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MOTTO

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan
kepadamu:“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila
dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirila, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Mujadallah: 11)
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ABSTRAK
Penulis
Judul

Jurusan

: Marhamah
: Peningkatan Hasil Belajar Biologi Dengan Model Pembelajaran
Interaktif tipe Course Review Horay pada Materi Kingdom
Protista
: Tadris Biologi

Dari hasil observasi penelitian di SMAN 14 Tanjung Jabung Barat
ditemukan permasalahan di kelas X yaitu hasil belajar yang masih rendah. Hal ini
terlihat dari aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran yang kurang optimal
dan melihat dari hasil ulangan siswa kelas X. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran interaktif tipe Course Review
Horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kingdom protista.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
kingdom protista dengan menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course
Review Horay. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dengan menerapkan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
yang dilakukan dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan.
Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, plaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X dengan jumlah 29
siswa di SMAN 14 Tanjung Jabung Barat. Instrument pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian aktivitas
siswa siklus I pada pertemuan pertama yaitu sebesar 51,72% sedangkan pada
pertemuan kedua sebesar 62,07% dan siklus II pertemuan pertama sebesar 68,9%
dan pada pertemuan kedua menjadi 77,59% dengan kategori sangat baik.
Aktivitas guru siklus I pertemuan pertama yaitu 56% pertemuan kedua menjadi
72% dan pada siklus II pertemuan pertama yaitu 75% meningkat menjadi 81,25%
pada pertemuan kedua. Hasil belajar klasikal siswa siklus I yaitu 68,90% dengan
kategori baik, dan pada siklus II 89,65% dengan kategori sangat baik. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran interaktif tipe
Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X
SMAN 14 Tanjung Jabung Barat.
Kata Kunci : Hasil Belajar, Interaktif, dan Course Review Horay
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ABSTRACT
Writer
Title
Major

: Marhamah
: Improved Biology Learning Outcomes with Interactive Learning
Model Type Course Review Horay on Kingdom Protista Material
: Biology Education

From the results of research observations at SMAN 14 Tanjung Jabung
Barat, it was found that problems in class X were low learning outcomes. This can
be seen from the activities of students in participating in optimal learning and
seeing the results of the class X students' test results. The formulation of the
problem in this study is whether the Course Review Horay type interactive
learning model can improve student learning outcomes in the kingdom protista
material. The purpose of this study was to improve student learning outcomes on
the Kingdom Protista material by using the Course Review Horay type interactive
learning model. This type of research is Classroom Action Research (PTK) by
applying an interactive learning model type Course Review Horay which is
conducted in two cycles, each cycle consisting of two meetings. Each cycle
consists of four stages, namely planning, observing, and reflecting. The research
subjects were students of class X with a total of 29 students at SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat. The data collection instruments used were observation, tests and
documentation. The data analysis technique used qualitative analysis and
quantitative analysis. The results of the research on student activity in cycle I at
the first meeting amounted to 51.72%, while at the second meeting it was 62.07%
and in the second cycle the first meeting was 68.9% and at the second meeting it
was 77.59% in the very good category. The teacher's activity in the first cycle of
the first meeting was 56% of the second meeting to 72% and in the second cycle
of the first meeting, which was 75%, it increased to 81.25% at the second
meeting. The classical learning outcomes of the first cycle students were 68.90%
in the good category, and in the second cycle 89,65% with the very good
category. The conclusion of this study is that using an interactive learning model
type Course Review Horay can improve learning outcomes biology class X
students of SMAN 14 Tanjung Jabung Barat.
Keywords: Learning Outcomes, Interactive, and Course Review Horay
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar

dan

proses

pembelajaran

agar

peserta

didik

secara

aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Bangsa akan maju apabila memiliki generasi penerus yang menguasai ilmu
teknologi dan pendidikan.
Proses pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan yang dirancang
untuk membelajarkan peserta didik. Pada satuan pendidikan, proses
pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan
bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik ( Dedi,
2012 : 155 ).
Hasil dari suatu proses pembelajaran disekolah ditunjukan oleh
prestasi belajar atau hasil belajar yang dicapai siswa. Kenyatannya hasil
belajar yang diperoleh siswa dalam belajarnya tidaklah seperti yang
diharapkan. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa setelah menerima pengalaman belajarnya ( Sudjana, 2004:8 ).
Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan
dengan ilmu-ilmu yang lain. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan
yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai aspek
persoalan dan tingkat organisasinya. Produk keilmuan biologi berwujud
kumpulan fakta-fakta maupun konsep-konsep sebagai hasil dari proses
keilmuan biologi ( Sudjoko, 2001:2 ).
Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 07 Januari 2020 di
Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Tanjung Jabung Barat yang dalam tulisan
1
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selanjutnya disingkat SMAN 14 Tanjung jabung Barat. Bahwa pembelajaran
di dalam kelas X siswa cenderung pasif dan tidak memperhatikan guru yang
sedang mengajar, ada juga siswa yang mengobrol dengan temannya, bermain
handphone bahkan ada juga siswa yang mengantuk saat jam pelajaran
berlangsung. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti
lakukan dengan Ibu R selaku guru yang mengampu mata pelajaran Biologi
dikelas X, mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran dikelas yang
menggunakan metode yang bervariasi masih sangat rendah. Umumnya, guru
cenderung menggunakan metode konvensional seperti diskusi, tanya jawab,
dan membuat kelompok belajar. Dengan usaha guru tersebut aktivitas siswa
dalam proses pembelajarannya masih rendah. Hal ini menyebabkan
kurangnya motivasi siswa dalam belajar serta rendahnya hasil belajar siswa
terutama pada mata pelajaran Biologi. Adapun alasan guru cenderung
menggunakan metode konvensional karena fasilitas yang ada kurang
memadai, serta mudah untuk mempersiapkannya, metode ceramah tidak
membutuhkan alat-alat canggih seperti komputer, laptop, dan proyektor. Di
sekolah ini ada beberapa materi yang hasil rata-rata belajar siswa masih
rendah salah satunya pada pokok bahasan kingdom Protista pada aspek
kognitif adalah 54,60, sedangkan standar untuk ketuntasan hasil belajar
adalah 75.
Adapun hasil nilai belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Nilai Rata-rata Ulangan Biologi Kelas X SMAN 14 Tanjung Jabung
Barat
Kelas

Jumlah
Siswa

X

29

Nilai Rata-

KKM

rata Kelas

54,60

75

Jumlah

Jumlah

Siswa

Siswa Tidak

Tuntas

Tuntas

9

20

Sumber : Daftar Nilai Guru Mata Pelajaran Biologi Kelas X SMAN 14
Tanjung Jabung Barat Semester Ganjil 2019.
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Berdasarkan hasil pra penelitian permasalahan yang saat ini dihadapi
di SMAN 14 Tanjung Jabung Barat adalah proses pembelajaran kurang
berjalan dengan baik, sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang harus
dilakukan oleh guru baik sarana belajar maupun strategi guru dalam proses
pembelajaran dikelas. Sebagai guru harus selalu meningkatkan kualitas
profesionalnya dengan memilih strategi yang tepat sehingga pembelajaran
lebih aktif, kreatif dan inovatif. Jika guru tidak mengadakan perbaikan dalam
proses pembelajaran akan mengakibatkan hasil belajar yang tetap tanpa
peningkatan, oleh karena itu guru harus melakukan suatu usaha perbaikan.
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar
siswa adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran interaktif dengan tujuan meningkatkan hasil belajar
siswa khusunya pada pelajaran Biologi.
Model pembelajaran interaktif ini merupakan suatu pendekatan yang
merujuk pada pandangan kontruktivis dimana pembelajaran interaktif ini
menitik-beratkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara
menggali pertanyaan-pertanyaan siswa. Majid ( 2013:84 ) mengemukakan
bahwa pembelajaran interaktif dirancang untuk menjadikan suasana belajar
mengajar berpusat pada siswa agar aktif membangun pengetahuannya melalui
penyelidikan terhadap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri.
Menurut Rohman dan Amri ( 2013:63 ) pembelajaran interaktif
menekankan pada diskusi dan sharing memberi kesempatan siswa untuk
bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau
teman sebaya, serta untuk membangun cara berfikir dan merasakan.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diakukan oleh Cici
Riski Amelia, (2018), dengan judul skripsi “ Penerapan model pembelajaran
Course Review Horay dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada
pelajaran Fiqih kelas VIII di MTS Nurul Islam Wahyuwi Kabupaten
Lampung Selatan”. Hasil penelitian yang dialakukannya yaitu dengan
menggunakan

model

pembelajaran

Course

Review

Horay

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.
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Berdasarkan latar belakang diatas terdapat masalah dalam proses
pembelajaran dikelas yaitu hasil belajar siswa rendah terutama pada materi
kingdom Protista, aktivitas belajar siswa rendah, banyak siswa yang masih
belum percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, saat ditanya guru
mengenai pembelajaran banyak siswa yang masih diam dan hanya beberapa
saja yang menjawab, dan kurangnya keberanian siswa ketika diminta guru
untuk maju kedepan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru
serta kurangnya model pembelajaran yang meningkatkan motivasi siswa dan
aktivitas belajar siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran
interaktif tipe Course Review Horay untuk mengatasi permasalahan diatas
karena model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay ini memiliki
beberapa kelebihan yaitu :
1. Pembelajaran lebih menarik artinya dengan menggunakan model
Course Review Horay akan lebih bersemangat dalam menerima materi
karena dalam proses belajar mengajar diselingi dengan games yang
membuat suasana meriah.
2. Mendorong siswa terjun langsung dengan proses belajar. Artinya siswa
diajak ikut serta dalam melakukan games atau simulasi yang diberikan
guru kepada peserta didik yang terkait dengan materi yang akan
disampaikan oleh guru.
3. Adanya komunikasi dua arah artinya siswa dengan guru akan mampu
berkomunikasi dengan baik dapat melatih siswa agar dapat berbicara
secara kritis, kreatif dan inovatif sehingga tidak menutup kemungkinan
akan semakin banyak terjadi interaksi diantara guru dengan siswa.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah yang telah
disampaikan, maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Proses pembelajaran biologi berlangsung masih berpusat kepada guru dan
komunikasi masih terkondisi secara satu arah. Hal tersebut menyebabkan
siswa cenderung pasif.
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2. Proses pembelajaran yang kurang efektif sehingga motivasi siswa dalam
belajar masih rendah.
3. Siswa kurang memiliki keberanian untuk tampil kedepan sehingga untuk
menjelaskan apa yang disampaikan gurunya masih kurang paham.
4. Hasil belajar siswa yang masih rendah.
5. Kurangnya penggunaan strategi dan model pembelajaran yang digunakan
guru dalam mengajar dikelas.
C. Batasan Masalah
1. Materi yang akan digunakan adalah materi kingdom protista
2. Pembelajaran

dikelas

dengan

menggunakan

model

pembelajaran

interaktif dengan tipe Course Review Horay.
3. Objek penelitian dilakukan pada siswa kelas X semester ganjil SMAN 14
Tanjung Jabung Barat tahun ajaran 2020/2021.
4. Subjek penelitian adalah siswa kelas X yang aktif pada tahun pelajaran
2020/2021.
5. Hasil belajar siswa yang ingin dilihat yaitu pada aspek kognitif
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah model pembelajaran
Interaktif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa
pada materi Kingdom Protista ?
E.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut : Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
Kingdom Protista dengan menggunakan model pembelajaran Interaktif tipe
Course Review Horay.

F. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan kelas ini
adalah sebagai berikut :
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a. Bagi guru, sebagai bahan informasi dalam menentukan model
pembelajaran yang tepat sehingga siswa lebih tertarik dalam belajar
Biologi.
b. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan bagi
sekolah SMAN 14 Tanjung Jabung Barat tentang peningkatan hasil
belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran interaktif tipe
Course Review Hoaray interaktif
c. Untuk Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan
strategi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen maupun bagi calon
pendidik pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
d. Bagi Program Tadris Biologi penelitian ini diharapkan bisa menjadi
alternatif sumber referensi bagi mahasiswa calon pendidik agar dapat
menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien.
e. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat serta menjadi masukan
untuk perbaikan kualitas pendidikan serta membuat inovasi yang
mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay dan untuk
mengajukan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan.
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BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN
PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Kerangka Teoritis
1. Pengertian Belajar
Belajar adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar
supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Hasil kegiatan belajar
adalah perubahan diri, dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak
melakukan sesuatu menjadi melakukan sesuatu, dari tidak mampu melakukan
sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu ( Hamdayama, 2016 : 28 ).
Durton mengartikan belajar adalah suatu perubahan dalam diri
individu sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan
dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungan secara memadai.
“Learning is a change the individual due to interaction of that individual and
his environments which fills a need and makes him capable of dealing
adequality with his environment” ( Mutadi, 2007 : 12 ).
Menurut Slameto belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya ( Slameto, 2005 : 45 ).
Menurut Trianto belajar secara umum diartikan sebagai perubahan
pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena
pertumbuhan atau perkembangan tumbuhnya atau karakteristik seseorang
sejak lahir. Proses belajar dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh
siapa saja. Proses belajar dapat terjadi tanpa sadar berdasarkan apa yang
sedang terlihat dan terdengar oleh seseorang pada saat tertentu. Peristiwa
yang sedang dialami oleh seseorang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.
Belajar merupakan proses memperoleh kecakapan, keterampilan dan
sikap. Belajar dimulai dari kecil sampai akhir hayat seseorang. Rasulullah
7
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SAW, menyatakan dalam salah satu haditsnya bahwa manusia harus belajar
sejak dari ayunan hingga liang lahat ( Martinis, 2003 : 97 ).
Sebagian besar para ahli pendidikan telah mencoba merumuskan dan
membuat tafsirannya tentang belajar. Sering pula ditemukan rumusan itu
berbeda satu sama lainnya sesuai dengan sisi pandang masing-masing. Pada
uraian ini akan dikemukakan beberapa rumusan tentang belajar yang umum
digunakan.
Pertama, belajar didefinisikan sebagai modifikasi atau peneguhan
perilaku melalui pengalaman ( learning is defined as the modification or
strengthening of behavior through experiencing ). Berdasarkan pengertian ini,
belajar bukan suatu hasil dan bukan pula suatu tujuan tetapi merupakan suatu
proses atau suattu aktivitas. Belajar tidak hanya proses mengingat atau
menghafal, tetapi lebih jauh dari itu, yakni proses mengalami sesuatu ( Lufri,
2007 : 11 ).
Kedua, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku individu yang
terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Pengertian ini menekankan pada
interaksi individu dengan lingkungannya. Ketiga, belajar merupakan
perpaduan kedua pengertian diatas yaitu proses atau aktivitas individu dalam
bentuk interaksi dengan lingkungannya sehingga terjadi pengalaman belajar (
Lufri, 2007 : 11 ).
Berdasarkan beberapa definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa
belajar adalah proses mencari ilmu yang dilakukan seumur hidup dan dialami
siswa sendiri, siswalah yang menjadi penentu terjadinya proses belajar
mengajar. Selanjutnya dalam perspektif keagamaan pun, belajar merupakan
kewajiban bagi setiap orang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan
dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan mereka.
2. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta
didik setelah mengetahui kegiatan belajar. Untuk mengetahui sejauh mana
proses belajar mengajar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan maka
perlu diadakan tes hasil belajar. Menurut Sanjaya dalam buku Muslich

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

9

Mansur hasil belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan
proses belajar, arah siswa belajar akan sangat ditentukan oleh hasil apa yang
ingin diperoleh siswa.
Menurut Hamalik memberikan pengertian tentang hasil belajar adalah
sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat
diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan
tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan
yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu.
Nana Sudjana (2009 : 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada
hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam
pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan
psikomotorik. Menurut Nana, Syaodih Sukmadinata hasil belajar merupakan
realisasi potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil
belajar seseorang dapat dilihat dari prilakunya, baik prilaku dalam bentuk
penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik
( Nana Syaodih, 2005 : 102 ).
Menurut (Sudjana, 2012 : 22), hasil belajar adalah kemampuan yang
dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (
Depdiknas, 2012 : 125 ) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan ditandai
dengan adanya perubahan perilaku kearah positif yang relatif permanen pada
diri orang yang belajar. Sehubungan dengan pendapat itu, maka (
Wahidmurni, dkk. 2013 : 18 ) menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan
telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukan adanya perubahan
dalam

dirinya.

Perubahan-perubahan

tersebut

diantaranya

dari

segi

kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu
objek.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar, karena dapat menjadi
petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang siswa dalam
kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Proses belajar mengajar
itu dapat dikatakan berhasil jika pencapaian hasil belajar itu tinggi.
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa
faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu yang berasal dari
dalam peserta didik yang belajar ( faktor internal ) dan ada pula yang berasal
dari luar peserta didik yang belajar ( faktor eksternal ).
Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu :
a. Faktor internal terdiri dari :
1) Faktor jasmaniah
2) Faktor psikologis
b. Faktor eksternal terdiri dari :
1) Faktor keluarga
2) Faktor sekolah
3) Faktor masyarakat
Menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
peserta didik yaitu :
a.

Faktor internal meliputi dua aspek yaitu :
1) Aspek fisiologis
2) Aspek psikologis

b.

Faktor eksternal meliputi :
1) Faktor lingkungan sosial
2) Faktor lingkungan nonsosial
Faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya faktor jasmani
dan rohani siswa, hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan siswa baik
kondisi fisiknya secara umum, sedangkan faktor lingkungan juga sangat
mempengaruhi. Hasil belajar siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh
kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan (Sudjana, 2001 :
39).
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Menurut Hasan ( 2010 : 94 ) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
aktivitas belajar antara lain :
a.

Faktor yang terjadi pada diri organisme itu sendiri disebut dengan faktor
individual adalah faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan,
motivasi dan faktor pribadi.

b.

Faktor yang ada diluar individu yang kita sebut dengan faktor sosial, faktor
keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajar seoarang guru,
alat-alat yang digunakan atau media pengajaran yang digunakan dalam
proses pembelajaran, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan
motivasi sosial ( Chalijah, 2010 : 94 ).
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa
secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.

a.

Faktor internal siswa
1) Faktor fisikologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran
fisik, serta kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan
pendengaran.
2) Faktor psikologi siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, motivasi
dan kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi,
ingatan, berfikir, dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki.

b.

Faktor-faktor eksternal siswa
1) Faktor lingkungan siswa, faktor ini terbagi menjadi dua yaitu :
pertama, faktor lingkungan atau nonsosial seperti keadaan suhu,
kelembaban udara, waktu (pagi, siang, sore, malam) letak sekolah
dan sebagainya. Kedua, faktor lingkungan sosial seperti manusia dan
budayanya.
2) Faktor instrumental, faktor yang termasuk instrumental diantaranya
gedung, atau sarana fisik kelas, sarana atau alat pembelajaran, media
pembelajaran, guru dan kurikulum atau materi pelajaran serta
strategi pembelajaran ( Alisuf, 2010 : 59-60 ).
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Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi banyak
faktor-faktor yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktorfaktor tersebut sangat mempengaruhi upaya pencapaian hasil belajar siswa
dan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran,
sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran.
4. Pengertian Pembelajaran
Menurut Dimyati dan Mudjono ( 1999 ) pembelajaran merupakan
suatu proses belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Pembelajaran pada hakikatnya adalah meningkatkan kemampuan kognitif,
afektif, dan psikomotorik yang dikembangkan melalui pengalaman belajar.
Menurut Hamalik ( 2001 ) pembelajaran adalah suatu kombinasi meliputi
unsur manusiawi, material, fasilitas dan prosedur yang saling mempengaruhi
untuk mencapai tujuan pengajaran ( Mubaizah, 2013 : 103-104 ).
5. Pengertian Model Pembelajaran
Model pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan
tertentu, dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam
kegiatan pembelajaran. Adapun pembelajaran adalah sesuatu yang secara
sengaja yang diperoleh dari pengalaman untuk perubahan segala tingkah laku
kearah yang lebih baik, atau sebuah proses belajar dari pengalaman hidup
yang berlaku untuk perbaikan diri.
Secara kaffah model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep
yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal. Sesuatu yang nyata dan
konversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sebagai contoh,
model pesawat terbang, yang terbuat dari kayu, plastik dan lim adalah model
pesawat terbang. Contoh lain adalah ide politik, opini publik diibaratkan
sebagai sebuah model untuk opini publik. Dalam matematika kita juga
mengenal istilah model matematika yaitu sebuah model yang bagianbagiannya terdiri dari konsep matematika, seperti ketetapan (konstanta),
variabel, fungsi, persamaan, pertidaksamaan dan sebagainya (Meyer, W.J,
1985:2).
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Sementara itu, Arendas (1997:2) menyatakan bahwa “the term
teanching model refres to particulary to instruction that includes its goals,
syntax, enviromment, and management system“ model pembelajaran adalah
suatu perencana atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial dan
menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya bukubuku film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Istilah model pembelajaran
mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya
sintak pengajarannya, lingkungan belajarnya, dan sistem pengelolaannya.
Sejalan dengan pernyataan Arends, Soekanto dkk (dalam nurulwati,
2002:27) juga memberikan penjelasan terkait dengan model pembelajaran
yakni “kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar
tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan
para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Aunurrahman
(2010:146) bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas
pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai perangkat
rencana atau pola yang dapat dipergunakan untuk merancang bahan-bahan
pembelajaran serta membimbing aktivitas pembelajaran dikelas atau di
tempat-tempat

yang

lain

untuk

melaksanakan

aktivitas-aktivitas

pembelajaran.
6. Pengertian Model Pembelajaran Interaktif
Model pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik
pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajran
dimana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang
edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan
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dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar
(Endang Komara, 2016 : 42).
Model pembelajaran interaktif merupakan pendekatan yang merujuk
pada pandangan kontruktivis dimana pembelajaran interaktif ini menitik
beratkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara menggali
pertanyaan-pertanyaan siswa. Majid, 2013:84 mengemukakan bahwa
pembelajaran interaktif dirancang untuk menjadikan suasana belajar mengajar
berpusat pada siswa agar aktif membangun pengetahuannya melalui
penyelidikan terhadap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri.
Model pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing
diantara siswa. Diskusi dan sharing memberi kesempatan siswa untuk
bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau
teman sebaya, serta untuk membangun cara berpikir dan merasakan ( Rohman
& Amri, 2013 : 63 ). Menurut Ali (2004 : 65) pembelajaran interaktif
menekankan pada proses diskusi sehingga proses belajar diperoleh melalui
interaksi antara siswa dengan bahan yang dipelajari, serta antara pikiran siswa
dengan lingkungan.
Model pembelajaran interaktif dapat dilaksanakan untuk ukuran
kelompok yang bervariasi dan interaksi yang berbeda-beda. Pembelajaran
dapat berupa diskusi kelas dimana tidak dibentuk kelompok, diskusi dalam
kelompok-kelompok kecil atau siswa belajar berpasangan dalam mengerjakan
tugas. Hal yang harus dilakukan guru adalah memberikan topik diskusi atau
tugas, menentukan jumlah dan komposisi siswa dalam kelompok (Sani, 2013
: 149).
Dalam pembelajaran interaktif terdapat tiga hal yang ditekankan
dalam proses belajar,

yang pertama adalah siswa mengkonstruksi

pengetahuannya sendiri dengan melakukan aktivitas yang disarankan oleh
guru, dapat berupa pemecahan masalah seperti diskusi, melakukan
eksperimen, menginvestigasi ataupun aktivitas lainnya. Kedua adalah adanya
proses selama siswa mengkonstruksikan pengetahuan nya tersebut. Ketiga
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adalah siswa mengkontruksikan pengetahuannya dengan siswa yang lain (
Prayeti, 2006 : 285).
Berdasarkan teori diatas model pembelajaran interaktif merupakan
pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk berusaha merumuskan
pertanyaan,
mendapatkan

mengajukan
jawaban

pertanyaan,
atas

melakukan

pertanyaan-pertanyaan

penyelidikan
nya

atau

untuk
untuk

mendapatkan pengetahuan nya sehingga dimungkinkan siswa dapat menjadi
lebih kritis dan aktif belajar.
7.

