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ABSTRAK 

 

Selama pelaksanaan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 

menggunakan beberapa metode mengajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-

Tournament) dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar Biologi siswa 

kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009. Kelas 

yang digunakan XI IPA yang didasari oleh hasil observasi yaitu: partisipasi 

siswa rendah dalam kegiatan pembelajaran, dominasi siswa tertentu dalam 

proses pembelajaran, siswa kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan 

materi (metode tidak bervariasi), sebagian besar  siswa kurang termotivasi 

untuk belajar. Data dalam penelitian diambil dengan menggunakan teknik 

dokumentasi, wawancara, observasi, angket, tes, dan catatan lapangan. Analisis 

data dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan secara 

deskriptif tentang perkembangan proses pembelajaran siswa dari siklus I 

sampai siklus III. Data yang diperoleh dari hasil observasi, angket, dan tes pada 

siklus I sampai III dianalisis secara kuantitatif dengan cara menghitung rata-rata 

di setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-

rata hasil penilaian motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI IPA pada siklus I 

(Skor motivasi =  124,87 (termasuk kategori baik); Aspek kognitif = 53,17; 

Aspek afektif = 29,07 (termasuk kategori cukup berminat)). Rata-rata hasil 

penilaian motivasi dan hasil belajar pada siklus II (Skor motivasi = 134,77 

(termasuk kategori baik); Aspek kognitif = 60,6; Aspek afektif = 37,43 

(termasuk kategori berminat)). Rata-rata hasil penilaian motivasi dan  hasil 

belajar pada siklus III (Skor motivasi = 151,70 (termasuk kategori sangat baik); 

Aspek kognitif = 74,17; Aspek afektif = 43,57 (termasuk kategori sangat 

berminat)). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode TGT 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar Biologi siswa kelas XI IPA 

SMA Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

 

Kata kunci:   motivasi dan hasil belajar biologi, model pembelajaran 

kooperatif, TGT (Teams-Games-Tournament)  

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, mutu guru 

merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran sangat penting 

(Basuki Wibawa, 2003). Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah adalah dengan cara perbaikan proses belajar 

mengajar atau pembelajaran. Berbagai konsep dan wawasan baru tentang 

pembelajaran di sekolah telah muncul dan berkembang seiring pesatnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai pendidik yang menduduki 

posisi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, dituntut untuk 

terus mengikuti perkembangan konsep-konsep baru dalam dunia 

pendidikan (B. Suryosubroto, 2002). 

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh 

kegiatan pendidikan. Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Wiji Suwarno, 2006).   

Fenomena di lapangan selama ini menunjukkan bahwa dalam 

proses pembelajaran masih banyak permasalahan di dalamnya. Dari hasil 

pengamatan di kelas serta diskusi dengan guru, dalam proses belajar 



biologi di kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 

2008/2009 terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa dan berdasarkan hasil diagnosa, maka ditemukan beberapa 

kelemahan diantaranya: 1) partisipasi  siswa  rendah  dalam   kegiatan   

pembelajaran; 2) dominasi siswa tertentu dalam proses pembelajaran;        

3) siswa kurang tertarik  dengan cara guru menyampaikan materi (metode 

tidak bervariasi);  4) sebagian besar  siswa kurang termotivasi untuk 

belajar. Motivasi menurut Nasution (2005), diakui sebagai hal yang sangat 

penting bagi pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya solusi yang tepat 

untuk perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009 yaitu perlunya 

meningkatkan mutu proses pembelajaran pada aspek kualitas dalam hal 

perubahan tindakan proses belajar mengajar. Berdasarkan alasan tersebut, 

maka dilakukan penelitian tindakan kelas guna memperbaiki proses 

pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang 

dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai “aksi” atau tindakan 

yang dilakukan oleh guru/pelaku, mulai dari perencanaan sampai dengan 

penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan 

belajar-mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran (Basuki 

Wibawa, 2003). 



Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan mengaplikasikan 

suatu model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dan 

kreatif. Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk belajar secara aktif. Belajar aktif mendominasi aktivitas 

pembelajaran sehingga siswa secara aktif menggunakan potensi otak, 

dalam hal menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau 

mengaplikasikan apa yang baru dipelajari. Dengan belajar aktif, siswa akan 

turut serta dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat menikmati 

suasana yang lebih menyenangkan dan hasil belajar dapat dimaksimalkan 

(Hisyam Zaini dkk, 2004). Metode yang dapat dikembangkan dari 

pembelajaran aktif juga harus mempertimbangkan keadaan siswa dan 

kemampuan siswa di kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

tahun ajaran 2008/2009 yang heterogen dengan kemampuan akademik 

tinggi, sedang, rendah dan latar belakang siswa yang berbeda. Sehingga 

memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan saling mengkomunikasikan 

pengetahuan dalam proses pembelajaran.  

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran serta seluruh 

siswa yaitu model pembelajaran kooperatif. Pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif dengan cara menempatkan para siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain 

dalam mempelajari materi pelajaran. Dengan pembelajaran kooperatif, para 

siswa diharapkan dapat saling membantu, saling berdiskusi dan 



berargumentasi untuk mengasah khasanah ilmu pengetahuan yang mereka 

kuasai dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

Teams-Games-Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif. TGT adalah pembelajaran kooperatif yang 

melibatkan kelompok, di dalamnya terdapat diskusi kelompok dan diakhiri 

suatu game/turnamen. Dalam TGT, siswa dibagi menjadi beberapa tim 

belajar yang terdiri atas empat sampai enam orang yang berbeda-beda 

tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya.  

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih luas permasalahan, yaitu dengan penelitian 

yang berjudul: “APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TGT (TEAMS-GAMES-TOURNAMENT) 

DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS XI IPA SMA MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Teams-Games-Tournament). 

 



2. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009.  

3. Materi Pokok 

Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Sistem 

Koordinasi Manusia”. 

4. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah motivasi dan hasil belajar, yaitu 

motivasi dan hasil belajar biologi pada materi pokok sistem koordinasi 

manusia dari pembelajaran siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009 menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) dalam aspek kognitif 

dan afektif. Hasil belajar biologi yang ingin dicapai pada aspek kognitif 

adalah 75% siswa mencapai nilai ≥ 70. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun  perumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah:       

Apakah aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT                    

(Teams-Games-Tournament) dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 

ajaran 2008/2009? 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-

Tournament) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi siswa 

kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan pihak 

sekolah, adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa, dapat menjadi acuan dalam: 

a. Meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

b. Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif. 

c. Meningkatkan tanggung jawab dan rasa kebersamaan bagi setiap 

kelompok kerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 

2. Bagi Guru  

a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament). 

c. Memberikan informasi bahwa dengan adanya pembelajaran yang 

baik maka dapat mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, bersikap 

baik dan berprestasi. 



3. Bagi Sekolah 

Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar lebih 

menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran  

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara 

siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

lebih baik. Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama 

adalah mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku bagi siswa (E. Mulyasa, 2003). Sementara menurut 

Syaiful Sagala (2006), pembelajaran ialah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan 

penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau siswa. 

Berdasarkan teori belajar ada lima pengertian pembelajaran, 

diantaranya sebagai berikut: 1). Pembelajaran adalah upaya menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa di sekolah; 2). Pembelajaran adalah mewariskan 

kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga sekolah;                        

3). Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa; 4). Pembelajaran adalah upaya 

untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga masyarakat yang baik;              

5). Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari (Oemar Hamalik, 1995). Sementara itu 



Dimyati, dkk (2002), menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses 

yang diselenggarakan oleh guru untuk memberi pengalaman belajar kepada 

siswa mengenai cara memperoleh dan memproses pengetahuan, 

keterampilan dan sikap.  

Pembelajaran bertujuan mengembangkan potensi siswa secara 

optimal yang memungkinkan siswa dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. 

Pembelajaran dipengaruhi oleh faktor kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan adanya interaksi antara guru dan siswa 

serta kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran (Cece Wijaya, 

2000). 

