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MOTTO 
 

 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia akan 

mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa  
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. 

( Q.S Al-Baqarah : 286 ) 
 

Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi 
sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, mungkin 

suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang paling engkau cintai. 
( H.R Bukhari Muslim ) 

 
Ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada kemenangan 

Bersama kesusahan ada jalan keluar dan bersama 
Kesulitan ada kemudahan 

( H.R Tarmidzi ) 
 

Yakinlah pada diri sendiri jangan terpengaruh oleh orang lain 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan hasil 
belajar biolgi pokok bahasan sistem peredaran darah dengan model pembelajaran 
tipe Think-Pair-Share pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 
Tahun Ajaran 2007/2008. Penelitian ini dilaksanakan dengan pembelajaran dan 
diakhiri dengan posttes pada setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pada siklus I ( ranah kognitif = 6,575 
atau meningkat sebesar 1,15 dari nilai awal; ranah afektif = 23,075 (termasuk 
kategori kurang berminat)). Rata-rata hasil belajar pada siklus II (ranah kognitif = 
7,475 atau meningkat sebesar 0,9 dari siklus I; ranah afektif = 33,35 (termasuk 
kategori cukup berminat) atau meningkat sebesar 10,275 dari siklus I)). Rata-rata 
hasil belajar pada siklus III (ranah kognitif pada siklus III = 8,925 atau meningkat 
sebesar 1,45 dari siklus II; ranah afektif = 40,525 (termasuk kategori berminat) 
atau meningkat sebesar 7,175 dari siklus II). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran tipe TPS (Think-Pair-Share) meningkatkan 
hasil belajar biologi pada pokok bahasan sistem peredaran darah siswa kelas VIII 
C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2007/2008.  
Kata kunci  : hasil belajar, pembelajaran tipe TPS (Think-Pair-share) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar 

dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan 

datang (Umar Tirtarahardja dan Lasula, 2000). Dalam hal ini pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan 

manusia. Bangsa yang maju selalu diawali dengan kesuksesan pendidikan, 

sebab lembaga pendidikan sebagai tempat mencetak sumber daya manusia 

berkualitas dan menjadi motor kemajuan dan kemakmuran bangsa.   

  Dalam dunia pendidikan peranan guru sangat penting karena mereka 

adalah ujung tombak program pendidikan dan salah satu faktor yang 

menentukan berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran dalam dunia pendidikan 

adalah guru. Oleh karena itu masalah kualitas guru selalu memperoleh 

perhatian dalam pembicaraan yang menyangkut kualitas pendidikan.  

  Untuk dapat memperoleh hasil pembelajaran yang optimal dibutuhkan 

adanya usaha peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan 

dapat dilihat salah satunya dari proses pembelajaran yang berlangsung pada 

sekolah tersebut, baik metode maupun pendekatan yang digunakan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta Tahun Ajaran 2007/2008 ditemukan beberapa kelemahan yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dan juga respon siswa terhadap pelajaran 



 

 

biologi kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kelemahan-

kelemahan yaitu siswa cenderung ramai pada saat pembelajaran berlangsung 

sehingga konsentrasi siswa tidak terfokus, siswa banyak melamun bahkan 

mengantuk, siswa kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan materi               

(metode ceramah), tidak ada siswa yang mau bertanya, tidak mampu 

menjawab dengan sempurna pertanyaan dari guru, siswa yang aktif akan 

semakin aktif begitu sebaliknya siswa yang pasif akan semakin pasif. 

Kelemahan-kelemahan diatas merupakan masalah dan perlu adanya strategi 

pembelajaran dikelas agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan.    

  Agar peserta didik belajar secara aktif dan memperoleh hasil prestasi 

yang maksimal, guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna, sedemikian 

rupa, sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. 

Motivasi yang seperti ini akan dapat tercipta kalau guru dapat meyakinkan 

peserta didik akan kegunaan materi pelajaran bagi kehidupan nyata sang 

peserta didik. Demikian juga, guru harus dapat menciptakan situasi sehingga 

materi pelajaran selalu tampak menarik, tidak membosankan. Guru harus 

punya sensitifitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan 

pembelajaran sudah membosankan siswa. Jika hal ini terjadi, guru harus 

segera mencari model pembelajaran baru yang lebih tepat guna (Mulyasa, 

2002). 

  Salah satu model pembelajaran sebagai alternatif utama adalah model 

cooperative learning (model pembelajaran gotong royong). Model ini didasari 

oleh falsafah homo homini socius, yang menekankan manusia adalah makhluk 



 

 

sosial. Ini mengandung arti, kerjasama merupakan kebutuhan sangat penting 

model pembelajaran cooperative learning merupakan model pembelajaran 

yang tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Unsur dasarnya 

yang membedakan dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Saling ketergantungan positif mengandung makna keberhasilan suatu karya 

bergantung pada usaha setiap anggota. Ini mengakibatkan siswa merasa 

bertanggung jawab (Ine Hermiati, 2005).  

  Model pembelajaran cooperative learning (MPCL) beranjak dari dasar 

pemikiran “getting better together” yang menekankan pada pemberian 

kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif kepada siswa 

untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta 

ketrampilan di masyarakat. Melalui MPCL, siswa bukan hanya belajar dan 

menerima apa yang disajikan oleh guru dalam proses belajar mengajar, 

melainkan bisa juga belajar dari siswa lainnya yang sekaligus mempunyai 

kesempatan untuk membelajarkan siswa yang lain (Arief Achmad, 2005).  

  Dalam proses belajar biologi tidak harus belajar dari guru kepada 

siswa, siswa juga bisa saling mengajar dengan sesama siswa yang lainnya. 

Strategi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa dalam tugas-

tugas yang terstruktur diisebut sebagai sistem ”pembelajaran gotong royong” 

atau cooperative learning, pola sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator. 

Guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus mampu memilih 

metode pembelajaran yang relevan guna meningkatkan mutu pendidikan. 



 

 

  Metode mengajar dikatakan relevan jika mampu mengantarkan siswa 

mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran. Adapun tujuan 

pembelajaran adalah supaya siswa dapat berpikir dan bertindak secara 

berdiskusi dan kreatif, maka dari itu siswa harus diberi kesempatan untuk 

mencoba kemampuannya dalam berbagai kegiatan. Dalam pembelajaran 

biologi, suatu metode biologi tertentu belum tentu cocok untuk setiap pokok 

bahasan yang diajarkan. Pemilihan metode mengajar perlu memperhatikan 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi cocok atau tidaknya suatu metode 

yang digunakan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran dan penguasan konsep, agar hasil belajar memuaskan 

diperlukan suatu model pembelajaran biologi yang mampu mengaktifkan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif.  

  Pembelajaran kooperatif, terdiri dari berbagai macam tipe, salah 

satunya adalah tipe Think – Pair – Share. Siswa memikirkan jawaban dalam 

beberapa saat, kemudian mereka berbagi jawaban dengan pasangannya atau 

anggota timnya (Nurhadi, 2004).  

  Dalam pembelajaran biologi melalui model pembelajaran tipe Think-

Pair-Share diharapkan siswa aktif sebab jika siswa aktif maka dapat berakibat 

ingatan siswa mengenai apa yang dipelajarinya akan lebih lama.  

  Pokok bahasan peredaran darah merupakan pokok bahasan kelas 2 

siswa SMP. Materi peredaran darah di SMP meliputi sistem peredaran darah 

dan bagian-bagian darah. Dalam pokok bahasan tersebut siswa diharapkan 



 

 

mampu mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan serta mampu mendeskripsikan bagian-bagian 

darah. Pada saat siswa diajarkan pokok bahasan peredaran darah, masih 

terdapat banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

peredaran darah tersebut sehingga siswa masih banyak melakukan kesalahan 

dalam memahami dan mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. 

Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

pokok bahasan sistem peredaran darah yaitu model pembela jaran tipe Think-

Pair-Share sehingga mampu mengaktifkan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

  Metode Think-Pair-Share merupakan jenis metode pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur 

yang dimaksudkan sebagai alternatif pengganti terhadap sruktur kelas 

tradisional. Stuktur ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam 

kelompok kecil (2-6 anggota) dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif 

daripada penghargaan individual. Think-Pair-Share memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk 

berfikir, menjawab dan membantu satu sama lain. 

  Model pembelajaran Think – Pair – Share sebagai struktur kegiatan 

pembelajaran cooperative learning. Teknik ini memberi siswa kesempatan 

untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain 

dari teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal 



 

 

yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk 

seluruh kelas (Anita lie, 2005). 

  Model pembelajaran tipe Think – Pair – Share terdapat langkah-

langkah yaitu berpikir, berpasangan dan berbagi. Melalui model pembelajaran 

tipe Think – pair – share ini, diharapkan siswa dapat lebih konsentrasi dalam 

belajar karena proses belajar melalui beberapa tahap kejenuhan siswa. 

Tentunya bimbingan guru dalam melakukan tahap demi tahap akan menambah 

motivasi siswa dalam belajar. Selain itu strategi Think – Pair – Share dapat 

mengatasi kelemahan-kelemahan siswa dalam proses belajar mengajar.  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Biologi Pokok 

Bahasan Sistem Peredaran Darah Dengan Model Pembelajaran Tipe Think – 

Pair – Share pada Siswa Kelas VIII C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

Tahun Ajaran 2007/2008”. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana peningkatan hasil belajar biologi pada pokok bahasan sistem 

peredaran darah dengan model pembelajaran tipe Think – Pair – Share pada 

siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 

2007/2008? 

 

 



 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang dibahas dan 

kesalahpahaman maksud serta demi keefektifan penelitian ini, maka masalah 

yang dikaji dalam penelitian adalah   

1. Subyek penelitian  

 Subyek dalam penelitian ini adalah hasil belajar biologi dengan model 

pembelajaran tipe Think – Pair – Share.  

2. Obyek penelitian  

 Siswa kelas VIII C semester I SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 

Ajaran 2007/2008. 

3. Pokok Bahasan 

Sistem Peredaran Darah 

4. Parameter yang digunakan adalah hasil belajar, yaitu hasil akhir dari  

proses belajar mengajar dapat ditunjukkan dengan dua bentuk aspek yaiti 

kognitif dan afektif.  

  

D. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengkaji peningkatan hasil belajar biologi pada pokok bahasan sistem 

peredaran darah dengan model pembelajaran tipe Think – Pair – Share pada 

siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2007/2008. 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat 

memberikan beberapa manfaat, yaitu :  

1. Menambah wawasan dan pemahaman tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe Think – Pair – Share. 

2. Memberikan pengetahuan bagi guru biologi mengenai model pembelajaran 

kooperatif yang menarik untuk meningkatkan hasil belajar biologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran  

  Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar (Dimyati dan Mudjiono, 1996:297).  

  Menurut Hamalik (1995),  pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari siswa, 

guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi  

buku-buku, papan tulis dan kapuk, fotografi, slide dan film, audio dan video 

tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio 

visual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian 

informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.  

 Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut 

keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik 

sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Dalam hal ini, guru harus 

dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika peserta 

didik belum dapat membentuk kompetisi dasar, apakah kegiatan pembelajaran 

dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu 

(Mulyasa, 2005).  



 

 

 Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran tersebut merupakan proses komunikasi dua arah, 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid (Sagala, 2003). 

  

B. Pembelajaran Kooperatif   

  Menurut Anita Lie (2005), sistem pengajaran cooperative learning 

bisa didefinisikan sebagai sistem kerja/belajar kelompok yang terstruktur. 

Yang termasuk di dalam struktur ini  adalah lima unsur pokok (Johnson dan 

Johnson, 1993), yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama dan proses kelompok. 

Model pembelajaran cooperative learning tidak sama dengan sekadar belajar 

dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran cooperative learning 

yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Pelaksanaan prosedur model cooperative learning dengan benar akan 

memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif.  

  Pendekatan ini dikembangkan oleh Spencer Kagen, pendekatan ini 

memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur yang dikembangkan oleh Kagen 

ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil dan 

lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual 

(Suwarya, 2007).  



 

 

  Menurut Etin Solihatin (2007), pada dasarnya Cooperatif Learning 

mengandung pengertian sebagai sua tu sikap atau perilaku bersama dalam 

bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang 

teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana 

keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota 

kelompok itu sendiri. Cooperatif Learning juga dapat diartikan sebagai suatu 

struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan diantara sesama anggota. 

  Tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim Muslimin 

(2000) dalam Anwar (2007) yaitu  

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran.  

2. Menyampaikan informasi.  

3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.  

4. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok.  

5. Evaluasi atau memberikan umpan balik.  

6.  Memberikan penghargaan. 

  Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Dimana pembelajaran kooperatif tersebut memiliki elemen-elemen 

yaitu 1) saling ketergantungan positif, 2) interaksi tatap muka, 3) akuntabilitas 

individual, dan 4) keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau 

ketrampilan sosial yang secara sengaja diajarkan (Nurhadi, 2004).   



