

materi ciri,

mendengarkan

klasifikasi dan

tugas/pengumuman

peranan dari filum

dari guru

Porifera,
Coelenterata, dan
Platyhelminthes
bahwa pertemuan
selanjutnya akan
melakukan tes
 Menutup
pembelajaran

 Siswa menjawab
salam

dengan
mengucapkan salam

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Pelajaran

Barianti, M.Pd

Anita Dwi Anggara,S.Pd

NIP:196812261999032001
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
SIKLUS II
Satuan Pendidikan

: MAN 1 MUARO JAMBI

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XMIA 2 / 2

Materi Pokok

: Hewan (Animalia)

Materi Sub Pokok

: Invertebrata, Filum Nemathelminthes,
Annelida dan Mollusca

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. KOMPETENSI INTI
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
dan

prosedural

berdasarkan

rasa

ingintahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
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KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan kedalam
filum berdasarkan berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga
tubuh dan reproduksi..
3.8.1 Menjelaskan pengertian Nemathelminthes
3.8.2 Menjelaskan ciri khusus Nemathelminthes
3.8.3 Mengklasifikasikan dari filum Nemathelminthes
3.8.4 Menganalisis peranan Nemathelminthes bagi kehidupan.
3.8.5

Menjelaskan pengertian Annelida

3.8.6

Menjelaskan ciri khusus Annelida

3.8.7

Mengklasifikasikan dari filum Annelida

3.8.8

Menganalisis peranan Annelida bagi kehidupan.

3.8.9

Menjelaskan pengertian Mollusca

3.8.10 Menjelaskan ciri khusus Mollusca
3.8.11 Mengklasifikasikan dari filum Mollusca
3.8.12 Menganalisis peranan Mollusca bagi kehidupan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi
filum Nemathelminthes
2.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis
peranan Nemathelminthes bagi kehidupan.
3.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi
filum Annelida.
4.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis
peranan Annelida bagi kehidupan.
5.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi
filum Mollusca
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6.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis
peranan Mollusca bagi kehidupan.
D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Kelas Nemathelminthes
 Ciri-ciri umum kelas emathelminthes
 Klasifikasi kelas emathelminthes
 Manfaat atau peranan dari kelas emathelminthes
2.Kelas Annelida


Ciri-ciri umum kelas Annelida



Klasifikasi kelas Annelida



Manfaat atau peranan dari kelas Annelida

3.Kelas Mollusca


Ciri-ciri umum kelas Mollusca



Klasifikasi kelas Mollusca



Manfaat atau peranan dari kelas Mollusca

E. METODE PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif
Metode Pembelajaran : Two stay two stray

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
Media :


Lembar kerja siswa

Alat/Bahan :


Penggaris, spidol, papan tulis

Sumber belajar


Buku biologi kelas X penulis Iraningtyas



Buku yang relevan.
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Petemuan Pertama
Kegiatan

Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru

Alokasi
Waktu

Kegiatan Siswa

Pendahuluan ( 10 menit)
Pembukaan

 Melakukan

 Siswa

pembukaan dengan
salam

pembuka,

memanjatkan
syukur

menjawab

salam
 Siswa

berdoa

bersama

kepada

 Siswa

mendengar

Tuhan YME dan

saat

berdoa

mengecek

untuk

memulai

guru

kehadiran

pembelajaran
 Guru

mengecek

kehadiran siswa
 Menyiapkan

alat

dan

bahan

pembelajaran
Apersepsi

 Guru

menanyakan

materi

yang

sebelumnya

Memotivasi

 Berfikir

dan

menjawab
pertanyaan guru

 Memuji siswa yang
berani menjawab
 Meluruskan

 Menganggapii
pujian dari guru
 Siswa

jawaban

siswa,

memperhatikan

membawa

siswa

penjelasan

berfikir

menuju

pembelajaran pokok

dan
apabila

guru
bertanya
merasa
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 Menyampaikan