Kelebihan Model Pembelajaran Interaktif
Setiap strategi pembelajaran memiliki kelebihan, begitu pula dengan

strategi pembelajaran interaktif. Majid, ( Reny dalam Nurhasanah 2013 : 9192 ) memaparkan kelebihan strategi pembelajaran interaktif sebagai berikut :
1) Siswa diberikan lebih banyak kesempatan untuk melibatkan
keingintahuannya pada objek yang dipelajari.
2) Melatih siswa mengungkapkan rasa ingin tahu melalui pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh guru.
3) Memberikan saran bermain bagi siswa melalui kegiatan eksplorasi.
4) Guru menjadi fasilitator, motivator, dan perancang aktivitas belajar.
5) Menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran yang aktif dan,
6) Hasil belajar lebih bermakna.
8. Langkah-langkah Pembelajaran Interaktif
Berdasarkan pengertian pembelajaran interaktif, lebih jelas akan
dipaparkan

bagaimana

prosedur

atau

tahap-tahap

dalam

penerapan

pendekatan pembelajaran interaktif. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran
interaktif ada tujuh yaitu : tahap persiapan ( preparation ), tahap pengetahuan
awal ( before view ), tahap kegiatan ( exploratory ), tahap pertanyaan siswa (
children questions ), tahap penyelidikan ( investigation ), tahap pengetahuan
akhir ( after views ), dan tahap refleksi ( reflection ) ( Majid 2013 : 88-90 ).
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a.

Tahap 1 : Persiapan ( Preparation )
Pada tahap kegiatan awal dari pembelajaran interaktif ini yaitu persiapan
guru dan siswa mencari latar belakang topik yang akan dibahas dalam
kegiatan pembelajaran.

b.

Tahap 2 : pengetahuan awal ( before view )
Pada tahap pengetahuan awal, guru menggali pengetahuan awal siswa
mengenal hal-hal yang telah diketahui oleh siswa mengenai topik yang akan
dipelajari.

c.

Tahap 3 : kegiatan ( exploratory )
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ketiga ini adalah menampilkan
kegiatan yang memancing rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya siswa didorong
untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik kegiatan
dimaksud.

d.

Tahap 4 : pertanyaan siswa ( children questions )
Setelah

melakukan

kegiatan

eksplorasi

melalui

berbagai

kegiatan

demonstrasi atau fenomena, pada tahap ini masing-masing siswa diberikan
kesempatan untuk membuat pertanyaan dalam kelompoknya, kemudian
siswa membacakan pertanyaan yang dibuat dalam kelompoknya tersebut.
e.

Tahap 5 : penyelidikan ( investigation )
Dalam proses penyelidikan akan terjadi interaksi antara siswa dengan guru,
siswa dengan siswa, siswa dengan media, serta siswa dengan alat. Pada
tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep melalui
pengumpulan, pengorganisasian dan menganalisis data dalam suatu kegiatan
yang telah dirancang oleh guru.

f.

Tahap 6 : pengetahuan akhir ( After views )
Pada tahap pengetahuan akhir, siswa membacakan hasil yang diperolehnya.

g.

Tahap 7 : refleksi ( reflection )
Tahap akhir adalah refleksi yaitu kegiatan berfikir tentang apa yang baru
terjadi atau baru saja dipelajari.
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9. Konsep Model Pembelajaran Course Review Horay
a.

Pengertian Model Pembelajaran Course Review Horay
Menurut Miftahul Huda (2016 : 229-230) bahwa model pembelajaran
course review horay adalah model pembelajaran yang dapat menciptakan
suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang
dapat menjawab benar diwajibkan untuk teriak “horay” atau yel-yel lainnya.
Model ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana
jawaban soal tersebut dituliskan pada kotak atau kartu yang telah dilengkapi
nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban benar harus berteriak
horeea atau menyanyikan yel-yel ke kelompoknya. Model ini membantu
siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok.
Proses belajar mengajar tidak monoton sehingga siswa bisa tidak mengalami
kejenuhan belajar.
Course Review Horay (CRH) adalah sebuah salah satu model
pembelajaran yang mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar. Model
ini merupakan cara mengajar yang lebih menekankan pemahaman materi
yang diajarkan guru menyelesaikan soal-soal, dalam aplikasi model
pembelajaran Course Review Horay tidak hanya menginginkan siswa untuk
belajar isi keterampilan dan isi akademik. Pembelajaran dengan model
Course Review Horey juga melatih siswa untuk mencapai tujuan hubungan
sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi atau hasil belajar siswa
(Agus Suprijono, 2012:129).
Sedangkan menurut Imran (dalam Nur Malechah, 2011) Model
pembelajaran Course Review Horey merupakan suatu model pembelajaran
dengan pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan nomor
untuk menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda vertikal
atau horisontal, atau diagonal langsung berteriak horey.
Model Course Review Horey (CRH) juga merupakan salah satu
model pembelajaran kooperatif Interaktif yang bersifat menyenangkan dan
meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam
pembelajaran, selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan berfikir
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kritis siswa, serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari
secara mudah. Model pembelajaran CRH ini juga merupakan suatu model
pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk mengubah suasanaa
pembelajaran di dalam kelas dengan lebih menyenangkan, sehingga siswa
merasa lebih tertarik. Karena dalam model pembelajaran CRH ini, apabila
siswa dapat menjawab secara benar maka siswa tersebut diwajibkan
meneriakan kata “hore” ataupun yel-yel yang disukai dan telah disepakati
oleh kelompok maupun individu siswa itu sendiri (Rusman, 2012 : 80).
Menurut Rusman (2012 : 81) model pembelajaran CRH juga
merupakan suatu model pembelajaran dengan oengujian pemahaman siswa
menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan pada kartu atau kotak
yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa atau kelompok yang
mendapatkan jawaban atau tanda dari jawaban yang benar terlebih dahulu
harus berteriak “horay” atau menyanyikan kelompoknya.
Dalam aplikasinya metode pembelajaran Course Review Horey
(CRH) tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi
akademik. Course Review Horey sebagai salah satu proses learning to know,
learning to do, learning to be and learning together untuk mendorong
terciptanya kebermaknaan belajar bagi peserta didik (Suprijono, 2010).
Melalui pembelajaran Course Review Horey diharapkan dapat melatih siswa
dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok kecil (Natalia
Ernawati : 2009).
Berdasarkan pendapat para ahli diaras bahwa model pembelajaran
Course Review Horey adalah salah satu model pembelajaran dengan menguji
pemahaman siswa menggunakan soal-soal yang telah disiapkan oleh guru
dimana jawaban di tuliskan di kotak-kotak atau kartu yang sudah diberi
nomor kemudian kelompok yang menjawab benar atau mendapatkan tanda
dari jawaban yang benar terlebih dahulu akan berteriak horay atau
menyanyikan yel-yel kelompoknya. Model ini merupakan salah satu model
yang bisa mengubah suasana kelas menjadi menyenangkan dengan tujuan
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siswa tidak merasa jauh dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih
tertarik dan semangat untuk belajar lebih giat lagi.
b. Tujuan Model Pembelajaran Course Review Horay
Menurut Hadi Susanto (2016) tujuan dari model pembelajaran (CRH)
yaitu : 1. Meningkatkan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas akademik,
2. Siswa dapat aktif dalam belajar, 3. Agar siswa dapat menerima temantemannya yang mempunyai berbagai macam perbedaan latar belakang dan
perbedaan cara pandang penyelesaian masalah, dan 4. Mengetahui langkahlangkah yang akan digunakan guru ketika menggunakan model pembelajaran
Course Review Horay.
Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan
pembelajaran CRH adalah untuk merangsang siswa untuk ikut berpartisipasi
dan aktif dalam proses pembelajaran di kelas, perhatian siswa dalam proses
belajar mengajar juga sangat penting karena sangat menentukan pemahaman
materi yang disampaikan oleh guru, model pembelajaran bervariatif juga
dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, ketika keduanya sudah
dimiliki oleh siswa maka akan tercapainya tujuan pembelajaran, kemudian
yang tidak kalah penting lagi ketika guru akan melaksanakan atau melakukan
model pembelajaran siswa harus mengetahui langkah-langkah model
pembelajaran tersebut.
c.

Prinsip Model Pembelajran Course Review Horay
Dalam proses belajar mengajar, kegiatan siswa menjadi pusat
perhatian guru. Untuk itu agar kegiatan pengajaran dapat merangsang siswa
untuk aktif dan kreatif belajar tentu saja diperlukan lingkungan belajar yang
kondusif. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan cara memperhatikan
beberapa prinsip penggunaan variasi dalam mengajar. Prinsip-prinsip tersebut
adalah :
Menurut Hadi Susanto (2016) bahwa Course Review Horay
mempunyai prinsip sebagai berikut :
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1) Model pembelajaran CRH sebaiknya digunakan dengan suatu tujuan
tertentu yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga
pembelajaran.
2) Direncanakan secara baik dan eksplisit.
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa prinsip dari model CRH adalah
harus sejalan dengan perencanaan pembelajaran awal dan harus sesuai
dengan tujuan yang relevan dan dicantumkan dalam rencana
pembelajaran, jadi menerapkan atau melaksanakan model pembelajaran
course review horay harus terstruktur dengan baik sesuai sesuai dengan
langkah-langkahnya dan harus direncaanakan sebelumnya.
d. Kelebihan Course Review Horay
Adapun kelebihan model pembelajaran Course Review Horay adalah
sebagai berikut :
4. Pembelajaran lebih menarik artinya dengan menggunakan model
Course Review Horay akan lebih bersemangat dalam menerima materi
karena dalam proses belajar mengajar diselingi dengan games yang
membuat suasana meriah.
5. Mendorong siswa terjun langsung dengan proses belajar. Artinya siswa
diajak ikut serta dalam melakukan games atau simulasi yang diberikan
guru kepada peserta didik yang terkait dengan materi yang akan
disampaikan oleh guru.
6. Adanya komunikasi dua arah artinya siswa dengan guru akan mampu
berkomunikasi dengan baik dapat melatih siswa agar dapat berbicara
secara kritis, kreatif dan inovatif sehingga tidak menutup kemungkinan
akan semakin banyak terjadi interaksi diantara guru dengan siswa.
Sejalan dengan kelebihan model pembelajaran diatas menurut
Miftahul Huda (2016 : 229-232) model pembelajaran Course Review Horay
memiliki kelebihan antara lain yaitu :
1) Strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat
terjun kedalamnya.
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2) Metode yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan sehingga
suasana tidak menegangkan
3) Semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran sangat
menyenangkan.
4) Skill kerja sama antara siswa yang semkin terlatih.
e.

Langkah-langkah Model Pembelajaran Course Review Horay
Menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2012 : 50) langkahlangkah model pembelajaran Course Review Horay adalah sebagai berikut :
1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
2) Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi.
3) Memberikan kesempatan kepada siswa bertanya jawab.
4) Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak 9/16/25
sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan
selera masing-masing siswa.
5) Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam
kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung di diskusikan, jika
benar diisi tanda benar () dan salah diisi tanda silang (x).
6) Siswa yang sudah mendapat tanda () vertikal atau horizontal, atau
diagonal harus berteriak horay atau yel-yel yang lainnya.
7) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh.
8) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh
9) Kesimpulan
10) Penutup
Sedangkan menurut Cucu Suhana (2014 : 53-40) langkah-langkah
model pembelajaran Course Review Horay adalah sebagai berikut :
1) Guru menyajikan kompetensi yang akan dicapai
2) Guru menyajikan materi
3) Memberikan kesempatan siswa untuk tanya jawab
4) Untuk meguji pemahaman peserta didik disuruh membuat kotak
9/16/25 dengan kebutuhan kotak diisi angka sesuai dengan selera
masing-masing siswa.
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5) Guru membaca soal secara acak dengan peserta didik menulis jawaban
di kotak yang nomornya sudah di sebutkan oleh guru dan langsung
mendiskusikan, jika benar diisi tanda benar () dan jika salah diisi
tanda silang (x).
6) Siswa yang sudah mendapat tanda vertikal atau horizontal atau diagonal
harus berteriak horay atau yel-yel lainnya.
7) Nilai peserta didik dihitung dari jawaban benar jumlah yang diperoleh
8) Penutup
Adapun menurut Miftahul Huda (2016:230) sintak langkah-langkah
model pembelajaran Course Review Horay adalah sebagai berikut :
1) Guru menyajikan kompetensi yang akan dicapai
2) Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan
tanya jawab
3) Guru membagi siswa dalam kelompok
4) Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kotak atau kartu
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi
yang nomornya disebutkan oleh guru.
5) Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban dalam
kartu, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.
6) Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda ()
dan langsung teriak horay atau menyanyikan yel-yel lainnya.
7) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan yang banyak berteriak
horay.
8) Guru memberikan reword pada kelompok yang paling sering
memperoleh horay.
Berdasarkan pemaparan para ahli dapat disimpulkan bahwa langkahlangkah model pembelajaran Course Review Horay yaitu : 1. Guru
menyajikan kompetensi yang akan dicapai, 2. Guru menyajikan atau
mendemonstrasikan materi sesuai dengan topik yang dibahas kemudian
tanya jawab, 3. Untuk menguji pemahaman siswa disuruh membuat kotak
dengan ukuran bervariasi 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan, 4. Guru
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membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang
nomornyan disebutkan guru dan langsung didiskusikan, jika benar
mendapatkan () jika salah mendapatkan (x), 5. Siswa yang menjawab
dengan benar dan mendapatkan tanda () harus berteriak horay atau yel-yel
lainnya, 7. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang
diperoleh.
B. Studi Relevan
Penelitian yang relevan dan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu
yang ada kaitannya dengan pendekatan pembelajaran interaktif baik metode
maupun model-model pembelajaran interaktif sebagai berikut :
Nur Mei Aditio, (2014) dengan judul skripsi "Penerapan metode
Course Review Horay berbantu media prezi dalam meningkatkan aktivitas
belajaar dan hasil belajar akuntansi siswa kelas X AK 2 SMK Batik Perbaik
Purworejo”. Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar
Akuntansi melalui penerapan Metode Course Review Horay Berbantu Media
Prezi Siswa Kelas X AK 2 SMK Batik Perbaik Purworejo Tahun Ajaran
2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan selama dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas X AK 2
SMK Batik Perbaik Purworejo Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 30 siswa.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi dan angket,
sedangkan instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi
aktivitas belajar dan angket. Analisis data kualitatif dilakukan dengan data
reduction, data display dan verification. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Penerapan Metode Course Review Horay Berbantu
Media Prezi dapat meningkatkan Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa Kelas X
AK 2 SMK Batik Perbaik Purworejo. Hal ini didukung dengan data penelitian
yang menunjukkan adanya peningkatan pada aspek-aspek aktivitas belajar
yaitu aspek aktivitas visual, aspek aktivitas lisan dan aspek aktivitas menulis.
Berdasarkan data hasil observasi, pada siklus I diperoleh rata-rata skor
Aktivitas Belajar Akuntansi sebesar 67,69% dan pada siklus II meningkat
menjadi 84,28%. Peningkatan Aktivitas Belajar Akuntansi juga didukung
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dengan lembar angket yang dibagikan kepada siswa. Berdasarkan data hasil
angket aktivitas belajar siswa, aktivitas siswa pada siklus I siswa masih belum
aktif dalam pembelajaran. Namun, pada siklus II aktivitas siswa dalam
pembelajaran meningkat.
Cici Riski Amelia, (2018), dengan judul skripsi “ Penerapan model
pembelajaran Course Review Horay dalam meningkatkan hasil belajar peserta
didik pada pelajaran Fiqih kelas VIII di MTS Nurul Islam Wahyuwi
Kabupaten Lampung Selatan”. Adapun rumusan masalah penelitian yang
penulis rumuskan adalah “Apakah Penerapan Model Pembelajaran Course
Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam Mata
Pelajaran Fiqih kelas VIII di Mts Nurul Islam Wayhuwi Kabupaten Lampung
Selatan?” Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian tindakan kelas
(PTK) yang dilakukan melalui 2 siklus dengan tahapannya yaitu perencanaan,
tindakan, observasi, dan refleksi. Selain itu, penelitian ini pun menggunakan
beberapa metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan tes.
Oleh karena itu, data penelitian diperoleh melalui observasi di kelas dan
dokumentasi hasil tindakan yang dilakukan maupun data tentang gambaran
kondisi kelas. Selain itu, dengan penelitian tindakan ini akan diketahui
peningkatan setelah proses tindakan persiklus. Temuan penelitian ini bahwa
setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Riview
Horay dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Fiqih kelas VIII di
MTs Nurul Islam Wayhuwi Lampung Selatan. Hasil belajar yang diperoleh
adalah kenaikan hasil belajar peserta didik sesuai dengan KKM yaitu 70.
Peserta didik yag mendapat nilai diatas 70 sebelum penelitian sebanyak 7
peserta didik (35%), siklus I sebanyak 12 peserta didik (60%), dan siklus II
sebanyak 18 peserta didik (90%). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Riview
Horay dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di MTS Nurul Islam
Wahyuwi Kabupaten Lampung Selatan.
Ai Nunung, ( 2014 ), dengan judul skripsi “ Upaya Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Interaktif Dalam
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Pembelajaran IPA Tentang Konsep Ciri-Ciri dan Kebutuhan Makhluk
Hidup”. Hasil penelitian ini adalah : Dari hasil penelitian pada siklus I siswa
terlihat kurang aktif karena guru hanya menggunakan media gambar sehingga
nilai rata-rata siswa pun hanya 73,9 dengan ketuntasan mencapai 78,57%,
dari refleksi siklus I terdapat kekurangan dalam menggunakan media
sehingga penelitian pada siklus II menggunakan media langsung berupa
makhluk hidup dan makhluk tak hidup sehingga nilai rata-rata siswa yang
diperoleh siswa pun mengalami peningkatan menjadi 80,3 dengan ketuntasan
mencapai 83,33%, hasil dari refleksi siklus II peneliti ingin melihat siswa
lebih interaktif dalam pembelajaran, maka peneliti menggunakan permainan
scrable dalam menyampaikan materi tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk
hidup sehingga nilai rata-rata yang diperoleh siswa mencapai 84,3 dengan
ketuntasan mencapai 93,3%. Dari awal siswa yang mencapai rata-rataa nilai
64 dengan ketuntasan belajarya mencapai 43,33% mengalami kenaikan yang
cukup signifikan menjadi 84,3 dengan ketuntasan mencapai 93,3%. Sehingga
kenaikan tersebut dapat dipresentasikan sekitar 50%.
Dari ketiga hasil penelitian diatas, jika dibandingkan dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki sedikit kesamaan dengan
judul “ Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model
Pembelajaran Interaktif tipe Course Review Horay “. Pada skripsi yang
pertama membahas tentang meningkatkan hasil belajar siswa dengan
menggunakan metode Course Review Horay berbantu media prezi, yang
mana penelitian ini dilakukan di Kelas X AK 2 SMK. Selanjutnya pada
skripsi kedua yaitu membahas tentang meningkatkan hasil belajar siswa
melalui dengan menerapkan model pembelajaran Course Review Horay pada
pelajaran fiqih kelas VIII di MTS Nurul Islam Wayhuwi, dan pada skiripsi
ketiga yaitu membahas tentang penggunaan model Course Review Horay
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IV
di MI Riadhul Ulum Ampenan.
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No Nama peneliti, judul, Persamaan

Perbedaan

penerbit, dan tahun

Penelitian
yang
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1.

Nur

Mei

Aditio Sama-sama

"Penerapan

Penelitian ini Penelitian
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pembelajaran

Course model Course pada

pelajaraan
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belajar peserta didik

pelajaran
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pada

VIII
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3.

Ai Nunung. “Upaya Sama-sama
Meningkatkan

Penelitian ini

Hasil menggunakan hanya

Belajar Siswa Melalui pembelajaran

menerapkan

Penerapan Pendekatan interaktif

pendekatan

Interaktif

interaktif saja

Dalam

Pembelajaran

IPA

Tentang Konsep CiriCiri

dan Kebutuhan

Makhluk

Hidup”

(2014).