 

 

  Menurut Silberman (2000), mendeskripsikan pembelajaran kooperatif 

merupakan kebutuhan manusia yang mendasar untuk merespon yang lain 

dalam mencapai suatu tujuan suatu reciprocity yang merupakan sumber 

motivasi yang setiap pengajar dapat menjalankan stimulasi untuk belajar.  

 

C.  Pembelajaran Kolaboratif 

Anonim (2007), menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif adalah 

berasaskan kooperatif. Untuk mewujudkan kolaboratif, cara yang mudah 

adalah dengan menjalankan pembelajaran kooperatif dimana guru dapat 

mengawal lebih banyak dalam kelas. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri 

dengan cara bekerja sama, saling bergantung antara satu sama lain untuk 

memperoleh ilmu, mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar 

kolaboratif.  

Persamaan antara pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif:  

1. Kedua strategi ini merupakan pembelajaran aktif 

2. Kedua strategi ini guru berperan sebagai fasilitator 

3. Kedua strategi ini pembelajaran dialami oleh guru dan murid  

4. Kedua strategi ini menghendaki pelajar menyampaikan ide dalam  

    kumpulan kecil. 

Perbedaan antara pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif: 

Dalam pembelajaran kooperatif: 

1. Guru memantau, mendengar dan mencampur tangan kegiatan. 

2. Pelajar menilai prestasi individu dan kelompok dengan dibimbing oleh  

    guru. 



 

 

Dalam pembelajaran kolaboratif: 

            1. Guru cuma membimbing pelajar kearah penyelesaian. 

            2. Pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh  

                guru. 

Menurut Johnson & Johnson dalam Encik (2007), menyatakan bahwa 

kolaboratif berlaku di dalam kumpulan yang besar maupun kumpulan yang 

terdiri dari  empat atau lima orang pelajar. Pembelajaran kooperatif pula 

menunjukkan kepada satu kelompok kecil pelajar yang bekerja dan memahami 

secara bersama. Jadi pembelajaran kooperatif adalah satu bentuk kolaboratif, 

yaitu kelompok besar belajar bersama-sama.  

 

D. Model Pembelajaran Tipe Think – Pair – Share  

  Menurut Anita Lie (2005), Teknik belajar mengajar Berpikir – 

Berpasangan – Berempat dikembangkan oleh Frank Lyman (Think – Pair – 

Share) dan Spencer Kagan (Think – Pair – Square) sebagai struktur kegiatan 

pembelajaran cooperative learning. Teknik ini memberi siswa kesempatan 

untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Keunggulan lain 

dari teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal 

yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk 

seluruh kelas, Teknik Berpikir – Berpasangan – Berempat ini memberi 

kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali 

dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Teknik ini bisa 



 

 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik. 

  Dalam pembelajaran biologi melalui model pembelajaran tipe Think-

Pair-Share diharapkan siswa aktif maka dapat berakibat ingatan siswa 

mengenai apa yang dipelajarinya akan lebih lama. Pada pokok bahasan 

Peredaran Darah yang materinya meliputi sistem peredaran darah dan bagian-

bagian darah seseorang digunakan model pembelajaran tipe Think-Pair-Share. 

Model pembelajaran tipe Think-Pair-Share merupakan model pembelajaran 

yang tepat digunakan untuk pokok bahasan Peredaran Darah dimana setelah 

pembelajaran menggunakan tipe Think-Pair-Share diharapkan siswa mampu 

mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya 

dengan kesehatan serta mampu mendeskripsikan bagian-bagian darah. 

  Franky Lyman dalam buku Nurhadi (2004), mengemukakan bahwa 

metode Think – Pair – Share mampu mengubah asumsi bahwa metode diskusi 

perlu diselenggarakan dalam setting kelompok kelas secara keseluruhan. 

Metode Think – Pair – Share memberi waktu kepada para siswa untuk 

berpikir dan merespons serta saling membantu lain. Menurut Lyman terdapat 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Langkah 1 – Berpikir (Thinking) :  Guru mengajukan pertanyaan atau isu 

yang berkaitan dengan pelajaran dan siswa diberi waktu satu menit untuk 

berpikir sendiri mengenai jawaban atau isu tersebut.  

2. Langkah 2 – Berpasangan (Pairing) : Selanjutnya guru meminta siswa 

untuk berpasangan dan mendiskusikan yang telah dipikirkan. Interaksi 



 

 

selama periode ini dapat menghasilkan jawaban ide bersama jika isu 

khusus telah diidentifikasi.  

3. Langkah 3 – Berbagi (Sharing) :  Pada langkah akhir ini  guru meminta 

pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau bekerja sama dengan kelas 

secara keseluruhan mengenai yang telah mereka bicarakan. Langkah ini 

akan efektif jika guru berkeliling kelas dari pasangan yang satu ke 

pasangan yang lain, sehingga seperempat atau separo dari pasangan-

pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk melapor. 

 

E. Penelitian Tindakan Kelas  

  Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu tindakan yang dilakukan 

dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang 

sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan 

(Rochiati, 2006).  

  Suhardjono (2006), menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas ialah 

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan untuk memperbaiki mutu 

praktek perkembangan di kelas. Penelitian tindakan kelas berfokus pada kelas 

atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. 

  Menurut Shumsky dalam Suwarsih (2007), PTK memiliki kelebihan 

berikut ; 1) tumbuhnya rasa memiliki melalui kerja sama dalam PTK, 2) 

tumbuhnya kreatifitas dan pemikiran kritis melalui interaksi terbuka yang 

bersifat reflektif/evaluatif dalam PTK, 3) dalam kerja sama ada saling 



 

 

merangsang untuk berubah, 4) meningkatnya kesepakatan lewat kerja sama 

demokratis dan dialogis dalam PTK. 

  Suharsimi Arikunto (2006), mengemukakan bahwa penelitian tindakan 

kelas atau Classroom Action Research (CAR) adalah kegiatan penelitian yang 

dilakukan di kelas. 

  Anonim (2007), Penelitian Tindakan Kelas memiliki sejumlah 

karakteristik sebagai berikut :  

1. Bersifat siklis, artinya PTK terlihat siklis-siklis (perencanaan, pemberian 

tindakan, pengamatan dan refleksi), sebagai prosedur baku penelitian. 

2. Bersifat longitudinal, artinya PTK harus berlangsung dalam jangka waktu 

tertentu (misalnya 2-3 bulan) secara kontinyu untuk memperoleh data yang 

diperlukan . 

3. Bersifat kolaboratif dan kooperatif, artinya dalam melaksanakan PTK 

selalu terjadi kerja sama atau kerja bersama antara peneliti (guru) dan 

pihak lain demi keabsahan dan tercapainya tujuan penelitian. 

  Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dimulai dari siklus pertama 

yang terdiri dari empat kegiatan. Apabila sudah diketahui letak keberhasilan 

dan hambatan dari tindakan yang dilaksanakan dari siklus pertama tersebut 

guru dapat menentukan rancangan  untuk siklus kedua. Kegiatan pada siklus 

kedua dapat berupa kegiatan yang sama dengan kegiatan sebelumnya apabila 

ditujukan untuk mengulangi kesuksesan atau untuk meyakinkan hasil. Akan 

tetapi, umumnya kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua mempunyai 

berbagai tambahan perbaikan dari tindakan terdahulu yang tentu saja 



 

 

ditunjukkan untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang yang 

ditemukan dalam siklus pertama. Jika sudah selesai dengan siklus  kedua dan 

guru belum merasa puas dapat dilakukan dengan siklus ketiga yang cara dan 

tahapannya sama dengan siklus sebelumnya. Tidak ada ketentuan tentang 

beberapa kali siklus yang harus dilakukan. Banyak siklus tergantung dari 

kepuasan peneliti sendiri, namun ada saran sebaiknya tidak kurang dari dua 

siklus. 

 

F. Hasil Belajar  

  Menurut Suharsimi Arikunto (2001), hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar ini 

merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui sejauh 

mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah dapat dimengerti 

siswa. Untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 

dilakukan usaha untuk menilai hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat kemajuan peserta didik dalam penguasaan materi yang telah dipelajari 

dan ditetapkan.  

  Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris (Nana Sudjana, 1990).  

  Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yaitu faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 



 

 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang dikemukakan 

oleh Clark bahwa hasil belajar siswa disekolah 70 % dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan (Nana Sudjana, 

2000).   

  Menurut Bloom dalam Nana Sudjana (2000) ada tiga ranah (domain) 

hasil belajar, yaitu 1) Ranah afektif, yaitu merupakan aspek yang berkaitan 

dengan perasaan emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap 

suatu objek, 2) Ranah psikomotorik, yaitu merupakan aspek yang berkaitan 

dengan kemampuan melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, 

kemampuan yang berkaitan dengan gerak fisik, 3) Ranah kognitif, yaitu 

merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, kemampuan 

memperoleh pengetahuan, kemampuan yang berkaitan dengan perolehan 

pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konsep kualitas, penentuan dan 

penalaran. 

 

G.  Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bersifat sadar, bersifat 

sistematik dan terarah pada terjadinya proses belajar. Siswa merupakan subjek 

belajar  didalam proses belajar mengajar. Belajar merupakan interaksi antara 

siswa dengan subjek didik dengan guru sebagai pengajar, keberhasilan proses 

belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan bela jar mengajar adalah penggunaan strategi 



 

 

pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share merupakan salah satu srategi yang dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran biologi karena dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan siswa. Semakin banyak interaksi yang terjalin oleh siswa dalam 

berfikir dan menjawab berarti tingkat pengetahuan siswa juga lebih tinggi, 

sehingga jika siswa dapat berinteraksi, berfikir dan menjawab dengan baik 

diharapkan hasil belajar yang dicapai akan lebih meningkat. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dalam bagan sebagai              

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Siswa kelas 
VIII C SMP 

Muh 7 
Surakarta 

Tahun Ajaran 
2007/2008 

Model 
Pembelajaran 
Tipe Think-
Pair-Share 

Hasil 
Belajar 

- Kognitif 
- Afektif 

Penyebab masalah :  
1. Ramai pada saat 

pembelajaran. 
2. Siswa tidak bisa menjawab 

pertanyaan dengan 
sempurna.  

3. Siswa yang menjawab 
hanya siswa tertentu saja.  

4. Siswa yang aktif semakin 
aktif dan siswa pasif 
semakin pasif. 

5. Siswa kurang berani 
mengemukakan pendapat 
atau jawaban maupun 
mengajukan pertanyaan 



 

 

H. Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban atas masalah yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah 

dikemukakan di atas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah “Ada peningkatan hasil belajar siswa biologi menggunakan model 

pembelajaran Tipe Think – Pair – Share pada siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun ajaran 2007/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan waktu penelitian  

1. Tempat penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 

2. Waktu penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2007. 

 

B. Variabel penelitian  

a. Variabel bebas (independent)  

 Variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think – 

Pair – Share.  

b. Variabel terikat (dependent)  

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar biologi pada 

pokok bahasan sistem peredaran darah kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. 
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Tabel 1.1 Langkah- langkah penggunaan pembelajaran kooperatif model 

TPS (Think-Pair-Share) 

waktu Kegiatan 
(1) (2) 

 
5 
 
 

10 
 
 
5 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

10 
 
5 
 

15 
 
5 
 
 

15 
 

 
15 
 
 

10 
 

10 
 
5 
 

15 
 
5 

PERTEMUAN I 
Membuka pertemuan dengan salam dan dilanjutkan dengan 
menyampaikan tujuan dan motivasi belajar. 
 
Menjelaskan tentang pengertian sistem peredaran darah dan bagian-
bagian darah kemudian memberikan pertanyaan. 
 
Setiap siswa memikirkan jawaban masing-masing mengenai pertanyaan 
yang diberikan. 
 
Siswa satu berpasangan dengan siswa lain untuk berdiskusi menjawab 
pertanyaan yang diberikan.  
 
Siswa perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari 
kelompoknya. 
 
Klarifikasi hasil diskusi oleh guru 
 
Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
 
Posttes  
 
Memberikan tugas dilanjutkan menutup pertemuan dengan salam. 

 
PERTEMUAN II 
Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan dengan motivasi belajar 
dan mengulang kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan I. 
 
Mengkaji referensi tentang alat peredaran darah dalam sistem peredaran 
darah yang telah ditugaskan pada siswa dan memberikan pertanyaan. 
 
Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 
 
Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 
 
Klarifikasi hasil diskusi kelas. 
 
Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
 
Posttest 

Sambungan 
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10 
 
5 
 

15 
 
5 
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Memberikan tugas dilanjutkan menutup pertemuan dengan salam. 
 
PERTEMUAN III 
Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan dengan motivasi belajar 
dan mengulang kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan II. 
 
Mengkaji referensi tentang sistem peredaran getah bening yang telah 
ditugaskan pada siswa dan memberikan pertanyaan.  
 
Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 
 
Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 
 
Klarifikasi hasil diskusi kelas. 
 
Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
 
Posttest 
 
Menutup pertemuan dengan salam 

    

      C. Prosedur penelitian    

  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas sehingga penelitian 

ini melakukan kerjasama dengan guru bidang studi biologi yang selalu 

berupaya untuk memperoleh hasil yang optimal melalui cara dan prosedur 

paling efektif, sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang 

dengan revisi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan pemahaman 

siswa terhadap mata pelajaran biologi. Peneliti selalu bekerja sama dengan 

guru bidang studi biologi, mulai dari 1) dialog awal, 2) perencanaan 

tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) pemantauan (observasi),                        

5) perenungan (refleksi) pada setiap tindakan yang dilakukan, 6) evaluasi.  

  Penelitian ini mengacu pada model penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk 

Tabel 1.1 Sambungan  



 

 

penelitian yang bersifat reflektif dengan alasan melakukan tindakan 

tertentu agar dapat meningkatkan kualitas proses belajar di kelas.  

  Mengacu pada teori tentang penelitian tindakan kelas, maka rancangan 

penelitian disusun menggunakan prosedur sebagai berikut :  

1. Dialog awal 

  Dialog awal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akar 

permasalahan yang terdiri pada saat pembelajaran berlangsung yang 

meliputi hasil belajar siswa dalam mengajukan pertanyaan secara lisan 

di dalam kelas dan nilai rata-rata ulangan harian kelas.  

      2.    Perencanaan  

a. Mengumpulkan informasi tentang hal yang berkaitan dengan hasil 

belajar siswa yang bermanfaat bagi pembelajaran pada penelitian 

dengan kesepakatan guru bidang studi biologi dan peneliti, proses 

pembelajaran akan dilaksanakan dengan teknik Think – Pair – 

Share.  

b. Membuat kesepakatan bersama guru biologi untuk menetapkan 

materi yang diajarkan.  

c. Merancang program pembelajaran, yang meliputi rencana 

pembelajaran dan soal ulangan.  

d. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, peneliti dan guru berlatih 

bersama untuk menyamakan persepsi dalam proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan.  

3. Tindakan  

  Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti melaksanakan model  

pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-Share dalam usaha ke arah 



 

 

perbaikan. Suatu perencanaan bersifat fleksibel dan siap dilakukan 

perubahan sesuai apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan di lapangan. 

Pada tahap ini dalam melaksanakan pembelajaran dikelas lebih mengarah 

pada substansi yang menjadi permasalahan pokok untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share. 

  Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti berperan sebagai berikut : a. 

Memberi apersepsi awal; b. Peneliti memberikan sedikit penjelasan materi 

yang diajarkan c. Siswa berpikir sendiri-sendiri mengenai soal yang 

diajukan peneliti; d. Membagi siswa berpasang-pasangan, sehingga siswa 

satu berpasangan dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan jawaban 

mereka; e. Diskusi kelas untuk membahas jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan, setiap kelompok mendapat kesempatan untuk menyampaikan 

jawaban hasil diskusi didepan kelas; f. Penegasan dan penambahan 

jawaban hasil diskusi oleh peneliti; g. Peneliti bersama siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran, pada setiap akhir tindakan 

dilaksanakan tes untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai siswa.   

  Dalam tahap ini peneliti menjelaskan pembelajaran sesuai rencana 

yang dituangkan dalam rencana pembelajaran, namun tindakan yang 

dilakukan tidak mutlak dikendalikan oleh rencana.  

4. Observasi  

  Tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan saat pelaksanaan. 

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. 

  Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal yang diperlukan dan terjadi selama tindakan berlangsung. 



 

 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi 

atau penilaian yang telah tersusun, termasuk juga pengamatan secara 

cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu serta 

dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang 

dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif (hasil tes, kuis, presentasi, nilai 

tugas dan lain- lain) atau data yang menggambarkan keaktifan siswa, mutu 

diskusi yang dilakukan dan lain- lain. Berdasarkan data yang terkumpul 

tersebut kemudian dilakukan analisis dan refleksi terhadap tindakan yang 

telah dilakukan.  

5. Refleksi  

  Data yang diperoleh hasil observasi selanjutnya didiskusikan 

antara guru dan  peneliti untuk mengetahui :  

a. Apakah tindakan yang dilakukan sesuai rencana.  

b. Kemajuan yang dicapai siswa, terutama dalam hal hasil belajar siswa 

meliputi nilai ulangan harian. 

6. Evaluasi  

  Kegiatan ini sebagai proses mengumpulkan, mengolah dan 

menyajikan informasi, sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

tindakan diantara dialog awal, perencanaan tindakan, observasi, refleksi 

merupakan proses yang terkait dan berkesinambungan. Evaluasi ditujukan 

penemuan bukti peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2007/2008. Siklus penelitian 

tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga dicapai hasil 

yang optimal. Evaluasi diarahkan pada penemuan bukti-bukti peningkatan 

hasil belajar siswa yang meliputi aspek afektif dan kognitif. Dimana aspek 

afektif dapat dilihat dan ditinjau dari hal yang berkaitan dengan perasaaan 



 

 

emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek, 

sedangkan aspek kognitif dapat dilihat dan ditinjau dari hal yang berkaitan 

dengan kemampuan berfikir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Siklus Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas (Supardi, 2006) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:  

1. Metode Dokumentasi  

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan daftar nama-nama siswa yang 

akan  menjadi objek dalam penelitian ini. 

 

 

Siklus II 

Permasalahan  

Permasalahan 
baru hasil 
refleksi  

Apabila 
permasalahan 
belum 
terselesaikan 

Perencanaan 
tindakan I 

Pelaksanaan 
tindakan I 

Refleksi I Pengamatan/ 
pengumpulan data I 

Pelaksanaan 
tindakan II 

Pengamatan/ 
pengumpulan data II 

Perencanaan 
tindakan II 

Refleksi II 

Dilanjutkan ke 
siklus 
berikutnya 

Siklus I 



 

 

2. Metode Wawancara 

Merupakan bentuk komunikasi verbal semacam percakapan untuk 

memperoleh informasi. Pada penelitian ini dilakukan secara bebas tanpa 

terikat oleh pertanyaan tertulis agar dapat berlangsung luwes dengan arah 

yang terbuka. 

      3. Metode Observasi 

 Digunakan untuk mengamati sikap dalam interaksi pembelajaran biologi, 

dapat dengan lembar pengamatan maupun dengan catatan lapangan, yaitu 

catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami siswa dalam 

rangka pengumpulan data. 

      4. Catatan lapangan 

 Catatan lapangan merupakan sumber yang sangat penting dalam 

penelitian, karena catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa 

yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka 

mengumpulkan data.  

5. Metode Tes  

 Metode tes dilakukan sebanyak tiga kali berupa tes diakhir materi 

pembelajaran atau posttest. 

 

E. Teknis Analisis Data 

  Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode alur. Alur yang 

dilalui dalam analisis data kualitatif meliputi: reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 



 

 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini mulai dilakukan dalam setiap 

tindakan dilaksanakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka pemahaman 

terhadap sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap 

untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Dengan demikian langkah 

analisis data kualitatif dalam penelitian tindakan ini  dilakukan semenjak 

tindakan dilaksanakan. 

  Sedangkan data yang diperoleh dari tes I, tes II, tes III dan data 

pengamatan dengan lembar penilaian dianalisis secara kuantitatif. 

Perbandingan antara nilai rata-rata kelas antara tes I, tes II dan tes III 

digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan nilai. Jika nilai rata-rata 

kelas pada tes III lebih besar dari tes I dan tes II maka ada peningkatan hasil 

belajar siswa biologi menggunakan pembelajaran Think – Pair – Share. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1. Profil SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 7   Surakarta  yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar no. 1 

Kandang Sapi, Jebres, Surakarta. Sekolah ini terakreditasi A, didirikan 

pada tahun 1984, dengan luas tanah 9092 m2 dan luas seluruh bangunan 

?2578m2. 

Lingkungan fisik sekolah cukup baik dengan pengaturan dan 

pemeliharaan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, halaman sekolah dan 

ruang lainnya. Ruang kelas tertata rapi dan bersih, sehingga siswa merasa 

nyaman berada didalam kelas. Sekolah ini walaupun dekat dengan jalan 

raya tetapi siswa di SMP ini tetap dapat belajar dengan tenang.   

Perpustakaan ini sudah memiliki ruangan khusus yang dikelola 

dengan baik oleh petugas perpustakaan. Koleksi buku di perpustakaan 

cukup lengkap sehingga memudahkan siswa mencari buku yang 

diperlukan untuk belajar. Pengelolaan administrasi perpustakaan 

diantaranya : 1. Pencatatan buku-buku koleksi; 2. Pembuatan katalog; 3. 

Pengelompokkan buku dengan memberi kode tertentu; 4. Pembuatan 

kartu anggota perpustakaan; 5. Penyusunan koleksi buku pada rak; dan 6. 

Peraturan peminjaman buku. 



 

 

Sekolah ini belum mempunyai laboratorium tetap karena gedung 

laboratorium masih dalam pembangunan, sehingga laboratorium 

praktikum seperti laboratorium IPA masih memakai ruang kelas untuk 

menempatkan alat-alat praktikum. Untuk kegiatan kesenian belum 

memiliki ruangan khusus sehingga masih menggunakan ruang kelas 

sebagai ruang kesenian. 

Ditinjau dari kualitas dan kuantitas guru, SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta memiliki 39 orang guru. Guru biologi di sekolah ini ada 4 

orang. Guru biologi yang membimbing peneliti sudah profesional dan 

berpengalaman, sehingga selama pelaksanaan penelitian tidak mengalami 

kesulitan dan dapat berjalan lancar. 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta memiliki 16 kelas yaitu kelas 

VII sebanyak 5 kelas, kelas VIII sebanyak 6 kelas, kelas IX sebanyak 5 

kelas. Rata-rata dalam 1 kelas ada 40 siswa. Adapun kelas yang 

digunakan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah kelas VIII C yang 

memiliki 40 siswa dengan rincian laki- laki 26 siswa dan perempuan 14 

siswa. 

Karakter siswa kelas VIII C pada umumnya dalam pembelajaran 

biologi motivasi belajar, keaktifan, kerjasama dalam kelompok, dan 

kemampuannnya dalam memahami materi masih rendah. Siswa 

kebanyakan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan 

baru aktif jika disuruh guru. Dari masalah tersebut, peneliti, guru dan 

kepala sekolah menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam sebuah 



 

 

penelitian tindakan kelas berupa model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

(Think-Pair-Share). 

Dalam pembelajaran biologi melalui model pembelajaran tipe 

Think-Pair-Share diharapkan siswa aktif sebab jika siswa aktif maka 

dapat berakibat ingatan siswa mengenai apa yang dipelajarinya akan lebih 

lama.  

Pokok bahasan peredaran darah merupakan pokok bahasan kelas 

2 siswa SMP. Materi peredaran darah di SMP meliputi sistem peredaran 

darah dan bagian-bagian darah. Dalam pokok bahasan tersebut siswa 

diharapkan mampu mendeskripsikan sistem peredaran darah pada 

manusia dan hubungannya dengan kesehatan serta mampu 

mendeskripsikan bagian-bagian darah. Pada saat siswa diajarkan pokok 

bahasan peredaran darah, masih terdapat banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep peredaran darah tersebut sehingga 

siswa masih banyak melakukan kesalahan dalam memahami dan 

mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. Dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan pokok 

bahasan sistem peredaran darah yaitu model pembelajaran tipe Think-

Pair-Share sehingga mampu mengaktifkan siswa dalam proses belajar 

mengajar dan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam 

kelas. 

 

 



 

 

2. Dialog Awal 

Dialog awal dilaksanakan pada tanggal 2 November  2007 di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. Pada dialog awal ini peneliti dan guru mata 

pelajaran biologi kelas VIII mendiskusikan masalah yang harus segera 

diatasi adalah tentang hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif dan 

afektif. Ranah kognitif adalah merupakan aspek yang berkaitan dengan 

kemampuan berfikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, pengenalan, 

pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran. Ranah afektif 

adalah merupakan aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, 

derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu obyek. Dari dialog awal 

ini diperoleh data bahwa siswa kelas VIII C rata-rata nilai hasil belajar 

biologinya rendah, hal ini disebabkan karena motivasi belajar siswa 

kurang, siswa tidak aktif dalam mengikuti pelajaran dan pemahaman siswa 

terhadap materi kurang. 