Pembelajaran yang dilaksanakan harus bertumpu pada enam pilar 

pendidikan universal seperti yang dirumuskan UNESCO. Menurut Wiji 

Suwarno (2006), enam pilar pembelajaran tersebut adalah learning to know 

(belajar untuk mengetahui), learning to do (belajar untuk melakukan 

sesuatu), learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), learning to live 

together (belajar untuk menjalani hidup bersama), learning how to learn 

(belajar bagaimana cara mengembangkan potensi diri), dan learning 

throughout life (belajar terus menerus sepanjang masa). 

Pembelajaran mempunyai dua karakteristik utama, yaitu: 1). Dalam 

proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, 

bukan hanya menuntut siswa untuk sekedar mendengar, mencatat, akan 

tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berfikir; 2). Dalam 



pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu 

dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka 

konstruksi sendiri (Syaiful Sagala, 2006).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan belajar yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran aktif, siswa melakukan sebagian besar 

pekerjaan yang harus dilakukan. Disamping itu, siswa dapat menggunakan 

potensi otak untuk melakukan pekerjaannya, mengeluarkan ide/gagasan, 

memecahkan masalah dan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari. 

Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung dan 

menarik hati dalam belajar untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Belajar 

aktif membantu untuk mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan tentang 

pelajaran tertentu dan mendiskusikannya dengan yang lain. Dalam belajar 

aktif yang paling penting bagi siswa perlu memecahkan masalah sendiri, 

menemukan contoh-contoh, mencoba keterampilan-keterampilan dan 

mengerjakan tugas-tugas yang tergantung pada pengetahuan yang telah 

mereka miliki atau yang akan dicapai (Melvin L. Silberman, 2007). 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Model pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar selama 

proses pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa 

ditentukan oleh kerelevansian dalam penggunaan suatu model 



pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Sehingga tujuan pembelajaran 

akan dicapai dengan penggunaan model yang tepat, sesuai dengan standar 

keberhasilan dalam tujuan pembelajaran. (Syaiful Bahri Djamarah, 2002). 

Dalam proses pembelajaran, siswa mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda diantaranya: lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya 

belajar, keadaan ekonomi, dan tingkat kecerdasan. Fakta tersebut menjadi 

bahan pertimbangan dalam menyusun suatu strategi pembelajaran yang 

tepat (W. Gulo, 2005). 

Anita Lie (2008), menyatakan bahwa ada tiga pilihan model 

pembelajaran, yaitu kompetisi, individual, dan cooperative learning. Model 

pembelajaran cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas yang terstuktur disebut sebagai sistem 

“pembelajaran gotong royong”. Dalam sistem ini, guru bertindak sebagai 

fasilitator. 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. 

Sementara Etin Solihatin & Raharjo (2007) mengartikan 

cooperative sebagai bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 

Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang 



membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai 

dengan kehidupan nyata sehingga dalam bekerja secara bersama-sama di 

antara sesama anggota kelompok dapat meningkatkan motivasi, 

produktivitas, dan hasil belajar. Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara 

individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota 

kelompoknya. Sehingga belajar kooperatif merupakan pemanfaatan 

kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja 

sama untuk mengoptimalkan proses belajarnya. 

Menurut Robert E. Slavin (2008), pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas 

dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang 

dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah 

siswa bekerja sama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial 

dengan teman sebayanya, memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia 

menjadi nara sumber bagi teman yang lain untuk memahami konsep yang 

difasilitasi oleh guru. Sehingga model pembelajaran kooperatif 

mengutamakan kerja sama di antara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri: 1) untuk 

menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara 

kooperatif; 2) kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah; 3) jika dalam kelas terdapat siswa-

siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya jenis kelamin yang 



berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap kelompok terdiri dari ras, suku, 

budaya, jenis kelamin yang berbeda pula; 4) penghargaan lebih diutamakan 

pada kerja kelompok dari pada perorangan. Anita Lie (2008), menyatakan 

bahwa ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

kelas model cooperative learning, yaitu pengelompokan, semangat gotong 

royong, dan penataan ruang kelas. 

Muslimin Ibrahim, dkk (2000), menyatakan bahwa prinsip-prinsip 

dasar pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 1) siswa dalam 

kelompok harus beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan 

bersama; 2) siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam 

kelompoknya; 3) siswa harus melihat bahwa semua anggota di dalam 

kelompoknya memiliki tujuan yang sama; 4) siswa harus membagi tugas 

dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya; 5) siswa 

akan dikenakan evaluasi atau diberikan penghargaan yang juga akan 

dikenakan untuk semua anggota kelompok; 6) siswa berbagi 

kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar 

bersama selama proses pembelajaran; 7) siswa akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara  individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif. 

Menurut Johnson & Johnson (1989) dalam Anita Lie (2008),  

suasana belajar cooperative learning menghasilkan prestasi yang lebih 

tinggi, hubungan  yang  lebih  positif,  dan  penyesuaian  psikologis  yang   

lebih baik  daripada  suasana  belajar  yang  penuh dengan persaingan dan 



memisah-misahkan siswa. Sementara Richard I. Arends (2008), 

menyatakan struktur tujuan kooperatif terjadi apabila siswa dapat mencapai 

tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok belajarnya. Maka dari itu setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya. 

Siswa dalam situasi cooperative learning dituntut untuk mengerjakan tugas 

yang sama secara bersama-sama, dan mereka harus mengoordinasikan 

usahanya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk  mencapai setidak-tidaknya  tiga  tujuan 

pembelajaran  penting  yaitu: 1) meningkatkan hasil akademik; 2) toleransi 

dan penerimaan terhadap keanekaragaman; 3) untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. 

Nurhadi (2004), menyebutkan adanya beberapa keuntungan metode 

pembelajaran kooperatif, antara lain: 1) meningkatkan kepekaan dan 

kesetiakawanan sosial; 2) memungkinkan para siswa saling belajar 

mengenai sikap, keterampilan, informasi, dan perilaku sosial;                     

3) menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois; 4) 

membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa; 5) 

meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia; 6) 

meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif; 7) meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang 

dirasakan lebih baik; 8) meningkatkan kegemaran berteman tanpa 

memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, 

etnik, kelas sosial, dan agama.  



Menurut Robert E. Slavin (2008), model pembelajaran kooperatif 

juga mempunyai kelemahan, diantaranya sebagai berikut: 1) memerlukan 

persiapan yang rumit untuk pelaksanaannya; 2) apabila terjadi persaingan 

yang negatif maka hasilnya akan buruk; 3) apabila ada siswa yang malas 

atau ada yang ingin berkuasa dalam kelompoknya sehingga menyebabkan 

usaha kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya; 4) adanya siswa 

yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam belajar kelompok. 

Sementara itu, Richard I. Arends (2008), menyatakan bahwa model 

cooperative learning bisa sangat sulit bagi seorang guru pemula karena 

model itu menuntut koordinasi simultan dari berbagai macam kegiatan. Di 

lain pihak, model ini dapat mencapai beberapa tujuan pendidikan penting 

yang tidak dapat dicapai oleh model-model lain, dan reward tipe 

pengajaran ini bisa luar biasa besar bagi guru yang merencanakan dengan 

cermat. 

Menurut Robert E. Slavin (2008), metode Student Team Learning 

adalah teknik pembelajaran kooperatif. Dalam metode Student Team 

Learning, tugas-tugas yang diberikan pada siswa bukan melakukan sesuatu 

sebagai sebuah tim, tetapi belajar sesuatu sebagai sebuah tim. Tiga konsep 

penting dalam metode Student Team Learning adalah penghargaan bagi 

tim, tanggung jawab individu, dan kesempatan sukses yang sama. Metode 

tersebut dikembangkan menjadi beberapa variasi, antara lain: 

1. Student Team-Achievement Division (STAD), 

2. Teams-Games-Tournament (TGT), 



3. Jigsaw II, 

4. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), dan 

5. Team Accelerated Instruction (TAI). 

 

C. TGT (Teams-Games-Tournament) 

Teams-Games-Tournament (TGT), pada mulanya dikembangkan 

oleh David DeVries dan Keith Edwards, ini merupakan metode 

pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Dalam metode ini, para siswa 

dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat sampai lima orang yang 

berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang 

etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim 

mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai 

pelajaran. Selanjutnya diadakan turnamen, di mana siswa memainkan game 

akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor 

timnya. TGT menambahkan dimensi kegembiraan yang diperoleh dari 

penggunaan permainan. Teman satu tim akan saling membantu dalam 

mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar kegiatan 

dan menjelaskan masalah-masalah satu sama lain, memastikan telah terjadi 

tanggung jawab individual (Robert E. Slavin, 2008). 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. 



Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat 

dan keterlibatan belajar (Kiranawati, 2007). 

Menurut Robert E. Slavin (2008), pembelajaran kooperatif tipe 

TGT terdiri dari 5 komponen utama, yaitu : presentasi di kelas, tim 

(kelompok), game (permainan), turnamen (pertandingan), dan rekognisi 

tim (perhargaan kelompok). Prosedur pelaksanaan TGT dimulai dari 

aktivitas guru dalam menyampaikan pelajaran, kemudian siswa bekerja 

dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah 

menguasai pelajaran. Selanjutnya diadakan turnamen, di mana siswa 

memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi skor timnya. 

Lebih lanjut, dijelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran 

TGT modifikasi dari Robert E. Slavin bahwa TGT terdiri dari siklus 

reguler dari aktivitas pengajaran, sebagai berikut:  

1. Presentasi Kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan 

ceramah, dan diskusi yang dipimpin guru. Disamping itu, guru juga 

menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, 

dan memberikan motivasi. Pada saat penyajian kelas ini siswa harus  

benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan 



guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja 

kelompok dan pada saat game/turnamen karena skor game/turnamen 

akan menentukan skor kelompok. 

2. Belajar Kelompok (Tim) 

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja 

dalam kelompok yang terdiri atas 5 orang yang anggotanya heterogen 

dilihat dari kemampuan akademik, jenis kelamin, dan ras atau etnik 

yang berbeda. Dengan adanya heterogenitas anggota kelompok, 

diharapkan dapat memotivasi siswa untuk saling membantu antar siswa 

yang berkemampuan lebih dengan siswa yang berkemampuan kurang 

dalam menguasai materi pelajaran. Hal ini akan menyebabkan 

tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa bahwa belajar secara 

kooperatif sangat menyenangkan. Pada saat pembelajaran, fungsi 

kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman 

kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota 

kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat 

game/turnamen. Setelah guru menginformasikan materi dan tujuan 

pembelajaran, kelompok berdiskusi dengan menggunakan modul. 

Dalam kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah bersama, 

saling memberikan jawaban dan mengoreksi jika ada anggota kelompok 

yang salah dalam menjawab. Penataan ruang kelas diatur sedemikian 

rupa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

 



3. Persiapan Permainan/Pertandingan 

Guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi, bernomor 1 sampai 30. Kemudian guru mempersiapkan alat-alat 

untuk permainan, yaitu: kartu permainan yang dilengkapi nomor, skor, 

pertanyaan, dan jawaban mengenai materi. 

4. Permainan/Pertandingan (Game/Turnamen) 

Game/Turnamen terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk menguji pengetahuan yang diperoleh siswa dari penyajian kelas 

dan belajar kelompok. Tiap kelompok (tim) mendapat kesempatan untuk 

memilih kartu bernomor yang tersedia pada meja turnamen dan 

mencoba menjawab pertanyaan yang muncul. Apabila tiap anggota 

dalam suatu tim tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka pertanyaan 

tersebut dilempar kepada kelompok lain, searah jarum jam. Tim yang 

bisa menjawab dengan benar pertanyaan itu akan mendapat skor yang 

telah tertera dibalik kartu tersebut. Skor ini yang nantinya dikumpulkan 

tim untuk menentukan skor akhir tim. Pemilihan kartu bernomor akan 

digilir pada tiap-tiap tim secara bergantian searah jarum jam, sampai 

habis jatah nomornya.  

5. Rekognisi Tim (Penghargaan Tim) 

Penghargaan diberikan kepada tim yang menang atau mendapat skor 

tertinggi, skor tersebut pada akhirnya akan dijadikan sebagai tambahan 

nilai tugas siswa. Selain itu diberikan pula hadiah (reward) sebagai 

motivasi belajar.   



Adanya dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan 

permainan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT, diharapkan 

siswa dapat menikmati proses pembelajaran dengan situasi yang 

menyenangkan dan termotivasi untuk belajar dengan giat yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi tingkat konsentrasi, kecepatan menyerap 

materi pelajaran, dan kematangan pemahaman terhadap sejumlah materi 

pelajaran  sehingga hasil belajar mencapai optimal. 

Muflihah (2004), dalam penelitiannya yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa metode TGT dapat meningkatkan hasil belajar dengan 

baik. Penerapan pembelajaran TGT dapat dijadikan alternatif bagi guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran, membantu mengaktifkan 

kemampuan siswa untuk bersosialisasi dengan siswa lain. Siswa terbiasa 

bekerja sama dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar, 

sehingga hal ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. TGT merupakan 

salah satu metode pembelajaran kooperatif yang sangat bermanfaat bagi 

siswa. Adanya permainan dalam bentuk turnamen akademik yang 

dilaksanakan pada akhir pokok bahasan, memberikan peluang bagi setiap 

siswa untuk melakukan yang terbaik bagi kelompoknya, hal ini juga 

menuntut keaktifan dan partisipasi siswa pada proses pembelajaran. 

Dengan demikian akan terjadi suatu kompetisi atau pertarungan dalam hal 

akademik, setiap siswa berlomba-lomba untuk memperoleh hasil belajar 

yang optimal. 

 



D. Motivasi Belajar 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, 

tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, 

dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. 

Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri 

seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik dalam memenuhi kebutuhannya (Hamzah B. Uno, 2008). Sedangkan 

Moh. Uzer Usman (2003), berpendapat bahwa motif merupakan daya atau 

kemauan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

motivasi adalah usaha membangkitkan motif-motif sehingga menjadi suatu 

perbuatan. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. Hal tersebut mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; 2) adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 3) adanya harapan dan cita-cita 

masa depan; 4) adanya penghargaan dalam belajar; 5) adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar; 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, 



sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik (Hamzah 

B. Uno, 2008).    

Menurut Oemar Hamalik (2003), dalam kegiatan belajar, motivasi 

dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. Sementara 

Sardiman A.M (2007), menyatakan bahwa siswa yang memiliki motivasi 

kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

Dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Motivation is an 

essential condition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal, apabila 

terdapat motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin 

berhasil pula pelajaran itu. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan 

didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. 

Moh. Uzer Usman (2003), menyatakan bahwa guru perlu 

mengetahui motivasi yang terdapat dalam diri siswanya. Guru berperan 

selaku motivator, pemberi semangat agar motif-motif yang positif pada 

anak dapat dibangkitkan, ditingkatkan, dan dikembangkan. Tingkat 

motivasi pertama berkenaan dengan individu, yang mendorong seseorang 

untuk melakukan upaya yang lebih besar. Yang kedua berfokus pada tim, 



yang menguatkan hubungan suatu kelompok dengan tujuan bersama untuk 

mencapai keberhasilan (Brian Clegg, 2001). 

Menurut E. Mulyasa (2007), beberapa prinsip yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan motivasi siswa, diantaranya: 1) siswa akan 

belajar lebih giat apabila kompetensi dasar yang dipelajari menarik, dan 

berguna bagi dirinya; 2) kompetensi dasar harus disusun dengan jelas dan 

diinformasikan kepada siswa sehingga mereka mengetahuinya dengan 

jelas, siswa juga dapat dilibatkan dalam penyusunan indikator kompetensi; 

3) siswa harus selalu diberi tahu tentang hasil belajar dan pembentukan 

kompetensi pada dirinya; 4) pemberian pujian dan hadiah lebih baik 

daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan; 5) 

manfaatkan sikap-sikap, cita-cita dan rasa ingin tahu siswa; 6) usahakan 

untuk memperhatikan perbedaan individu siswa, misal perbedaan 

kemampuan, latar belakang dan sikap terhadap sekolah atau subjek 

tertentu; 7) usahakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan jalan 

memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, menunjukkan 

bahwa guru memperhatikan mereka, mengatur pengalaman belajar 

sedemikian rupa sehingga setiap siswa pernah memperoleh kepuasan dan 

penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar ke arah keberhasilan, 

sehingga mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri. 