C. Kerangka Berfikir
Pelaksanaan pembelajaran dikelas yang menggunakan metode yang
bervariasi masih sangat rendah. Umumnya, guru yang mengajar di sekolah
SMAN 14 Tanjung Jabung Barat cenderung menggunakan metode belajar
dengan ceramah saja dan menjadikan guru sebagai pusat informasi. Sehingga
membuat siswa cenderung pasif dan tidak bersemangat serta ada siswa yang
mengobrol dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. Hal ini
menyebabkan kurangnya motivasi siswa dalam belajar serta rendahnya hasil
belajar siswa terutama pada mata pelajaran Biologi.
Oleh karena itu diperlukan perubahan proses pembelajaran agar lebih
meningkatkan keinginan siswa dalam belajar dan memperhatikan guru yang
sedang mengajar dikelas sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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Pembelajaran biologi dapat dilakukan dengan model pembelajaran interaktif
dengan tipe Course Review Horay .
Model pembelajaran interaktif merupakan pendekatan yang merujuk
pada pandangan kontruktivis dimana pembelajaran interaktif ini menitik
beratkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara menggali
pertanyaan-pertanyaan siswa. Majid, 2013:84 mengemukakan bahwa
pembelajaran interaktif dirancang untuk menjadikan suasana belajar mengajar
berpusat pada siswa agar aktif membangun pengetahuannya melalui
penyelidikan terhadap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri.
Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian
tindakan kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut :
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Materi Pembelajaran

Proses Pembelajaran

Menggunakan metode

Menggunakan model

ceramah

pembelajaran interaktif
Tipe Course Riview Horay

Pemberian Tes

Pemberian Tes

Analisis

Analisis

Kesimpulan

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Pikir
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D. Hipotesis Tindakan
Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah di
nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan ( Sugiono, 2013 : 64 ).
Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesa bahwa penerapan
model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan dikelas X di SMAN 14 Tanjung Jabung
Barat. Dipilihnya sekolah tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal
diantaranya : waktu, tenaga dan biaya.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran
2020/2021.
B. Rancangan Tindakan
Rancangan tindakan pada penelitian ini menggunakan model Kemmis
dan Mc Taggart adapun model tindakan Kemmis dan Mc taggart terdiri atas
empat komponen yaitu, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan
refleksi ( Arikunto, 2006 : 97 ).
Adapun model tersebut dapat dilihat pada skema berikut :
Perencanaan I
Refleksi I

Siklus I

Pelaksanaan I

Pengamatan I

Perencanaan II
Refleksi II

Siklus II

Pelaksanaan II

Pengamatan II
Dan seterusnya
Gambar 2.2 : Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kemmis dan
Mc Taggart
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Siklus atau daur dalam PTK terdiri dari empat tahap yaitu (
Sumadayo, 2013 : 46 ).
1. Perencanaan tindakan, rencana tindakan ini mencakup seluruh langkah
tindakan secara rinci. Dalam tahapan ini perlu juga diperhitungkan segala
kendala yang mungkin saja muncul pada saat pelaksanaan tindakan
berlangsung. Menuliskan rencana tindakan yang diperlukan untuk
melaksanakan PTK, mulai dari materi, silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang mencakup metode, sampai pada instrumen
pengamatan ( observasi ) dan evaluasi.
2. Pelaksanaan tindakan, tahap ini merupakan tahap implementasi dari semua
rencana tindakan yang telah dibuat. Strategi dan skenario pembelajaran
yang telah ditetapkan pada perencanaan harus benar-benar diterapkan dan
mengacu pada kurikulum yang berlaku.
3. Tahap pengamatan, tahap pengamatan yang sebanarnya berjalan
bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. Tahap pelaksanaan dan
tahap pengamatan berlangsung dalam waktu yang sama. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun.
4. Tahap refleksi, tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara
menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah
terkumpul dan kemudian melakukan tindakan berikutnya.
C. Desain Penelitian dan Prosedur Tindakan
1. Desain Tindakan
Desain penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu perencanaan terhadap
kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan
terjadi dalam sebuah kelas secara bersama, tindakan tersebut diberikan oleh
guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa ( Arikunto,
2007 : 3 ).
Desain tindakan dalam penelitian ini menggunakan model Kemmis
dan Mc Taggart, model Kemmis dan Mc Taggart hampir sama dengan model
Kurt Lewin hanya saja komponen tindakan dan pengamatan dijadikan sebagai
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satu kesatuan. Disatukannya komponen tersebut disebabkan adanya
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, artinya ketika seorang peneliti
melakukan tindakan otomatis ia melakukan pengamatan pula karena kegiatan
itu dilakukan dalam satu kesatuan waktu secara bersamaan, begitu
berlangsungnya suatu tindakan begitu pula observasi juga dilaksanakan (
Sumadayo, 2013 : 40 ).
Penulis akan menggunakan jenis PTK Eksperimental, karena penulis
akan menerapkan suatu model pembelajaran di dalam kegiatan belajar
mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan
model tindakan Kemmis dan Mc Taggart terdiri atas empat komponen yaitu,
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi ( dalam
Sumadayo, 2013 : 41 ). Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru
dengan penulis dalam menentukan permasalahan yang akan diatasi,
menentukan rencana tindakan perbaikan dan pelaksanaan penelitian.
Kedudukan penulis di sini sebagai guru dan guru sebagai observer.
2. Prosedur Tindakan
a. Pra Siklus
Sebelum melaksanakan tindakan siklus dengan menggunakan
pendekatan interaktif, terlebih dahulu penulis melakukan kegiatan pra siklus
yaitu diawali dengan mengurus perizinan kepada pihak sekolah yang
bersangkutan yaitu SMAN 14 Tanjung Jabung Barat. Setelah memperoleh
izin dari pihak sekolah, penulis melakukan observasi untuk mengidentifikasi
masalah dengan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas. Penulis juga
melakukan wawancara dengan guru Biologi kelas X SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat, tujuan wawancara ini untuk mengumpulkan informasi terkait
kegiatan belajar mengajar dan juga melihat nilai hasil belajar siswa.
Berdasarkan tabel 1.1 pada BAB I diketahui bahwa nilai ulangan
siswa pada pra siklus masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut penulis
melakukan diskusi dengan guru Biologi kelas X untuk mengidentifikasi
permasalahan yang terdapat di SMAN 14 Tanjung Jabung Barat kelas X
yaitu :
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1) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran rendah.
2) Siswa cenderung banyak ribut dikelas.
3) Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru.
4) Kurangnya minat siswa dalam mengajukan pertanyaan ataupun
mengemukakan pendapat.
5) Siswa sulit dalam mengembangkan kemampuan berpikir.
6) Penggunaan metode yang digunakan guru hanya menggunakan
metode ceramah.
7) Hasil belajar siswa rendah.
Setelah mengidentifikasi beberapa permasalahan di atas, kemudian
penulis mendiskusikan lalu menawarkan pemecahan masalah tersebut dengan
menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay dan
hal tersebut disetujui oleh guru Biologi kelas X.
b. Pelaksanaan Siklus
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini akan direncanakan sebanyak Dua
siklus yaitu siklus I dan siklus II, dalam I siklus terdapat 2 kali pertemuan.
Tetapi jika dalam siklus II belum berhasil dalam meningkatkan hasil belajar
siswa maka akan dilakukan siklus III dan seterusnya. Siklus satu terdiri dari
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil
pengamatan dan refleksi pada siklus I jika terdajadi kekurangan pada
pembelajarannya maka akan diadakan perbaikan pada proses pembelajaran
pada siklus II sehingga tercapainya tujuan yaitu untuk meningkatkan hasil
belajar siswa. Adapun daur siklus PTK model Kemmis dan Mc Taggart
adalah sebagai berikut :
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Perencanaan

Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan

Refleksi

SIKLUS II

Pelaksanaan

Pengamatan

Hasil belajar siswa,
aktivitas belajar siswa dan
aktivitas guru meningkat

dengan penerapan model
pembelajaran interaktif
tipe Course Review Horay.

Gambar 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Model Kemmis dan
Mc Taggart
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Fungsi dari masing-masing tahapan pada siklus tersebut adalah
sebagai berikut :
1) Gambaran pelaksanaan siklus I
a) Perencanaan Tindakan Siklus I
Perencanaan yang telah disusun oleh penulis yang berkolaborasi
dengan guru adalah sebagai berikut :
(1) Guru dan penulis menentukan kelas yang akan dijadikan
tempat penelitian yaitu pada kelas X di SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat.
(2) Guru dan penulis menentukan materi apa yang akan
digunakan dalam penelitian ini.
(3) Penulis membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
(4) Penulis menyiapkan instrumen penelitian yang meliputi
lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas
guru, serta soal tes.
b) Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksanaan penelitian ini berlangsung bersamaan dengan
pelaksanaan pembelajaran seperti biasa. Dalam melaksanakan
penelitian ini, penulis dan guru berkolaborasi dalam mengajar.
Adapun

proses

belajar

mengajar

mengacu

pada

skenario

pembelajaran yang telah disiapkan. Adapun tindakan dalam
pembelajaran dengan skenario pembelajaran sebagai berikut :
(1) Pendahuluan
(a) Guru mengucapkan salam sebelum memasuki ruang kelas.
(b) Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a sebelum
memulai pelajaran.
(c) Guru melakukan pengecekan kehadiran siswa dengan
mengabsen satu persatu.
(d) Guru menanyakan kondisi untuk kesiapan siswa untuk
mengikuti pelajaran.
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(e) Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan
pembelajaran.
(2) Kegiatan Inti
(a) Guru

membuka

pembelajaran

dengan

memberikan

motivasi kepada siswa.
(b) Guru menjelaskan sistem pembelajaran tentang model
penbelajaran interaktif Course tipe Review Horay.
(c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa bertanya
jawab.
(d) Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi
angka sesuai dengan selera masing-masing siswa.
(e) Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis
jawaban didalam kotak yang nomornya disebutkan guru
dan langsung didiskusikan, jika benar diisi tanda benar
() dan salah diisi tanda silang (x).
(f) Siswa yang sudah mendapat tanda () vertikal atau
horizontal atau diagonal harus berteriak horay atau yel-yel
lainnya.
(g) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay
yang diperoleh
(h) Kesimpulan
(i) penutup
(3) Penutup
(a) Guru memberikan soal tes untuk mengetahui hasil belajar
siswa dengan lembar tes yang telah disiapkan sebelumnya.
(b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipejajari.
(c) Guru meminta siswa untuk membaca materi selanjutnya
dirumah.
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(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan
mengucapkan salam.
c) Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada semua kegiatan, yang ditujukan
untuk mengenali, merekam dan mendokumentasikan setiap aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan oleh
penulis adalah :
(1) Pengamatan terhadap aktivitas siswa meliputi, keantusiasan
siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kemampuan
siswa dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan
yang di buat siswa.
(2) Pengamatan terhadap hasil belajar siswa meliputi, banyak nya
siswa yang tuntas belajar, presentase tuntas belajar secara
klasikal.
(3) Pengamatan terhdap aktivitas guru yaitu melaksanakan proses
pembelajaran dengan baik sesuai dengan langkah-langkah
pendekatan interaktif.
(4) Refleksi, setelah observasi dilakukan kemudian dianalisis
seluruh data yang diperoleh. Jika hasil dari siklus I ini belum
mencapai indikator keberhasilan yaitu meningkatkan hasil
belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru maka
harus dilaksanakan pembelajaran lagi pada siklus II.
2) Gambaran pelaksanaan siklus II
a) Perencanaan Tindakan Siklus II
Tahap perencanaan diawali diskusi antara penulis dan guru untuk
menyimpulkan hal-hal yang masih kurang pada siklus I yang akan
diperbaiki pada siklus II. Kemudian menyiapkan RPP yang akan
digunakan dalam proses pembelajaran siklus II, RPP ini berisi
tentang skenario pendekatan pembelajaran yang diterapkna dan juga
format penilaian terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran
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Biologi. Adapun skenario tindakan siklus II dalam pembelajaran
dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1) Guru dan penulis melakukan identifikasi masalah yang ada
pada siklus I dan akan diperbaiki pada siklus II.
(2) Meninjau kembali RPP yang disiapkan untuk siklus II dengan
melakukan revisi sesuai hasil refleksi dari siklus I, yaitu
meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa.
(3) Penulis membuat RPP yang disesuaikan dengan materi
pelajaran dengan menerapkan pendekatan interaktif.
(4) Penulis menyiapkan instrumen penelitian yang meliputi
lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas
guru, serta soal tes.
b) Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Pelaksanaan

penelitian

berlangsung

bersamaan

dengan

pelaksanaan pembelajaran seperti biasa. Dalam melaksanakan
penelitian ini, penulis dan guru berkolaborsi dalam mengajar.
Adapun

proses

belajar

mengajar

mengacu

pada

skenario

pembelajaran yang telah disiapkan. Adapun tindakan dalam
pembelajaaran dengan skenario pembelajaran sebagai berikut :
(1) Pendahuluan
(a) Guru mengucapkan salam sebelum memasuki ruang kelas.
(b) Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum
memulai pelajaran.
(c) Guru melakukan pengecekan kehadiran siswa dengan
mengabsen siswa satu persatu.
(d) Guru menanyakan kondisi atau kesiapan siswa untuk
mengikuti pelajaran.
(e) Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan
pembelajaran.
(2) Kegiatan Inti

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

40

(a) Guru

membuka

pembelajaran

dengan

memberikan

motivasi kepada siswa.
(b) Guru menjelaskan sistem pembelajaran tentang model
pembelajaran interaktif dengan tipe Course Review Horay.
(c) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jawab.
(d) Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka
sesuai dengan selera masing-masing siswa.
(e) Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis
jawaban didalam kotak yang nomornya disebutkan guru
dan langsung didiskusikan, jika benar diisi tanda benar ()
dan salah diisi tanda silang (x).
(f) Siswa yang sudah mendapatkan tanda () vertikal atau
horizontal atau diagonal harus berteriak horay atau yel-yel
lainnya.
(g) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay
yang diperoleh.
(h) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, dalam satu
kelompok beranggotakan empat orang.
(4) Penutup
(a) Guru memberikan soal tes untuk mengetahui hasil belajar
siswa dengan lembar tes yang telah disiapkan sebelumnya.
(b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipejajari.
(c) Guru meminta siswa untuk membaca materi selanjutnya
dirumah.
(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan
mengucapkan salam.
c) Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada semua kegiatan, yang ditujukan
untuk mengenali, merekam dan mendokumentasikan setiap aktivitas
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siswa dalam proses pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan oleh
penulis adalah :
(1) Pengamatan terhadap aktivitas siswa meliputi, keantusiasan
siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kemampuan
siswa dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan
yang di buat siswa.
(2) Pengamatan terhadap hasil belajar siswa meliputi, banyak nya
siswa yang tuntas belajar, presentase tuntas belajar secara
klasikal.
(3) Pengamatan terhadap aktivitas guru yaitu melaksanakan proses
pembelajaran dengan baik sesuai dengan langkah-langkah
pendekatan interaktif.
(4) Refleksi, setelah observasi dilakukan kemudian dianalisis
seluruh data yang diperoleh.
D.

Sumber Data
Sumber data terdiri atas dua jenis, yaitu pengambilan data yang
dikumpulkan langsung oleh penulis yang disebut dengan sumber primer,
sedangkan melalui tangan kedua disebut dengan sumber sekunder (Riduan,
2012 : hal 69). Dalam penelitian ini data dikumpulkan oleh penulis dari guru
dan siswa. Data dalam penelitian ini adalah hasil tes belajar siswa, hasil
observasi aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran, hasil observasi
aktivitas

siswa

selama

proses

pembelajaran

berlangsung

dengan

menggunakan pendekatan interaktif.
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Hasil Belajar
a. Definisi Konseptual
Proses belajar yang penting adalah adanya penyesuaian pertama yaitu
memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Belajar merujuk pada perubahan perilaku individu sebagai akibat dan proses
pengalaman baik yang dialami ataupun yang sengaja dirancang. Hasil belajar
merupakan kemampuan yang diperoleh individu proses belajar berlangsung
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yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan,
pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari
sebelumnya (Purwantu, 2008 : 82).
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui
kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang
yang berusaha untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif menetap.
Hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan
ranah psikomotor (Sudjana, 2002 : 22 ).
b. Definisi Konseptual
Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa ranah
kognitif saja, karena yang dinilai yang berkaitan dengan kemampuan siswa
dalam menguasai materi pelajaran. Untuk mendapatkan skor hasil belajar
digunakan tes yang berbentuk pilihan ganda. Pada penelitian ini hasil belajar
yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa adalah hasil belajar pada mata
pelajaran Biologi.
2. Jenis Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
adalah observasi, tes, dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk
membuat seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran.
Pengamatan ini dapat dilaksanakan dengan pedoman pengamatan ( format,
daftar cek) (Kunandar, 2011 : 143 ). Dikumpulkan dengan menggunakan
lembar pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa
selama proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuan dengan mengisi
lembar pengamatan yang tidak disediakan untuk setiap kali pertemuan.
b. Tes
Tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penelitian yang
berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh
siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah
laku atau prestasi siswa tersebut ( Iskandar, 2009 : 234 ).
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Tes yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa pilihan ganda
sesuai dengan tingkat kesukaran taksonomi Bloom yang telah di validasi oleh
dosen ahli. Yang mana soal ini berjumlah 30 buah disetiap soal akhir
siklusnya.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
(Sugiyono, 2014 : 329). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah
menggunakan data-data yang bersifat data dokumen, seperti data tentang
keadaan sejarah sekolah, visi, misi, keadaan guru, siswa dan sebagainya.
3. Validasi Instrumen
Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
validitas tes secara rasional yaitu validitas konstruk dan validitas isi. Validitas
konstruk dan validitas isi. Validitas konstruk adalah uji validitas dengan
meminta pendapat para ahli tentang instrumen yang telah disusun, mungkin
para ahli akan memberikan keputusan, instrumen digunakan tanpa perbaikan,
ada perbaikan dan mungkin dirombak total (Sugiyono, 2015 : 177 ). Validitas
isi adalah validitas yang dititik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat
pengukur hasil belajar yaitu sejauh mana tes hasil belajar sebagai alat
pengukur hasil belajar siswa, isinya telah dapat mewakili secara
representative terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang
seharusnya diteskan atau diajukan (Sudijono, 2013 : 164).
Secara teknis pengujian validitas konstruk dan validitas isi dapat
dibentuk dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi terdapat
variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item)
pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisikisi instrumen, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan
sistematis. Instrumen yang divalidasi dalam penelitian ini yaitu, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan soal-soal tes.
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F. Keabsahan Data
1. Telaah Model Tindakan
Prosedur penelitian tindakan kelas yang digunakan oleh penulis
mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggar. Menurut model Kemmis dan
Mc Taggart pelaksanaan penelitian tindakan mencakup empat langkah yaitu
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi (Sumadayo, 2013
: 41).
a. Rencana tindakan, untuk memecahkan masalah penelitian diperlukan
langkah yang tepat dalam penanganannya. Sesuai dengan jenis penelitian
yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan pendekatan
interaktif. Pelaksanaan tindakan direncanakan minimal dua siklus.
Apabila tujuan pembelajaran belum tercapai maka rencana tindakan
disusun untuk siklus berikutnya.
b. Pelaksanaan tindakan yaitu, penerapan isi rencana tindakan di kelas yang
diteliti.
c. Observasi, yaitu kegiatan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang
sedang berlangsung.
d. Refleksi, yaitu upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, apa yang
telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan oleh tindakan perbaikan
yang telah dilakukan. Hasil refleksi akan menentukan apakah tindakan
yang telah dilaksanakan dapat mengamati masalah atau belum. Jika
masalah yang diteliti belum tuntas atau hasilnya belum memuaskan,
penelitian tindakan kelas dilanjutkan pada siklus ke II yang sama pada
siklus I.
2. Validitas Data
Sebelum kegiatan analisis data, dilakukan cheking untuk mengetahui
tingkat keabsahan data. Teknik yang digunakan pada PTK biasanya
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber maksudnya
data tersebut dilakukan recek kebenarannya dengan sumber lain yang
dianggap paham berkaitan dengan data. Triangulasi metode dilakukan dengan
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cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda
(Rubiyanto, 2009 : 121).
Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi
metode. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
a. Triangulasi sumber yaitu data atau informasi yang dikumpulkan
diperoleh dari berbagai sumber antara lain :
(1) Narasumber terdiri dari guru dan siswa
(2) Arsip nilai (sebelum tindakan)
(3) Hasil pengamatan pelaksanaan
(4) Hasil belajar Biologi (daftar nilai sesudah tindakan)
b. Triangulasi metode yaitu materi validitas data melalui teknik atau metode
pengumpulan data yang meliputi :
(1) Dokumentasi
(2) Observasi
(3) tes
G. Teknik Analisis Data
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif
dan kuantitatif.
1. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukan
proses yang memberikan pemaknaan secara konstektual dan mendalam
sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu tentang aktivitas belajar siswa
dan aktivitas guru.
a. Aktivitas siswa
Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi dan analisis
menggunakan rumus (Aqib, 2009 : 41).

NA

x 100%

Keterangan :
NA = Nilai aktivitas yang dicari
JS = Jumlah skor yang diperoleh
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SM = Skor maksimum
100 = Bagian tetap
Tabel 3.1 Klasifikasi Presentase Aktivitas Belajar Siswa
Persentase

Kriteria

75-100%

Sangat baik

50-74,99%

baik

25-49,99%

Cukup baik

0-24,99%

Kurang baik

b. Aktivitas guru

Aktivitas guru =

Jumlah aktivitas yang dilakukan
x 100
Jumlah seluruh aktivitas

Hasil observasi aktivitas guru diberikan nilai sebaga berikut (Trianto,
2007 : 63).
1

= Kuang baik

2

= Cukup baik

3

= baik

4

= Baik sekali

Tabel 3.2 Klasifikasi Presentase aktivitas Guru
Persentase

Kriteria

76-100%

Sangat baik

56-75%

baik

40-55%

Cukup baik

<40%

Kurang baik
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2. Analisis kuantitatif
Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari
hasil belajar siswa setiap siklusnya. Analisis kuantitatif dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
a. Mencari nilai rata-rata (Aqib, 2009 : 41).
X=
Keterangan :
X
= Nilai rata-rata
∑X = Jumlah semua nilai siswa
∑N = Jumlah siswa
b. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dihitung dengan menggunakan
rumus (Purwanto, 2008 : 102).