kurang jelas

tujuan pembelajaran
pada

pertemuan

yang berlasung

 Siswa
memperhatikan
guru

Kegiatan Inti (70 menit)
 Guru mengenalkan
berbagai

hewan

invertebrata
khususnya

 Siswa
memperhatikan
guru

filum

Filum
Nemathelminthes,
Annelida

dan

Mollusca
 Guru

 Siswa

menjawab

pertanyaan guru
memberi
 Siswa menemukan

pertanyaan
 Guru mengarahkan

jawaban

kepada siswa untuk

berdasrkan arahan

menemukan

guru
 Siswa

jawabannya
 Guru

menjelaskan

mendengar

dan memperhatikan

secara umum materi

penjelasan

yang di pelajari

guru

 Guru

menanyakan

kepada

siswa

 Siswa

dari

bertanya

tentang

materi

mengenai

materi

yang

belum

yang

belum

mengerti

di

dimengerti
Mengorganisasikan
siswa

dalam

kelompok belajar

 Guru
kelas

membagi
menjadi

kelompok

7

(setiap

 Siswa
menempatkan diri
bersama
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kelompok

4-5

kelompoknya

siswa)
 Guru membagikan
LKS

kepada

 Siswa

mnerima

LKS

kelompok siswa
 Guru

menjelaskan

 Siswa

kepada siswa terkait

memperhatikan

langkah-langkah

penjelasan guru

metode

two

stay

two stray
 Guru

meminta

siswa

untuk

berdiskusi

dan

dan

melakukan

kajian

berdiskusi
mengkaji

kelompok

literatur
 Siswa dalm proses

literatur/buku
 Guru

 Setiap

memantau

 Perwakilan

jalanya diskusi
 Guru

diskusi

meminta

kelompok

perwakitan

melakukan

kelompok

presentasi di depan

melakukan

kelas

presentasi

hasil

diskusi
Klarifikasi/
konfirmasi

 Guru

meluruskan  Siswa

dan menambahkan

mendengar

penjelasan guru

konsep tentang ciriciri

Filum

Nemathelminthes,
Annelida

dan  Siswa

bertanya
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Mollusca

kepada

 Guru

memberi

kesempatan
untuk

siswa

bertanya

mengenai

materi

yang

kurang

mengenai

materi

yang

kurang

dimegerti

 Siswa

dimengerti
 Guru

guru

menjawab

pertanyaan

yang

memperhatikan
jawaban guru

diajukan siswa

Kegiatan Akhir (10 menit)
Penutup

 Guru membimbing  Siswa
siswa

untuk

menyimpulkan

menyimpulkan hasil
pembelajaran

terkait materi yang
telah disampaikan
 Guru

memberi
untuk  Siswa

tugas

mempelajari materi

mendengarkan

tentang

tugas/pengumuman

klasifikasi

dan peranan Filum

dari guru

Nemathelminthes,
Annelida

dan

Mollusca
 Menutup
pembelajaran
dengan
mengucapkan
salam

 Siswa
salam

menjawab
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Petemuan Kedua
Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan

Kegiatan Guru

Alokasi
Waktu

Kegiatan Siswa

Pendahuluan (10 menit)
Pembukaan



 Siswa menjawab

Melakukan

pembukaan
salam

dengan

salam

pembuka,

 Siswa

memanjatkan

syukur

kepada Tuhan YME
dan

berdoa

untuk

bersama
 Siswa mendengar
saat

memulai pembelajaran

mengecek



kehadiran

Guru

mengecek

berdoa

guru

kehadiran siswa


Menyiapkan

dan

alat
bahan

pembelajaran
Apersepsi



Guru

siswa

mengajak

untuk

mengingat

sedikit
kembali

pelajaran sebelumnya

Memotivasi



Guru

meberikan

 Siswa
menjelaskan
sedikit

materi

sebelumnya

 Siswa

gambaran dan bertanya

memperhatikan

tentang

guru

manfaat

dan

mempelajari pelajaran

menjawab

yang akan di pelajari

pertanyaan guru

dalam

kehidupan

sehari-hari


Meluruskan
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jawaban

siswa,

membawa

siswa

berfikir

menuju

 Siswa
memperhatikan

pembelajaran pokok

penjelasan



dan

Menyampaikan

tujuan

pembelajaran

pada pertemuan yang

guru

bertanya

apabila

merasa

kurang jelas
 Siswa

berlasung

memperhatikan
guru
Kegiatan Inti ( 70 menit)