Menurut Hamzah B. Uno (2008), beberapa teknik motivasi yang 

dapat dilakukan dalam pembelajaran sebagai berikut: 1) pernyataan 

penghargaan secara verbal; 2) menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu 



keberhasilan;  3) menimbulkan rasa ingin tahu; 4) memunculkan sesuatu 

yang tidak diduga oleh siswa; 5) menjadikan tahap dini dalam belajar 

mudah bagi siswa; 6) menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai 

contoh dalam belajar; 7) menuntut siswa untuk menggunakan hal-hal yang 

telah dipelajari sebelumnya; 8) menggunakan simulasi dan permainan; 9) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan kemahirannya di 

depan umum; 10) memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat;                            

11) memperpadukan motif-motif yang kuat; 12) memperjelas tujuan belajar 

yang hendak dicapai; 13) merumuskan tujuan-tujuan sementara; 14) 

membuat suasana persaingan yang sehat di antara para siswa; 15) 

memberikan contoh yang positif.  

 

E. Biologi dan Sistem Koordinasi Manusia 

Istilah Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “bios” yang artinya 

hidup dan “logos” yang artinya ilmu, sehingga Biologi dapat diartikan 

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan yang 

meliputi unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik contohnya hewan, 

tumbuhan dan manusia. Sedangkan unsur abiotik contohnya air, cahaya, 

suhu, gunung, dan sebagainya. Biologi merupakan seluruh pengetahuan 

tentang kehidupan yang bersifat logis dan ilmiah yang diperoleh dari dulu 

hingga sekarang  (Arif Pribadi dkk, 2004). 

Sebagai ilmu, Biologi mengkaji berbagai persoalan yang terkait 

dengan berbagai fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai 



tingkat organisasi kehidupan dan interaksi dengan faktor lingkungan. 

Makhluk hidup sebagai objek Biologi memiliki karakteristik tersendiri 

dibanding objek sains lainnya. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu 

dan memahami alam secara sistematis. Pendidikan Biologi diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan 

alam sekitarnya (Anonim, 2002). 

Menurut Kimball John W (2002), Biologi merupakan ilmu untuk 

mengetahui lebih banyak mengenai diri kita sendiri dan bumi yang kita 

huni. Materi pokok sistem koordinasi manusia merupakan salah satu materi 

biologi yang membahas tentang sistem yang terjadi pada tubuh makluk 

hidup, yaitu manusia. D. A. Pratiwi, dkk (2004), menyatakan bahwa tubuh 

manusia dilengkapi dengan dua perangkat pengatur seluruh kegiatan tubuh. 

Kedua perangkat ini merupakan sistem koordinasi yang terdiri dari sistem 

saraf dan sistem hormon .  

Sistem Koordinasi merupakan sistem organ yang bekerja sama 

secara efisien. Sistem koordinasi manusia meliputi sistem indera, sistem 

saraf, dan sistem hormon. 

1. Sistem Saraf 

Neuron (sel saraf), merupakan unit struktural dan fungsional 

dari sistem saraf. Struktur neuron terdiri dari badan sel 

(soma/perikarion), dendrit, dan akson. Sistem saraf pada manusia 

terbagi menjadi dua, yaitu: 



a. Sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. 

Sistem saraf pusat berfungsi mengatur dan mengendalikan semua 

aktivitas tubuh. 

b. Sistem saraf tepi (perifer), berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 

saraf somatik (sadar), yaitu saraf kranial dan spinal; serta saraf 

otonom (tak sadar), yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. 

Pengaruh obat-obatan dan narkoba terhadap sistem saraf: 

narkoba (narkotika dan obat berbahaya yang berbentuk zat-zat kimia). 

Dalam pengobatan secara medis dikenal adanya zat-zat kimia yang 

mampu mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, namun tidak 

memiliki efek penyembuhan. Zat-zat kimia inilah yang sering 

disalahgunakan karena pemakaian dengan dosis yang berlebihan akan 

berakibat buruk bagi kesehatan dan dapat menimbulkan kerusakan pada 

sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf manusia, antara lain: Epilepsi, 

Neuritis, Alzheimer, Amnesia, Stroke, Parkinson, Poliomielitis, 

Neurasthonia. 

2. Sistem Indera 

Indera adalah bagian tubuh yang mampu menerima rangsangan 

tertentu. Manusia memiliki panca indera, yaitu hidung, lidah, mata, 

telinga, dan kulit.  

3. Sistem Hormon 

Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang 

dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon berfungsi dalam mengatur 



homeostasis, metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, 

dan tingkah laku. Homeostasis adalah pengaturan secara otomatis dalam 

tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Hormon bekerja 

atas perintah dari sistem saraf atau hormon yang lain. Sistem yang 

mengatur kerja sama antara saraf dan hormon terdapat pada bagian 

hipotalamus.  

Kelenjar endokrin meliputi kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, 

adrenal, ovarium, testis, pankreas, plasenta.  

a. Kelenjar Hipofisis (Pituitari) 

1) Hipofisis lobus anterior, menghasilkan: hormon somatotrof, 

hormon thyrotropin atau Thyroid Stimulating Hormone (TSH), 

Adrenokortikotropic Hormone (ACTH), prolaktin atau 

Lactogenic Hormone (LTH), hormon gonadotropin pada wanita: 

Folicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinizing Hormone (LH), 

dan hormon gonadotropin pada pria: FSH, Interstitial Cell 

Stimulating Hormone (ICTH). 

2) Hipofisis pars intermedia, menghasilkan MSH (Melanocyte 

Stimulating Hormone).  

3) Hipofisis lobus posterior, menghasilkan: hormon oksitoksin, 

hormon antidiuretik (ADH) atau vasopressis. 

b. Kelenjar Tiroid, menghasilkan hormon tiroksin dan triyodotironin.  

c. Kelenjar Paratiroid, menghasilkan parathormon. 



d. Kelenjar Suprarenalis, menghasilkan hormon kortison, hormon 

adrenalin dan hormon noradrenalin.  

e. Kelenjar Pankreas (Langerhans), menghasilkan hormon insulin dan 

hormon glukagon. 

f. Ovarium, merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi 

menghasilkan ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron.  

g. Testis sebagai kelenjar kelamin pria mensekresi hormon testosteron. 

h. Plasenta, merupakan jaringan yang menghubungkan ibu dengan 

bayi di dalam rahim. Plasenta menghasilkan beberapa hormon, 

yaitu: gonadotropin korion, estrogen, progesteron, somatotropin 

(Diah Aryulina, dkk, 2006).  

 

F. Hasil Belajar 

Belajar dan mengajar sebagai aktivitas utama di sekolah meliputi 

tiga unsur, yaitu tujuan pengajaran, pengalaman belajar mengajar dan hasil 

belajar. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah 

mengalami proses belajar dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Nana 

Sudjana, 2006).  

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar ini merupakan penilaian yang 

dicapai seorang siswa untuk mengetahui pemahaman tentang bahan 



pelajaran atau materi yang diajarkan sehingga dapat dipahami siswa. Untuk 

dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dilakukan 

usaha untuk menilai hasil belajar. Penilaian ini bertujuan untuk melihat 

kemajuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah dipelajari dan 

ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2001). 

Hasil belajar tampak sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan (Oemar Hamalik, 2003). Berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hal 

penting dalam proses belajar mengajar, karena dapat menjadi petunjuk 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dengan demikian jika 

pencapaian hasil belajar itu tinggi, dapat dikatakan bahwa proses belajar 

mengajar itu berhasil. 

Menurut Bloom dalam Nana Sudjana (2006), ada tiga ranah 

(domain) hasil belajar, yaitu: 1). Ranah afektif, merupakan aspek yang 

berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau 

penolakan terhadap suatu objek; 2). Ranah psikomotor, merupakan aspek 

yang berkaitan dengan kemampuan melakukan pekerjaan yang melibatkan 

anggota badan, kemampuan yang berkaitan dengan gerak fisik; 3). Ranah 

kognitif, merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, 

kemampuan memperoleh pengetahuan, kemampuan yang berkaitan dengan 



perolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, 

penentuan dan penalaran. 