 

3.   Perencanaan Tindakan 

  a.  Identifikasi masalah 

   Berdasarkan kesepakatan antara guru dan peneliti, masalah 

kelas seperti siswa cenderung ramai pada saat pembelajaran 

berlangsung sehingga konsentrasi siswa tidak terfokus, siswa banyak 

melamun bahkan mengantuk, siswa kurang tertarik dengan cara guru 

menyampaikan materi (metode ceramah), tidak ada siswa yang mau 

bertanya, tidak mampu menjawab dengan sempurna pertanyaan dari 

guru, siswa yang aktif akan semakin aktif begitu sebaliknya siswa 



 

 

yang pasif akan semakin pasif. Hal tersebut merupakan kelemahan 

dalam kelas yang harus segera diatasi dalam penelitian ini.  

b.  Identifikasi siswa 

  Dari hasil wawancara dengan guru biologi kelas VIII C dan 

observasi langsung pada siswa kelas VIII C diperoleh bahwa keaktifan 

siswa dalam belajar biologi masih sangat rendah dan sangat tergantung 

guru. 

       c.  Perencanaan solusi masalah 

   Tindakan dikembangkan berdasarkan penyebab masalah, 

yaitu hasil belajar siswa yang meliputi kemampuan kognitif dan 

afektif. Tindakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

 1).  Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru 

adalah metode ceramah, meskipun kadang-kadang guru 

menggunakan metode pembelajaran lain dengan intensitas lebih 

sedikit. Dalam tindakan ini dibenahi dan digunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). Menurut 

Anita Lie (2005), Think-Pair-Share merupakan struktur kegiatan 

pembelajaran cooperative learning. Teknik ini memberi siswa 

kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang 

lain. Keunggulan lain dari teknik ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa. Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya satu 

siswa maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, Teknik 



 

 

Berpikir – Berpasangan – Berbagi ini memberi kesempatan 

sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali 

dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Teknik ini 

bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan usia anak didik. 

 2).  Strategi pembelajaran 

Menurut Hartono (2007), menyatakan bahwa strategi 

pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penggunaan semua potensi yang dimiliki anak didik sehingga 

semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan 

sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 

Model pembelajaran yang digunakan adalah 

pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). Model ini 

sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran biologi, karena dalam 

pembelajaran biologi siswa dituntut untuk dapat bekerjasama 

dengan teman dalam kelompok.  

 3).  Tindakan pembelajaran 

Tindakan pembelajaran ini dilaksanakan selama 2x40 

menit, yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama 

pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, tahap kedua kegiatan 

inti dengan alokasi waktu 50 menit, dan tahap ketiga adalah  

evaluasi dan penutup dengan alokasi waktu 20 menit. 

 



 

 

4.   Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini merupakan pelaksanaan tindakan kelas maka 

dilaksanakan dalam tiga siklus dengan tiga kali posttes. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 12 November sampai dengan 1 Desember 2007. 

Tindakan dilaksanakan sesuai dengan isi rancangan pembelajaran 

dan menerapkan rancangan tindakan yang telah disusun berdasarkan 

permasalahan yang dapat mempengaruhi pembelajaran biologi dan dapat 

meningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. Peneliti sebagai guru melaksanakan tindakan 

pembelajaran pada kelas VIII C dengan berpedoman pada rancangan 

pembelajaran dan perencanaan tindakan kelas yang disusun sebelum 

pelaksanaan tindakan. Rencana pembelajaran disusun oleh peneliti dengan 

dikonsultasikan pada pembimbing I dan guru biologi. 

 

5. Data Hasil Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

peningkatan  hasil belajar biologi pokok bahasan Sistem Peredaran Darah 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) siswa 

kelas VIII C semester I SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 

2007/2008. 

 

 

 



 

 

a.  Tindakan kelas pada siklus I 

 1).  Perencanaan siklus I 

  Tabel 2.1 Perencanaan pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe 

TPS (Think-Pair-Share) kelas VIII C 

Waktu Kegiatan 
(1) (2) 

 
5 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

10 
 
5 
 
 

15 
 
5 

Pertemuan I 
Membuka pertemuan dengan salam dan dilanjutkan 
dengan  menyampaikan tujuan dan motivasi belajar. 
 
Menjelaskan tentang pengertian sistem peredaran darah 
dan bagian-bagian darah kemudian memberikan 
pertanyaan. 
 
Setiap siswa memikirkan jawaban masing-masing 
mengenai pertanyaan yang diberikan. 
 
Siswa satu berpasangan dengan siswa lain untuk 
berdiskusi menjawab pertanyaan yang diberikan. 
 
Siswa perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi dari kelompoknya. 
 
Klarifikasi hasil diskusi oleh guru. 
 
Menyimpulkan materi tentang sistem peredaran darah 
yang telah disampaikan. 
 
Posttes. 
 
Memberikan tugas dilanjutkan menutup pertemuan  

 

  2).  Refleksi terhadap tindakan kelas siklus I 

Refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas 

siklus I dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai 

masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu : 



 

 

1) Siswa kurang siap dalam menghadapi pelajaran seperti masih 

ramainya beberapa siswa saat pembelajaran. 

2) Kemampuan siswa dalam menyikapi pelajaran masih rendah. 

3) Ada beberapa siswa yang kurang berminat dalam belajar   

kelompok. 

4) Siswa tidak aktif bertanya. 

5) Siswa tidak meresum hasil diskusi. 

6) Ada beberapa siswa yang tidak mengalami peningkatan hasil          

belajar. 

3).  Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus I 

Data pengukuran hasil penelitian yang diperoleh pada 

putaran ini menunjukkan rata-rata hasil belajar pada ranah kognitif 

pada siklus I sebesar 6,575 atau meningkat sebesar 1,15  dari nilai 

awal.  Perhitungan rata-rata hasil belajar dan standar deviasi siklus I 

tersebut ada pada lampiran 17. Data pengukuran hasil belajar siswa 

pada ranah kognitif ada pada lampiran 24 Tabel 4.1 

Rata-rata hasil belajar pada ranah afektif pada siklus I 

adalah sebesar 23,075 ( termasuk kategori kurang berminat ). Data 

pengukuran hasil belajar siswa pada ranah afektif ada pada lampiran 

24 Tabel 4.2.  

 

 

 



 

 

4).  Revisi terencana siklus I 

 Berbagai revisi yang telah disepakati oleh guru dan peneliti 

adalah sebagai berikut : 

a) Meminta siswa untuk selalu siap dalam menghadapi pelajaran. 

b) Memberi pengarahan kepada siswa bagaimana menyikapi 

pelajaran   dengan baik. 

c) Memberi pengertian kepada siswa tentang manfaat belajar 

kelompok. 

d) Guru meminta siswa untuk selalu aktif bertanya sehingga apabila 

ada hal yang tidak dimengerti oleh siswa, maka guru akan 

menjelaskan kembali sampai siswa tersebut jelas. 

e) Mengontrol setiap kelompok dan memberikan penjelasan   

pentingnya meresum hasil diskusi. 

f)    Memberi motivasi kepada siswa agar aktif dalam diskusi dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

 Pada prakteknya, rencana tindakan kelas putaran I tetap 

dilaksanakan tetapi ditambah dengan rencana tindakan hasil revisi. 

Diharapkan dengan dilakukan revisi pada tindakan kelas putaran I 

akan membawa hasil yang lebih baik pada tindakan kelas putaran II 

sehingga dapat diketahui adanya peningkatan hasil belajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). 

 

 



 

 

b.  Tindakan kelas pada siklus II 

 1).  Perencanaan siklus II 

  Tabel 2.2 Perencanaan pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe 

TPS (Think-Pair-Share) kelas VIII C 

Waktu Kegiatan 
(1) (2) 

 
5 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 

10 
 
5 
 

15 
 
5 

 

Pertemuan II 
Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan dengan 
motivasi belajar  dan mengulang kembali materi yang 
telah disampaikan pada pertemuan I.  
 
Mengkaji referensi berupa buku paket biologi dan lks 
tentang alat peredaran darah dalam sistem peredaran 
darah yang telah ditugaskan pada siswa dan memberi 
pertanyaan. 
 
Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang 
diberikan. 
 
Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 
 
Klarifikasi hasil diskusi kelas. 
 
Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
 
Posttes 
 
Memberi tugas dilanjutkan menutup pertemuan  
   dengan salam. 

     2).  Refleksi terhadap tindakan kelas siklus II 

 Refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas 

siklus II dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai 

masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu  

a)  Keaktifan siswa membawa buku paket masih kurang. 

b)   Siswa belum dapat beradaptasi dengan baik dalam diskusi. 

c)   Siswa tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas.  



 

 

     3).  Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus II 

    Data pengukuran hasil penelitian yang diperoleh pada 

putaran ini  menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pada ranah 

kognitif pada siklus II sebesar 7,475 atau meningkat sebesar 0,9 dari 

siklus I. Perhitungan rata-rata hasil belajar biologi dan standar 

deviasi pada siklus II ada pada lampiran 18. Data pengukuran hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif ada pada lampiaran 24 Tabel 4.1. 

Rata-rata hasil belajar pada ranah afektif pada siklus II 

sebesar 33,35 atau meningkat sebesar 10,275 dari siklus I. Dari data 

yang didapat pada siklus II ini dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan afektif dari siklus I, ini terbukti dari 

peningkatan kriteria dari kurang berminat menjadi cukup berminat. 

Data pengukuran hasil belajar siswa pada ranah afektif ada pada 

lampiran 24 Tabel 4.2. 

   4).  Revisi terencana siklus II 

Berbagai revisi yang telah disepakati oleh guru dan peneliti 

adalah sebagai berikut : 

a) Memberi  motivasi kepada siswa untuk selalu mengingat 

pelajaran   yang diberikan. 

b) Meminta siswa untuk aktif membawa buku paket. 

c) Mengontrol setiap kelompok dan menjelaskan pentingnya  

beradaptasi dalam diskusi. 

 



 

 

d) Meminta siswa untuk tepat waktu dalam mengumpulkan   tugas. 

Pada prakteknya rencana tindakan kelas putaran II tetap 

dilaksanakan tetapi ditambah dengan rencana tindakan hasil revisi. 

Diharapkan dengan dilakukan revisi pada tindakan kelas putaran II 

akan membawa hasil yang lebih baik pada tindakan kelas putaran III 

sehinnga dapat diketahui adanya peningkatan hasil belajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). 

c.    Tindakan kelas pada siklus III 

 1).  Perencanaan siklus III 

 Tabel 2.3 Perencanaan pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe    

TPS (Think-Pair-Share) kelas VIII C 

Waktu Kegiatan 
(1) (2) 

 
5 
 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

10 
 
5 
 

15 
 
5 

 

Pertemuan III 
Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan 
dengan motivasi belajar dan mengulang kembali 
materi yang telah disampaikan pada pertemuan II. 
 
Mengkaji referensi berupa buku paket biologi dan 
lks  tentang sistem peredaran getah bening yang telah 
ditugaskan pada siswa dan   memberikan pertanyaan. 
 
Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang    
diberikan. 
 
Siswa perwakilan dari kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi. 
 
Klarifikasi hasil diskusi kelas. 
 
Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
 
Posttes 
 
Memberi tugas dilanjutkan menutup pertemuan 
dengan salam. 



 

 

   2).     Refleksi terhadap tindakan kelas siklus III 

Refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas 

siklus III dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai 

masukan, yaitu : Ada beberapa siswa yang dalam ketepatan waktu 

masih kurang baik. 

     3).    Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus III 

  Data pengukuran hasil penelitian yang diperoleh pada 

putaran   ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada 

ranah kognitif setelah mendapat pembelajaran kooperatif tipe TPS 

(Think-Pair-Share) menunjukkan kecenderungan meningkat 

dengan rata-rata tertinggi pada siklus III sebesar 8,925 atau 

meningkat sebesar 1,45 dari siklus II. Secara keseluruhan 

peningkatan rata-rata dari nilai awal hingga siklus III sebesar 

1,167. Dari nilai rata-rata tersebut terlihat adanya peningkatan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-

Pair-Share) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Data 

pengukuran hasil belajar siswa pada ranah kognitif ada pada 

lampiran 24 Tabel 4.1. 

Rata-rata hasil belajar siswa pada ranah afektif setelah 

mendapat pembelajaran kooperatif tipe TPS menunjukkan 

kecenderungan meningkat dengan rata-rata tertinggi pada siklus III 

sebesar 40,525 atau meningkat sebesar 7,175 dari siklus II.  Pada  



 

 

ranah afektif mengalami peningkatan dari cukup berminat menjadi 

berminat. Secara keseluruhan peningkatan rata-rata dari siklus I 

hingga siklus III adalah sebesar 8,725. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Data pengukuran hasil belajar 

siswa pada ranah afektif ada pada lampiran 24 Tabel 4.2. 