Guru mengenalkan

berbagai

hewan

invertebrata khususnya

 Siswa
memperhatikan
guru

Filum
Nemathelminthes,
Annelida dan Mollusca


Guru mengarahkan

kepada

siswa

untuk

 Siswa
menemukan

menemukan

jawaban

jawabannya

berdasrkan arahan



guru

Guru menjelaskan

secara umum materi
 Siswa mendengar

yang di pelajari


Guru menanyakan

kepada

siswa

dan
memperhatikan

mengenai materi yang

penjelasan

belum dimengerti

guru
 Siswa
tentang

dari

bertanya
materi
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yang

belum

di

mengerti
Mengorganisasikan



siswa

kelas

dalam

kelompok belajar

Guru

membagi
menjadi

kelompok

7

(setiap

kelompok 4-5 siswa)


Guru membagikan

LKS kepada kelompok

 Siswa
menempatkan diri
bersama
kelompoknya
 Siswa

mnerima

LKS

siswa


Guru menjelaskan

 Siswa

kepada siswa terkait

memperhatikan

langkah-langkah dalam

penjelasan guru

metode Two Stay two
 Setiap kelompok

Stray


Guru

meminta

berdiskusi

da

siswa untuk berdiskusi

melakukan kajian

dan

literatur

mengkaji

 Siswa

literatur/buku


Guru

memantau

Guru

proses diskusi
 Perwakilan

jalanya diskusi


dalm

meminta

kelompok

perwakitan kelompok

melakukan

melakukan

presentasi

presentasi

hasil diskusi
Klarifikasi/



konfirmasi

dan

di

depan kelas

Guru meluruskan  Siswa mendengar
menambahkan

konsep
klasifikasi

penjelasan guru

tentang
Filum

Nemathelminthes,
Annelida dan Mollusca

 Siswa

bertanya
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Guru

memberi

kesempatan

siswa

untuk

bertanya

mengenai materi yang

kepada

guru

mengenai

materi

yang

kurang

dimegerti

kurang dimengerti


Guru

menjawab
yang  Siswa

pertanyaan

memperhatikan

diajukan siswa

jawaban guru
Kegiatan Akhir (10 menit)
Penutup



Guru membimbing  Siswa

siswa

untuk

menyimpulkan terkait
materi

yang

menyimpulkan
hasil pembelajaran

telah

disampaikan


Guru

memberi

tugas

untuk  Siswa

mempelajari

materi

ciri,

klasifikasi

peranan

dari

dan
Filum

mendengarkan
tugas/pengumuma
n dari guru

Nemathelminthes,
Annelida dan Mollusca
bahwa

pertemuan

selanjutnya

akan

melakukan tes


Menutup

pembelajaran

dengan  Siswa

mengucapkan salam

salam

menjawab
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
SIKLUS III
Satuan Pendidikan

: MAN 1 MUARO JAMBI

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X MIA 2 /2

Materi Pokok

: Hewan (Animalia)

Materi Sub Pokok

:

Invertebrata,

Filum

Arthropoda,

Echinodermata dan Chordata.(Vertebrata)
Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. KOMPETENSI INTI
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
dan

prosedural

berdasarkan

rasa

ingintahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
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KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
3.8Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan kedalam
filum berdasarkan berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh dan
reproduksi..
3.8.1 Menjelaskan pengertian Arthropoda
3.8.2

Menjelaskan ciri khusus Arthropoda

3.8.3 Mengklasifikasikan dari filum Arthropoda
3.8.4 Menganalisis peranan Arthropoda bagi kehidupan.
3.8.5 Menjelaskan pengertian Echinodermata
3.4.6 Menjelaskan ciri khusus Echinodermata
3.8.7

Mengklasifikasikan dari filum Echinodermata

3.8.8 Menganalisis peranan Echinodermata bagi
kehidupan.
3.8.9

Menjelaskan pengertian Chordata

3.8.10 Menjelaskan ciri khusus Chordata
3.8.11 Mengklasifikasikan dari filum Chordata
3.8.12 Menganalisis peranan Chordata bagi kehidupan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi filum
Arthropoda
2.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis peranan
Arthropoda bagi kehidupan.
3.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi filum
Echinodermata.
4.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis peranan
Echinodermata bagi kehidupan.
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5.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu mengklasifikasi filum
Chordata.
6.Setelah membaca literatur dan diskusi siswa mampu menganalisis peranan
Chordatabagi kehidupan.
D. MATERI PEMBELAJARAN
1.Kelas Arthropoda
 Ciri-ciri umum kelas Arthropoda
 Klasifikasi kelas Arthropoda
 Manfaat atau peranan dari kelas Arthropoda
2.Kelas Echinodermata