Sardiman A.M (2007), menyatakan bahwa hasil belajar dipengaruhi 

oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. 

Hasil belajar seseorang bergantung pada apa yang telah diketahui si subjek 

belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan 

bahan yang sedang dipelajari. Sementara itu Moh. Uzer Usman (2003), 

menyatakan hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Hasil belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor tersebut.    Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, antara lain: 

1. Faktor yang berasal dari diri sendiri (internal) 

Faktor internal meliputi: a) faktor jasmaniah (fisiologi), seperti 

mengalami sakit, cacat tubuh atau perkembangan yang tidak sempurna; 

b) faktor psikologis, seperti kecerdasan, bakat, sikap, kebiasaan, minat 

kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri; serta c) faktor 

kematangan fisik maupun psikis. 

2. Faktor yang berasal dari luar diri (eksternal) 

Faktor eksternal meliputi: a) faktor sosial, seperti lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan kelompok; b) faktor budaya, seperti adat 

istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian; c) faktor 

lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah dan fasilitas belajar; serta d) 

faktor lingkungan spiritual atau keagamaan.  



Muslimin Ibrahim, dkk (2000), menyatakan bahwa hasil-hasil 

penelitian menunjukkan bahwa teknik-teknik pembelajaran kooperatif 

lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan    

pengalaman-pengalaman belajar individu atau kompetitif. Peningkatan 

belajar tidak bergantung pada usia siswa, mata pelajaran atau aktivitas 

belajar.  

 

G. PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian 

tindakan yang permasalahannya berasal dari kelas, menyangkut proses 

pembelajaran dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan. Dalam 

PTK, peneliti atau guru dapat melihat sendiri praktek pembelajaran atau 

bersama guru lain, peneliti atau guru dapat melakukan penelitian terhadap 

siswa dilihat dari berbagai aspek interaksinya dalam proses pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas merupakan bentuk investigasi yang bersifat 

reflektif, partisipatif, kolaboratif yang memiliki tujuan untuk melakukan 

perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi 

(Supardi, 2006).  

Menurut Rochiati Wiriaatmadja (2006), penelitian tindakan kelas 

merupakan bentuk penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dan 

partisipatif. Artinya secara kolaboratif, guru tidak melakukan penelitian 

sendiri, ada kemungkinan berkolaborasi atau bekerja sama dengan sesama 

guru. Secara partisipatif bersama-sama mitra peneliti akan melaksanakan 



penelitian ini langkah demi langkah. Sementara Nurul Zuriah (2006), 

menyatakan bahwa penelitian tindakan menekankan kepada kegiatan 

(tindakan) dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam praktik atau situasi 

nyata dalam skala mikro, yang diharapkan kegiatan tersebut mampu 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Menurut Zainal Aqib (2008), PTK setidaknya memiliki 

karakteristik antara lain: 1). Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru 

dalam instruksional; 2). Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya; 3). 

Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi; 4). Bertujuan 

memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik instruksional;               

5). Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. 

Suharsimi Arikunto (2006), menyatakan bahwa penelitian tindakan 

kelas mempunyai tujuan antara lain: 1). Meningkatkan mutu, misi, 

masukan, proses, serta hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah; 2). 

Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah 

pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas; 3). Meningkatkan 

sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan; 4). 

Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, sehingga 

tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan 

pembelajaran secara berkelanjutan. Sementara menurut Suhardjono (2006), 

tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang 

terjadi di dalam kelas. Kegiatan penelitian ini tidak saja bertujuan untuk 

memecahkan masalah tetapi sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa 



hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. Pada 

intinya PTK bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan 

praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang dialami 

langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar.  

PTK terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam 

siklus berulang. Menurut Suhardjono (2006), keempat kegiatan yang ada 

pada setiap siklus yaitu: 1) perencanaan; 2) tindakan; 3) pengamatan;            

4) refleksi, yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

(Suhardjono, 2006). 

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Suhardjono bahwa pelaksanaan PTK 

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 
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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 ditujukan untuk 

memperbaiki hambatan atau kesulitan 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 berapa kali siklus 

yang harus dilakukan. Banyaknya siklus tergantung dari kepuasan peneliti 

sendiri, namun Suhardjono menyatakan bahwa sebaiknya tidak kurang dari 

tiga siklus. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan secara sistematis 

dan terarah pada terjadinya proses belajar. Metode ceramah sering 

dipandang sudah biasa bahkan cenderung membuat siswa merasa bosan 

dalam mengikuti proses pembelajaran, hal ini berdampak pada siswa 

terutama dalam hal keaktifan di mana siswa menjadi pasif. Oleh karena itu, 

perlu adanya penggunaan metode-metode pembelajaran yang dapat 

menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

motivasi dan hasil belajar siswa. 



Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran terdapat dalam model pembelajaran 

kooperatif yang melibatkan seluruh siswa untuk bekerja sama secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajarannya yang terstruktur dan 

sistematis dapat digunakan pada berbagai jenjang pendidikan dan hampir 

pada semua materi. TGT (Teams-Games-Tournament) merupakan salah 

satu metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan seluruh siswa dari 

awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Metode ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama membagi ide-ide 

dengan cara berdiskusi mengenai materi pelajaran sampai semua anggota 

tim memahami materi pelajaran tersebut sebagai persiapan game/turnamen. 

Dengan aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-

Tournament), diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa yang dapat diukur dalam 2 aspek, yaitu kognitif dan afektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dituangkan dalam 

bagan sebagai berikut: 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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4. Sebagian besar siswa kurang termotivasi 

untuk belajar 
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biologi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan bulan November 2008 sampai dengan April 

2009. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas    

(Classroom Action Research) yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. 

Penelitian ini berbasis kolaboratif, sehingga dalam pelaksanaannya  

penelitian dilakukan melalui kerja sama dengan guru bidang studi biologi 

yang selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang optimal melalui cara 

dan prosedur yang efektif, sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang 

berulang dengan revisi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa terhadap mata pelajaran biologi. Peneliti berperan sebagai guru untuk 

melakukan tindakan pembelajaran sesuai perencanaan tindakan yang 

dibuat. 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) penyimpulan hasil berupa pengertian dan pemahaman 

(evaluasi). 

Penelitian ini mengarah pada model penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif dengan alasan melakukan tindakan tertentu agar dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Model penelitian 

tindakan kelas sebagaimana dinyatakan oleh Kemmis dan Mc Taggart 

(1988) dalam Zainal Aqib (2008), merupakan penelitian bersiklus yang 

terdiri dari rencana,     aksi/ tindakan, observasi dan refleksi yang dilakukan 

secara berulang (Gambar. 3). 
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Gambar 3.  Siklus Penelitian Tindakan Kelas (modifikasi dari                              

Kemmis & Mc. Taggrat, 1988) 

 

 (Zainal Aqib, 2008). 

Mengacu pada teori tentang penelitian tindakan kelas, maka 

rancangan penelitian disusun menggunakan prosedur sebagai berikut: 

1. Dialog Awal 

Dialog awal dilakukan dengan mengadakan pertemuan peneliti 

dengan guru bidang studi biologi yang bermaksud mendiskusikan 

maksud dan tujuan penelitian sehingga peneliti yang akan melakukan 

Perencanaan Tindakan 1 Observasi dan Monitoring 

Evaluasi 

Dialog Awal 

Refleksi 

Pengertian dan Pemahaman 

Perencanaan Tindakan 2 Observasi dan Monitoring 

Evaluasi Refleksi 

Pengertian dan Pemahaman 

Seterusnya Sesuai Waktu yang Direncanakan 



tindakan benar-benar mengerti permasalahan yang dihadapi oleh guru di 

kelas. 