 

6. Hasil Pembelajaran 

Data hasil belajar biologi aspek kognitif (lampiran 15) dan afektif 

(lampiran 21,22,23) siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

Tahun Ajaran 2007/2008 yang pembelajarannya menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share pada pokok bahasan 

Sistem Peredaran Darah (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1   Rata-rata hasil belajar biologi dengan model pembelajaran      

                     kooperatif tipe Think-Pair-Share pada siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2007/2008 

Aspek          Nilai Awal          Siklus I               Siklus II              Siklus III     

Kognitif             5,425                6,575                 7,475                   8,925 
Afektif                  ?                   23,075                33,35                  40,525 
                                       (Kurang Berminat) (Cukup Berminat)   (Berminat)           

  

Dari tabel 3.1 dapat dideskripsikan bahwa nilai rata-rata awal siswa 

untuk aspek kognitif (lampiran 15) kelas VIII C SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta Tahun Ajaran 2007/2008 adalah sebesar 5,425. Setelah 



 

 

dilakukan tindakan yang disepakati yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS, pada pembelajaran diperoleh hasil yaitu 

pada siklus I rata-ratanya meningkat menjadi 6,575. Sedangkan dari aspek 

afektif diperoleh rata-rata sebesar 23,075. Rata-rata ini termasuk dalam 

kategori kurang berminat. Setelah dilakukan tindakan yang terevisi pada 

siklus II diperoleh hasil untuk rata-rata kognitif siswa (lampiran 15) 

meningkat menjadi 7,475, sedangkan untuk aspek afektif rata-ratanya 

meningkat menjadi 33,35. Untuk lebih meyakinkan hasil yang diperoleh 

maka dilakukan tindakan siklus III dengan berbagai revisi dari tindakan II 

dan hasilnya rata-rata kognitif siswa meningkat menjadi 8,925, sedangkan 

untuk aspek afektif (lampiran 22) juga meningkat menjadi 40,525. Rata-

rata ini termasuk dalam kategori berminat. Dari hasil ini dapat dinyatakan 

bahwa rata-rata hasil belajar siklus III lebih tinggi siklus I dan II baik 

dilihat dari aspek kognitif (8,925>7,475>6,575) dan afektif                               

(40,525>33,35>23,075). Ini berarti ada pengaruh peningkatan hasil belajar 

siswa yang proses belajarnya dengan pembelajaran kooperatif tipe Think-

pair-Share.  

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan di SMP menunjukkan bahwa hasil 

belajar biologi siswa setelah diterapkan adanya tindakan yaitu pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) menunjukkan kecenderungan 

meningkat dengan rata-rata tertinggi 8,925. Hal ini menunjukkan bahwa 



 

 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peningkatan rata-rata hasil belajar dari nilai awal hingga siklus III adalah 

sebesar 1,167 menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini karena pembelajaran dengan 

tipe TPS  siswa memiliki waktu lebih banyak untuk berpikir dan berdiskusi 

dengan temannya dalam rangka menemukan jawaban yang lebih tepat. Model 

pembelajaran kooperatif TPS melatih siswa untuk dapat memecahkan 

berbagai pertanyaan dari guru secara bersama-sama. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan tingkat belajar siswa 

dikelas. Adanya tindakan yang telah diberikan didukung dengan strategi 

pembelajaran yang menarik telah memotivasi siswa untuk lebih semangat 

belajar. Siswa lebih mandiri dalam kegiatan pembelajaran dan mengerjakan 

soal posttes yang diberikan peneliti. 

Penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti, guru 

biologi dan kepala sekolah meyatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

biologi dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

telah memberikan dorongan kepada guru biologi dalam melakukan 

pembelajaran yang mengikut sertakan siswa didalamnya. 

Manfaat yang dapat diambil dari penggunaan model pembelajaran 

kooperatif dalam proses belajar mengajar antara lain : 1. Saling 

ketergantungan positif; 2. Interaksi tatap muka; 3. Akuntabilitas individual; 

4.Ketrampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau ketrampilan sosial 

yang sengaja diajarkan   ( Nurhadi, 2004 ). Siswa tidak hanya sebagai objek 



 

 

belajar melainkan juga sebagai subjek bela jar karena siswa dapat menjadi 

tutor sebaya bagi siswa lainnya. Siswa dilatih untuk bekerjasama karena bukan 

materi saja yang dipelajari tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif  memberi kesempatan kepada siswa untuk 

belajar memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara 

langsung, sehingga apa yang dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya. 

Selama proses penelitian berlangsung tanggapan guru terhadap 

pembelajaran biologi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

Think-Pair-Share   cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pembelajaran 

yang terus meningkat pada tiap siklus. Peningkatan kualitas pembelajaran 

terjadi secara bertahap pada tiap siklus yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Pada siklus pertama, guru belum dapat memberikan tanggapan yang 

memuaskan. Hal ini disebabkan keadaan siswa yang masih belum mengerti 

maksud dan tujuan yang mereka lakukan. Banyak siswa yang masih ramai 

berbicara dengan temannya padahal pembelajaran sedang berlangsung. 

Pembelajaran tindakan kelas siklus kedua berjalan lebih baik 

dibandingkan dengan tindakan kelas siklus pertama. Tanggapan guru pada 

tindakan kedua ini meningkat lebih baik. Guru memberikan tindakan ulang 

seperti tindakan pertama, sehingga siswa mulai paham maksud dan tujuan 

pembelajaran dilakukan. 



 

 

Pembelajaran tindakan kelas siklus ketiga lebih baik dibanding 

dengan tindakan kelas siklus pertama dan kedua. Guru sudah bertindak 

fasilitator dan memberikan bimbingan kepada siswa secara menyeluruh. 

Secara keseluruhan guru menyambut baik terhadap penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share karena dapat membantu mengaktifkan siswa 

dan dapat meningkatkan hasil belajar baik aspek kognitif  maupun afektif. 

Nilai rata-rata skor penilaian ranah afektif pada siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share pada siklus III mencapai 40,525, 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan siklus I (23,075) atau siklus II (33,35). 

Artinya model pembelajaran kooperatif TPS (Think-Pair-Share) dapat 

memberikan nilai tambah bagi siswa untuk mengambil sikap dan peranan 

dalam rangka menghadapi diskusi atau semacamnya dalam belajar dikelas. 

Model pembelajaran TPS (Think-Pair-Share) dapat meningkatkan partisipasi 

masing-masing siswa, sehingga siswa lebih aktif dalam belajar. Setiap 

pasangan diharapkan dapat bekerjasama secara aktif  dan bertanggung jawab 

baik kepada dirinya sendiri maupun pada anggota pasangannya. Adanya 

kerjasama antar anggota pasangan untuk saling bertukar pendapat, maka daya 

ingat siswa lebih kuat. Sistem pembelajaran yang memberi kesempatan 

kepada anak didik untuk bekerjasama dengan temannya akan lebih meningkat 

kemampuannya dalam memahami materi pelajaran, sehingga hasil belajar 

yang dicapai juga meningkat. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-

Share) adalah sebagai variasi model pembelajaran yang dimaksudkan untuk 



 

 

menggairahkan belajar siswa dan siswa akan lebih berperan aktif dalam 

mengikuti pelajaran. Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran akan lebih 

meningkat bila didukung dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat 

dan menarik minat perhatian siswa. 

Pada pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share)  siswa 

dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai dan ketrampilan. 

Siswa tidak hanya sebagai objek belajar melainkan juga sebagai subjek belajar 

karena siswa dapat menjadi teman diskusi aktif bagi siswa pasangannya. 

Dalam diskusi, siswa dilatih untuk bekerjasama, karena bukan materi saja 

yang dipelajari tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya 

secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Melalui model pembelajaran 

TPS (Think-Pair-Share), siswa diberi kesempatan untuk belajar mencari 

jawaban dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bersama siswa 

pasangannya, sehingga pada akhirnya apa yang dipelajarinya lebih bermakna 

bagi dirinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: “Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2007/2008”.  

 

B.  Saran 

1. Kepada guru hendaknya membiasakan diri dengan menggunakan  

pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share (TPS) yang dapat menjadikan 

siswa ikut berperan aktif dalam menunjang proses pembelajaran. 

2.  Bagi pihak sekolah hendaknya memberikan sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran yang lebih mendukung untuk mencapai hasil belajar 

siswa yang lebih baik. 
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Lampiran 1 

SILABUS 

Nama sekolah : SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 
Mata pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : VIII / I (Gasal) 
Standar kompetensi : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia  
Think – Pair – Share 

Penilaian Kompetensi 
Dasar Materi Pokok Pengalaman Belajar Indikator Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

Alokasi 
Waktu 

Sumber / 
Alat / Bahan 

Mendeskripsikan 
sistem peredaran 
darah pada 
manusia dan 
hubungannya 
dengan 
kesehatan 

? Sistem 
Peredaran 
Darah  

1.Pengertian 
sistem 
peredaran 
darah 

2.Darah 
3.Golongan 

darah 
4.Sistem 

peredaran 
darah 

5.Sistem 
peredaran 
getah 
bening 

* Melalui strategi Think – Pair – Share 
siswa mempelajari materi sistem 
peredaran darah yaitu dengan guru 
memberikan tugas kepada setiap siswa 
dan siswa tersebut diharuskan untuk 
mengerjakan soal secara individu. Siswa 
berpasangan dengan teman sebangku 
untuk mendiskusikan tugas materi sistem 
peredaran darah yang diberikan oleh 
guru berupa pertanyaan uraian mengenai 
sistem peredaran darah. 
* Siswa berpasangan dengan salah satu 
rekan pasangan lain sehingga 
membentuk kelompok menjadi 4 orang 
untuk berdiskusi mengenai tugas yang 
diberikan oleh guru tentang materi 
peredaran darah dan menjawab semua 
pertanyaan mengenai tugas peredaran 
darah tersebut serta menyimpulkan hasil 
kelompok kemudian salah satu siswa 
dalam kelompok salah satu dipilih 
dengan cara diundi untuk 
mempresentasikan hasil kesimpulannya 
di depan kelas  

? Menjelaskan 
pengertian 
sistem 
peredaran 
darah 

? Mampu 
menentukan 
golongan 
darah 
seseorang 

? Tugas 
individu 

? Uraian 
bebas 

? Apa yang 
dimaksud 
dengan 
sistem 
peredaran 
darah? 

2 x 40’ ? Kelas 
? Joko 

Wilarso. 
2007. LKS 
Biologi. 
Pustaka 
Manggala  

 



 

 

Lampiran 2 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Biologi 

Jenjang  : SMP 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / I (Gasal) 

Alokasi waktu  : 2 x 40’ (pertemuan ke-1) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya 

dengan kesehatan. 

C. Indikator 

Siswa menjelaskan pengertian sistem peredaran darah dan dapat 

menjelaskan bagian-bagian darah. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah siswa mengkaji materi mengenai sistem peredaran darah maka 

siswa menjelaskan pengertian sistem sistem peredaran darah dan dapat 

menjelaskan bagian-bagian darah. 

E. Materi Pokok  

Sistem peredaran darah (Darah dan bagian-bagiannya) 

F. Metode Pembelajaran 

Kooperatif Think-Pair-Share 

G. Skenario Pembelajaran 

1. Kegiatan Pandahuluan 

a. Guru memperkenalkan diri kepada siswa-siswa dan 

mengabsen nama-nama siswa. 

 



 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru memberikan penjelasan tentang pengertian sistem                        

peredaran darah serta bagian-bagian darah. 

b. Siswa mendiskusikan pertanyaan yang diberikan. 

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Klarifikasi guru dari hasil presentasi siswa 

b. Memberikan posttes 

H. Sumber Belajar 

1. LKS 

2. Poster/gambar 

3. Buku paket 

I. Penilaian 

Jenis tagihan : Tes 

Teknik  : Kooperatif Think-Pair-Share 

 

 

 

 

Surakarta, 24 Oktober 2007 

 

Peneliti, 

 

 

Heny Ariyanti S 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Biologi 

Jenjang  : SMP 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / I (Gasal) 

Alokasi waktu  : 2 x 40’ (pertemuan ke-2) 

 

A.  Standar Kompetensi 

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 

B.   Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya 

dengan kesehatan. 

C.  Indikator 

Siswa menjelaskan alat peredaran darah dalam sistem peredaran darah.  

D.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah siswa mengkaji materi mengenai alat peredaran darah maka 

siswa menjelaskan alat peredaran darah dalam sistem peredaran darah. 

E.   Materi Pokok  

Sistem peredaran darah (Alat peredaran darah dalam sistem peredaran 

darah) 

F. Metode Pembelajaran 

Kooperatif Think-Pair-Share 

G. Skenario Pembelajaran 

1.   Kegiatan Pandahuluan 

Apresepsi dan motifikasi 

2. Kegiatan Inti 

a.   Guru memberikan penjelasan tentang pengertian sistem   

peredaran darah serta bagian-bagian darah. 



 

 

b. Siswa mendiskusikan pertanyaan yang diberikan.  

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

3.   Kegiatan Penutup 

a.  Klarifikasi guru dari hasil presentasi siswa 

b.  Memberikan posttes 

H. Sumber Belajar 

1. LKS 

2. Poster/gambar 

3. Buku paket 

I. Penilaian 

Jenis tagihan : Tes 

Teknik  : Kooperatif Think-Pair-Share 

 

 

 

 

Surakarta, 24 Oktober 2007 

 

Peneliti, 

 

 

Heny Ariyanti S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran : Biologi 

Jenjang  : SMP 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / I (Gasal) 

Alokasi waktu  : 2 x 40’ (pertemuan ke-3) 

 

A.  Standar Kompetensi 

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 

B.   Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya 

dengan kesehatan. 

C.  Indikator 

Siswa menjelaskan sistem peredaran getah bening.  

D.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah siswa mengkaji materi mengenai sistem peredaran getah bening 

maka menjelaskan sistem peredaran getah bening.  