Ciri-ciri umum kelas Echinodermata



Klasifikasi kelas Echinodermata



Manfaat atau peranan dari kelas Echinodermata

3. Kelas Chordata


Ciri-ciri umum kelas Chordata



Klasifikasi kelas Chordata



Manfaat atau peranan dari kelas Chordata

E. METODE PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif
Metode Pembelajaran : Two stay two stray

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
Media :


Lembar kerja siswa

Alat/Bahan :


Penggaris, spidol, papan tulis

Sumber belajar


Buku biologi kelas X penulis Iraningtyas

 Buku yang relevan.

118

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Petemuan Pertama
Kegiatan

Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Pendahuluan ( 10 menit)
Pembukaan

 Melakukan

 Siswa menjawab

pembukaan

dengan

salam

pembuka,

memanjatkan syukur
kepada Tuhan YME
dan

berdoa

untuk

salam
 Siswa berdoa
bersama
 Siswa mendengar
saat guru

memulai

mengecek

pembelajaran

kehadiran

 Guru

mengecek

kehadiran siswa
 Menyiapkan alat dan
bahan pembelajaran
Apersepsi

 Guru menanyakan

 Berfikir dan

materi yang

menjawab

sebelumnya dan

pertanyaan guru

menanyakan apa
yang dimaksud
vertebrata

Memotivasi

 Memuji siswa yang
berani menjawab
 Meluruskan jawaban

 Menganggapii
pujian dari guru
 Siswa

siswa, membawa

memperhatikan

siswa berfikir

penjelasan guru

menuju pembelajaran

dan bertanya

Alokasi
Waktu
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pokok
 Menyampaikan
tujuan pembelajaran

apabila merasa
kurang jelas
 Siswa

pada pertemuan yang

memperhatikan

berlasung

guru

Kegiatan Inti ( 70 menit)
 Guru mengenalkan

 Siswa

berbagai hewan

memperhatikan

invertebrata dan

guru

vertebrata khususnya
Filum Arthropoda,
Echinodermata dan
Chordata.(Vertebrata
)
 Guru memberi

 Siswa menjawab
pertanyaan guru

pertanyaan
 Guru mengarahkan

 Siswa menemukan

kepada siswa untuk

jawaban

menemukan

berdasrkan arahan

jawabannya

guru

 Guru menjelaskan

 Siswa mendengar

secara umum materi

dan

yang di pelajari

memperhatikan

 Guru menanyakan

penjelasan dari

kepada siswa
mengenai materi

guru
 Siswa bertanya

yang belum

tentang materi

dimengerti

yang belum di
mengerti

Mengorganisasikan

 Guru membagi kelas

 Siswa
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siswa

dalam

kelompok belajar

menjadi 7 kelompok

menempatkan diri

(setiap kelompok 4-5

bersama

siswa)

kelompoknya

 Guru membagikan
LKS kepada

 Siswa mnerima
LKS

kelompok siswa
 Guru menjelaskan

 Siswa

kepada siswa terkait

memperhatikan

langkah-langkah

penjelasan guru

dalam metode two
 Setiap kelompok

stay two stray
 Guru meminta siswa

berdiskusi dan

untuk berdiskusi dan

melakukan kajian

mengkaji

literatur
 Siswa dalm proses

literatur/buku
 Guru memantau

diskusi
 Perwakilan

jalanya diskusi

kelompok
 Guru meminta

melakukan

perwakitan kelompok

presentasi di depan

melakukan presentasi

kelas

hasil diskusi
Klarifikasi/
konfirmasi

 Guru meluruskan dan  Siswa mendengar
menambahkan

penjelasan guru

konsep tentang ciriciri

Filum

Arthropoda,
Echinodermata

dan  Siswa bertanya

Chordata.(Vertebrata

kepada guru

)

mengenai materi
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 Guru

memberi

kesempatan
untuk

siswa

yang kurang
dimegerti

bertanya

mengenai

materi

yang

kurang  Siswa

dimengerti
 Guru

memperhatikan
menjawab

pertanyaan

jawaban guru

yang

diajukan siswa

Kegiatan Akhir (10 menit)
Penutup

 Guru membimbing

 Siswa

siswa untuk

menyimpulkan

menyimpulkan

hasil pembelajaran

terkait materi yang
telah disampaikan
 Guru memberi tugas
untuk mempelajari

 Siswa

materi tentang

mendengarkan

klasifikasi dan

tugas/pengumuman

peranan Filum

dari guru

Arthropoda,
Echinodermata dan
Chordata.(Vertebrata
)
 Menutup
pembelajaran dengan
mengucapkan salam