2. Perencanaan Tindakan 

a. Setelah ditemukan permasalahan, maka peneliti bersama guru 

merencanakan tindakan yang akan dilakukan, meliputi model 

pembelajaran yang akan digunakan, waktu dan hari pelaksanaan. 

b. Membuat kesepakatan bersama guru bidang studi biologi untuk 

menetapkan materi yang akan diajarkan. 

c. Merancang program pembelajaran berupa silabus, rencana 

pembelajaran (RP), angket untuk mengukur peningkatan motivasi 

siswa, modul sistem koordinasi manusia, kartu-kartu yang berisi soal 

turnamen, dan soal post-test serta lembar pengamatan untuk penilaian 

afektif siswa. 

d. Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru berlatih bersama 

untuk menyamakan persepsi mengenai proses pembelajaran yang 

telah direncanakan.  

3. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti bersama guru 

melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

Peneliti melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam usaha 

ke arah perbaikan. Suatu perencanaan bersifat fleksibel dan siap 

dilakukan perubahan sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti berperan 



sebagai guru, sedangkan guru berperan sebagai observer. Langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa agar 

terlibat pada aktivitas pembelajaran, kemudian membagikan modul 

materi pokok sistem koordinasi manusia dan mempresentasikan inti 

dari materi sistem koordinasi manusia.  

b. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok (tim) yang masing-

masing terdiri dari 5 siswa (anggota tim heterogen).  

c. Guru memberi kesempatan siswa untuk membaca modul serta 

berdiskusi dengan timnya mengenai materi. Siswa dipersilakan 

mengajukan pertanyaan kepada tim sebelum bertanya pada guru 

dan memberikan umpan balik terhadap ide yang dikemukakan 

anggota satu tim. Setiap tim bertanggung jawab terhadap anggota 

timnya, sehingga semua anggota tim dapat memahami materi 

sebagai persiapan untuk menghadapi turnamen. 

d. Guru mempersiapkan turnamen dengan menata kartu permainan 

yang dilengkapi nomor, skor, pertanyaan, dan jawaban mengenai 

materi pada meja turnamen. 

e. Tahap permainan/pertandingan (game/turnamen): 

1) Tiap kelompok (tim) mendapat kesempatan untuk memilih kartu 

bernomor yang tersedia pada meja turnamen dan mencoba 

menjawab pertanyaan yang muncul. 



2) Apabila tiap anggota dalam suatu tim tidak bisa menjawab 

pertanyaannya, maka pertanyaan tersebut dilempar kepada 

kelompok lain, searah jarum jam. 

3) Tim yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan itu akan 

mendapat skor yang telah tertera dibalik nomor tersebut. Skor ini 

yang nantinya dikumpulkan tim untuk menentukan skor akhir 

tim. 

4) Pemilihan kartu bernomor akan digilir pada tiap-tiap tim secara 

bergantian searah jarum jam, sampai habis jatah nomornya. 

f. Setelah selesai tindakan dilakukan pengisian angket oleh siswa dan 

post-test (pemberian tes akhir semua materi) yang bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya peningkatan motivasi dan hasil belajar. 

4. Observasi dan Monitoring 

Observasi dan monitoring dilakukan bersama ketika 

pembelajaran (pelaksanaan tindakan) berlangsung. Pengamatan ini tidak 

dilakukan oleh peneliti sendiri yang bertindak sebagai guru tetapi 

bekerja sama dengan guru bidang studi biologi.  

5. Refleksi  

Data dari hasil observasi dapat berupa data kuantitatif yang 

berupa penguasaan materi (nilai post-test) dan tanggapan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Proses refleksi ini 

memegang peran yang sangat penting dalam menentukan suatu 

keberhasilan penelitian tindakan kelas. Karena dengan adanya suatu 



refleksi yang tajam dan terpercaya akan didapatkan suatu masukan yang 

sangat berharga dan akurat bagi penentuan langkah tindakan 

selanjutnya. Komponen-komponen refleksi dapat digambarkan sebagai 

berikut:                 

Tindak lanjut → penyimpulan → penjelasan → pemaknaan → analisis. 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, selanjutnya 

didiskusikan antara guru bidang studi dengan peneliti untuk mengetahui: 

a. Apakah tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana. 

b. Kemajuan apa yang dicapai siswa, terutama dalam hal peningkatan 

motivasi dan hasil belajar siswa. 

Jika setelah refleksi terdapat masalah, dilakukan tindakan 

lanjutan yang meliputi perencanaan, tindakan dan observasi, sehingga 

masalah tersebut dapat teratasi dan tercapainya hasil yang optimal. 

6. Evaluasi 

Tahap ini merupakan proses mengumpulkan, mengolah, dan 

menyajikan informasi sehingga bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan tindakan diantara dialog awal, perencanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi yang merupakan proses yang terkait secara 

sistematis dan berkesinambungan. Evaluasi ditujukan pada penemuan 

bukti adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 

XI IPA SMA Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2008/2009. Siklus 

penelitian tindakan dilakukan secara berulang sehingga diperoleh hasil 

yang optimal. Evaluasi diarahkan pada penemuan bukti-bukti 



peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa yang meliputi aspek 

kognitif dan afektif. Motivasi dapat diukur dengan menggunakan 

angket. Aspek kognitif dapat diperoleh melalui hal yang berkaitan 

dengan kemampuan berpikir siswa, sedangkan aspek afektif dapat 

diperoleh melalui hal yang berkaitan dengan emosi, sikap, derajat 

penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data mengenai daftar nama 

siswa kelas XI IPA yang akan menjadi obyek penelitian sebelum 

dilakukan tindakan. 

2. Wawancara, merupakan bentuk komunikasi verbal antara peneliti 

dengan guru bidang studi, 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. Observasi, digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa (aspek 

afektif) dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pengambilan data 

dilakukan dengan pengamatan langsung di kelas mengenai kondisi 

siswa. Hasil observasi dicatat pada lembar pengamatan yang berupa 

sistem penilaian afektif siswa. 



4. Angket, merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diisi oleh 

responden (siswa) untuk mendapatkan data mengenai peningkatan 

motivasi siswa dalam pembelajaran.  

5. Tes, digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa (aspek 

kognitif) yang dilakukan setelah tindakan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament). Teknik pengumpulan 

data ini dengan cara melakukan post-test di akhir pembelajaran melalui 

tes tertulis. 

6. Catatan lapangan, digunakan sebagai sumber yang sangat penting dalam 

penelitian karena catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang 

apa yang didengar, dilihat, diamati, dan dipikirkan dalam rangka 

mengumpulkan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif karena analisis ini bertalian dengan uraian deskriptif 

tentang perkembangan proses pembelajaran. Teknik  tersebut mencakup 

kegiatan mengungkap kelebihan dan kelemahan kinerja siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar. Hasil analisis tersebut nantinya akan 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan tindakan untuk 

tahap berikutnya.  



Selain analisis kritis, digunakan pula teknik analisis kualitatif model 

alur, meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(Milles & Huberman, 1989 dalam Zainal Aqib, 2008). 

1. Reduksi data 

Merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah menjadi 

sebuah informasi yang bermakna. Data dan/atau informasi yang relevan 

terkait langsung dengan pelaksanaan PTK yang diolah untuk bahan 

evaluasi. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan suatu upaya menampilkan data secara 

jelas dan mudah dipahami dalam bentuk paparan naratif, tabel, grafik, 

atau perwujudan lainnya yang dapat memberikan gambaran jelas 

tentang proses dan hasil tindakan yang dilakukan. Penyajian data 

dilakukan dalam rangka pemahaman terhadap sejumlah informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan pengambilan intisari dari sajian 

data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat 

singkat, padat dan bermakna. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara 

bertahap untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi. 

Data yang diperoleh dari post-test I, post-test II, lembar pengamatan 

untuk penilaian afektif dan angket motivasi siswa dianalisis secara 



kuantitatif. Pada penelitian ini skor motivasi siswa diukur dengan 

menggunakan angket model ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 

Satisfaction) (Suhadi, 2008). Jika skor rata-rata tindakan II lebih besar dari 

tindakan I, maka terdapat peningkatan motivasi belajar siswa. Sedangkan 

perbandingan nilai rata-rata kelas antara post-test I dan post-test II 

dipergunakan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa. 