E.   Materi Pokok  

Sistem peredaran darah (sistem peredaran getah bening) 

F. Metode Pembelajaran 

Kooperatif Think-Pair-Share 

G. Skenario Pembelajaran 

1. Kegiatan Pandahuluan 

a.   Apresepsi dan motifikasi 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru memberikan penjelasan tentang pengertian sistem 

peredaran darah serta bagian-bagian darah. 

b.   Siswa mendiskusikan pertanyaan yang diberikan. 



 

 

c.  Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

3. Kegiatan Penutup 

a.  Klarifikasi guru dari hasil presentasi siswa 

b.  Memberikan posttes 

H. Sumber Belajar 

1. LKS 

2. Poster/gambar 

3. Buku paket 

I. Penilaian 

Jenis tagihan : Tes 

Teknik  : Kooperatif Think-Pair-Share 

 

 

 

 

Surakarta, 24 Oktober 2007 

 

Peneliti, 

 

 

Heny Ariyanti S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS I 

1. Darah merupakan alat transpor atau alat pengangkutan didalam tubuh 

manusia, dimana darah manusia tersebut terdiri dari bagian yang padat 

dan bagian yang cair. 

a. Sebutkan bagian-bagian yang termasuk dalam bagian yang padat dan   

bagian yang cair! 

b. Jelaskan ciri-ciri yang bisa membedakan sel darah yang termasuk    

dalam bagian yang padat ! 

2.  Jelaskan proses pembekuan darah! 

3.  Sebutkan golongan darah seseorang beserta kandungan aglutinogennya! 

 

JAWABAN : 

1.  a.  Bagian yang termasuk dalam bagian yang padat : 

     1).  Sel darah merah (eritrosit ) 

     2).  Sel darah putih (leukosit) 

     3).  Keping darah (trombosit) 

      Bagian yang termasuk dalam bagian yang cair : 

     1).  Serum 

     2).  Albumin 

     3).  Fibrinogen 

     4).  Globulin 

     5).  Air 

     6).  Protoplasma 

     b.  Sel darah merah (eritrosit), dengan ciri-ciri : 

     1).  Berbentuk bulat dengan kedua sisinya cekung (bikonkaf) 

     2).  Tidak berinti 

     3).  Mengandung hemoglobin 

     Sel darah putih (leukosit), dengan ciri-ciri : 

     1).  Bentuknya berubah-ubah (bersifat ameboid) 



 

 

     2).  Aktif bergerak 

     3).  Memiliki inti 

 4).  Mampu memangsa benda asing/kuman penyakit yang masuk  

       dalam  darah. 

    Keping darah (trombosit), dengan ciri-ciri : 

    1).  Bentuk oval atau bulat 

    2).  Terbentuk dari sel besar megakariosit 

    3).  Jika terluka trombosit pecah dan mengeluarkan enzim  

                trombokinase. 

    4).  Berperan dalam proses pembekuan darah 

2.  Proses pembekuan darah : 

a. Saat terjadi luka trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase 

yang bereaksi dengan protombin, dengan bantuan ion kalsium akan 

berubah menjadi trombin. Trombin bereaksi dengan fibrinogen yang 

terdapat dalam plasma darah sehingga menghasilkan benang-benang 

fibrin. Benang-benang fibrin akan membentuk jaringan serupa jala 

yang mengikat sel-sel darah sehingga membeku. 

b. Pembekuan darah ini sekaligus menyumbat luka sehingga terhindar 

dari infeksi. 

3.   Berdasarkan kandungan aglutinogennya, darah seseorang digolongkan 

sebagai berikut : 

a.  Golongan darah A, darahnya mengandung aglutinogen A 

b.  Golongan darah B, darahnya mengandung aglutinogen B 

c.  Golongan darah AB, darahnya mengandung aglutinogen A dan B 

d.  Golongan darah O, darahnya tidak mengandung aglutinogen 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS II 

 

1.  Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda yang 

terdiri dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar 

 a.  Jelaskan jalannya darah pada sistem peredaran darah kecil ! 

 b.  Jelaskan jalannya darah pada sistem peredaran darah besar ! 

2.  Sebutkan tiga jenis pembuluh darah ! 

3.  Jelaskan istilah- istilah dibawah ini ! 

     a.  Perikardium 

     b.  Septum 

     c.  Trikuspid 

     d.. Bikuspid 

     e.  Aorta 

 

JAWABAN : 

1.  a.  Jalannya darah pada sistem peredaran darah kecil : 

          Jantung-paru-jantung atau 

          Serambi kanan-bilik kanan-paru-serambi kiri 

     b.  Jalannya darah pada sistem peredaran darah besar : 

          Jantung-seluruh tubuh-jantung atau 

          Serambi kiri-bilik kiri-seluruh tubuh-serambi kanan 

2.  Tiga jenis pembuluh darah : 

      a.  Pembuluh nadi (arteri) 

      b.  Pembuluh balik (vena) 

      c.  Pembuluh rambut atau kapiler (arteriole dan venule) 

3.  a.  Perikardium adalah kantung ganda yang membungkus jantung manusia. 

     b.  Septum adalah dinding-dinding otot yang tebal didalam jantung. 

     c.  Trikuspid adalah katup dengan tiga sirip yang terletak antara serambi 

kanan dan bilik kanan. 



 

 

     d.  Bikuspid adalah katup dengan dua sirip yang terletak antra serambi  kiri 

dengan bilik kiri. 

     e.  Aorta adalah pembuluh nadi terbesar yang membawa darah keluar dari 

jantung (bilik kiri) ke seluruh tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS III 

 

1.  Selain peredaran darah, didalam tubuh kita terdapat peredaran getah bening 

atau cairan limfe yang bentuknya menyerupai plasma darah. Dalam 

peredaran getah bening terdapat nodus limfa. 

 a.  Jelaskan yang dimaksud nodus limfa ! 

 b.  Jelaskan peredaran darah dalam sistem peredaran getah bening ! 

2.  Pembuluh getah bening didalam tubuh dapat dibedakan menjadi dua, 

sebutkan dan jelaskan ! 

3.  Jelaskan beberapa gangguan kesehatan dibawah ini ! 

     a.  Anemia 

     b. Hemofilia 

     c.  Leukimia 

     d.  Meningitis 

     e.  Flebitis 

 

JAWABAN : 

1.  a.  Nodus limfa adalah pembuluh getah bening yang besar yang merupakan 

pusat peredaran getah bening. 

 Nodus limfa berada dibagian leher, ketiak dan pangkal paha.  

     b.  Peredaran darah dalam peredaran getah bening adalah sistem peredaran 

terbuka yaitu ujung-ujung pembuluh getah bening yang satu dan lainnya 

tidak saling berhubungan. 

2.  a.  Pembuluh getah bening kanan, menampung getah bening dari tubuh 

bagian : kepala, leher bagian kanan, dada bagian kanan, dan lengan tangan. 

     b.  Pembuluh getah bening bagian kiri, menampung getah bening dari kepala, 

leher bagian kiri, dada kiri, lengan kiri dantubuh bagian bawah. 

3.  a  Anemia adalah penyakit kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah, 

sehingga darah tidak mampu mengikat oksigen. 



 

 

     b.  Hemofilia adalah penyakit genetis/keturunan, dimana darah tidak mampu 

membeku. 

     c.  Leukemia adalah penyakit kanker darah dimana sel darah putih terlalu 

berlebihan sehingga kehilangan fungsi imonologinya. 

     d.  Meningitis adalah infeksi pembuluh darah diotak, yang mudah timbul dari  

jerawat yang kronis. 

     e.  Flebitis adalah radang vena yang disebabkan abses dinding vena bagian 

luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

 

KISI-KISI SOAL SIKLUS I 

MATERI NOMOR SOAL 

Darah 

Sel-sel darah 

Golongan darah 

1,5,8 

2,3,4,6,9 

7,10 

 

 

 

KISI-KISI SOAL SIKLUS II 

MATERI NOMOR SOAL 

Jantung 

Ruangan dalam jantung 

Sistem peredaran darah 

Pembuluh darah 

1,2 

3,4,10 

5,7,9 

6,8 

 

 

 

KISI-KISI SOAL SIKLUS III 

MATERI NOMOR SOAL 

Getah bening 

Sistem peredaran darah 

Pembuluh kil 

Gannguan kesehatan 

1,2,5 

3 

4 

6,7,8,9,10 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 
 

SOAL POSTES 
SIKLUS I 

 
 
 
Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 
1. Alat transport atau alat pengangkutan dalam tubuh manusia disebut… 
2. Bagian darah yang berperan dalam proses pembekuan darah adalah… 
3. Bagian darah yang dalam peredarannya bereaksi dengan oksigen adalah… 
4. Keping darah sangat besar perannya dalam proses… 
5. Serum, fibrinogen, albumen, globulin, air, dan protoplasma termasuk dalam   
    bagian darah cair yang disebut… 
6. Bagian darah yang terbentuk dari sel megakariosit di dalam sumsum merah 
    adalah… 
7. Tokoh yang berjasa dalam penemuan golongan darah adalah… 
8. Sel darah yang memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya berubah-ubah (bersifat  
    ameboid), aktif bergerak, memiliki inti dan mampu memangsa benda  
    asing/kuman penyakit yang masuk ke dalam darah disebut…  
9. Zat protein darah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin disebut… 
10. Di dalam sel darah merah terdapat dua jenis aglutinogen utama yaitu… 
 
 
 
JAWABAN 
1. Darah 
2. Fibrinogen 
3. Eritrosit 
4. Pembekuan Darah 
5. Plasma Darah 
6. Trombosit 
7. Karl Laindsteiner 
8. Sel Darah Putih (Leukosit) 
9. Aglutinogen 
10. A dan B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 10 
 

SOAL POSTES 
SIKLUS II 

 
 
 
Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 
1. Jantung manusia dibungkus kantung ganda yang disebut… 
2. Jantung terdiri dari 4 ruang yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri  
    dan bilik kanan. Antara serambi kiri dan serambi kanan juga antara bilik kiri  
    dan bilik kanan dipisahkan oleh sekat yang disebut... 
3. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan yang disebut… 
4. Antara serambi dan bilik dihubungkan oleh katup, pada bilik kanan dan  
    serambi kanan terdapat katup oksigen tiga sirip yang disebut juga… 
5. Pada bilik kanan terdapat……, yakni pembuluh nadi yang menuju paru-paru. 
6. Pada bilik kiri terdapat……, atau pembuluh nadi terbesar yang membawa  
    darah keluar dari jantung (bilik kiri) ke seluruh tubuh. 
7. Tekanan darah dapat diukur dengan alat… 
8. Pembuluh darah dengan ciri-ciri letaknya tersembunyi, tersusun dari otot  
    polos yang kuat, tebal, elastis, denyutan terasa, membawa darah keluar dari  
    jantung dan  memiliki satu katup di dekat jantung disebut… 
9. Sistem peredaran darah manusia disebut system… 
10. Darah yang kaya akan oksigen menempati ruangan jantung pada bagian…  
 
 
 
 
 
 
JAWABAN 
1. Perikardium 
2. Septum 
3. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan 
4. Trikuspid 
5. Arteri Pulmonalis 
6. Aorta 
7. Stigmanometer 
8. Pembuluh nadi (Arteri) 
9. pembuluh darah rangkap/ganda 
10. Serambi kiri dan bilik kiri 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 11 
 

SOAL POSTES 
SIKLUS III 

 
Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 
1. Sistem peredaran darah di dalam tubuh kita yang di dalamnya terdapat cairan  
    limfe yang bentuknya menyerupai plasma darah disebut dengan… 
2. Dalam peredaran getah bening berawal dari pembuluh kapiler getah bening    
    yang menuju ke pembuluh getah bening yang lebih besar yang disebut…  
3. Sistem peredaran getah bening disebut sistem… 
4. Di dalam usus terdapat cairan getah bening yang disebut……. Yang berfungsi   
    sebagai pelawan kuman. 
5. Pembuluh yang menampung getah bening dari kepala, leher bagian kanan, ada  
    bagian kanan, dan lengan kanan disebut… 
6. Penyakit kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga darah tidak  
    mampu mengikat oksigen yang akibatnya proses oksidasi terganggu disebut… 
7. Penyakit genetis /keturunan, dimana darah tidak mampu membeku disebut… 
8. Penyakit dimana sel darah putih terlalu berlebihan sehingga kehilangan fungsi  
    imunologinya disebut…  
9. Penyakit infeksi pembuluh darah diotak yang mudah timbul dari jerawat yang  
    kronis disebut… 
10. Penyakit radang vena yang disebabkan abses dinding vena bagian luar  
      disebut… 
 
 
 
 
 
JAWABAN 
1. Sistem Peredaran Getah bening 
2. Nodus Limfa 
3. Peredaran terbuka 
4. Pembuluh Kill 
5. Pembuluh Getah Bening Kanan 
6. Anemia 
7. Hemofili 
8. Leukemia 
9. Meningitis 
10. Flebitis 

 

 

 
 
 



 

 