Ketuntasan Siswa =

Jumlah siswa tuntas belajar
X 100
Jumlah seluruh siswa

H. Kriteria Taraf Penelitian

Tingkat

Tabel 3.3 Taraf Keberhasilan
Nilai

Keterangan

Penguasaan %

Angka

Huruf

85-100

4

A

Sangat Baik

75-84

3

B

Baik

55-74

2

C

Cukup

46-54

1

D

Kurang

0-45

0

E

Sangat kurang
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1. Daya Serap Individu
Daya Serap Individu =
Suatu kelas dinyatakan tuntas belajar secara individu jika presentasi daya
serap individu sekurang-kurangnya 75% (Depdiknas, 2011).

2. Ketuntasan Belajar Klasikal
Ketuntasan Belajar Klasikal =
Suatu kelas dinyatakan tuntas jika presentase klasikal yang dicapai adalah
≥85% siswa yang tuntas (Depdikbud dalam Trianto, 2010:241).
I.

Indikator Keberhasilan
Pemahaman siswa terhadap materi Kingdom Protista berdasarkan hasil
tes akhir siklus dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran
terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas belajarnya (ketuntasan
klasikal) jika dalam kelas tersebut terdapat ≥85% siswa yang telah tuntas
belajarnya (Depdikbud dalam Trianto, 2010:241).
Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam
penelitian ini adalah apabila hasil belajar siswa SMAN 14 Tanjung Jabung
Barat selama proses pembelajaran setiap siklus mengalami peningkatan dari
siklus I ke siklus II. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila
terjadi peningkatan hasil belajar klasikal minimal ≥85% siswa mencapai
nilai Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 75.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Model Pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan
observasi. Tujuan pelaksanaan observasi adalah untuk mengetahui
bagaimana aktivitas siswa di dalam kelas pada saat mengikuti kegiatan
pembelajaran. Observasi dilakukan dikelas X pada tanggal 7 Januari 2020
pada jam pelajaran ke 1-2, dengan jumlah siswa sebanyak 29 siswa. Pada
saat pelaksanaan observasi, materi pembelajaran yang disampaikan oleh
guru adalah keanekaragaman hayati dengan strategi konvensional yaitu
dengan strategi ceramah dan mencatat. Dimana guru hanya menjelaskan
materi saja, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar saja.
Hasil dari pengamatan dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan
metode ceramah menjadikan siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan
membuat siswa menjadi lebih pasif. Siswa cenderung pasif, tidak
berkonsentrasi dan tidak berani mengungkapkan pendapatnya sendiri.
Selain itu siswa cenderung menerima materi yang diberikan oleh guru
tanpa mempertanyakan kembali sehingga mengakibatkan kompetensi yang
yang harus dimiliki ridak tercapai. Berdasarkan dari data hasil
pengamatan menunjukan bahwa dengan menggunakan metode ceramah
dan hafalan saja menjadikan siswa kurang aktif dalam belajar.
Mata pelajaran Biologi dalam satu minggu dilaksanakan dalam 1 kali
pertemuan, hal ini dikarenakan pada saat melakukan penelitian sedang
dalam masa pandemi COVID 19. Pelaksanaan siklus I dilaksanakan
dengan dua kali pertemuan yaitu pertemuan I dilaksanakan pada hari
selasa tanggal 27 Oktober 2020, dan pertemuan II dilaksanakan pada hari
selasa tanggal 3 November 2020 pertemuan terdiri dari 1×40 menit, dan
siklus II dilaksanakan dengan dua kali pertemuan yaitu pertemuan I
dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10 November 2020, dan pertemuan
49
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II dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 November 2020 pertemuan
terdiri dari 1×40 menit.
a. Pelaksanaan Siklus I Pertemuan I
1) Perencanaan tindakan siklus I Pertemuan I
a) Peneliti menentukan materi pelajaran Biologi yaitu Kingdom
Protista “ Ciri-ciri Umum Protista berdasarkan pengamatan dan
Ciri-ciri umum protista berdasarkan morfologinya” sesuai dengan
buku guru kurikulum 2013 dan materi tersebut pada semester
ganjil.
b) Peneliti menyiapkan bahan ajar materi kingdom protista
c) Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
dengan menggunakan Model Pembelajaran Interaktif tipe Course
Review Horay
2) Pelaksanaan tindakan siklus I Pertemuan I
Setelah dipersiapkan rencana pembelajaran dan teknik yang akan
di pakai maka proses pembelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan
rencana pembelajaran dan menggunakan teknik yang telah
ditetapkan.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020. Pada
siklus pertama dan pertemuan pertama materi yang di pelajari
tentang ciri umum Kingdom Protista. Adapun pembelajaran
dilaksanakan pada pukul 08.00-08.40 dengan kegiatan sebagai beri
kut :
a) Kegiatan awal


Peneliti membuka pelajaran dengan salam, do’a serta memeriksa
kehadiran siswa melalui absensi dan mengkondisikan semua
peserta didik untuk siap belajar.



Peneliti menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dalam
kegiatan pembelajaran



Peneliti memberikan apersepsi kepada siswa yang berkaitan
tentang materi Kingdom Protista.
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b) Kegiatan Inti


Peneliti menjelaskan materi tentang Kingdom Protista “Ciri-ciri
umum Kingdom Protista”.



Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang
materi yang telah disampaikan.



Peneliti membagi peserta didik kedalam kelompok-kelompok yang
masing-masing beranggotakan 6 orang siswa.



Setelah peneliti membagi kelompok, peneliti menguji pengetahuan
siswa dengan membuat kotak sesuai kebutuhan yang diberi nomor
secara acak, dan bagi kelompok yang menjawab dengan benar
langsung berteriak horay.



Peneliti memantau dan membimbing peserta didik dalam
berdiskusi.

c) Kegiatan Akhir


Siswa bersama peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil
pembelajaran.



Peneliti melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah
dilaksanakan.



Peneliti mengucapkan salam penutup.

3) Pengamatan tindakan siklus I Pertemuan I
Diawal pembelajaran peserta didik terlihat bersemangat belajar hal
ini dikatakan langsung oleh siswanya karena adanya suasana baru metode
yang berbeda. Kegiatan belajar mengajar cukup baik karena siswanya
cukup antusias dan merespon positif mengikuti kegiatan belajar
mengajar, meskipun masih banyak siswa yang masih bingung dalam
memgikuti

proses

pembelajaran

dengan

menggunakan

model

pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay ini tetapi mereka
semua senang dengan metode pembelajaran yang baru ini.
Model pembelajaran yang digunakan adalah Model Pembelajaran
Interaktif tipe Course Review Horay yang mana sebelum memulai proses
pembelajaran peneliti sudah memberikan gambaran kepada siswa tentang
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bagaimana

proses

pembelajaran

dengan

menggunakan

Model

pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay ini dilakukan dalam
proses belajar mengajarnya. Hasil pengamatan pada siklus I pertemuan I,
diperoleh bahwa :
a) Peneliti membuka pelajaran dengan salam dan melaksanakan tindakan
sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) namun ada
satu kegiatan yang tidak dilakukan yaitu memotivasi peserta didik
sehingga saat kegiatan belajar mengajar peserta didik masih kurang
berantusias karena mereka masih ada yang malu dalam menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
b) Peneliti membagi peserta didik kedalam kelompok-kelompok yang
masing-masing beranggotakan

6

orang siswa.

Pada

tahapan

pengorganisasian siklus I ini masih banyak siswa yang kurang paham
dengan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay ini
sehingga banyak siswa yang bingung saat pembagian kelompok saat
berdiskusi.
c) Hasil observasi pada siklus I pertemuan I, peneliti belum bisa
mengontrol seluruh siswa dan mengkondisikan siswa sehingga dalam
proses pembelajaran yang berlangsung masih ada sebagian siswa yang
mengobrol dengan teman nya.
d) Peserta didik sudah sedikit aktif dalam kegiatan pembelajaran namun
kegiatan ini masih didominasi oleh beberapa siswa saja, masih banyak
siswa yang malu dalam mengeluarkan pendapatnya.
e) Siswa masih banyak yang terlihat bingung terhadap proses
pembelajaran.
Pada siklus I pertemuan I penerapan Model pembelajaran
Interaktif tipe Course Review Horay hasil belajarnya masih belum
terlihat karena pada pertemuan I ini siswa masih beradaptasi dengan
pnliti selaku guru dalam mengajar, kurang dalam mmberi motivasi
terhadap

siswa,

siswa

juga

masih

beradaptasi

dengan

model

pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay belum diberikan tes

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

53

untuk melihat hasil belajar siswa, yang dapat dilihat hanya sedikit
peningkatan aktivitas belajaar siswa yang semakin aktif.
4) Refleksi siklus I pertemuan I
Meskipun model pembelajaran ini dapat dikatakan bisa berjalan
dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
kendala, setelah menganalisis hasil observasi, catatan lapangan dan
berdiskusi dengan guru Biologi dalam melakukan refleksi maka
terlahirlah beberapa saran dan masukan sebagai upaya dalam perbaikan
dalam kegiatan pembelajaran dalam siklus I pertemuan II, berikut saransaran untuk peneliti :
a) Peneliti harus berpikir lebih keras lagi untuk memberikan motivasi
terhadap siswa dalam berdiskusi atau dalam penerapan model
pembelajaraan Interaktif tipe Course Review Horay karena masih
sering ada siswa yang tidak percaya diri ketika berdiskusi dan
malu mengemukakan pendapatnya sendiri.
b) Peneliti harus lebih bisa mengkondisikan siswa dan mengatur
siswa agar tidak ada lagi siswa yang mengobrol dengan temannya.
c) Peneliti harus lebih merinci waktu dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan

alokasi

waktu

yang

diberikan

sehingga

proses

pembelajaran selanjutnya pada siklus I pertemuan II dapat berjalan
dengan efektif.
b. Pelaksanaan Siklus I Pertemuan II
1) Perencanaan tindakan siklus I pertemuan II
Pada rencana tindakan siklus I pertemuan II peneliti tetap
menerapkan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
pada mata pelajaran Biologi dengan model pembelajaran ini di harapkan
dapat lebih membantu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Untuk memperbaiki dan mempertahankan keberhasilan yang telah
di capai pada sikls I pertemuan I, maka dalam siklus I pertemuan II dapat
di buat perencanaan sebagai berikut :

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

54

a) Peneliti merenungkan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi
pada siklus I pertemuan II, untuk tidak di ulangi kembali pada
siklus I pertemuan II.
b) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review
Horay .
c) Memotivasi peserta didik dan lebih menjelaskan langkah-langkah
model pembelajaran tipe Course Review Horay.
d) Membuat instrumen berupa tes yaitu pilihan ganda
e) Peneliti merencanakan untuk mengubah posisi hitungan agar
kelompoknya berubah dan bergantian.
f) Menyiapkan bahan-bahan yang akan mendukung proses diskusi.
2) Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan II
Pelaksanaan siklus I pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 03
November 2020. Adapun pembelajaraan yang dilaksanakan pada pukul
08.00-08.40 dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini materi
yang disampaikan yaitu Kingdom Protista. Proses pembelajaran ini
meliputi beberapa tahap yaitu :
a) Kegiatan awal
 Peneliti membuka pelajaran dengan salam dan do’a.
 Peneliti memeriksa kehadiran siswa
 Peneliti memberikan motivasi pada siswa
 Peneliti bertanya kepada siswa tentang materi yang telah
disampaikan pada hari sebelumnya
 Peneliti memberikan apersepsi pada siswa mengenai materi
Kingdom Protista.
b) Kegiatan inti
 Peneliti

menjelaskan

materi

tentang

Kingdom

Protista

“Membedakan organisme protista mirip jamur, tumbuhan dan
hewan

berdasarkan

pengamatan

serta

menjelaskan

dasar
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pengelompokan organisme protista mirip jamur, mirip tumbuhan
dan mirip hewan.”
 Peneliti membagi siswa kedalam kelompok-kelompok yang mana
setiap kelompok beranggotakan 6 orang dan ada satu kelompok
yang beranggotakan 5 orang, kelompok dibagi menjadi lima
kelompok.
 Setelah peneliti membagi kelompok peneliti menguji pengetahuan
siswa dengan membuat kotak sesuai kebutuhan yang diberi nomor
secara acak, dan bagi kelompok yang menjawab dengan benar
langsung berteriak horay.
 Peneliti memantau dan membimbing siswa dalam berdiskusi.
 Setelah diskusi selesai dilaksanakan peneliti memberikan tes
berupa

soal

pilihan

ganda

sebanyak

30

buah

dan

menginstruksikan siswa untuk mengerjakan soal tes tersebut.
 Setelah selesai mengerjakan soal tes seluruh siswa mengumplkan
lembar jawabannya kepada peneliti.
c) Kegiatan akhir
 Siswa bersama peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil
pembelajaaran.
 Peneliti dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang tah dilaksanakan.
 Peneliti mengucapkan salam.
3) Pengamatan tindakan siklus I pertemuan I dan pertemuan II
Pada siklus I pertemuan II ini hasil pengamatan menunjukan
bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar yang sangat baik,
siswa sudah lebih terbiasa menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti
dengan tidak ragu-ragu dan siswa sudah mengeluarkan pendapatnya
tanpa ragu-ragu dan malu. Pada tahap pendahuluan kegiatan siswa cukup
bagus. Hal ini dapat dilihat dari :
a) Siswa berantusias mengikuti kegiatan belajar mengajar

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

56

b) Pada saat penjelasan materi secara singkat siswa memahami materi
yang disampaikan dan ada beberapa siswa yang bertanya
c) Memasuki kegiatan inti, ketika peneliti melaksanakan model
pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay siswa mulai
menyukai dan senang mengerjakan soal dengan tenang.
d) Siswa tampak bersemangat dalam menjawab soal yang diberikan
serta mereka tampak antusias dalam menjawab soal dan
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat berdiskusi dan mereka
saling bertukar pendapat.
e) Peneliti menangkap komunikasi dan kerja sama antar siswa yang
sudah mulai baik karena masing-masing siswa merasa tidak ragu
dan tidak malu dalam mengeluarkan pendapatnya, meski masih ada
beberapa siswa yang masih malu dan ragu dalam mengeluarkan
pendapatnya namun dalam siklus I pertemuan II ini sudah
mengalami peningkatan dari siklus I pertemuan I.
Berdasarkan perbandingan antara siklus I pertemuan I dan siklus I
pertemuan II, selama kegiatan berlangsung peneliti melihat hasil
pengamataan dan hasil pembelajaran siswa dengan menerapkan model
pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini karena siswa
terlihat antusias, bersemangat dan adanya dorongan untuk lebih
menyukai mata pelajaran Biologi.
Lembar pengamatan aktivitas siswa menggunakan pembelajaran
interaktif tipe Course Review Horay siklus I, proses perhitungan skor dan
presentasenya, sebagai berikut :
(1) Siklus I, pertemuan I
Skor yang diperoleh 15, presentase
(2) Siklus I, pertemuan II
Skor yang diperoleh 18, presentase
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Untuk lebih jelasnya, tingkat aktivitas siswa siklus I dapat dilihat
dalam tabel berikut ini :
Tabel IV. 1 Data Aktivitas Siswa Siklus I
Pertemuan ke-

Jumlah Siswa

Presentase

1

15

51,72%

2

18

62,07%

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa aktivitas siswa selama
pembelajaran mengalaami peningkatan. Skor perolehan pada pertemuan
I adalah 15, meningkat sebesar 3 poin menjadi 18 pada pertemuan II.
Lembar

pengamatan

aktivitas

guru

menggunakan

model

pembelajran interaktif tipe Course Review Horay siklus I, proses
penghitungan skor dan presentasinya, sebagai berikut :
(1) Siklus I, pertemuan I

Skor yang diperoleh 18, presentase
(2) Siklus I, pertemuan II

Skor yang diperoleh 23, presentase
Tabel IV.2 Data Aktivitas Guru Siklus I
Pertemuan ke-

Skor

Presentase

1

18

56%

2

23

72%

Pada tabel diatas, tampak bahwa aktivitas guru selama
pembelajaran mengalami peningkatan. Skor perolehan pada pertemuan
I adalah 18, meningkat sebesar 5 poin sehingga menjadi 23 pada
pertemuan II.
Sedangkan hasil dari kegiatan pembelajaran setelah pelaksanaan
tindakan dapat dilihat dari hasil nilai tes akhir siklus I. Perolehan nilai
tes akhir pembelajaran Biologi siswa kelas X SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat adalah sebagai berikut :
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Tabel IV.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I
Nilai

Nilai

Nilai Rata-

Jumlah Siswa

Terendah

Tertinggi

rata

Tuntas

63

84

76

20

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada siklus I, nilai terendah
63 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 84 serta nilai rata-rata
kelas adalah 76.
4) Refleksi siklus I pertemuan II
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan
pada siklus I pertemuan II ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa model
pembelajaran ini dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun dalam
pelaksanaannya

masih

terdapat

beberapa

kekurangan,

setelah

menganalisis hasil observasi, catatan lapangan dan berdiskusi dengan
guru Biologi dalam melakukan refleksi maka terlahirlah beberapa saran
dan masukan sebagai upaya perbaikan dalam kegiatan pembelajaran pada
siklus II pertemuan I dan pertemuan II. Berikut saran-saran untuk peneliti
a) Peneliti harus lebih bisa mengkondisikan dan mengatur siswa agar
tidak ada lagi siswa yang mengobrol dengan temannya.
b) Peneliti diharapkan memberikan apersepsi kepada siswa sesuai
dengan materi yang akan dipelajari.
c) Peneliti harus lebih merinci waktu dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan alokasi waktu yang diberikan sehingga proses pembelajaran
selanjutnya pada siklus II dapat berjalan dengan efektif.
c. Pelaksanaan Siklus II
1) Perencanaan tindakan siklus II pertemuan I
Pada rencana tindakan siklus II pertemuan I peneliti tetap
menerapkan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
pada mata pelajaran Biologi dengan model pembelajaran ini di harapkan
dapat lebih membantu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

59

Untuk memperbaiki dan mempertahankan keberhasilan yang telah
di capai pada siklus I, maka dalam siklus II dapat di buat perencanaan
sebagai berikut :
a) Peneliti merenungkan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi
pada siklus I, untuk tidak di ulangi kembali pada siklus II.
b) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review
Horay .
c) Memotivasi peserta didik dan lebih menjelaskan langkah-langkah
model pembelajaran tipe Course Review Horay.
d) Peneliti merencanakan untuk mengubah posisi hitungan agar
kelompoknya berubah dan bergantian.
e) Menyiapkan bahan-bahan yang akan mendukung proses diskusi.
2) Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan I
Pelaksanaan siklus II pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 10
November 2020. Adapun pembelajaraan yang dilaksanakan pada pukul
08.00-08.40 dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini materi
yang disampaikan yaitu Kingdom Protista. Proses pembelajaran ini
meliputi beberapa tahap yaitu :
a) Kegiatan awal
 Peneliti membuka pelajaran dengan salam dan do’a.
 Peneliti memeriksa kehadiran siswa
 Peneliti memberikan motivasi pada siswa
 Peneliti bertanya kepada siswa tentang materi yang telah
disampaikan pada pertemuan sebelumnya
 Peneliti memberikan apersepsi pada siswa mengenai materi
Kingdom Protista.
b) Kegiatan inti
 Peneliti

menjelaskan

materi

tentang

Kingdom

Protista

“menjelaskan cara-cara perkembangbiakan organisme protista
serta memberi contoh peranan protista bagi kehidupan.”
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 Peneliti membagi siswa kedalam kelompok-kelompok yang mana
setiap kelompok beranggotakan 6 orang dan ada satu kelompok
yang beranggotakan 5 orang, kelompok dibagi menjadi lima
kelompok.
 Setelah peneliti membagi kelompok peneliti menguji pengetahuan
siswa dengan membuat kotak sesuai kebutuhan yang diberi nomor
secara acak, dan bagi kelompok yang menjawab dengan benar
langsung berteriak horay.
 Peneliti memantau dan membimbing siswa dalam berdiskusi.
c) Kegiatan akhir
 Siswa bersama peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil
pembelajaaran.
 Peneliti dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang tah dilaksanakan.
 Peneliti mengucapkan salam.
3) Pengamatan tindakan siklus II pertemuan I
Pada siklus II pertemuan I ini hasil pengamatan menunjukan
bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar yang sangat baik,
siswa sudah lebih terbiasa menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti
dengan tidak ragu-ragu dan siswa sudah mengeluarkan pendapatnya
tanpa ragu-ragu dan malu. Pada tahap pendahuluan kegiatan siswa cukup
bagus. Hal ini dapat dilihat dari :
a) Siswa sangat antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar
b) Pada saat penjelasan materi secara singkat siswa sangat memahami
materi yang disampaikan dan ada beberapa siswa yang bertanya
c) Memasuki kegiatan inti, ketika peneliti melaksanakan model
pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay siswa sangat
menyukai dan senang mengerjakan soal dengan tenang.
d) Siswa tampak bersemangat dalam menjawab soal yang diberikan
serta mereka tampak lebih antusias dan terbiasa dalam menjawab
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soal dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat berdiskusi dan
mereka saling bertukar pendapat.
e) Peneliti menangkap komunikasi dan kerja sama antar siswa yang
sudah sangat baik karena masing-masing siswa merasa tidak ragu
dan tidak malu dalam mengeluarkan pendapatnya.
Berdasarkan perbandingan antara siklus I dan siklus II, selama
kegiatan berlangsung peneliti melihat hasil pengamataan dan hasil
pembelajaran siswa dengan menerapkan model pembelajaran interaktif
tipe Course Review Horay dapat menigkatkan hasil belajar siswa dan
aktivitas belajar siswa. Hal ini karena siswa terlihat antusias,
bersemangat dan adanya dorongan untuk lebih menyukai mata pelajaran
Biologi.
d) Refleksi siklus II pertemuan I
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan
pada siklus II pertemuan I ini, maka peneliti memutuskan untuk
melakukan penelitian selanjutnya yaitu pada siklus II pertemuan II
diharapkan pada pertemuan II ini hasil belajar siswa dan aktivita siswa
semakin meningkat dari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
d. Pelaksanaan Siklus II
1) Perencanaan tindakan siklus II pertemuan II
Pada rencana tindakan siklus II pertemuan II peneliti tetap
menerapkan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
pada mata pelajaran Biologi dengan model pembelajaran ini di harapkan
dapat lebih membantu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Untuk memperbaiki dan mempertahankan keberhasilan yang telah
di capai pada siklus I, maka dalam siklus II pertemuan II dapat di buat
perencanaan sebagai berikut :
a) Peneliti merenungkan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi
pada siklus I, untuk tidak di ulangi kembali pada siklus II
pertemuan II.
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b) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review
Horay .
c) Memotivasi peserta didik dan lebih menjelaskan langkah-langkah
model pembelajaran tipe Course Review Horay.
d) Peneliti merencanakan untuk mengubah posisi hitungan agar
kelompoknya berubah dan bergantian.
e) Menyiapkan bahan-bahan yang akan mendukung proses diskusi.
2) Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan II
Pelaksanaan siklus II pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 17
November 2020. Adapun pembelajaraan yang dilaksanakan pada pukul
08.00-08.40 dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini materi
yang disampaikan yaitu Kingdom Protista. Proses pembelajaran ini
meliputi beberapa tahap yaitu :
a) Kegiatan awal
 Peneliti membuka pelajaran dengan salam dan do’a.
 Peneliti memeriksa kehadiran siswa
 Peneliti memberikan motivasi pada siswa
 Peneliti bertanya kepada siswa tentang materi yang telah
disampaikan pada pertemuan sebelumnya
 Peneliti memberikan apersepsi pada siswa mengenai materi
Kingdom Protista.
b) Kegiatan inti
 Peneliti