Jika nilai rata-rata kelas pada  post-test II lebih besar dari post-test I, maka 

terdapat peningkatan hasil belajar biologi siswa dengan aplikasi model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament).  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas, 

maka peneliti berusaha menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan pada proses 

pembelajaran dan pengalaman mengajar yang telah dilakukan guru bidang 

studi biologi kelas XI IPA, dapat diketahui karakter siswa kelas XI IPA 

pada umumnya dalam pembelajaran biologi yaitu siswa cenderung pasif 

pada proses pembelajaran sehingga siswa sulit memahami materi  pelajaran 

biologi. Hal ini terbukti dengan rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT (Teams-Games-Tournament) untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar biologi siswa kelas XI IPA. Alasan menggunakan metode TGT 

karena dalam proses pembelajarannya semua siswa berperan aktif dan 

diharapkan siswa yang biasanya bersikap pasif dalam kegiatan belajar 

menjadi lebih aktif. Keaktifan siswa dengan menggunakan metode ini 

dapat dilihat  pada saat siswa membaca, berdiskusi dan menjawab 

pertanyaan secara lisan pada saat pelaksanaan game/turnamen berlangsung 



sehingga dapat melatih keberanian berbicara dimuka umum dan 

menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya. 

 

1. Dialog Awal 

Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2009 diawali  

dialog awal antara peneliti dengan guru bidang studi biologi kelas XI 

IPA. Dialog awal dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2009 pukul 

09.00 WIB di ruang guru, pertemuan berjalan lancar. Dialog awal 

digunakan untuk mengetahui keadaan awal pembelajaran sebelum 

tindakan sekaligus mengutarakan maksud dan tujuan dari penelitian 

yang akan dilaksanakan. Dialog tersebut membahas kelemahan-

kelemahan yang terdapat pada pembelajaran kelas XI IPA yaitu 

partisipasi siswa rendah dalam proses pembelajaran, dominasi siswa 

tertentu dalam proses pembelajaran, siswa kurang tertarik dengan cara 

guru menyampaikan materi (metode tidak bervariasi) sehingga siswa 

hanya berperan sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran, sebagian 

besar siswa kurang termotivasi untuk belajar sehingga siswa sulit 

memahami materi pelajaran biologi. Pada kesempatan ini guru bidang 

studi biologi menyambut baik kehadiran peneliti yang akan mengadakan 

penelitian.  

Setelah merumuskan masalah di atas, maka masalah-masalah 

yang terdapat pada pembelajaran perlu dipecahkan melalui penelitian 

tindakan kelas. Setelah mendapatkan masalah, selanjutnya diskusi 



dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab masalah. Hasil kerja 

kolaborasi antara guru bidang studi biologi kelas XI IPA dengan 

peneliti, disepakati bahwa asumsi penyebab masalah pada (tabel 1). 

Tabel 1. Asumsi penyebab masalah 

No Faktor Penyebab masalah 

1.  
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3. 

 

 

4. 

Siswa 

 

 

 

 

 

 

Guru  

 

 

 

 

Proses 

pembelajaran 

 

Lain- lain 

a. pasif dalam menerima informasi maupun 

dalam proses pembelajaran 

b. sulit mengutarakan ide atau gagasan 

c. kurang berani dalam bertanya maupun 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

d. menganggap mata pelajaran biologi sebagai 

ilmu yang penuh hafalan 

a. penyampaian materi cenderung monoton 

(metode tidak bervariasi) 

b. kurang memotivasi siswa untuk 

menyampaikan pendapat atau untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran  

a. cenderung satu arah dan tidak demokratis 

b. pembelajaran masih berpusat pada guru 

(keaktifan didominasi guru) 

a. sarana dan prasarana masih kurang 

b. kurangnya perhatian orang tua terhadap 

kegiatan belajar anak di rumah 

 

Berbagai kemungkinan penyebab masalah yang dijelaskan diatas 

kemudian dianalisis melalui kerja kolaborasi antara peneliti dengan guru 

bidang studi biologi kelas XI IPA. Dari hasil kerja kolaborasi antara 

peneliti dan guru bidang studi biologi sepakat bahwa penyebab masalah 

yang paling dominan adalah pembelajaran yang cenderung satu arah 

yaitu berpusat pada guru dalam proses pembelajaran sehingga keaktifan 

hanya pada guru tidak pada siswa. 

Berdasarkan pada penyebab masalah yang telah disepakati oleh 

rekan kolaborasi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog untuk membahas  



perencanaan solusi masalah yang dikembangkan berdasarkan akar 

penyebab  masalah, yaitu  kualitas  pembelajaran  biologi.  Tindakan  

solusi masalah  yang  disepakati antara guru dengan peneliti adalah  

dengan aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT                             

(Teams-Games-Tournament). 

Tindakan pembelajaran dengan metode TGT akan diaplikasikan 

pada siswa kelas XI IPA yang akan dikembangkan pada setiap siklus 

tindakan melalui perencanaan yang terevisi. Dengan mengaplikasikan 

metode TGT dalam pembelajaran, diharapkan dapat mengubah 

pembelajaran yang semula siswa hanya pasif menjadi lebih aktif. 

Pembelajaran TGT yang dimaksud dalam penelitian adalah cara 

mengajar di mana siswa dituntut untuk aktif dalam mengemukakan 

pikirannya dan guru aktif dalam membimbing siswa sehingga siswa 

dilibatkan dalam kegiatan belajar. Dengan pembelajaran TGT 

diharapkan motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. 

2. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan merupakan semua rencana kegiatan dalam 

pembelajaran dengan metode TGT. Berdasarkan kesepakatan serta 

kolaborasi tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa yaitu dengan mengaplikasikan metode TGT 

dalam pembelajaran biologi pada materi pokok sistem koordinasi 

manusia. Sebelum dilaksanakan tindakan peneliti terlebih dahulu 

menyusun silabus yang digunakan sebagai pedoman dalam 



pembelajaran (lampiran 1), sedangkan RP (lampiran 2 dan 3) disusun 

saat perencanaan tindakan pada masing-masing siklus, angket motivasi 

siswa (lampiran 4) dan soal      post-test (lampiran 5, 7 dan 9) yang akan 

diberikan pada setiap akhir tindakan. 

3. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siswa kelas XI IPA 

berpedoman pada rencana perbaikan pembelajaran dan perencanaan 

tindakan yang telah disusun sebelumnya. Tindakan dilakukan dengan 

aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-

Tournament) pada pembelajaran biologi materi pokok sistem koordinasi 

manusia. 

a. Tindakan kelas siklus I 

1) Perencanaan tindakan siklus I 

Sebelum melaksanakan tindakan terlebih dahulu 

menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (lampiran 3). 

Pembelajaran yang akan dilaksanakan berpedoman pada rencana 

pembelajaran yang telah disusun yaitu selama 2 jam pelajaran 

(90 menit) dengan materi ajar yaitu sistem koordinasi manusia.  

2) Pelaksanaan tindakan kelas siklus I 

Tindakan kelas siklus I dilaksanakan hari Jumat, 20 

Maret 2009, dimulai pukul 10.15-11.45 WIB. Jumlah siswa yang 

hadir sebanyak 30 siswa. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti 



berperan sebagai guru sekaligus observer, sedangkan guru 

berperan sebagai observer. 

Pada kegiatan awal setelah guru memasuki ruangan, guru 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru 

memberi motivasi, pengarahan mengenai tujuan dan prosedur 

pembelajaran. Guru membagikan modul dan mempresentasikan 

inti dari materi sistem koordinasi manusia. Kemudian guru 

membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan anggota yang 

heterogen kurang lebih 15 menit. Kegiatan selanjutnya adalah 

guru memberi kesempatan setiap kelompok untuk membaca 

modul dan diskusi mengenai sistem koordinasi manusia selama 

15 menit. Kemudian diadakan  game/turnamen antar tim kurang 

lebih 40 menit. Dalam langkah selanjutnya guru mengevaluasi 

kegiatan game/turnamen sebagai kesimpulan dan sebelum 

mengakhiri pembelajaran siswa terlebih dahulu mengerjakan 

angket motivasi siswa dan post-test kurang lebih selama 20 

menit.   