Lampiran 12 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII C 

SMP MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2007/2008 

NO NAMA 
1 Adel Eko Prasetyo 
2 Ahmad Asep Murtianto 
3 Ahmad Putro Wicaksono 
4 Andi Mulyono 
5 Andi Taufan Nugroho 
6 Andriyan Bagus Hananto 
7 Aprilia Mawarti 
8 Avia Nurmiati 
9 Bagus Dwi Juniyanto 
10 Beni Supriyanto 
11 Bintoro 
12 Ahmad Bari 
13 Diyagum Danis Utama 
14 Domi Sujana 
15 Dwi Ana Susilowati 
16 Eka Riyanto 
17 Eko Purwanto 
18 Eko Sriwanto 
19 Fajar Adi Prasetyo 
20 Fajar Ariyanto 
21 Fajar Wijaya 
22 Imam Mustaqim 
23 Kanevi Sheila Damayanti 
24 Muhammad Nur Aini 
25 Muhammad Basir 
26 Nido Irawan 
27 Niken Kusumaningrum 
28 Nova Andrianti 
29 Nur Kusumawati 
30 Nur Tiani Widyaningsih 
31 Rian Intan Kumalasari 
32 Rudi Hartono 
33 Sholihah Rizqi Amaliyah 
34 Sri Handayani 
35 Suniati 
36 Susilo Heri Saputro 
37 Tito Tatak Ari Winanda 
38 Wahyu Indra Prabowo 
39 Wahyu Triyanto 
40 Wahyuni 



 

 

Lampiran 13 
DAFTAR NILAI AWAL BIOLOGI SISWA KELAS VIII C 

SMP MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2007/2008 

NO NAMA NILAI 
1 Adel Eko Prasetyo 5 
2 Ahmad Asep Murtianto 7 
3 Ahmad Putro Wicaksono 6 
4 Andi Mulyono 5 
5 Andi Taufan Nugroho 4 
6 Andriyan Bagus Hananto 4 
7 Aprilia Mawarti 6 
8 Avia Nurmiati 5 
9 Bagus Dwi Juniyanto 5 
10 Beni Supriyanto 7 
11 Bintoro 5 
12 Ahmad Bari 4 
13 Diyagum Danis Utama 6 
14 Domi Sujana 6 
15 Dwi Ana Susilowati 5 
16 Eka Riyanto 4 
17 Eko Purwanto 5 
18 Eko Sriwanto 7 
19 Fajar Adi Prasetyo 6 
20 Fajar Ariyanto 5 
21 Fajar wijaya 5 
22 Imam Mustaqim 6 
23 Kanevi Sheila damayanti 7 
24 Muhammad Nur Aini 4 
25 Muhammad Basir 5 
26 Nido Irawan 6 
27 Niken Kusumaningrum 7 
28 Nova Andrianti 5 
29 Nur Kusumawati 5 
30 Nur Tiani Widyaningsih 6 
31 Rian Intan Kumalasari 5 
32 Rudi Hartono 5 
33 Sholihah Rizqi Amaliyah 6 
34 Sri Handayani 4 
35 Suniati 7 
36 Susilo Heri Saputro 5 
37 Tito Tatak Ari Winanda 4 
38 Wahyu Indra Prabowo 7 
39 Wahyu Triyanto 6 
40 Wahyuni 5 



 

 

Lampiran 14 
SISTEM PENILAIAN KOGNITIF 

  
Mata Pelajaran : Biologi    kelas/semester: VIIIC/I 

NO NAMA SISWA NILAI 
AWAL 

NILAI 
SIKLUS I 

NILAI 
SIKLUS II 

NILAI 
SIKLUSIII 

1 Adel Eko Prasetyo     
2 Ahmad Asep Murtianto     
3 Ahmad Putro Wicaksono     
4 Andi Mulyono     
5 Andi Taufan Nugroho     
6 Andriyan Bagus Hananto     
7 Aprilia Mawarti     
8 Avia Nurmiati     
9 Bagus Dwi Juniyanto     
10 Beni Supriyanto     
11 Bintoro     
12 Ahmad bari     
13 Diyagum Danis Utama     
14 Domi Sujana     
15 Dwi Ana Susilowati     
16 Eka Riyanto     
17 Eko Purwanto     
18 Eko Sriwanto     
19 Fajar Adi Prasetyo     
20 Fajar Ariyanto     
21 Fajar Wijaya     
22 Imam Mustaqim     
23 Kanevi Sheila damayanti     
24 Muhammad Nur Aini     
25 Muhammad Basir     
26 Nido Irawan     
27 Niken Kusumaningrum     
28 Nova Andriyanti     
29 Nur Kusumawati     
30 Nur Tiani Widyaningsih     
31 Rian Intan Kumalasari     
32 Rudi hartono     
33 Sholihah Rizki Amaliyah     
34 Sri Handayani     
35 Suniati     
36 Susilo heri Saputro     
37 Tito TatakAni Wunandar     
38 Wahyu Indra Prabowo     
39 Wahyu Triyanto     
40 Wahyuni     

Jumlah     
Nilai maksimal     
Nilai Minimal     

Mean     
 



 

 

Lampiran 15 

DAFTAR PENILAIAN KOGNITIF 

Mata Pelajaran : Biologi                   Kelas/semester: VIIIC/I 

NO NAMA SISWA NILAI  
AWAL 

NILAI 
SIKLUS I 

NILAI  
SIKLUS II 

NILAI 
SIKLUSIII

1 Adel Eko Prasetyo 5 7 8 9 
2 Ahmad Asep Murtianto 7 8 7 10 
3 Ahmad Putro Wicaksono 6 6 7 8 
4 Andi Mulyono 5 6 7 9 
5 Andi Taufan Nugroho 4 5 6 9 
6 Andriyan Bagus Hananto 4 7 8 10 
7 Aprilia Mawarti 6 6 7 8 
8 Avia Nurmiati 5 6 7 9 
9 Bagus Dwi Juniyanto 5 5 6 8 
10 Beni Supriyanto 7 8 9 10 
11 Bintoro 5 7 8 9 
12 Ahmad bari 4 7 7 8 
13 Diyagum Danis Utama 6 7 8 9 
14 Domi Sujana 6 8 8 9 
15 Dwi Ana Susilowati 5 6 7 9 
16 Eka Riyanto 4 5 6 8 
17 Eko Purwanto 5 6 8 9 
18 Eko Sriwanto 7 8 9 9 
19 Fajar Adi Prasetyo 6 7 8 9 
20 Fajar Ariyanto 5 6 8 10 
21 Fajar Wijaya 5 6 7 9 
22 Imam Mustaqim 6 7 8 9 
23 Kanevi Sheila damayanti 7 8 7 9 
24 Muhammad Nur Aini 4 5 8 9 
25 Muhammad Basir 5 6 7 9 
26 Nido Irawan 6 6 8 9 
27 Niken Kusumaningrum 7 7 8 9 
28 Nova Andriyanti 5 8 7 9 
29 Nur Kusumawati 5 6 7 8 
30 Nur Tiani Widyanungsih 6 6 8 9 
31 Rian Intan Kumalasari 5 5 6 9 
32 Rudi hartono 5 6 7 8 
33 Suniati 6 7 8 9 
34 Sri Handayani 4 6 7 9 
35 Suniati 7 8 8 9 
36 Susilo heri Saputro 5 6 8 9 
37 Tito TatakAni Wunandar 4 6 7 9 
38 Wahyu Indra Prabowo 7 8 8 9 
39 Wahyu Triyanto 6 7 8 9 
40 Wahyuni 5 7 8 9 

Jumlah 217 270 306 351 
Nilai maksimal 7 8 9 10 
Nilai Minimal 4 5 6 7 

Mean 5,425 6,575 7,475 8,925 
 



 

 

Lampiran 16 

Nilai awal 40 orang siswa adalah :  

5 7 6 5 4 4 6 5 5 7 

5 4 6 6 5 4 5 7 6 5 

5 6 7 4 5 6 7 5 5 6 

5 5 6 4 7 5 4 7 6 5 

 

Tabel nilai awal siswa : 

Nilai 

X 
f fx fx2 

7 

6 

5 

4 

7 

10 

16 

7 

49 

60 

80 

28 

343 

360 

400 

112 

 N = 40 ? fx = 217 ? fx2 = 1215 

 

Mean = 
fx
N

?
 

 = 
217
40

 

 = 5,425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 17 

Nilai siklus I 40 orang siswa adalah :  

7 8 6 6 5 7 6 6 5 8 

7 7 7 8 6 5 6 8 7 6 

6 7 8 5 6 7 8 6 6 7 

5 6 7 6 8 6 6 8 7 7 

 

Tabel nilai siswa siklus I :  

Nilai 

X 
f fx fx2 

8 

7 

6 

5 

8 

12 

15 

5 

64 

84 

90 

25 

512 

588 

540 

125 

 N = 40 ? fx = 263 ? fx2 = 1765 

 

Mean = 
fx
N

?
 

 = 
263
40

 

 = 6,575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 18 

Nilai siklus II 40 orang siswa adalah :  

8 7 7 7 6 8 7 7 6 9 

8 7 8 8 7 6 8 9 8 8 

7 8 7 8 7 8 8 7 7 8 

6 7 8 7 8 8 7 8 8 8 

 

Tabel nilai siswa siklus II :  

Nilai x f  fx fx2 

9 

8 

7 

6 

2 

19 

15 

4 

18 

152 

105 

24 

162 

1216 

735 

144 

 N = 40 ? fx = 299 ? fx2 = 2257 

 

Mean = 
fx
N

?
 

 = 
299
40

 

 = 7,475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 19 

Nilai siklus III 40 orang siswa adalah :  

9 10 8 9 9 10 8 9 8 10 

9 8 9 9 9 8 9 9 9 10 

9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Tabel nilai siswa siklus III :  

Nilai x f  fx fx2 

10 

9 

8 

4 

29 

7 

40 

261 

56 

400 

2349 

448 

 N = 40 ? fx = 357  ? fx2 = 3197 

 

Mean = 
fx
N

?
 

 = 
357
40

 

 = 8,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 20 
SISTEM PENILAIAN AFEKTIF 

Mata Pelajaran: Biologi    Kelas/Semester: VIIIC/I 
 
 
 
 
NO 

 
 

                   Indikator 
 
Nama 
Siswa 
 
 K

et
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at
an

 w
ak

tu
 

m
en

gi
ku
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la
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ra
n 

 

K
em

am
pu

an
 m

en
gi

ku
ti 

pe
la

ja
ra

n 
 

M
en

de
ng

ar
ka

n 
pe

nj
el

as
an

 g
ur

u 

K
em

am
pu

an
 b

er
ad

ap
ta

si
 

da
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m
 p

re
se

nt
as

i 

K
et

ap
at

an
 w

ak
tu

 d
al

am
 

di
sk

us
i p

re
se

nt
as

i  

K
ea

kt
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n 
be

rta
ny

a 
 

K
er

ja
sa

m
a 

da
la

m
 d

is
ku

si 

M
en

ca
ta

t h
as

il 
di

sk
us

i 

M
en

gh
ar

ga
i p

en
da

pa
t 

te
m

an
  

Ta
ng

gu
ng

 ja
w

ab
  

Sk
or

 T
ot

al
  

1 Adel Eko Prasetyo            
2 Ahmad Asep Murtianto            
3 Ahmad Putro Wicaksono            
4 Andi Mulyono            
5 Andi Taufan Nugroho            
6 Andriyan Bagus Hananto            
7 Aprilia Mawarti            
8 Avia Nurmiati            
9 Bagus Dwi Juniyanto            
10 Beni Supriyanto            
11 Bintoro            
12 Ahmad bari            
13 Diyagum Danis Utama            
14 Domi Sujana            
15 Dwi Ana Susilowati            
16 Eka Riyanto            
17 Eko Purwanto            
18 Eko Sriwanto            
19 Fajar Adi Prasetyo            
20 Fajar Ariyanto            
21 Fajar Wijaya            
22 Imam Mustaqim            
23 Kanevi Sheila damayanti            
24 Muhammad Nur Ain i            
25 Muhammad Basir            
26 Nido Irawan            
27 Niken Kusumaningrum            
28 Nova Andriyanti            
29 Nur Kusumawati            
30 Nur Tiani Widyaningsih            
31 Rian Intan Kumalasari            
32 Rudi hartono            
33 Sholihah Rizki Amaliyah            
34 Sri Handayani            
35 Suniati            
36 Susilo heri Saputro            
37 Tito TatakAni Wunandar            
38 Wahyu Indra Prabowo            
39 Wahyu Triyanto            
40 Wahyuni            

Jumlah            
Rata-rata            



 

 

Keterangan: Skor Nilai  5  = sangat baik 

      4  = baik 

      3  = cukup baik 

       2  = kurang baik 

      1  = tidak baik 

 

Kriteria Penilaian        : 

Nilai  10-19  = tidak berminat 

           20-29 = kurang berminat   

           30-39 = cukup berminat 

           40-49 = berminat  

               50  = sangat berminat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 21 

HASIL PENILAIAN AFEKTIF PERTEMUAN I 

Mata Pelajaran: Biologi    Kelas/Semester: VIII C/I 

 
 