menjelaskan

materi

tentang

Kingdom

Protista

“Mengidentifikasi protista yang menguntungkan dan protista yang
merugikan bagi kehidupan manusia.”
 Peneliti membagi siswa kedalam kelompok-kelompok yang mana
setiap kelompok beranggotakan 6 orang dan ada satu kelompok
yang beranggotakan 5 orang, kelompok dibagi menjadi lima
kelompok.
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 Setelah peneliti membagi kelompok peneliti menguji pengetahuan
siswa dengan membuat kotak sesuai kebutuhan yang diberi nomor
secara acak, dan bagi kelompok yang menjawab dengan benar
langsung berteriak horay.
 Peneliti memantau dan membimbing siswa dalam berdiskusi.
 Setelah berdiskusi selesai peneliti memberikan tes berupa soal
pilihan

ganda

sebanyak

30

butir

kepada

siswa

dan

mengintruksikan siswa untuk mengerjakan soal tes tersebut.
 Setelah selesai mengerjakan soal tes tersebut semua lembar
jawaban dikumpulkan pada peneliti.
c) Kegiatan akhir
 Siswa bersama peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil
pembelajaaran.
 Peneliti dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang tah dilaksanakan.
 Peneliti mengucapkan salam.
d) Pengamatan tindakan siklus II pertemuan II
Pada siklus II pertemuan II ini hasil pengamatan menunjukan
bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar yang sangat baik,
siswa sudah lebih terbiasa menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti
dengan tidak ragu-ragu dan siswa sudah mengeluarkan pendapatnya
tanpa ragu-ragu dan malu. Pada tahap pendahuluan kegiatan siswa cukup
bagus. Hal ini dapat dilihat dari :
a) Siswa sangat antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar
b) Pada saat penjelasan materi secara singkat siswa sangat memahami
materi yang disampaikan dan ada beberapa siswa yang bertanya
c) Memasuki kegiatan inti, ketika peneliti melaksanakan model
pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay siswa sangat
menyukai dan senang mengerjakan soal dengan tenang.
d) Siswa tampak bersemangat dalam menjawab soal yang diberikan
serta mereka tampak lebih antusias dan terbiasa dalam menjawab
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soal dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat berdiskusi dan
mereka saling bertukar pendapat.
e) Peneliti menangkap komunikasi dan kerja sama antar siswa yang
sudah sangat baik karena masing-masing siswa merasa tidak ragu
dan tidak malu dalam mengeluarkan pendapatnya.
Berdasarkan perbandingan antara siklus I dan siklus II, selama
kegiatan berlangsung peneliti melihat hasil pengamataan dan hasil
pembelajaran siswa dengan menerapkan model pembelajaran interaktif
tipe Course Review Horay dapat menigkatkan hasil belajar siswa dan
aktivitas belajar siswa. Hal ini karena siswa terlihat antusias,
bersemangat dan adanya dorongan untuk lebih menyukai mata pelajaran
Biologi.
Lembar pengamatan aktivitas siswa menggunakan pembelajaran
interaktif tipe Course Review Horay siklus I, proses perhitungan skor dan
presentasenya, sebagai berikut :
(1) Siklus II, pertemuan I
Skor yang diperoleh 20, presentase
(2) Siklus II, pertemuan II
Skor yang diperoleh 23, presentase
Tabel IV.4 Data Aktivitas Siswa Siklus II
Pertemuan ke-

Jumlah Siswa

Presentase

1

20

68,9%

2

23

77,59%

Pada tabel diatas, tampak bahwa aktivitas siswa selama
pembelajaran mengalami peningkatan. Skor perolehan pada pertemuan I
adalah 20, kemudian meningkat menjadi 23 pada pertemuan II.
Lembar

pengamatan

aktivitas

guru

menggunakan

model

pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay siklus II, proses
penghitungan skor dan presentasinya, sebagai berikut :
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(1) Siklus II, pertemuan I
Skor yang diperoleh 24, presentase
(3) Siklus II, pertemuan II

Skor yang diperoleh 26, presentase
Tabel IV.5 Data Aktivitas Guru Siklus II
Pertemuan ke-

Skor

Presentase

1

24

75%

2

26

81,25%

Pada tabel diatas, tampak bahwa aktivitas guru selama
pembelajaran mengalami peningkatan. Skor perolehan pada pertemuan
I adalah 24, meningkat sebesar 2 poin sehingga menjadi 26 pada
pertemuan II.
Sedangkan hasil dari kegiatan pembelajaran setelah pelaksanaan
tindakan dapat dilihat dari hasil nilai tes akhir siklus II. Perolehan nilai
tes akhir pembelajaran Biologi siswa kelas X SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat adalah sebagai berikut :
Tabel IV.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II
Nilai

Nilai

Nilai Rata-

Jumlah Siswa

Terendah

Tertinggi

rata

Tuntas

70

84

78,7

26

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada siklus II, nilai terendah
70 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 84 serta nilai rata-rata
kelas adalah 78,7 serta jumlah siswa tuntas 26 siswa.
(2)Refleksi siklus II pertemuan II
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan pada
siklus II ini, maka bisa dijelaskan bahwa penerapan model pembelajaran
interaktif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar
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siswa pada mata pelajaran Biologi dengan sangat baik. Berikut merupakan
persentase siklus I dan siklus II :
a) Siklus I meningkat menjadi 68,9%
b) Siklus II meningkat menjadi 89,65%
Dalam pelaksanaan siklus II menurut peneliti sudah mencapai kriteria
ketuntasan dengan ketentuan awal 85% yang merupakan indikator
keberhasilan penelitian dan pada siklus II ini terjadi peningkatan hasil
belajar siswa yang signifikan yaitu 89,65% sehingga peneliti mengakhiri
penelitian pada siklus II ini.
c. Komparasi Siklus I dan Siklus II
1) Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II
Tabel IV.7 Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II
Pertemuan Ke-

Persentase
Siklus I

Siklus II

Pertemuan I

51,72%

68,9%

Pertemuan II

62,07%

77,59%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa persentase aktivitas
siswa pada siklus I pertemuan I mencapai 51,72% dengan kategori baik
dan pada siklus I pertemuan II meningkat menjadi 62,07% dengan
kategori baik. Demikian pula pada siklus II pertemuan I meningkat dari
68,9% dengan kategori baik menjadi 77,59% dengan kategori sangat
baik pada siklis II pertemuan II. Untuk lebih jelas peningkatannya, akan
divisualisasikan dalam diagram di bawah ini.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77,59%
68,90%

62,07%
51,72%

Siklus I
Pertemuan 1

Siklus II
Pertemuan 2

Gambar IV.1 Diagram Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan
Siklus II

Jadi berdasarkan data diagram diatas, diketahui bahwa dengan
menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
aktivitas siswa dalam setiap pertemuannya mengalami peningkatan dan
setiap siklus nya pun mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.
2) Perbandingan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II
Tabel IV.8 Perbandingan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II
Pertemuan Ke-

Persentase
Siklus I

Siklus II

Pertemuan I

56%

75%

Pertemuan II

72%

81,25%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa persentase aktivitas
guru pada siklus I pertemuan I mencapai 56% dengan kategori baik dan
pada siklus I pertemuan II meningkat menjadi 72% dengan kategori
baik. Demikian pula pada siklus II pertemuan I meningkat dari 75%
dengan kategori baik menjadi 81,25% dengan kategori sangat baik pada
siklus II pertemuan II. Untuk lebih jelas peningkatannya, akan
divisualisasikan dalam diagram di bawah ini.
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80%
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75%

70%
56%

60%
50%

pertemuan I

40%

Pertemuan II

30%
20%
10%
0%
Siklus I

siklus II

Gambar IV.2 Diagram Perbandingan Aktivitas Guru Siklus I dan
Siklus II
Jadi berdasarkan data diagram diatas, diketahui bahwa dengan
menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
aktivitas guru dalam setiap pertemuannya mengalami peningkatan dan
setiap siklus nya pun mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.
3) Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II
Tabel IV.9 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I
dan Siklus II
No.
Hasil Belajar Biologi
Aspek

Siklus I

Siklus II

1.

Nilai Tertinggi

84

84

2.

Nilai Terendah

63

70

3.

Rata-rata Kelas

76

78,7

4.

Memenuhi KKM

68,9%

89,65%

5.

Belum Memenuhi
31,1%

10,4%

KKM

Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan dan pada siklus II
mengalami peningkatan yaitu dari 76 menjadi 78,7. Peningkatan
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tersebut sudah dalam kriteria baik yaitu nilai rata-rata mencapai kriteria
minimal baik (75-100). Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa yang
memenuhi KKM (tuntas) adalah sebesar 89,65%. Di bawah ini
merupakan diagram perbandingan ketuntasan hasil belajar siklus I dan
siklus II.
100%

89,65%

90%
80%
70%

69%

68,90%

60%
50%
40%

31,10%

31%

30%
17,20%

20%
10%
0%
Pra Siklus

Siklus I

Siklus II
Tuntas

Tidak Tuntas

Gambar IV.3 Diagram Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar
Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II
Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar
siswa dengan menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course
Review Horay pada hasil pra siklus, siklus I dan siklus II mengalami
peningkatan kearah yang lebih baik.
B. Pembahasan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 27 Oktober 2020 sampai
tanggal 24 November 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
meningkatkan hasil belajar Biologi khususnya pada materi Kingdom Protista
dengan menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review
Horay. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ternyata hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini terbukti benar bahwa dengan menggunakan
model pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar
Biologi siswa kelas X SMAN 14 Tanjung Jabung Barat.
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Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kondisi awal (pra siklus), nilai
rata-rata kelas pada aspek kognitif sebesar 54,60. Sedangkan presentase siswa
yang tuntas mencapai KKM hanya 31%. Hal ini menunjukan bahwa hasil
belajar Biologi siswa masih rendah, hal ini dikarenakan dalam melakukan
proses pembelajaran guru masih dominan menggunakan metode ceramah
sehingga membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik dalam belajar.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, terlihat bahwa hasil
belajar siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan, baik dari segi
aktivitas siswa, aktivitas guru dan hasil belajar siswa. Dapat dilihat pada
gambar grafik IV.3 peningkatan hasil belajar siswa diatas diperoleh nilai ratarata pada awal pra survei sebesar 31%, setelah dilakukan pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran interkatif tipe Course Review
Horay pada siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 68,9%.
Pada siklus I ini ketuntasan belajar siswa secara klasikal belum
tercapai karena pada siklus I ini siswa masih beradaptasi dengan peneliti
selaku guru dalam mengajar materi kingdom Protista pada saat penelitian,
siswa juga masih beradaptasi dengan model pembelajaran interaktif tipe
Course Review Horay, dan pada siklus I peneliti kurang dalam memberikan
motivasi terhadap siswa. Sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan
dilaksanakan pada siklus II. Setelah pelaksanaan penelitian siklus II
dilaksanakan terjadi peningkatan hasil belajar siswa yaitu sebesar 89,65%,
dengan nilai tersebut ketuntasan belajar siswa secara klasikal sudah tercapai
dan memenuhi indikator keberhasilan penelitian.
Meningkatnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi dengan
menggunakan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay ini
dikarenakan guru sudah sesuai dalam menerapkan langkah-langkah model
pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay. Selain itu guru juga
memotivasi dan membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga
aktivitas siswa pun meningkat menjadi lebih baik. Model pembelajaran tipe
Course Review Horay ini juga bersifat menyenangkan dan meningkatkan
kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam pembelajaran,
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selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis siswa, serta
membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari secara mudah.
Sehingga membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa aktif
dalam proses pembelajran dan tidak malu dalam mengeluarkan pendapatnya
saat sedang berdiskusi. Oleh karena itu terjadi pula peningkatan hasil belajar
pada siklus I, meskipun peningkatannya belum sesuai dengan kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan. Kemudian dengan melakukan perbaikan
kembali pada siklus II dengan beberapa poin agar pada pelaksanaan
pembelajaran pada siklus II dapat mengalami peningkatan yang sesuai dengan
kriteria keberhasilan yang diterapkan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Agus Suprijono (2012,
hlm. 129) meyatakan Course Review Horay adalah sebuah salah satu model
pembelajaran yang mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar. Model
ini merupakan cara mengajar yang lebih menekankan pemahaman materi
yang diajarkan guru dalam menyelesaikan soal-soal, dalam aplikasi model
pembelajaran Course Review Horay tidak hanya menginginkan siswa untuk
belajar isi keterampilan dan isi akademik. Pembelajaran dengan model
Course Review Horay juga melatih siswa untuk mencapai tujuan hubungan
sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi atau hasil belajar siswa.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Cici Riski Amelia (2018), yang berjudul penerapan model pembelajaran
interaktif tipe Course Review Horay dalam meningkatkan hasil belajar peserta
didik pada pelajaran fiqih. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulan
bahwa model pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan hasil
belajar siswa dari setiap siklus.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan penelitian mengenai peningkatan hasil belajar
biologi dengan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat.
B. Saran
Dalam suatu penelitian selalu melekat beberapa keterbatasan.
Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal
berikut :
1. Peneliti ini hanya meneliti hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa,
diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain seperti minat
belajar siswa motivasi belajar siswa.
2. Pelaksanaan model pembelajaran interaktif tipe Course Review Horay
sebaiknya memperhatikan dan memanfaatkan waktu dengan sebaikbaiknya agar langkah-langkah dalam model pembelajaran interaktif tipe
Course Review Horay sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan demi
tercapainya tujuan yang diharapkan.
3. Pada saat penelitian tipe Course Review Horay ini dilaksanakan peneliti
hanya menggunakan satu yel-yel atau horay saja, diharapkan untuk
peneliti selanjutnya memberikan perbedaan yel-yel antara siklus I dengan
siklus II sehingga siswa tidak bosan dengan yel-yel itu saja.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

Lampiran 1. Lembar Validasi RPP
LEMBAR VALIDASI RPP
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 14 Tanjung Jabung Barat
Mata Pelajaran
Pokok Bahasan
Jenjang/Kelas

: Biologi
: KingdomProtista
: SMA/ X

A. Petunjuk
1. Saya mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari beberapa aspek,
penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi RPP yang saya susun.
2. Untuk penilaian ditinajau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda
ceklis ( √ ) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
3. Untk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat menuliskan langsung pada naskah yang perlu
direvisi, atau perlu menuliskannya pada kolom saran yang di sediakan.
B. Skala Penilaian
1 : sangat kurang
baik 2 : kurang

3 : cukup
4 : baik

5 : sangat

C. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek
No
Uraian
1
I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.

III

Format RPP
Sesuai format Kurikulum K13
Kesesuaian penjabaran kompetensi dasar
kedalam indikator.
Kesesuaian urutan terhadap pencapaian KD.
Kejelasan rumusan indikator
Kesesuaian indikator dengan waktu yang di
sediakan.
Materi (isi) yang di sajikan
Kesesuaian konsep dengan KD dan
Indikator.
Kesesuaian
materi
dengan
tingkat
perkembangan intelektual siswa.

Bahasa
1. Penggunaan bahasa ditinjau dari kaidah
bahasa indonesia yang baku.
2. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan.

2

Validasi
3
4

5
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IV
1.
2.
V
1.
2.

VI

VII

Waktu
Kejelasan alokasi waktu setiap tahap
kegiatan atau fase pembelajaran.
Rasionalitas alokasi waktu untuk setiap
kegiatan atau fase pembelajaran.
Metode Sajian
Dukungan strategi pembelajaran dalam
pencapaian indikator.
Dukungan metode dan kegiatan
pembelajaran terhadap pencapaian indikator
dukungan metode dan kegiatan
pembelajaran terhadap proses pemahaman
konsep.
Sarana dan Alat Bantu Pembelajaran
Kesesuaian alat bantu dengan materi
pembelajaran.
Penilaian ( Validasi Umum )
Penilaian umum terhadap RPP










Saran-saran :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Keterangan :

Penilaian secara umum (berilah tanda )
A : Dapat digunakan tanpa revisi
B : Dapat digunakan dengan revisi kecil
C : Dapat digunakan dengan revisi besar
D : Belum dapat digunakan
Jambi, 01 Oktober 2020
Validator

Nining Nuraida, S.Pd.,M.Pd.
NIDN. 2101098901
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Lampiran 2. Lembar Validasi Soal dan Kunci Jawaban
LEMBAR VALIDASI
SOAL
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 14 Tanjung Jabung
Barat Mata Pelajaran : Biologi
Pokok Bahasan
: Kingdom
Protista Jenjang/Kelas : SMA/ X
D. Petunjuk
3. Saya mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian : TV (Tidak Valid), KV
(Kurang Valid), CV (Cukup Valid), V (Valid).
4. Berdasarkan penilaian Bapak/Ibu berilah penilaian : TDP (Tidak dapat dipahami), KDP
(Kurang dapat dipahami), DP (Dapat di pahami).
5. Sebagai petunjuk untuk mengisi tabel, dapat dilihat hal-hal berikut :
3. Validitas Isi
1) Soal sesuai dengan silabus (SK/KD/Indikatior)
2) Soal dirumuskan dengan singkat dan jelas
4. Bahasa dan penulisan Soal
1) Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah EYD
2) Soal menggunakan bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, dan
tidak menimbulkan penafsiran yang ganda
6. Isilah kolom berikut ini ():
Validitas Isi
Bahasa dan Penilsan Soal
Butir
soal
Kurang
Sangat
Tidak Kurang Cukup Valid Tidak
Dapat
Dapat
dapat
Valid Valid
Valid
Dipahami Dapat
Dipahami Dipahami
Dipahami
1.
√
√
2.

√

√

3.

√

√

4.

√

√

5.

√

√

6.

√

√

7.

√

√

8.

√

√
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9.

√

√

Dst
Saran-saran :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Keterangan :
Penilaian secara umum (berilah tanda )
A : Dapat digunakan tanpa revisi
B : Dapat digunakan dengan revisi kecil
C : Dapat digunakan dengan revisi besar
D : Belum dapat digunakan

Jambi, 01 Oktober 2020
Validator

Nining Nuraida, S.Pd.,M.Pd.
NIDN. 2101098901
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Lampiran 3. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
( PERTEMUAN I )
Sekolah

: SMAN 14 Tanjung Jabung Barat

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Materi Pokok

: Kingdom Protista

Alokasi Waktu

: 2 X 40 MENIT (1 PERTEMUAN)

A. Kompetensi Inti


KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.



KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah



KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

protista 3.6.1 Mendeskripsikan ciri-ciri umum Protista
berdasarkan pengamatan.
berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan
mengaitkan
peranannya
dalam 3.6.2 Mengenali protista berdasarkan ciri-ciri
morpologinya.
kehidupan
3.6.3 Membedakan organisme Protista mirip
jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan
berdasarkan pengamatan.

3.6 Mengelompokkan

3.6.4 Menjelaskan dasar pengelompokkan
organisme protista mirip jamur, mirip
tumbuhan dan mirip hewan.
3.6.5 Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan
organisme Protista.

4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi 4.6.1 Membuat Charta cara-cara
perkembangbiakan dan daur organisme
tentang berbagai peran protista dalam
Protista.
kehidupan
4.6.2 Memberi contoh peranan protista bagi
kehidupan.
4.6.3 Mengidentifikasi protista yang
menguntungkan/merugikan bagi kehidupan
manusia.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
1. Mendeskripsikan ciri-ciri umum Protista berdasarkan pengamatan.
2. Mengenali protista berdasarkan ciri-ciri morfologinya.
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D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
a. Berbagai gambar contoh protista yang ada di lingkungan
b. Berbagai produk makanan yang berbahan dasar protista
2. Konsep
a. Pengertian kingdom protista
b. Ciri-ciri umum kingdom protista
c. Ciri-ciri protozoa
d. Ciri-ciri alga
e. Ciri-ciri protista mirip jamur
3. Prinsip
a. Anggota kingdom protista memiliki kemiripan dengan hewan, tumbuhan, dan jamur.
b. Protista dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : Protozoa ( Protista mirip hewan)
Alga ( Protozoa mirip tumbuhan) dan Protista mirip jamur.
c. Protista memiliki peran penting bagi kehidupan, ada beberapa yang
menguntungkan dan ada yang merugikan.
Robert Whittaker mengemukakan sistem 5 kingdom, kingdom Protista hanya
beranggotakan organisme Eukariota yang berarti “ yang paling pertama “. Kingdom
Protista adalah kelompok organisme yang memiliki struktur jaringan yang sebenarnya.
Anggota protista ada yang menyerupai sifat-sifat jamur, hewan maupun tumbuhan.
Ciri-ciri Protista :
1. Bersifat eukariotik, yaitu inti diselubungi membran inti serta organelorganelnya dikelilingi membran.
2. Respirasi secara maupun aerobik.
3. Sebagian besar bersifat uniseluler
4. Ada yang bereproduksi secara aseksual dan ada yang secara seksual.
5. Ada yang hidup bebas dan ada yang bersimbiosis.
6. Kebanyakan hidup diperairan, banyak yang berair asin maupun air tawar.
Berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain dan cara memperoleh
makanan sebagai sumber energi, protistas dapat dikelompokan menjadi tiga golongan,
yaitu
1. Protista mirip hewan ( Protozoa ) adalah protista heterotrof yang
memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menelan atau
memasukan makanan tersebut kedalam sel tubuhnya (intraseluler).
Protozoa meliputi kelompok Mastigophora, sarcodina, Ciliophora dan
Sporozoa.
2. Protista mirip tumbuhan ( Alga atau Ganggang ) adalah protista fotoautotrof
yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Alga meliputi
kelompok euglenophyta, Crysophyta, Phaeophyta, dan Rhodophta.
3. Protista mirip jamur ( Jamur Protista ) adalah protista heterotrof yang
memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau
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menelan makanan. Jamur ini meliputi jamur lendir plasmodial (Myxomycota)
jamur lendir seluler (Acrasiomycota).
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Interaktif

Model

: Course Review Horay (CRH)

Metode

: Diskusi dan tanya jawab

F. MediaPembelajaran
 Media :
 Worksheet atau lembar kerja (siswa)
 Buku Paket kelas X
 Alat/Bahan :
 Penggaris, spidol, papan tulis

G. Sumber Belajar :


Buku Biologi Kelas X Kemdikbud



Buku lain yang menunjang
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran
NO

KEGIATAN KEGIATAN GURU

KEGIATAN SISWA

ALOKASI
WAKTU

1.