Petemuan Kedua

 Siswa menjawab
salam
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Kegiatan

Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Pendahuluan (10 menit)
Pembukaan

 Melakukan

 Siswa menjawab salam

pembukaan dengan

 Siswa berdoa bersama

salam

 Siswa mendengar saat guru

pembuka,

memanjatkan syukur

mengecek kehadiran

kepada Tuhan YME
dan berdoa untuk
memulai
pembelajaran
 Guru

mengecek

kehadiran siswa
 Menyiapkan alat dan
bahan pembelajaran
Apersepsi

 Guru mengajak
siswa untuk sedikit

 Siswa menjelaskan sedikit
materi sebelumnya

mengingat kembali
pelajaran
sebelumnya

Memotivasi

 Guru meberikan

 Siswa memperhatikan guru

gambaran dan

dan menjawab pertanyaan

bertanya tentang

guru

manfaat
mempelajari
pelajaran yang akan
di pelajari dalam
kehidupan seharihari

 Siswa memperhatikan
penjelasan guru dan bertanya

Alokasi
Waktu

123

 Meluruskan jawaban
siswa, membawa

apabila merasa kurang jelas
 Siswa memperhatikan guru

siswa berfikir
menuju
pembelajaran pokok
 Menyampaikan
tujuan pembelajaran
pada pertemuan
yang berlasung
Kegiatan Inti ( 70 menit)
 Guru mengenalkan
berbagai hewan

 Siswa memperhatikan
guru

invertebrata khususnya
Filum Arthropoda,
Echinodermata dan
Chordata.(Vertebrata)
 Guru mengarahkan

 Siswa menemukan

kepada siswa untuk

jawaban berdasrkan

menemukan jawabannya

arahan guru

 Guru menjelaskan secara
umum materi yang di
pelajari
 Guru menanyakan
kepada siswa mengenai

Mengorganisasikan
siswa

dalam

kelompok belajar

 Siswa mendengar dan
memperhatikan
penjelasan dari guru
 Siswa bertanya tentang

materi yang belum

materi yang belum di

dimengerti

mengerti

 Guru membagi kelas
menjadi 7 kelompok
(setiap kelompok 4-5
siswa)

 Siswa menempatkan diri
bersama kelompoknya

124

 Guru membagikan LKS

 Siswa mnerima LKS

kepada kelompok siswa
 Guru menjelaskan

 Siswa memperhatikan

kepada siswa terkait

penjelasan guru

langkah-langkah dalam
metode two stay two
 Setiap kelompok

stray
 Guru meminta siswa

berdiskusi dan melakukan

untuk berdiskusi dan

kajian literatur

mengkaji literatur/buku
 Guru memantau jalanya

 Siswa dalm proses diskusi

diskusi
 Guru meminta

 Perwakilan kelompok

perwakitan kelompok

melakukan presentasi di

melakukan presentasi

depan kelas

hasil diskusi
Klarifikasi/
konfirmasi

 Guru

meluruskan

menambahkan

dan  Siswa mendengar

konsep

penjelasan guru

tentang klasifikasi Filum
Arthropoda,
Echinodermata

dan

Chordata.(Vertebrata)
 Guru

memberi  Siswa bertanya kepada

kesempatan siswa untuk

guru mengenai materi

bertanya

yang kurang dimegerti

materi

mengenai
yang

kurang

dimengerti
 Guru
pertanyaan
diajukan siswa

menjawab  Siswa memperhatikan
yang

jawaban guru
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Kegiatan Akhir (10 menit)
Penutup