 
 
NO 

 
 

                 Indikator 
 
Nama 
Siswa 
 
 K

et
ep

at
an

 w
ak

tu
 

m
en

gi
ku

ti 
pe

la
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ra
n 

 

K
em

am
pu

an
 

m
en
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ti 
pe

la
ja
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n 

 

M
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u 

K
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an
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da
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i d
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am
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en

ta
si

 (d
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ku
si

) 

K
et
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at

an
 w

ak
tu

 
da

la
m

 d
is

ku
si

 
pr

es
en

ta
si

  

K
ea

kt
ifa

n 
be

rta
ny

a 
 

K
er

ja
sa

m
a 

da
la

m
 

di
sk

us
i 

M
en

ca
ta

t h
as

il 
di

sk
us

i 

M
en

gh
ar

ga
i p

en
da

pa
t 

te
m

an
  

Ta
ng

gu
ng

 ja
w

ab
  

Sk
or

 T
ot

al
  

1 Adel Eko Prasetyo 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 23 
2 Ahmad Asep Murtianto 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
3 Ahmad Putro Wicaksono 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 23 
4 Andi Mulyono 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 22 
5 Andi Taufan Nugroho 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 23 
6 Andriyan Bagus Hananto 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 22 
7 Aprilia Mawarti 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 24 
8 Avia Nurmiati 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 23 
9 Bagus Dwi Juniyanto 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 24 
10 Beni Supriyanto 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 24 
11 Bintoro 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 23 
12 Ahmad bari 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 23 
13 Diyagum Danis Utama 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 24 
14 Domi Sujana 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 23 
15 Dwi Ana Susilowati 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 22 
16 Eka Riyanto 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 24 
17 Eko Purwanto 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 23 
18 Eko Sriwanto 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 22 
19 Fajar Adi Prasetyo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
20 Fajar Ariyanto 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 24 
21 Fajar Wijaya 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 23 
22 Imam Mustaqim 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 23 
23 Kanevi Sheila damayanti 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 
24 Muhammad Nur Aini 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 22 
25 Muhammad Basir 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 24 
26 Nido Irawan 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 22 
27 Niken Kusumaningrum 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 23 
28 Nova Andriyanti 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
29 Nur Kusumawati 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 24 
30 Nur Tiani Widyaningsih 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 25 
31 Rian Intan Kumalasari 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 25 
32 Rudi hartono 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 23 
33 Sholihah Rizki Amaliyah 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 23 
34 Sri Handayani 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 24 
35 Suniati 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 23 
36 Susilo heri Saputro 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 
37 Tito TatakAni Wunandar 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 24 
38 Wahyu Indra Prabowo 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 24 
39 Wahyu Triyanto 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 24 
40 Wahyuni 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 25 

Jumlah 92 94 93 94 93 92 91 94 93 86 923 
Rata Rata 2,3 2,35 2,325 2,35    2,325 2,3 2,275 2,35 2,325   2,15 23,075 

 

 



 

 

Keterangan  : Skor Nilai  5 = sangat baik 

        4 = baik 

        3 = cukup baik 

        2 = kurang baik 

        1 = tidak baik 

Kriteria Penilaian   : 

Nilai  10-19  = tidak berminat 

           20-29 = kurang berminat 

           30-39 = cukup berminat 

 40-49 = berminat 

     50   = sangat berminat 

 

Nilai rata-rata sebesar 23,075 menunjukkan bahwa pada siklus I dalam 

ranah afektif, siswa kurang berminat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 22 
HASIL PENILAIAN AFEKTIF PERTEMUAN KE II 

Mata Pelajaran: Biologi           Kelas/Semester: VIIIC/I 
 
 
 
 
NO 

 
 
 

           Indikator 
 
 
Nama 
Siswa 
 
 K

et
ep

at
an

 w
ak

tu
 

m
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n 
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 p
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K
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 d
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K
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n 
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K
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m
a 
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m
 d
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si 

M
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il 
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sk
us

i 

M
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i p

en
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t 
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m

an
  

Ta
ng
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ng
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w
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Sk
or

 T
ot

al
  

1 Adel Eko Prasetyo 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 29 
2 Ahmad Asep Murtianto 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 32 
3 Ahmad Putro Wicaksono 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 35 
4 Andi Mulyono 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 33 
5 Andi Taufan Nugroho 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 33 
6 Andriyan Bagus Hananto 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 35 
7 Aprilia Mawarti 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 34 
8 Avia Nurmiati 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 34 
9 Bagus Dwi Juniyanto 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 27 
10 Beni Supriyanto 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 34 
11 Bintoro 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 33 
12 Ahmad bari 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 33 
13 Diyagum Danis Utama 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 34 
14 Domi Sujana 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 35 
15 Dwi Ana Susilowati 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 32 
16 Eka Riyanto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
17 Eko Purwanto 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 30 
18 Eko Sriwanto 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 35 
19 Fajar Adi Prasetyo 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
20 Fajar Ariyanto 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 
21 Fajar Wijaya 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 33 
22 Imam Mustaqim 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 35 
23 Kanevi Sheila damayanti 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 33 
24 Muhammad Nur Aini 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 34 
25 Muhammad Basir 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 36 
26 Nido Irawan 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 31 
27 Niken Kusumaningrum 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 33 
28 Nova Andriyanti 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 33 
29 Nur Kusumawati 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 33 
30 Nur Tiani Widyaningsih 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 32 
31 Rian Intan Kumalasari 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 33 
32 Rudi hartono 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 36 
33 Sholihah Rizki Amaliyah 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 35 
34 Sri Handayani 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 35 
35 Suniati 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 36 
36 Susilo heri Saputro 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 35 
37 Tito TatakAni Wunandar 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 35 
38 Wahyu Indra Prabowo 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 35 
39 Wahyu Triyanto 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 35 
40 Wahyuni 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 35 

Jumlah 135 133 134 123 122 133 137 133 136 133 1334 
Rata-rata 3,375 3,325 3,35 3,075 3,05 3,325 3,425 3,325 3,4   3,325 33,35 

 



 

 

 

Keterangan  :  Skor nilai  5 = sangat baik 

        4 = baik 

           3 = cukup baik 

        2 = kurang baik 
        1 = tidak baik 

 

Kriteria Penilaian  :   

Nilai  10-19 = tidak berminat 

           20-29 = kurang berminat 

           30-39 = cukup berminat 
           40-49 = berminat 

               50   = sangat berminat 

 

Kesimpulan : 

Nilai rata-rata sebesar 33,35 menunjukkan bahwa pada siklus II dalam ranah 

afektif, siswa  cukup berminat. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 23 

HASIL PENILAIAN AFEKTIF PERTEMUAN KE III 

Mata Pelajaran: Biologi                      Kelas/Semester: VIIIC/I 

 
 
 
 
NO 

 
 
 

                 Indikator 
 
Nama 
Siswa 
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1 Adel Eko Prasetyo 5 5 4 5 3 3 4 5 3 4 41 
2 Ahmad Asep Murtianto 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 44 

  3 Ahmad Putro Wicaksono 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 40 
4 Andi Mulyono 5 4 3 4 4 5 3 5 4 4 41 
5 Andi Taufan Nugroho 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 43 
6 Andriyan Bagus Hananto 5 4 4 5 3 3 4 4 3 4 39 
7 Aprilia Mawarti 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 41 
8 Avia Nurmiati 4 4 3 5 3 4 5 3 4 3 38 
9 Bagus Dwi Juniyanto 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 41 
10 Beni Supriyanto 5 5 3 5 3 4 3 5 4 3 40 
11 Bintoro 4 3 4 5 4 3 5 3 5 5 42 
12 Ahmad bari 3 5 3 4 5 5 4 5 4 3 41 
13 Diyagum Danis Utama 4 5 3 5 4 3 5 3 4 5 40 
14 Domi Sujana 5 3 5 4 5 4 3 4 3 3 39 
15 Dwi Ana Susilowati 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 40 
16 Eka Riyanto 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 40 
17 Eko Purwanto 3 4 5 5 4 3 5 3 4 5 41 
18 Eko Sriwanto 4 5 5 3 3 4 5 3 3 3 38 
19 Fajar Adi Prasetyo 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 42 
20 Fajar Ariyanto 5 5 5 3 4 5 4 4 3 3 41 
21 Fajar Wijaya 5 4 5 3 4 4 4 3 4 5 41 
22 Imam Mustaqim 4 5 3 4 5 5 3 5 3 5 37 
23 Kanevi Sheila damayanti 5 5 3 5 3 4 4 4 4 5 42 
24 Muhammad Nur Aini 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 40 
25 Muhammad Basir 4 5 5 3 4 5 5 3 3 4 41 
26 Nido Irawan 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 42 
27 Niken Kusumaningrum 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 43 
28 Nova Andriyanti 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 42 
29 Nur Kusumawati 5 4 4 5 3 5 4 4 4 3 41 
30 Nur Tiani Widyaningsih 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 40 
31 Rian Intan Kumalasari 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 42 
32 Rudi hartono 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 40 
33 Sholihah Rizki Amaliyah 5 4 5 3 5 3 4 4 4 3 40 
34 Sri Handayani 5 3 4 5 4 3 5 3 5 3 40 
35 Suniati 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 38 
36 Susilo heri Saputro 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 40 
37 Tito TatakAni Wunandar 4 5 4 4 5 5 3 5 3 4 42 
38 Wahyu Indra Prabowo 5 4 4 3 4 3 5 4 3 3 38 
39 Wahyu Triyanto 4 3 5 3 5 4 3 4 3 5 39 
40 Wahyuni 5 5 5 3 4 4 3 4 3 5 41 

Jumlah 144 142 149 140 146 144 135 143 140 134 1621 
Rata-rata 3,6 3,55 3,725 3,5 3,65 3,6 3,375 3,575 3,5 3,35 40,525 

 



 

 

 

Keterangan  :  Skor Nilai  5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup baik 

2 = kurang baik 

         1 = tidak baik 

 

Kriteria penilaian  : 

Nilai  10-19 = tidak berminat 

          20-29 = kurang berminat 

          30-39 = cukup berminat 

          40-49 = berminat 

              50   = sangat berminat 

 

Kesimpulan : 

Nilai rata-rata sebesar 40,525 menunjukkan bahwa pada siklus III dalam 

ranah afektif, siswa berminat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 24 

 

TABULASI DATA PENGUKURAN HASIL BELAJAR SISWA 

Tabel 4.1 Hasil Belajar Siswa pada Ranah Kognitif dengan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think-Pair-Share Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta Tahun Ajaran 2007 / 2008 

 Awal  Siklus I Siklus II Siklus III Rata-rata 

Nilai maksimal  

Nilai minimal 

Rata-rata 

7 

4 

5,425 

8 

5 

6,575 

9 

6 

7,475 

10 

7 

8,925 

 

  1,15 0,9 1,45 1,167 

 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Siswa pada Ranah Afektif dengan Pembelajaran 

Kooperatif Think-Pair-Share Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

Tahun Ajaran 2007 / 2008 

 Siklus I Siklus II Siklus III Rata-rata 

Nilai maksimal  

Nilai minimal 

Rata-rata 

Kriteria  

25 

20 

23,075 

Kurang 

berminat 

36 

27 

33,35 

Cukup 

berminat 

44 

37 

40,525 

Berminat 

 

  10,275 7,175 8,725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 25 

 

CATATAN LAPANGAN 

Rekapitulasi hasil catatan lapangan 

Aktifitas siswa dalam pembelajaran 

Pada siklus I masih banyak siswa yang gaduh dan ramai ketika pembelajaran 

dimulai, dan selama proses pembelajaran berlangsungpun banyak siswa yang 

belum aktif dan hanya sebagian saja yang aktif, pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Hal ini dikarenakan siswa masih merasa asing  dengan model 

pembelajaran yang diterapkan. Pada siklus II siswa sudah mulai tenang ketika 

pembelajaran dimulai, meskipun masih ada beberapa anak yang ramai 

bercerita dengan teman sebelahnya. Namun lebih banyak siswa yang sudah 

aktif mengikuti proses pembelajaran, karena pada siklus II siswa sudah mulai 

terbiasa dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada siklus III hampir 

seluruh siswa sudah dapat mengikuti modal pembelajaran yang diterapkan 

dengan baik dan siswa aktif dengan kegiatan belajarnya, sehingga 

pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru tetapi pembelajaran tidak hanya 

berpusat pada guru tetapi  pembelajaran akhirnya berpusat pada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 26 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
 

Gambar 1. Guru memberikan materi pelajaran 
 

 
 

Gambar 2. Siswa berpikir sendiri mengenai pertanyaan yang diberikan guru 
 

 
Gambar 3. Siswa sedang mengadakan diskusi 

 



 

 

 
 

Gambar 4. Guru berkeliling untuk mengontrol jalannya diskus i 
 

 
 

Gambar 5. Salah satu siswa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya 

 

 
 

Gambar 6. Guru mengklarifikasi jawaban diskusi dan mengulas materi 
 

 

 