Pendahuluan

1. Guru membuka pelajaran
dengan mengucapkan
salam

Siswa menjawab salam

15 menit

guru

2. Guru meminta siswa
terlebih dahulu untuk
memimpin doa sebelum
memulai pelajaran.

Siswa menunggu berdoa
dengan hening
kemudian siswa berdoa
menurut agama dan
kepercayaan masing-

3. Guru mengabsen dan
menanyakan siapa yang
tidak masuk hari ini?

masing.

Siswa menjawab
pertanyaan dari guru.
4. Guru mengaitkan
materi/tema/kegiatan
pembelajaran yang akan
dilakukan dengan
pengalaman peserta didik.
5. Guru memberikan
apersepsi kepada siswa
dengan memberikan
sebuah pertanyaan “apa

Siswa mendengarkan
apa yang dijelaskan
oleh guru.

Siswa menjawab
pertanyaan guru (guru
berharap siswa
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penyebab penyakit malaria

menjawab “penyakit

?” Dari pertanyaan itu guru

malaria disebabkan

menyampikan bahwa itulah

oleh protozoa”).

tujuan pembelajaran pada
pertemuan tersebut.

6. Memberikan gambaran
tentang manfaat
Siswa memperhatikan
mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam guru dalam memberikan
kehidupan sehari-hari.
gambaran manfaat
mempelajari pelajaran
7. Menyampaikan tujuan
pembelajaran pada
pertemuan yang
berlangsung.

yang akan dipelajari.

Siswa mendengarkan
apa yang disampaikan
oleh guru.

2.

Inti

1. Presentasi kelas (class
presentation)
 Guru menjelaskan

90 menit
 Siswa
mendengarkan apa
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yang guru
sampaikan

materi mengenai ciri-ciri
umum protista

2. Membuat kelompok
belajar (teams)
 Siswa berkumpul
sesuai dengan
kelompok



Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok



Untuk mengetahui
pemahamaan siswa,
guru menyuruh siswa
membuat 9 kotak dan
disetiap kotak diisi
angka-angka sesuai
dengan selera masingmasing.



Guru membaca soal
secara acak sesuai
dengan nomor kotak.



Guru mempersilahkan
masing-masing
kelompok untuk
menjawab pertanyaan.



Guru memberitahu
siswa bahwa kelompok
yang menjawab
pertanyaan dengan
benar diberi tanda ()
pada kotaknya dan
kelompok yang

 Siswa membuat 9
kotak dan diisi
dengan angka yang
diinginkan sesuai
dengan intruksi
guru.



Siswa massingmasing kelompok
menulis jawaban di
dalam kotak yang
nomornya
disebutkan guru
dan langsung
didiskusikan.



Siswa menjawab
pertanyaan guru
sesuai dengan
nomor kotak yang
disebutkan guru.
Siswa melakukan
intruksi dari guru.
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jawabannya salah diberi
tanda (X) pada kotaknya.



3

Penutup

Guru memberitahu
siswa bahwa jika
jawaban benar maka
kelompok tersebut
harus berteriak horay
atau yel-yel lainnya.



1. Guru memberikan satu
lembar kertas yang berisi
soal untuk menguji
apakah siswa sudah
paham terhadap materi
yang telah di sampaikan.

Kelompok yang
menajwab
pertanyaan dengan
benar berteriak
horay atau yel-yel
lainnya.

1. Siswa mengambil 15 menit
kertas soal dari guru

2. Guru memberi tahu siswa
2. Siswa
menjawab
bahwa mengerjakan soal
soal di kertas soal
3. Guru memberi intruksi
3. Siswa
bahwa waktu sudah habis
dan lembar kertas di
mengumpulkan kertas
kumpul
jawaban
4. Guru meminta salah satu
siswa untuk menjawab
kepada guru
soal tadi sekaligus di
4. Siswa
menjawab
jadikan kesimpulan.
soal secara lisan
5. Guru memberikan tugas
mandiri untuk membaca
materi mengenai cara
5. Siswa
menjawab
“iya buk”.
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perkembangbiakan
6.

organisme protista .
6. Guru

Mengakhiri

dengan mengucapkan lafas

pertemuan

I.

Siswa

mengucapkan “hamdalah”

“hamdallah”

dan mengucapkan salam.

menjawab salam

dan

Penilaian Pembelajaran dan Pengayaan
1.

Teknik Penilaian (terlampir):
a. Sikap

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari- hari, baik
terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh
peneliti. Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No

Nama Siswa

1

…

2

…

Aspek Perilaku yang
Dinilai

Jumlah

Skor

Skor

Sikap

Kode Nilai

BS JJ

TJ

DS

75 75

50

75

275

68,75

C

...

...

...

...

...

...

...

Keterangan :
• BS : Bekerja Sama
• JJ : Jujur
• TJ : Tanggun Jawab
• DS : Disiplin
Catatan :
1. Aspek perilaku dinilai dengan
kriteria: 100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4
= 400
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00

= Sangat Baik (SB)
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50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)
b. Keterampilan
Penilaian Unjuk Kerja
Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan
berbicara sebagai berikut:
Instrumen Penilaian
Sangat
No Aspek yang Dinilai

Baik
(100)

1
2
3
4

Baik
(75)

Kurang

Tidak

Baik

Baik

(50)

(25)

Kesesuaian respon dengan
pertanyaan
Keserasian pemilihan kata
Kesesuaian penggunaan tata
bahasa
Pelafalan

Kriteria penilaian (skor)
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik
Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor
ideal (100)

Instrumen Penilaian Kognitif
No

Aspek yang Dinilai

1

Penguasaan materi

2

Kemampuan menjawab pertanyaan

3

Kemampuan mengolah kata

4

Kemampuan menyelesaikan masalah

100

75

50

25

Kriteria Penilaian :
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

90

Nilai =
=

Keterangan :
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik

Jambi,

September 2020

Mengetahui
Kepala Sekolah

ASMAIDA, S.P
NIP. 19800920 200604 2 010

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

SITI ROHANI, S.Pd.I

MARHAMAH

NIP.

NIM. TB16104
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
( PERTEMUAN 2 )
Sekolah

: SMAN 14 Tanjung Jabung Barat

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Materi Pokok

: Kingdom Protista

Alokasi Waktu

: 2 X 40 MENIT (1 PERTEMUAN)

A. Kompetensi Inti


KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.



KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah



KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

protista 3.6.1 Mendeskripsikan ciri-ciri umum Protista
berdasarkan pengamatan.
berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan
3.6.2 Mengenali protista berdasarkan ciri-ciri
mengaitkan peranannya dalam kehidupan
morpologinya.
3.6 Mengelompokkan

3.6.3 Membedakan organisme Protista mirip
jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan
berdasarkan pengamatan.
3.6.4 Menjelaskan dasar pengelompokkan
organisme protista mirip jamur, mirip
tumbuhan dan mirip hewan.
3.6.5 Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan
organisme Protista.

4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi 4.6.1 Membuat Charta cara-cara
perkembangbiakan dan daur organisme
tentang berbagai peran protista dalam
Protista.
kehidupan
4.6.2 Memberi contoh peranan protista bagi
kehidupan.
4.6.3 Mengidentifikasi protista yang
menguntungkan/merugikan bagi kehidupan
manusia.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
1. Membedakan organisme Protista mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip
hewan berdasarkan pengamatan.
2. Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme protista mirip jamur, mirip
tumbuhan dan mirip hewan.
D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
a. Berbagai gambar contoh protista yang ada di lingkungan
b. Berbagai produk makanan yang berbahan dasar protista
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E. Konsep
a. Pengertian kingdom protista
b. Ciri-ciri umum kingdom protista
c. Ciri-ciri protozoa
d. Ciri-ciri alga
e. Ciri-ciri protista mirip jamur
F. Prinsip
a. Anggota kingdom protista memiliki kemiripan dengan hewan, tumbuhan,
dan jamur.
b. Protista dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : Protozoa ( Protista mirip hewan)
Alga ( Protozoa mirip tumbuhan) dan Protista mirip jamur.
c. Protista memiliki peran penting bagi kehidupan, ada beberapa yang
menguntungkan dan ada yang merugikan.
Robert Whittaker mengemukakan sistem 5 kingdom, kingdom Protista hanya
beranggotakan organisme Eukariota yang berarti “ yang paling pertama “. Kingdom
Protista adalah kelompok organisme yang memiliki struktur jaringan yang
sebenarnya. Anggota protista ada yang menyerupai sifat-sifat jamur, hewan maupun
tumbuhan.
Ciri-ciri Protista :
1. Bersifat eukariotik, yaitu inti diselubungi membran inti serta organelorganelnya dikelilingi membran.
2. Respirasi secara maupun aerobik.
3. Sebagian besar bersifat uniseluler
4. Ada yang bereproduksi secara aseksual dan ada yang secara seksual.
5. Ada yang hidup bebas dan ada yang bersimbiosis.
6. Kebanyakan hidup diperairan, banyak yang berair asin maupun air tawar.
Berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain dan cara memperoleh
makanan sebagai sumber energi, protistas dapat dikelompokan menjadi tiga golongan,
yaitu
1. Protista mirip hewan ( Protozoa ) adalah protista heterotrof yang memperoleh
makanan dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukan makanan
tersebut kedalam sel tubuhnya (intraseluler). Protozoa meliputi kelompok
Mastigophora, sarcodina, Ciliophora dan Sporozoa.
2. Protista mirip tumbuhan ( Alga atau Ganggang ) adalah protista fotoautotrof
yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Alga meliputi
kelompok euglenophyta, Crysophyta, Phaeophyta, dan Rhodophta.
3. Protista mirip jamur ( Jamur Protista ) adalah protista heterotrof yang memperoleh
makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanan.
Jamur ini meliputi jamur lendir plasmodial (Myxomycota) jamur lendir seluler
(Acrasiomycota).
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G. Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Interaktif

Model

: Course Review Horay (CRH)

Metode

: Diskusi dan tanya jawab

H. MediaPembelajaran
 Media :
 Worksheet atau lembar kerja (siswa)
 Buku Paket kelas X
 Alat/Bahan :
 Penggaris, spidol, papan tulis

I. Sumber Belajar :


Buku Biologi Kelas X Kemdikbud



Buku lain yang menunjang
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NO

J. Langkah-Langkah Pembelajaran
KEGIATAN KEGIATAN GURU

KEGIATAN SISWA

ALOKASI
WAKTU

1.

Pendahuluan

1. Guru membuka pelajaran
dengan mengucapkan
salam

Siswa menjawab salam

15 menit

guru

2. Guru meminta siswa
terlebih dahulu untuk
memimpin doa sebelum
memulai pelajaran.

Siswa menunggu berdoa
dengan hening
kemudian siswa berdoa
menurut agama dan
kepercayaan masingmasing.

3. Guru mengabsen dan
menanyakan siapa yang
tidak masuk hari ini?

Siswa menjawab
pertanyaan dari guru.
4. Guru mengaitkan
materi/tema/kegiatan
pembelajaran yang akan
dilakukan dengan
pengalaman peserta didik.
Siswa mendengarkan
apa yang dijelaskan
5. Guru memberikan

oleh guru.
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apersepsi kepada siswa

Siswa menjawab

dengan memberikan sebuah

pertanyaan guru (guru

pertanyaan “apa penyebab

berharap siswa

penyakit malaria

menjawab “penyakit

?” Dari pertanyaan itu guru

malaria disebabkan

menyampikan bahwa itulah

oleh protozoa”).

tujuan pembelajaran pada
pertemuan tersebut.

6. Memberikan gambaran
tentang manfaat
Siswa memperhatikan
mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam guru dalam memberikan
kehidupan sehari-hari.
gambaran manfaat
mempelajari pelajaran
7. Menyampaikan tujuan
pembelajaran pada
pertemuan yang
berlangsung.

yang akan dipelajari.

Siswa mendengarkan
apa yang disampaikan
oleh guru.

2.

Inti

2. Presentasi kelas (class
presentation)
 Guru menjelaskan

90 menit
 Siswa
mendengarkan apa
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yang guru
sampaikan

materi mengenai ciri-ciri
umum protista

2. Membuat kelompok
belajar (teams)
 Siswa berkumpul
sesuai dengan
kelompok



Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok



Untuk mengetahui
pemahamaan siswa,
guru menyuruh siswa
membuat 9 kotak dan
disetiap kotak diisi
angka-angka sesuai
dengan selera masingmasing.



Guru membaca soal
secara acak sesuai
dengan nomor kotak.



Guru mempersilahkan
masing-masing
kelompok untuk
menjawab pertanyaan.



Guru memberitahu
siswa bahwa kelompok
yang menjawab
pertanyaan dengan
benar diberi tanda ()
pada kotaknya dan
kelompok yang

 Siswa membuat 9
kotak dan diisi
dengan angka yang
diinginkan sesuai
dengan intruksi
guru.



Siswa massingmasing kelompok
menulis jawaban di
dalam kotak yang
nomornya
disebutkan guru
dan langsung
didiskusikan.



Siswa menjawab
pertanyaan guru
sesuai dengan
nomor kotak yang
disebutkan guru.
Siswa melakukan
intruksi dari guru.
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jawabannya salah diberi
tanda (X) pada kotaknya.



3

Penutup

Guru memberitahu
siswa bahwa jika
jawaban benar maka
kelompok tersebut
harus berteriak horay
atau yel-yel lainnya.



7. Guru memberikan satu
lembar kertas yang berisi
soal untuk menguji
apakah siswa sudah
paham terhadap materi
yang telah di sampaikan.

Kelompok yang
menajwab
pertanyaan dengan
benar berteriak
horay atau yel-yel
lainnya.

7. Siswa mengambil 16 menit
kertas soal dari guru

8. Guru memberi tahu siswa
8. Siswa
menjawab
bahwa mengerjakan soal
soal di kertas soal
9. Guru memberi intruksi
9. Siswa
bahwa waktu sudah habis
dan lembar kertas di
mengumpulkan kertas
kumpul
jawaban
10. Guru meminta salah satu
siswa untuk menjawab
kepada guru
soal tadi sekaligus di
10. Siswa
menjawab
jadikan kesimpulan.
soal secara lisan
11. Guru memberikan tugas
mandiri untuk membaca
materi mengenai cara
11. Siswa
menjawab
“iya buk”.
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perkembangbiakan
12. Siswa

organisme protista .

Mengakhiri mengucapkan

12. Guru

lafas

dengan “hamdallah”

pertemuan

mengucapkan “hamdalah”

dan

menjawab salam

dan mengucapkan salam.

K. Penilaian Pembelajaran
1. Teknik Penilaian (terlampir):
a.

Sikap

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik
terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh
peneliti. Berikut contoh instrumen penilaian sikap
N
o

Aspek Perilaku yang
Dinilai

Nama Siswa
BS

JJ

TJ

DS

Jumla h

Skor

Kode

Skor

Sikap

Nilai

1

…

75

75

50

75

275

68,75

C

2

…

...

...

...

...

...

...

...

Keterangan :
• BS : Bekerja Sama
• JJ : Jujur
• TJ : Tanggun Jawab
• DS : Disiplin
Catatan :
1. Aspek perilaku dinilai dengan
kriteria: 100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
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2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4
= 400
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00

= Sangat Baik (SB)

50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)

2. Keterampilan Penilaian
Unjuk Kerja
Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan
berbicara sebagai berikut:
Instrumen Penilaian
Sangat
No Aspek yang Dinilai

Baik
(100)

1
2
3
4

Baik
(75)

Kurang

Tidak

Baik

Baik

(50)

(25)

Kesesuaian respon dengan
pertanyaan
Keserasian pemilihan kata
Kesesuaian penggunaan tata
bahasa
Pelafalan

Kriteria penilaian (skor)
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik
Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor
ideal (100)
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Instrumen Penilaian Kognitif
No

Aspek yang Dinilai

1

Penguasaan materi

2

Kemampuan menjawab pertanyaan

3

Kemampuan mengolah kata

4

Kemampuan menyelesaikan masalah

100

75

50

25

Jambi,

September 2020

Kriteria Penilaian :
Nilai =
=

Keterangan :
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik

Mengetahui
Kepala Sekolah

ASMAIDA, S.P
NIP. 19800920 200604 2 010

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

SITI ROHANI, S.Pd.I

MARHAMAH

NIP.

NIM. TB161049
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS 2
(PERTEMUAN 1)

Sekolah

: SMAN 14 Tanjung Jabung Barat

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Materi Pokok

: Kingdom Protista

Alokasi Waktu

: 2 X 40 MENIT (1 PERTEMUAN)

A. Kompetensi Inti


KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.



KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah



KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

protista 3.6.1 Mendeskripsikan ciri-ciri umum Protista
berdasarkan pengamatan.
berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan
3.6.2 Mengenali protista berdasarkan ciri-ciri
mengaitkan peranannya dalam kehidupan
morpologinya.
3.6 Mengelompokkan

3.6.3 Membedakan organisme Protista mirip
jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan
berdasarkan pengamatan.
3.6.4 Menjelaskan dasar pengelompokkan
organisme protista mirip jamur, mirip
tumbuhan dan mirip hewan.
3.6.5 Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan
organisme Protista.

4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi 4.6.1 Membuat Charta cara-cara
perkembangbiakan dan daur organisme
tentang berbagai peran protista dalam
Protista.
kehidupan
4.6.2 Memberi contoh peranan protista bagi
kehidupan.
4.6.3 Mengidentifikasi protista yang
menguntungkan/merugikan bagi kehidupan
manusia.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
1. Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan organisme Protista
2. Memberi contoh peranan protista bagi kehidupan
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D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
a. Berbagai gambar contoh protista yang ada di lingkungan
b. Berbagai produk makanan yang berbahan dasar protista
2. Konsep
a. Pengertian kingdom protista
b. Ciri-ciri umum kingdom protista
c. Ciri-ciri protozoa
d. Ciri-ciri alga
e. Ciri-ciri protista mirip jamur
3. Prinsip
a. Anggota kingdom protista memiliki kemiripan dengan hewan, tumbuhan,
dan jamur.
b. Protista dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : Protozoa ( Protista mirip
hewan) Alga ( Protozoa mirip tumbuhan) dan Protista mirip jamur.
c. Protista memiliki peran penting bagi kehidupan, ada beberapa
yang menguntungkan dan ada yang merugikan.
Robert Whittaker mengemukakan sistem 5 kingdom, kingdom Protista hanya
beranggotakan organisme Eukariota yang berarti “ yang paling pertama “. Kingdom
Protista adalah kelompok organisme yang memiliki struktur jaringan yang sebenarnya.
Anggota protista ada yang menyerupai sifat-sifat jamur, hewan maupun tumbuhan.
Peranan protista dalam kehidupan manusia dapat memberikan keuntungan dan kerugian.
Banyak anggota dari kingdom ini bersifat parasit, baik bagi manusia maupun makhluk
hidup lain. Phytophtora infestans merupakan Protista mirip jamur yang menginfeksi
tanaman kentang sehingga menyebabkan gagal panen dan kelaparan yang hebat di
Irlandia pada abad ke-19.
Pada hewan juga kerap menyebabkan masalah bagi manusia. Entamoeba histolytica,
Entamoeba coli, dan Entamoeba gingivalis merupakan organisme penyebab beberapa
penyakit sekitar mulut dan pencernaan. Cholorophyta dan Dinoflagellata mampu
menyebabkan kematian ribuan ikan-ikan didanau atau sungai yang disebut alga bloom
dan
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red tide. Trypanosoma merupakan parasit pada hewan dan manusia yang menyebabkan
penyakit tidur di afrika. Salah satu anggota kingdom protista yang cukup berbahaya adalah
Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Walaupun demikian, terdapat banyak manfaat
dari anggota Protista. Manfaat terbesar adalah sebagai penghasil oksigen dan sebagai
produsen terbesar dilaut.
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Interaktif
Model

: Course Review Horay (CRH)

Metode

: Diskusi dan tanya jawab

F. MediaPembelajaran
 Media :
 Worksheet atau lembar kerja (siswa)
 Buku Paket kelas X
 Alat/Bahan :
 Penggaris, spidol, papan tulis

G.

Sumber Belajar :
1. Buku Biologi Kelas X Kemdikbud
2. Buku lain yang menunjang
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H.
NO

Langkah-Langkah Pembelajaran
KEGIATAN KEGIATAN GURU

KEGIATAN SISWA

ALOKASI
WAKTU

1.

Pendahuluan

1. Guru membuka pelajaran
dengan mengucapkan
salam

Siswa menjawab salam

15 menit

guru

2. Guru meminta siswa
terlebih dahulu untuk
memimpin doa sebelum
memulai pelajaran.

Siswa menunggu berdoa
dengan hening
kemudian siswa berdoa
menurut agama dan
kepercayaan masing-

3. Guru mengabsen dan
menanyakan siapa yang
tidak masuk hari ini?

masing.