 Guru membimbing siswa  Siswa menyimpulkan
untuk menyimpulkan

hasil pembelajaran

terkait materi yang telah
disampaikan
 Guru memberi tugas
 Siswa mendengarkan

untuk mempelajari
materi ciri, klasifikasi

tugas/pengumuman dari

dan peranan dari Filum

guru

Arthropoda,
Echinodermata dan
Chordata.(Vertebrata)ba

 Siswa menjawab salam

hwa pertemuan
selanjutnya akan
melakukan tes
 Menutup pembelajaran
dengan mengucapkan
salam

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Barianti, M.Pd

Anita Dwi Anggara,S.Pd

NIP:196812261999032001
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Lampiran 5
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus I ( Pertemuan Pertama )
No AKTIVITAS

YANG

DI

AMATI

JUMLAH

JUMLAH SISWA

SISWA YANG

YANG TIDAK

MENGIKUTI

MENGIKUTI

AKTIVITAS

AKTIVITAS

Kegiatan Awal Pertemuan

1.

Siswa

Berdoa

sebelum

23

6

buku

18

11

Siswa Mendengar Penjelasan

16

13

13

16

5

24

17

1

4

25

mengikuti pembelajaran

2.

Siswa

Menyiapkan

pelajaran dan alat tulis
Penjelasan Guru

3.

guru
4.

Siswa Merespon dengan baik
peranyaan dari guru

Diskusi Kelompok

5.

Siswa Membaca atau mencari
referensi ( buku pelajaran )

6.

Siswa Bekerjasama dengan
baik dalam kelompok

7.

Siswa berani menyampaikan
ide atau argumen saat diskusi
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Kegiatan Penutup
Pembelajaran

8.

Siswa dapat menyimpulkan

4

25

9

20

kegiatan
Siswa dapat merefleksikan
9.

kegiatan

pembelajaran

dengan baik

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus I ( Pertemuan kedua )
No

AKTIVITAS YANG DI

JUMLAH

JUMLAH SISWA

AMATI

SISWA YANG

YANG TIDAK

MENGIKUTI

MENGIKUTI

AKTIVITAS

AKTIVITAS

Kegiatan Awal Pertemuan

1.

Siswa

Berdoa

sebelum

25

4

buku

20

9

Siswa Mendengar Penjelasan

17

12

14

15

mengikuti pembelajaran

2.

Siswa

Menyiapkan

pelajaran dan alat tulis
Penjelasan Guru

3.

guru
4.

Siswa Merespon dengan baik
peranyaan dari guru
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Diskusi Kelompok

5.

Siswa Membaca atau mencari

7

22

17

12

8

21

5

24

10

19

referensi ( buku pelajaran )
6.

Siswa Bekerjasama dengan
baik dalam kelompok

7.

Siswa berani menyampaikan
ide atau argumen saat diskusi

Kegiatan Penutup
Pembelajaran

8.

Siswa dapat menyimpulkan
kegiatan
Siswa dapat merefleksikan

9.

kegiatan

pembelajaran

dengan baik

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus II ( Pertemuan Pertama )
No

AKTIVITAS YANG DI

JUMLAH

JUMLAH SISWA

AMATI

SISWA YANG

YANG TIDAK

MENGIKUTI

MENGIKUTI

AKTIVITAS

AKTIVITAS

Kegiatan Awal Pertemuan

1.

Siswa

Berdoa

sebelum

26

1
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mengikuti pembelajaran

2.

Siswa

Menyiapkan

buku

22

7

Siswa Mendengar Penjelasan

18

11

16

13

15

14

18

11

9

20

6

23

11

18

pelajaran dan alat tulis
Penjelasan Guru

3.

guru
4.

Siswa Merespon dengan baik
peranyaan dari guru

Diskusi Kelompok

5.

Siswa Membaca atau mencari
referensi ( buku pelajaran )

6.

Siswa Bekerjasama dengan
baik dalam kelompok

7.

Siswa berani menyampaikan
ide atau argumen saat diskusi

Kegiatan

Penutup

Pembelajaran

8.

Siswa dapat menyimpulkan
kegiatan
Siswa dapat merefleksikan

9.

kegiatan
dengan baik

pembelajaran
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus II ( Pertemuan kedua )
No

AKTIVITAS YANG DI

JUMLAH

JUMLAH SISWA

AMATI

SISWA YANG

YANG TIDAK

MENGIKUTI

MENGIKUTI

AKTIVITAS

AKTIVITAS

Kegiatan Awal Pertemuan

1.