Siswa menjawab
4. Guru mengaitkan
materi/tema/kegiatan
pembelajaran yang akan
dilakukan dengan
pengalaman peserta didik.

pertanyaan dari guru

Siswa mendengarkan
apa yang dijelaskan
5. Guru memberikan
apersepsi kepada siswa
dengan memberikan
sebuah pertanyaan “apa

oleh guru

Siswa menjawab
pertanyaan guru (guru
berharap siswa
menjawab “penyakit
malaria disebabkan
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penyebab penyakit malaria

oleh protozoa”)

?” Dari pertanyaan itu guru
menyampikan bahwa itulah
tujuan pembelajaran pada
pertemuan tersebut.
Siswa memperhatikan
guru dalam memberikan
6. Memberikan gambaran
tentang manfaat
gambaran manfaat
mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam mempelajari pelajaran
kehidupan sehari-hari.
yang akan dipelajari.

7. Menyampaikan tujuan
pembelajaran pada
pertemuan yang
berlangsung

Siswa mendengarkan
apa yang disampaikan
oleh guru.

2.

Inti

3. Presentasi kelas (class
presentation)
 Guru menjelaskan

90 menit
 Siswa
mendengarkan apa
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yang guru
sampaikan

materi mengenai ciri-ciri
umum protista

2. Membuat kelompok
belajar (teams)




 Siswa berkumpul
sesuai dengan
kelompok

Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok
Untuk mengetahui
pemahamaan siswa,
guru menyuruh siswa
membuat 9 kotak dan
disetiap kotak diisi
angka-angka sesuai
dengan selera masingmasing.



Guru membaca soal
secara acak sesuai
dengan nomor kotak.



Guru mempersilahkan
masing-masing
kelompok untuk
menjawab pertanyaan.



Guru memberitahu
siswa bahwa kelompok
yang menjawab
pertanyaan dengan
benar diberi tanda ()

 Siswa membuat 9
kotak dan diisi
dengan angka yang
diinginkan sesuai
dengan intruksi
guru.

 Siswa massingmasing kelompok
menulis jawaban di
dalam kotak yang
nomornya
disebutkan guru
dan langsung
didiskusikan.

 Siswa menjawab
pertanyaan guru
sesuai dengan
nomor kotak yang
disebutkan guru.
 Siswa melakukan
intruksi dari guru.
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pada kotaknya dan
kelompok yang jawabannya
salah diberi tanda (X) pada
kotaknya.


3

Penutup

Guru memberitahu
siswa bahwa jika
jawaban benar maka
kelompok tersebut
harus berteriak horay
atau yel-yel lainnya.



Kelompok yang
menajwab
pertanyaan dengan
benar berteriak
horay atau yel-yel
lainnya.

1. Guru memberikan satu 1. Siswa

mengambil 17 menit

lembar kertas yang berisi soal kertas soal dari guru
untuk menguji apakah siswa
sudah paham terhadap materi
yang telah di sampaikan.

2. Siswa
menjawab
soal di kertas soal
3. Siswa

2. Guru memberi tahu siswa
bahwa mengerjakan soal
3. Guru memberi intruksi
mengumpulkan kertas
bahwa waktu sudah habis
jawaban
dan lembar kertas di
kumpul
kepada guru
4. Guru meminta salah satu
4. Siswa
menjawab
siswa untuk menjawab
soal secara lisan
soal tadi sekaligus di
jadikan kesimpulan.
5. Guru memberikan tugas
mandiri untuk membaca
5. Siswa
menjawab
materi mengenai cara
“iya buk”.
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perkembangbiakan
6.

organisme protista .
6. Guru

dengan mengucapkan lafas

pertemuan

“hamdalah” “hamdallah”

mengucapkan

dan

menjawab salam

dan mengucapkan salam.

I.

Siswa

Mengakhiri

Penilaian Pembelajaran

1. Teknik Penilaian (terlampir):
a. Sikap
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik
terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh
peneliti. Berikut contoh instrumen penilaian sikap
N
o

Aspek Perilaku yang
Dinilai

Nama Siswa

Jumla h

Skor

Kode

Skor

Sikap

Nilai

BS

JJ

TJ

DS

1 …

75

75

50

75

275

68,75

C

2 …

...

...

...

...

...

...

...

Keterangan :
• BS : Bekerja Sama
• JJ : Jujur
• TJ : Tanggun Jawab
• DS : Disiplin
Catatan :
1. Aspek perilaku dinilai dengan
kriteria: 100 = Sangat Baik
75 = Baik
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50 = Cukup
25 = Kurang
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4
= 400
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00

= Sangat Baik (SB)

50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)
b. Keterampilan
Penilaian Unjuk Kerja
Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan
berbicara sebagai berikut:
Instrumen Penilaian
Sangat
No Aspek yang Dinilai

1
2
3
4

Baik (100)

Baik
(75)

Kurang

Tidak

Baik (50) Baik
(25)

Kesesuaian respon dengan
pertanyaan
Keserasian pemilihan kata
Kesesuaian penggunaan tata
bahasa
Pelafalan

Kriteria penilaian (skor)
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik
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Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor
ideal (100).
Instrumen Penilaian Kognitif
No

Aspek yang Dinilai

1

Penguasaan materi

2

Kemampuan menjawab pertanyaan

3

Kemampuan mengolah kata

4

Kemampuan menyelesaikan masalah

100

75

50

25

Jambi,

September 2020

Kriteria Penilaian :
Nilai =
=
Keterangan :
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik

Mengetahui
Kepala Sekolah

ASMAIDA, S.P
NIP. 19800920 200604 2 010

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

SITI ROHANI, S.Pd.I

MARHAMAH

NIP.

NIM. TB161049
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS 2
(PERTEMUAN 2)

Sekolah

: SMAN 14 Tanjung Jabung Barat

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Materi Pokok

: Kingdom Protista

Alokasi Waktu

: 2 X 40 MENIT (1 PERTEMUAN)

A. Kompetensi Inti


KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.



KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah



KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

protista 3.6.1 Mendeskripsikan ciri-ciri umum Protista
berdasarkan pengamatan.
berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan
3.6.2 Mengenali protista berdasarkan ciri-ciri
mengaitkan peranannya dalam kehidupan
morpologinya.
3.6 Mengelompokkan

3.6.3 Membedakan organisme Protista mirip
jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan
berdasarkan pengamatan.
3.6.4 Menjelaskan dasar pengelompokkan
organisme protista mirip jamur, mirip
tumbuhan dan mirip hewan.
3.6.5 Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan
organisme Protista.

4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi 4.6.1 Membuat Charta cara-cara
perkembangbiakan dan daur organisme
tentang berbagai peran protista dalam
Protista.
kehidupan
4.6.2 Memberi contoh peranan protista bagi
kehidupan.
4.6.3 Mengidentifikasi protista yang
menguntungkan/merugikan bagi kehidupan
manusia.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
1. Mengidentifikasi protista yang menguntungkan/merugikan bagi kehidupan manusia.
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D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
a. Berbagai gambar contoh protista yang ada di lingkungan
b. Berbagai produk makanan yang berbahan dasar protista
2. Konsep
a. Pengertian kingdom protista
b. Ciri-ciri umum kingdom protista
c. Ciri-ciri protozoa
d. Ciri-ciri alga
e. Ciri-ciri protista mirip jamur
3. Prinsip
a. Anggota kingdom protista memiliki kemiripan dengan hewan, tumbuhan, dan jamur.
b. Protista dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : Protozoa ( Protista mirip hewan)
Alga ( Protozoa mirip tumbuhan) dan Protista mirip jamur.
c. Protista memiliki peran penting bagi kehidupan, ada beberapa yang
menguntungkan dan ada yang merugikan.
Robert Whittaker mengemukakan sistem 5 kingdom, kingdom Protista hanya beranggotakan
organisme Eukariota yang berarti “ yang paling pertama “. Kingdom Protista adalah kelompok
organisme yang memiliki struktur jaringan yang sebenarnya. Anggota protista ada yang
menyerupai sifat-sifat jamur, hewan maupun tumbuhan.
Peranan protista dalam kehidupan manusia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Banyak
anggota dari kingdom ini bersifat parasit, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lain.
Phytophtora infestans merupakan Protista mirip jamur yang menginfeksi tanaman kentang
sehingga menyebabkan gagal panen dan kelaparan yang hebat di Irlandia pada abad ke-19.
Pada hewan juga kerap menyebabkan masalah bagi manusia. Entamoeba histolytica, Entamoeba
coli, dan Entamoeba gingivalis merupakan organisme penyebab beberapa penyakit sekitar mulut
dan pencernaan. Cholorophyta dan Dinoflagellata mampu menyebabkan kematian ribuan ikanikan didanau atau sungai yang disebut alga bloom dan red tide. Trypanosoma merupakan parasit
pada hewan dan manusia yang menyebabkan penyakit tidur di afrika. Salah satu anggota kingdom
protista yang cukup berbahaya adalah
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Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Walaupun demikian, terdapat banyak manfaat dari
anggota Protista. Manfaat terbesar adalah sebagai penghasil oksigen dan sebagai produsen
terbesar dilaut.

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Interaktif

Model

: Course Review Horay (CRH)

Metode

: Diskusi dan tanya jawab

F. MediaPembelajaran
 Media :
 Worksheet atau lembar kerja (siswa)
 Buku Paket kelas X
 Alat/Bahan :
 Penggaris, spidol, papan tulis

G. Sumber Belajar :


Buku Biologi Kelas X Kemdikbud



Buku lain yang menunjang
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran
NO

KEGIATAN KEGIATAN GURU

KEGIATAN SISWA

ALOKASI
WAKTU

1.

Pendahuluan

1. Guru membuka pelajaran
dengan mengucapkan
salam

Siswa menjawab salam

15 menit

guru

2. Guru meminta siswa
terlebih dahulu untuk
memimpin doa sebelum
memulai pelajaran.

Siswa menunggu berdoa
dengan hening
kemudian siswa berdoa
menurut agama dan
kepercayaan masingmasing.

3. Guru mengabsen dan
menanyakan siapa yang
tidak masuk hari ini?
Siswa menjawab
pertanyaan dari guru

4. Guru mengaitkan
materi/tema/kegiatan
pembelajaran yang akan
dilakukan dengan
pengalaman peserta didik.
Siswa mendengarkan
apa yang dijelaskan
oleh guru

Siswa menjawab
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5. Guru memberikan
apersepsi kepada siswa
dengan memberikan
sebuah pertanyaan “apa
penyebab penyakit malaria
?” Dari pertanyaan itu guru
menyampikan bahwa itulah

pertanyaan guru (guru
berharap siswa
menjawab “penyakit
malaria disebabkan
oleh protozoa”)

tujuan pembelajaran pada
pertemuan tersebut.

6. Memberikan gambaran
tentang manfaat
mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam Siswa memperhatikan
kehidupan sehari-hari.
guru dalam memberikan
gambaran manfaat
mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari.
7. Menyampaikan tujuan
pembelajaran pada
pertemuan yang
berlangsung
Siswa mendengarkan
apa yang disampaikan
oleh guru.

2.

Inti

4. Presentasi kelas (class
presentation)
 Guru menjelaskan

90 menit
 Siswa
mendengarkan apa
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yang guru
sampaikan

materi mengenai ciri-ciri
umum protista

2. Membuat kelompok
belajar (teams)




 Siswa berkumpul
sesuai dengan
kelompok

Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok
Untuk mengetahui
pemahamaan siswa,
guru menyuruh siswa
membuat 9 kotak dan
disetiap kotak diisi
angka-angka sesuai
dengan selera masingmasing.



Guru membaca soal
secara acak sesuai
dengan nomor kotak.



Guru mempersilahkan
masing-masing
kelompok untuk
menjawab pertanyaan.



Guru memberitahu
siswa bahwa kelompok
yang menjawab
pertanyaan dengan
benar diberi tanda ()

 Siswa membuat 9
kotak dan diisi
dengan angka yang
diinginkan sesuai
dengan intruksi
guru.

 Siswa massingmasing kelompok
menulis jawaban di
dalam kotak yang
nomornya
disebutkan guru
dan langsung
didiskusikan.

 Siswa menjawab
pertanyaan guru
sesuai dengan
nomor kotak yang
disebutkan guru.
 Siswa melakukan
intruksi dari guru.
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pada kotaknya dan
kelompok yang jawabannya
salah diberi tanda (X) pada
kotaknya.


3

Penutup

Guru memberitahu
siswa bahwa jika
jawaban benar maka
kelompok tersebut
harus berteriak horay
atau yel-yel lainnya.



Kelompok yang
menajwab
pertanyaan dengan
benar berteriak
horay atau yel-yel
lainnya.

1. Guru memberikan satu 1. Siswa

mengambil I.

menit

lembar kertas yang berisi soal kertas soal dari guru
untuk menguji apakah siswa
sudah paham terhadap materi
yang telah di sampaikan.

2. Siswa
menjawab
soal di kertas soal
3. Siswa

2. Guru memberi tahu siswa
bahwa mengerjakan soal
3. Guru memberi intruksi
mengumpulkan kertas
bahwa waktu sudah habis
jawaban
dan lembar kertas di
kumpul
kepada guru
4. Guru meminta salah satu
4. Siswa
menjawab
siswa untuk menjawab
soal secara lisan
soal tadi sekaligus di
jadikan kesimpulan.
5. Guru memberikan tugas
mandiri untuk membaca
5. Siswa
menjawab
materi mengenai cara
“iya buk”.
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perkembangbiakan
6.

organisme protista .
6. Guru

Siswa

Mengakhiri

dengan mengucapkan lafas

pertemuan

“hamdalah” “hamdallah”

mengucapkan

dan

menjawab salam

dan mengucapkan salam.

J. Penilaian Pembelajaran
a.

Teknik Penilaian (terlampir):
1.

Sikap

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik
terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh
peneliti. Berikut contoh instrumen penilaian sikap
N
o

Aspek Perilaku yang

Jumla h Skor Skor

Dinilai

Nama Siswa
BS

JJ

TJ

DS

Kode

Sikap

Nilai

1

…

75

75

50

75

275

68,75

C

2

…

...

...

...

...

...

...

...

Keterangan :
• BS : Bekerja Sama
• JJ : Jujur
• TJ : Tanggun Jawab
• DS : Disiplin
Catatan :
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Instrumen Penilaian Kognitif
No

Aspek yang Dinilai

100

1

Penguasaan materi

2

Kemampuan menjawab pertanyaan

3

Kemampuan mengolah kata

4

Kemampuan menyelesaikan masalah

75

50

25

Kriteria Penilaian :
Nilai =
=
Keterangan :
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik

Jambi,

September 2020

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

ASMAIDA, S.P

SITI ROHANI, S.Pd.I

MARHAMAH

NIP. 19800920 200604 2 010

NIP.

NIM. TB161049
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Lampiran 4. Soal dan Kunci Jawaban Siklus I dan Siklus II

UJI TES SOAL SIKLUS 1
Nama Validator

: Nining Nuraida, S.Pd.,M.Pd

Hari / Tanggal

:

Materi

: Protista

Kompetensi Dasar

:Mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan
mengaitkan peranannya dalam kehidupan

No

Indikator Soal

3.6.1 Mendeskripsikan
ciri-ciri umum
protista berdasarkan
pengamatan.

Soal

Tingkat
Validitas
kesukaran Ya
Tidak

1. Berikut ini adalah beberapa ciri
makhluk hidup :
1) Prokariotik
2) Eukariotik
3) Uniseluler
4) Multiseluler
5) Memiliki beberapa jaringan
Yang merupakan ciri protista
adalah....

C2

A. 1,3,4
B. 2,3,4
C. 3,4,5
D. 1,2,3,4
E. 1,2,3,4,5

2. Myxomycota merupakan protista
yang menyerupai jamur dan
memiliki sifat seperti Amoeba
karena....
A. Dapat bergerak dengan kaki
semu
B. Dapat bergerak dengan silia
C. Bersifat saprofit
D. Menghasilkan lendir
E. tidak memiliki klorofil
3. Jamur lendir memperoleh makanan

C1

123
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dengan cara....
A. Parasit
B. Saprofit
C. Predator Fagosit
D. Fotoautotrof
E. Kemoautotrof
4. Protozoa memiliki ciri berikut,
kecuali....
A. Bersifat eukariotik
B. Memiliki dinding sel
C. Dapat bergerak
D. Bersifat parasit
E. Heterotrof
5. Mendeskripsikan ciri-ciri umum
protista berdasarkan pengamatan.
(1) Tipe prokariotik
(2) Pada umunya berklorofil
(3) Membuat makanan sendiri
(4) Berifat fagositofit
(5) Memiliki pirenoid yang
berfungsi menyimpan amilum
(6) Habitat ditempat lembab dan
lingkungan berair.
Ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh
protista mirip tumbuhan adalah....
A. 1, 2 dan 4
B. 1,3 dan 6
C. 2,3 dan 5
D. 2,4 dan 6
E. 3,4 dan 5
6. Berikut ini ciri-ciri organisme !
1) Bersel satu atau banyak
2) Inti bersifat eukariotik
3) Tidak berklorofil
4) Memiliki hifa
5) Reproduksi dengan spora
Organisme yang memiliki ciri-ciri
tersebut tergolong....
A. Paku

C3

C2

C2

C3
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B. Jamur
C. Lumut
D. Ganggang
E. Bakteri
7. Ciri-ciri Basidiomycota adalah.....
A. Semua anggotanya bersifat
makroskopis dan saprofit
B. Semua hifanya berinti satu dan
bersifat diploid
C. Hifanyan bercabang-cabang,
tidak bersekat dan bersifat
dikariotik
D. Basidiospora dan kanidiospora
sebagai hasil reproduksi
generatif dan vegetatif
E. Basidium berbentuk papan,
payung, benang seperti kuping
8. Jamur memiliki ciri-ciri antara lain

C2

:
1) Hifa bersekat
2) Ujung-ujung hifa membentuk
kenidium
3) Mengandung inti diploid
4) Reproduksi aseksual dengan
konidiospora
5) Reproduksi seksual dengan
oospora
Ciri-ciri jamur Oomycota adalah....
A. 1 dan 3
B. 1dan 4
C. 2 dan 4
D. 2 dan 5
E. 3 dan 5
9. Seorang siswa mengamati
organisme dibawah mikroskop dan
ditemukan ciri-ciri berbentuk seperti
gelendung, berklorofil, memiliki
flagel. Berdasarkan ciri- ciri tersebut
maka organisme
tersebut termasuk dalam filum....

C2
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A. Flagellata
B. Sarcodia
C. Rhizopoda
D. Rhodophyta
E. Euglenophyta
C4
10. Berikut ini adalah beberapa ciri
makhluk hidup :
1) Prokariot
2) Eukariotik
3) Uniseluler
4) Multiseluler
5) Memiliki beberapa jaringan
Yang merupakan ciri protista
adalah....
A. 1, 3 dan 4
B. 2, 3 dan 4
C2
C. 3, 4 dan 5
D. 1, 2, 3 dan 4
E. 1, 2, 3, 4 dan 5
11. Protozoa memiliki ciri berikut,
kecuali....
A. Bersifat eukariotik
B. Memiliki dinding sel
C. Dapat bergerak
D. Bersifat parasit
E. Heterotrof
12. Berikut ini yang merupakan ciri
kelas Phaeophyta, kecuali....
C2
A. Ganggang pirang
B. Hidup di air tawar
C. Mengandung pigmen
Fikoxantena
D. Dinding selnya mengandung
selulosa dan algin
E. Perkembangbiakan
13. Seorang siswa mengamati
C3
organisme dibawah mikroskop
dan ditemukan ciri-ciri berbentuk
seperti seperti gelendong,
berklorofil, memiliki flagel.
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Berdasarkan ciri-ciri tersebut
maka organisme tersebut
termasuk dalam filum....
A. Flagellata
B. Sarcodia
C. Rhizopoda
D. Rhodophyta
E. Euglenophyta
14. Berikut ini ciri-ciri suatu
organisme :
1) Bersifat eukariotik
2) Bersifat prokariotik
3) Respirasi secara aerobik
4) Dinding sel terbentuk dari
peptidogligan
5) Respirassi secara anaerob
6) Bersifat uniseluler atau
multiseluler
Berdasarkan ciri-ciri diatas, yang
menjadi ciri uatama protista adalah....
A. 2-5-6
B. 1-3-6
C. 2-3-6
D. 1-4-5
E. 2-4-5
15. Protozoa yang bergerak dengan
pseudopodia digolongkan dalam
kelas …
A. Rhizopoda
B. Ciliata
C. Flagellata
D. Mastigophora
E. Sporozoa

C4

C4

C2
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3.6.2 Mengenali protista
berdasarkan ciri-ciri
morfologinya.

16. Sejenis protista memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :
1) Bentuk seperti bola
2) Ditemukan di perairan tawar
dan laut
3) Dapat mensintesis bahan
organik
4) Dapat dimanfaatkan sebagai
suplemen makanan
Protista yang dimaksud adalah....
A. Chlorella
B. Azolla pinnata
C. Anabaena
D. Gloeocapsa
E. Paramecium
17. Pernyataan berikut yang benar
mengenai Paramecium adalah....
A. Ookinet
B. Ookista
C. Sporovit
D. Merozoit
E. Tropozoit
18. Protozoa dibedadakan
berdasarkan ada tidaknya....
A. Habitat
B. Cara hidup
C. Bentuk tubuh
D. Makanan
E. Alat gerak
19. Perhatikan ciri-ciri hewan
protozoa berikut !
1) Tidak mempunyai rangka
2) Mempunyai bulu cambuk
sebaagai alat gerak
3) Hidup soliter atau berkoloni
Hewan protozoa diatas termasuk
kelas....
A. Rhizopoda

C3

C3

C1

C2
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3.6.3 Membedakan
organisme protista
mirip jamur, mirip
tumbuhan, dan
mirip hewan
berdasarkan
pengamatan

B. Sporozoa
C. Ciliata
D. Sarcodina
E. Flagellata
20. Seorang siswa mengamati
organisme pada setetes air dan
ditemukan hewan dengan ciriciri sebagai berikut :
1) Bersel satu
2) Bentuk tubuh dapat berubahubah
3) Bergerak dengan sitoplasma.
Berdasarkan ciri tersebut hewan ini
termasuk kedalam kelas ....
A. Protozoa
B. Rhizopoda
C. Cilliata
D. Flagellata
E. Sporozoa
21. Dibawah ini merupakan ciri-ciri
protista :
1) Tipe prokariotik
2) Pada umunya berklorofil
3) Membuat makanan sendiri
4) Bersifat fagositosit
5) Memiliki pirenoid yang
berfungsi menyimpan amilum
6) Habitat ditempat lembap dan
lingkungan berair
Ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh
protista mirip tumbuhan adalah....
A. 1,2 dan 4
B. 1, 3 dan 6
C. 2, 3 dan 5
D. 2, 4 dan 6
E. 3, 4 dan 5

C2

C2
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22. Berikut ini merupakan filum dari
klasifikasi ganggang kecuali....
A. Chlorophyta
B. Euglenophyta
C. Chrysophyta
D. Mastigophora
E. Pyrophyta

23. Berikut ini merupakan ciri-ciri
Phaeophyta, kecuali....
A. Hidup di air tawar
B. Mengandung pigmen
Fikoxantena
C. Dinding selnya mengandung
selulosa dan algin
D. Dinding selnya mengandung
selulosa dan algin
E. Perkembangbiakan dengan
pergiliran keturunan
24. Seorang siswa mengamati setetes
air kolam. Dalam pengamatannya
ia menemukan Protozoa dengan
ciri-ciri sebagai berikut :
1) Memiliki rambut getar
2) Berbentuk seperti sundal
3) Mampu bergerak
4) Tidak berklorofil
Berdasarkan karakteristik diatas,
protozoa tersebut termasuk
kelompok....
A. Cilliata
B. Rhizopoda
C. Mastigophora
D. Flagellata
E. Sporozoa

C2

C2

C4
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25. Perhatikan ciri-ciri alga berikut
ini !
1) Hampir semuanya hidup dilaut
2) Umumnya uniseluler
3) Reproduksi seksual dengan
penyatuan gamet yang
berbeda jenis
4) Mempunyai klorofil a, dan c,
santofil, karoten serta pigmen
dominannya Eukosantin.
Berdasarkan uraian diatas, yang
merupakan ciri-ciri kelompok alga
adalah.....
A. Phaeophyta
B. Chlorophyta
C. Chrysophyta
D. Cyanophyta
E. Rhodophyta
26. Salah satu ciri bahwa suatu
Protista dianggap menyerupai
tumbuhan adalah …
A. Memiliki dinding sel
B. Memiliki membran sel
C. Tidak memiliki alat gerak
D. Memiliki pigmen klorofil
E. Multiseluer
27. Salah satu ciri ganggang hijau yang
membedakan dengan ganggang
yang lain adalah …
A. mampu berfotosintesis
B. berkembang biak dengan
konjugasi
C. memiliki pigmen dominan
berupa klorofil
D. memiliki pirenoid untuk
menyimpan amilum
E. habitatnya yang kosmopolit

C2

C2
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28. Salah satu ciri bahwa suatu

Protista dianggap menyerupai
tumbuhan adalah …
A. memiliki dinding sel
B. memiliki membran sel
C. tidak memiliki alat gerak
D. memiliki pigmen klorofil
E. Multiseluler
29. Berikut ini yang merupakan
contoh dari jamur lendir ialah …
A. Saprolegnia
B. Arcyria
C. Physarium
D. Bakteriofag
E. Laminaria
30. Berikut ini adalah jenis protista
yang memiliki kemiripan dengan
tumbuhan uniseluler adalah …
A. Fungi
B. Alga
C. Zooplankton
D. Dinoflahellata
E. Fitoplankton

C2

C2

C2
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UJI TES SOAL SIKLUS 2
Nama Validator

: NiningNuraida.,S.Pd,

M.Pd Hari/Tanggal

:

Materi

: Protista

KompetensiDasar

: Mengelompokkan Protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas

dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan
No

Indikator Soal

3.6.4 Menjelaskan dasar
pengelompokkan
organisme Protista
mirip jamur, mirip
tumbuhan, dan mirip
hewan.

Soal

Tingkat
Kesukaran

Valid
Ya Tidak

1.

Ketiga organism tersebut
dikelompokkan kedalam protozoa
karena…
A. Bersifat parasite dengan inti
eukariotik
B. Cara hidup heterotroph sebagai
parasite
C. Bentuk morfologis yang
berbeda-beda
D. Bersel satu memiliki alat gerak
E. Perkembangbiakan secara
seksual dan pembelahan biner
2. Myxomycota, Acrasiomycota,
dan oomycota merupakan filum
dari…
A. Protista miriptumbuhan
B. Protista miripjamur
C. Protista miriphewan
D. Bakteria
E. Monera
3. Perhatikan ciri-ciri berikut !
1) Memiliki flagella
2) Memiliki vakuola kontraktil
3) Stigma yang dapat

C3

C4

C1
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menangkap cahaya
4) Memilikikloroplas Pernyataan di
atas merupakan ciri- ciri dari
Protozoa kelas…
A. Chrysophyta
B. Bacillariophyta
C. Rhodophyta
D. Phaeophyta
E. Euglenaphyta
4. Protista sulit diklasifikasikan
kedalam kelompok hewan,
kelompok jamur, atau
kelompok tumbuhan karena…
A. Keanekaragaman habitat
B. Cara hidup
C. Keanekaragaman dan cara
hidup
D. Daur hidup
E. Ciri morfologi
5. Ceratium merupakan salah satu
jenis Protista, Ceratium ini
dapat menyebabkan gelombang
merah yang mematikan pada
ikan-ikan. Dari pernyataan
tersebut Ceratium termasuk
kedalam filum…
A. Chrysophyta
B. Bacillariophyta
C. Phyrrophyta
D. Phaeophyta
E. Euglenaphyta
6. Perhatikan ciri-ciri berikut !
1) Menggunakan flagel untuk
bergerak dan memangsa
2) Zooflagellata
3) Umumnya uni seluler
4) Umumnya multiseluler
5) Berkoloni
Pernyataan di atas yang merupakan C4
cirri umum dari filum

C2

C4
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zoomastigophora yang tepat
adalah…
A. 1,2,3, dan 4
B. 1,2,3, dan 5
C. 1,2, dan 4
D. 4 dan 5
E. 2 dan 4
7. Roni sedang mengamati
mikroorganisme yang diambil
dari air kotor. Hasil identifikasi
melalui mikroskop diperoleh
gambar yang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :
1) Bersel Satu
2) Bergerak bebas
3) Soliter
4) Membran inti tampak jelas
5) Sitoplasma jernih tanpa
warna
6) Tidak tampak dinding
selulosa
Mikroorganisme yang diamati
termasuk kedalam kelompok…
A. Bakteri
B. Protista mirip hewan
C. Protista mirip jamur
D. Protista mirip tumbuhan
E. Monera
8. Pada saat praktikum, seorang
siswa mengamati spesies air
yang diambil dari dasar kolam.
Dari hasil pengamatan siswa
menyimpulkan bahwa
mikroorganisme yang diamati
berasal dari kelompok Protista
mirip hewan karena…
A. Memiliki alat gerak
B. Berklorofil
C. Prokariotik
D. Multiseluler

C5

C5
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E. Berpigmen

9. Apabila roti dibiarkan terlalu
lama, akan tampak bercakbercak hitam yang menempel
pada roti, bercak hitam tersebut
merupakan jamur…
A. Rhizopus oryzae
B. Aspergillus niger
C. Rhizopus stolonifera
D. Saccharomyces cerevisiae
E. Volvariella volvaceae
10. Berikut adalah gambar
beberapa contoh protista

Dari gambar tersebut protista yang
termasuk kedalam kelompok
Ciliata adalah…
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 2 dan 4
D. 2 dan 5
E. 3 dan 4
11. Alga mempunyai klorofil
sehingga dapat berfotosintesis.
Dalam ekosistem perairan, alga
berperan sebagai…

C3

C4
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3.6.5 Menjelaskan caracara
perkembangbiakan
organisme protista

A. Produsen
B. Saprofit
C. Pengurai
D. Konsumen
E. Dekomposer
12. Lumut kerak merupakan
organisme hasil simbiosis
antara…
A. Ganggang dan lumut daun
B. Lumut dan ganggang
C. Jamur dan lumut
D. Ganggang dan jamur
E. Lumut dan kerak
13. Spirulina adalah alga yang
dapat digunakan sebagai
sumber makanan pada masa
yang akan datang. Alga ini
termasuk kelompok alga…
A. Hijau-biru
B. Hijau
C. Merah
D. Pirang
E. Keemasan
14. Salah satu ciri bahwa suatu
protista dianggap menyerupai
tumbuhan adalah…
A. Memiliki dinding sel
B. Memiliki membran sel
C. Tidak memiliki alat gerak
D. Memiliki pigmen klorofil
E. Multiseluler
15. Singami atau gamet pada daur
reproduksi protista mirip jamur
adalah peleburan dua gamet
yang…
A. Berbeda ukuran, sama
asalnya
B. Berbeda jenisnya, sama
ukuran
C. Sama ukuran, sama jenis

C3

C3

C2

C3

C1
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4.6.2 Memberi contoh
peranan protista bagi
kehidupan

D. Sama jenis, berbeda ukuran
E. Sama ukuran, berbeda jenis
16. Daur hidup protista mirip jamur
yang bergerak amuboid untuk
mengelilingi dan menelan
bahan makanan ditemukan
pada…
A. Fase generatif myxomycota
B. Fase vegetatif myxomycota
C. Fase generatif oomycota
D. Fase vegetatif oomycota
E. Fase generatif
acrasiomycota
17. Berikut yang merupakan cara
perkembangbiakan secara
seksual pada ganggang
adalah…
A. Fragmentasi talus
B. Konjungsasi
C. Anisogami
D. Isogami
E. Oogami
18. Oomycota yang bereproduksi
secara aseksual memiliki zigot
yang disebut…
A. Oogonia
B. Hifa
C. Flagela
D. Zoospora
E. Oospora
19. Perhatikan spesies ganggang di
bawah ini!
1) Chlorella
2) Eucheuma
3) Gelidium
4) Glacilaria
5) Naviculla
6) Spirogyra
Jenis ganggang yang berguna untuk
industri makanan ditunjukkan pada

C2

C2

C2

C4
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nomor…
A. 1,2,5,6
B. 1,2,4,6
C. 1,2,3,4
D. 1,3,4,6
E. 1,5,6,3
20. Spirulina merupakan alga yang
bisa digunakan sebagai sumber
makanan di masa yang akan
datang. Alga tersebut termasuk
alga…
A. Keemasan
B. Hijau-biru
C. Merah
D. Hijau
E. Pirang
21. Contoh protista dan
manfaatnya bagi manusia
adalah…
A. Gelidium dan diatomae
sebagai bahan agar-agar
B. Radiolaria digunakan
sebagai indikator minyak
bumi
C. Euchema dan spirulina
sebagai protein sel tunggal
D. Entomoeba gingivalis
membantu pencernaan
E. Entomoeba coli membantu
pembentukan vitamin K
22. Untuk membuat kecap
diperlukan bantuan
mikroorganisme yang berasal
dari golongan…
A. Deuotromycetes
B. Ascomycetes
C. Basidiomycetes
D. Mycomycetes
E. Phycomycetes
23. Jamur yang digunakan untuk

C2

C2

C3
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4.6.3 Mengidentifikasi
Protista yang
menguntungkan atau
merugikan bagi
kehidupan manusia

membuat tempe adalah…
A. Saccharomyces
B. Rhizopus oryzae
C. Volvariela volvaceae
D. Aspergillus oryzae
E. Aspergillus niger
24. Rhizopoda yang menyebabkan
penyakit disentri adalah…
A. Entamoeba histolytica
B. Balantidium coli
C. Amoeba proteus
D. Paramecium caudatum
E. Trypanosima

C2

C2

25. Berikut adalah jamur yang
dapat dikonsumsi, kecuali…
A. Jamur merang
B. Jamur amanita
C. Jamut kuping
D. Jamur tiram
E. Jamur kancing

C2

26. Contoh Ciliata yang hidup
sebagai parasit adalah…
A. Paramecium
B. Balantidium coli
C. Didinium
D. Stenor
E. Vorticella

C2

27. Seseorang mengalami diare dan
diidentifikasi oleh dokter
bahwa telah terjadi infeksi
terhadap protozoa di dalam
usus halusnya. Protozoa yang
menyebabkan diare tersebut
adalah…
A. Entamoeba histocytica
B. Entamoeba gingivalis
C. Leishma donovani

C1
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D. Euglena viridis
E. Paramecium caudatum
28. Di bawah ini beberapa contoh
yang merupakan spesies
ganggang :
1) Chlorella
2) Eucheuma
3) Gelidium
4) Glacilaria
5) Naviculla
6) Spirogyra
Dari contoh diatas jenis ganggang
yang berguna untuk industri
makanan ditunjukkan pada
nomor…
A. 1,2,5,6
B. 1,2,4,6
C. 1,2,3,4
D. 1,3,4,6
E. 1,5,6,3

C4

29. Asam algiat sebagai bahan
pembuatan es krim, cat,
kosmetik dan tekstil yang telah
diekstrasi dari spesies…
A. Gracillaria dan chondrus
B. Fucus dan gracillaria
C. Laminaria dan fucus
D. Sargasum dan spirogyra
E. Gelidium dan eucheuma

C2

30. Ganggang yang dapat
dimanfaatkan sebagai obat
gondok adalah…
A. Ulva
B. Enteromorpha
C. Laminaria
D. Eucheuma

C2
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E. Gelidium

Jambi, 25 September 2020 Validator
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KUNCI JAWABAN

Lembar Jawaban Soal Siklus I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
A
C
B
C
B
E
E
E
B

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B
B
E
B
A
A
E
E
C
B

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C
D
B
A
A
D
C
B
A
B

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
D
B
D
C
B
A
E
C
B

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

B
A
B
A
B
B
E
C
C
C

Lembar Jawaban Soal Siklus II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
B
E
C
C
B
B
A
C
D

Jambi, 25 September 2020 Validator

Nining Nuraida, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 2101098901
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Lampiran 5. Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II
Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran
Biologi Kelas X SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat Dari Tindakan Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nama Siswa
Adinda Hanifa R
Asriatul Hidayah
Ayunda Hanifa R
Dahroji
Fitriani
Hamid baidowi
Heru Ahmad
Iin Marlina
Jumaiyah
Lutfiana
Mardiana
Miswandi
M. Afif Al Ayyubi
M. Anjumi Zuhri
M. Isnaini
M. Nofal Ardiansyah
Mustafa
Nisaul Ngaliyah
Nur Hayati
Nur Hestina Jamilda
Nur Siah
Rahma Hidayah
Reihan Akbar
Reza Kurniawan
Rona Riansah
Siti Maisarah
Susanti
Wijaya
Yunika Sari
Jumlah
Rata-rata
Presentase Ketuntasan

Siklus
I
80,5
77
77
77
63
73,5
77
66,5
80,5
77
84
80,5
77
77
73,5
77
77
70
80,5
73,5
77
80,5
73,5
77
77
80,5
77
73,5
70
2.205
76
68,9%

KKM
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Keterangan
Tuntas Tidak
Tuntas





























20
9
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a. Mencari Nilai Rata-rata
X=
Keterangan :
X
= Nilai rata-rata
∑X = Jumlah semua nilai siswa
∑N = Jumlah
siswa
X=
= 76
Jadi nilai rata-rata materi Biologi Kingdom Protista pada siklus I adalah 76.
b. Mencari Ketuntasan Belajar Siswa
Ketuntasan siswa =
Ketuntasan Siswa =
= 68,9%

Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran
Biologi Kelas X SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat Dari Tindakan Siklus II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama Siswa
Adinda Hanifa R
Asriatul Hidayah
Ayunda Hanifa R
Dahroji
Fitriani
Hamid baidowi
Heru Ahmad
Iin Marlina
Jumaiyah
Lutfiana
Mardiana
Miswandi
M. Afif Al Ayyubi
M. Anjumi Zuhri
M. Isnaini
M. Nofal Ardiansyah

Siklus II

KKM

80,5
80,5
80,5
77
73,5
77
80,5
70
84
80,5
84
84
77
77
77
80,5

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Keterangan
Tuntas Tidak
Tuntas
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mustafa
Nisaul Ngaliyah
Nur Hayati
Nur Hestina Jamilda
Nur Siah
Rahma Hidayah
Reihan Akbar
Reza Kurniawan
Rona Riansah
Siti Maisarah
Susanti
Wijaya
Yunika Sari
Jumlah
Rata-rata
Presentase Ketuntasan

80,5
73,5
80,5
77
77
84
73,5
77
80,5
80,5
84
77
73,5
2.282
78,7
82,8%

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75













24


5

a. Mencari Nilai Rata-rata
X=
Keterangan :
X
= Nilai rata-rata
∑X = Jumlah semua nilai siswa
∑N = Jumlah siswa

X=
= 78,7
Jadi nilai rata-rata materi Biologi Kingdom Protista pada siklus II adalah 78,7.
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Lampiran 6. Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II
Data Aktivitas Siswa Mata Pelajaran
Biologi Dari Tindakan Siklus I
No
Aspek yang di Amati
Nilai
1
2
3
1 Kesiapan siswa dalam menerima

Pelajaran
2 Memperhatikan pelajaran

Merespon pertanyaan yang diberikan
guru
Keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
pembelajaran
tipe
Course Review Horay



5

Keberanian dan kesiapan siswa dalam
menajwab pertanyaan



6

Kreatifitas siswa dalam menjawab
pertanyaan dengan menggabungkan
pengetahuan
lama
dengan
pengetahuan baru

7

Tidak terpengaruh dengan lingkungan

8
9

Tidak mengerjakan pekerjaan lain
Membuat intisari dari seluruh
pembahasan
Membaca intisari yang telah dibuat

3
4

10

Jumlah Nilai
Presentase Aktivitas
Kategori

4









24
60%
Baik

Hasil data aktivitas siswa dari tabel diatas diperoleh dengan
NA

x 100%
Keterangan :
NA = Nilai aktivitas yang dicari
JS = Jumlah skor yang diperoleh

SM = Skor maksimum
100 = Bagian tetap
NA =
= 75%
Kategori = Sangat Baik

menggunakan rumus
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Data Aktivitas Siswa Mata Pelajaran
Biologi Kelas X SMAN 14 Tanjung
Jabung Barat Dari Tindakan Siklus II
No

Aspek yang di Amati

Nilai
1

1
2
3
4

5

Kesiapan siswa dalam menerima
pelajaran
Memperhatikan pelajaran




Tidak
terpengaruh
dengan
lingkungan
Tidak mengerjakan pekerjaan
lain
Membuat intisari dari seluruh
pembahasan
Membaca intisari yang telah
dibuat
Jumlah Nilai
30
Presentase Aktivitas
Kategori

NA



7

10

4



Merespon pertanyaan yang
diberikan guru
Keaktifan
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran
pembelajaran tipe Course
Review Horay
Keberanian dan kesiapan siswa
dalam menajwab pertanyaan
Kreatifitas
siswa
dalam
menjawab pertanyaan dengan
menggabungkan
pengetahuan
lama dengan pengetahuan baru

9

3



6

8

2






75%
Sangat Baik

x 100%
Keterangan :
NA = Nilai aktivitas yang dicari
JS = Jumlah skor yang diperoleh

SM = Skor maksimum
100 = Bagian tetap
NA =
= 75%
Kategori = Sangat Baik

148

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

Lampiran 7. Hasil Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II
Data Aktivitas Guru/peneliti Mata Pelajaran
Biologi Di Kelas X SMAN 14 Tanjung Jabung
Barat
Dari Tindakan Siklus I
No
Aspek yang di Amati
Nilai
1
2
3

1 Memberikan apersepsi terkait
materi yang akan diberikan
2
3



konsep



dalam



Menjelaskan
dengan
pembelajaraan

5

Guru membagi siswa
kelompok-kelompok

6

Guru membagi materi untuk
dibaca dan dibuat ringkasan

7

Guru dan siswa bertukar peran,
yang semula sebagai pembicara
menjadi pendengar
Guru membuat kesimpulan materi
pembekajaran
Jumlah Nilai
Presentase Aktivitas
Kategori

8



Merumuskan tujuan dan target
pembelajaran yang ingin dicapai
Mengelola kelas dengan kondisi
yang ingin dicapai

4

4




23
72%
Baik

Hasil data aktivitas Guru/peneliti dari tabel diatas diperoleh dengan menggunakan rumus :
Jumlah aktivitas yang dilakukan
Aktivitas guru =
x 100%
Jumlah seluruh aktivitas
Hasil observasi aktivitas guru diberikan nilai sebagai berikut :
1 = Kuang baik
2 = Cukup baik
3 = baik
4 = Baik sekali
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Aktivitas guru =
= 71,8%
= 72%
Kategori = Baik

Data Aktivitas Guru/peneliti Mata Pelajaran
Biologi Di Kelas X SMAN 14 Tanjung Jabung
Barat
Dari Tindakan Siklus
II
No
Aspek yang di Amati
Nilai
1
2
3

1 Memberikan apersepsi terkait
materi yang akan diberikan
2
3



Merumuskan tujuan dan target
pembelajaran yang ingin dicapai
Mengelola kelas dengan kondisi
yang ingin dicapai



konsep



dalam



6

Guru membagi materi untuk
dibaca dan dibuat ringkasan



7

Guru dan siswa bertukar peran,
yang semula sebagai pembicara
menjadi pendengar
Guru membuat kesimpulan materi
pembekajaran
Jumlah Nilai
Presentase Aktivitas
Kategori



4

Menjelaskan
dengan
pembelajaraan

5

Guru membagi siswa
kelompok-kelompok

8

4


26
81,2%
Sangat Baik

Hasil data aktivitas Guru/peneliti dari tabel diatas diperoleh dengan menggunakan rumus :
Jumlah aktivitas yang dilakukan
Aktivitas guru =
x 100%
Jumlah seluruh aktivitas

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

151

Hasil observasi aktivitas guru diberikan nilai sebagai berikut :
1 = Kuang baik
2

= Cukup baik

3

= baik

4

= Baik sekali

Aktivitas guru =
= 71,8%
= 72%
Kategori = Sangat Bai
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Lampiran 8. Dokumentasi
Siklus I pertemuan I
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Siklus I Pertemuan 2
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Siklus II Pertemuan 1
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Siklus II pertemuan 2
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Lampiran 9. Surat Izin Riset

157

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

Lampiran 10. Surat Perintah Mengadakan Riset
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Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian
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