Siswa

Berdoa

sebelum

27

2

buku

23

6

Siswa Mendengar Penjelasan

20

9

19

10

19

10

20

9

15

14

mengikuti pembelajaran

2.

Siswa

Menyiapkan

pelajaran dan alat tulis
Penjelasan Guru

3.

guru
4.

Siswa Merespon dengan baik
peranyaan dari guru

Diskusi Kelompok

5.

Siswa Membaca atau mencari
referensi ( buku pelajaran )

6.

Siswa Bekerjasama dengan
baik dalam kelompok

7.

Siswa berani menyampaikan
ide atau argumen saat diskusi
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Kegiatan Penutup
Pembelajaran

8.

Siswa dapat menyimpulkan

14

15

15

14

kegiatan
Siswa dapat merefleksikan
9.

kegiatan

pembelajaran

dengan baik

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus III ( Pertemuan Pertama )
No AKTIVITAS

YANG

DI

AMATI

JUMLAH

JUMLAH SISWA

SISWA YANG

YANG TIDAK

MENGIKUTI

MENGIKUTI

AKTIVITAS

AKTIVITAS

Kegiatan Awal Pertemuan

1.

Siswa

Berdoa

sebelum

27

2

buku

25

4

Siswa Mendengar Penjelasan

26

3

22

7

mengikuti pembelajaran

2.

Siswa

Menyiapkan

pelajaran dan alat tulis
Penjelasan Guru

3.

guru
4.

Siswa Merespon dengan baik
peranyaan dari guru

132

Diskusi Kelompok

5.

Siswa Membaca atau mencari

23

6

24

5

22

7

19

10

20

9

referensi ( buku pelajaran )
6.

Siswa Bekerjasama dengan
baik dalam kelompok

7.

Siswa berani menyampaikan
ide atau argumen saat diskusi

Kegiatan Penutup
Pembelajaran

8.

Siswa dapat menyimpulkan
kegiatan
Siswa dapat merefleksikan

9.

kegiatan

pembelajaran

dengan baik

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus III ( Pertemuan kedua )
NO

AKTIVITAS YANG DI

JUMLAH

JUMLAH SISWA

AMATI

SISWA YANG

YANG TIDAK

MENGIKUTI

MENGIKUTI

AKTIVITAS

AKTIVITAS

Kegiatan Awal Pertemuan

1.

Siswa

Berdoa

sebelum

mengikuti pembelajaran

29

0
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2.

Siswa

Menyiapkan

buku

27

2

Siswa Mendengar Penjelasan

27

2

26

3

28

1

29

0

27

2

28

1

27

2

pelajaran dan alat tulis
Penjelasan Guru

3.

guru
4.

Siswa Merespon dengan baik
peranyaan dari guru

Diskusi Kelompok

5.

Siswa Membaca atau mencari
referensi ( buku pelajaran )

6.

Siswa Bekerjasama dengan
baik dalam kelompok

7.

Siswa berani menyampaikan
ide atau argumen saat diskusi

Kegiatan

Penutup

Pembelajaran

8.

Siswa dapat menyimpulkan
kegiatan
Siswa dapat merefleksikan

9.

kegiatan
dengan baik

pembelajaran
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Lampiran 6

Dokumentasi
1.Observasi awal

Gambar 1. Wawancara bersama guru mata pelajaran
( Sumber Dokumen Pribadi )
2.Siklus 1

Gambar 2. Guru Memberikan penjelasan kepada siswa
(Sumber dokumen pribadi )

135

Gambar 3. Observer memberikan penjelasan model pembelajaran
( Sumber dokumen pribadi )
3.Siklus II

Gambar 4. Siswa saat melakukan diskusi
Sumber Dokumen pribadi
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Gambar 5. Siswa saat mempresentasikan hasil diskusi
( Sumber dokumen Pribadi )
4.Siklus 3

Gambar 6.Siswa saat bertamu ke kelompok lain
(Sumber Dokumen pribadi)
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Gambar 7. Siswa saat melakukan diskusi bersama kelompok lain
( Sumber Dokumen Pribadi )

Gambar 8. Siswa saat melakukan post test
( Sumber dokumen pribadi )
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Lampiran 8
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