3) Hasil tindakan kelas siklus I 

a) Observasi dan monitoring tindakan kelas siklus I 

Observasi dan monitoring yang dilakukan oleh peneliti 

dan guru bidang studi biologi dalam tindakan ditujukan pada 

semua komponen pendukung dalam proses pembelajaran 

yaitu siswa, guru dan metode mengajar. 



Berdasar tindakan yang dilakukan, hasil pengamatan 

pada kegiatan awal adalah terdapat siswa-siswa yang dengan 

serius membaca dan berdiskusi tetapi juga terdapat siswa 

yang malas membaca, hanya ramai bahkan menganggu teman 

lain yang mengikuti kegiatan belajar. Dalam hal ini, terlihat 

bahwa siswa belum memanfaatkan diskusi secara optimal 

sehingga konsep siswa mengenai materi belum matang.  

Persiapan guru juga belum cukup  matang. Volume suara guru 

kurang keras sehingga siswa tidak sepenuhnya menangkap 

apa yang disampaikan guru. Keterbatasan waktu 

menyebabkan pelaksanaan pembelajaran belum baik. Selain 

itu, pelaksanaan turnamen juga belum baik, karena banyak 

pertanyaan yang tidak terjawab oleh setiap anggota tim. 

Pelaksanaan turnamen juga hanya didominasi oleh beberapa 

tim saja, terlihat belum terbentuknya kekompakan pada setiap 

tim. Prosedur permainan belum efisien. Pada awal kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT banyak 

siswa terlihat bingung karena belum terbiasa dengan metode 

pembelajaran yang dilakukan peneliti tetapi setelah mengikuti 

langkah demi langkah dalam menggunakan metode TGT 

mereka sedikit banyak mulai memahami. 

Pada kegiatan akhir, guru mengevaluasi kegiatan 

game/turnamen sebagai kesimpulan dan memberi motivasi 



kepada siswa untuk belajar dan berdiskusi tentang materi 

sistem koordinasi manusia di luar jam pelajaran sekolah. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran siswa terlebih dahulu 

mengerjakan angket motivasi siswa dan post-test untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Hampir semua siswa merasa 

kaget dan tidak siap menghadapi post-test. Tetapi akhirnya 

post-test berjalan dengan baik. Selama observasi dan 

monitoring berlangsung, guru bidang studi biologi 

memberikan penilaian terhadap aspek afektif (lampiran 26). 

b) Refleksi terhadap tindakan kelas siklus I 

Refleksi tindakan kelas siklus I dilaksanakan setelah 

pelaksanaan tindakan siklus I. Kegiatan ini mendiskusikan 

hasil observasi tindakan kelas yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi tindakan kelas siklus I, terlihat 

bahwa proses pembelajaran dengan aplikasi model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam siklus I belum sesuai 

yang diharapkan dan perlu banyak pembenahan pada 

komponen siswa, guru, dan metode pembelajaran sehingga 

siswa dapat memahami materi pelajaran secara optimal. Dari 

kegiatan refleksi ini, diperoleh beberapa hal yang dapat 

dicatat sebagai masukan untuk perbaikan pada tindakan 

selanjutnya yaitu: 



(1) Siswa belum memanfaatkan diskusi secara optimal 

sehingga konsep siswa mengenai materi belum matang. 

(2) Sebagian siswa belum berani mengajukan ide dan 

gagasannya baik pada waktu diskusi maupun saat 

game/turnamen berlangsung. 

(3) Keaktifan didominasi oleh beberapa tim saja, terlihat 

belum terbentuknya kekompakan pada setiap tim. 

(4) Prosedur permainan belum efisien. 

(5) Alokasi waktu belum dimanfaatkan secara optimal. 

Karena masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan 

tindakan pada siklus I, maka peneliti mengadakan perbaikan 

tindakan dalam siklus II. 

c) Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus I 

Hasil observasi dan refleksi pada tindakan kelas siklus 

I di evaluasi peneliti dengan guru bidang studi biologi. 

Dengan adanya evaluasi, diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan yang terdapat pada siklus I. Hasil evaluasi 

tersebut adalah: 

(1) Menciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai 

sehingga diharapkan keadaaan siswa lebih terkendali 

dengan meminimalkan siswa yang ramai. 

(2) Perlu adanya komunikasi yang ramah, terbuka dan 

komunikatif  untuk memberikan kesan bersahabat dan 



tidak menakutkan agar menumbuhkan keberanian siswa 

dalam menjawab pertanyaan pada saat game/turnamen 

berlangsung. 

(3) Guru harus membimbing siswa secara menyeluruh. 

(4) Guru sesering mungkin memotivasi siswa agar mampu 

bekerja sama dengan tim mereka secara maksimal dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran.    

(5) Memperbaiki prosedur game/turnamen. 

(6) Alokasi waktu yang direncanakan harus dilaksanakan 

seefektif mungkin. 

b. Tindakan kelas siklus II 

1) Perencanaan tindakan kelas siklus II 

Berdasarkan hasil pada tindakan kelas siklus I, maka 

rencana tindakan kelas siklus II perlu direvisi dan hasilnya akan 

digunakan sebagai acuan pelaksanaan tindakan kelas siklus II. 

Berbagai revisi yang disepakati bersama guru bidang studi 

biologi yaitu: 

a) Dalam setiap pertemuan guru perlu mengoptimalkan 

pemberian motivasi untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 

b) Prosedur game/turnamen diupayakan lebih menarik lagi agar 

minat dan semangat belajar siswa semakin meningkat. 

c) Proses pembelajaran harus berpusat pada siswa. 



d) Pengefektifan alokasi waktu pembelajaran. 

Pembelajaran tindakan kelas siklus II dilaksanakan 

berdasarkan hasil revisi dan Rencana Perbaikan Pembelajaran 

(RPP) yang telah dibuat (lanjutan lampiran 3) yang dilaksanakan 

selama 2 jam pelajaran (90 menit) dengan materi ajar yaitu 

sistem  koordinasi manusia. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

aplikasi  model pembelajaran kooperatif tipe TGT seperti pada 

tindakan kelas siklus I. 

2) Pelaksanaan tindakan kelas siklus II  

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II dilakukan pada hari 

Rabu, 25 Maret 2009 dimulai pukul 07.00-08.30 WIB. Jumlah 

siswa yang hadir sebanyak 30 siswa. Dalam pelaksanaan 

tindakan, peneliti berperan sebagai guru sekaligus observer, 

sedangkan guru berperan sebagai observer. 

Pada kegiatan awal setelah guru memasuki ruangan, guru 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru 

memberi motivasi, pengarahan mengenai tujuan dan prosedur 

pembelajaran. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan 

anggota yang heterogen kurang lebih 10 menit. Kegiatan 

selanjutnya adalah guru memberi kesempatan setiap kelompok 

untuk membaca modul dan diskusi mengenai materi selama 10 

menit. Kemudian diadakan  game/turnamen antar tim kurang 

lebih 40 menit. Dalam langkah selanjutnya guru mengevaluasi 



kegiatan game/turnamen sebagai kesimpulan dan sebelum 

mengakhiri pembelajaran siswa terlebih dahulu mengerjakan 

angket motivasi siswa dan post test selama 30 menit.   

3) Hasil tindakan kelas siklus II 

a) Observasi dan monitoring tindakan kelas siklus II 

Observasi dan monitoring yang dilakukan oleh peneliti 

dan guru bidang studi biologi dalam tindakan ditujukan pada 

semua komponen pendukung dalam proses pembelajaran 

yaitu siswa, guru dan metode mengajar. 

Berdasar tindakan yang dilakukan, hasil pengamatan 

pada kegiatan awal adalah sebagian besar siswa sudah serius 

membaca dan berdiskusi dengan teman satu tim, namun ada 

pula siswa yang hanya membaca tanpa berdiskusi dengan 

teman satu timnya. Dalam hal ini, terlihat bahwa terdapat 

siswa yang sudah mulai memanfaatkan diskusi, ada pula yang 

tidak memanfaatkan waktu untuk berdikusi sehingga 

pemahaman mengenai materi belum menyeluruh pada semua 

siswa. Persiapan guru sudah lebih matang. Alokasi waktu 

telah dimanfaatkan dengan baik sehingga pelaksanaan 

pembelajaran sudah baik. Selain itu, pelaksanaan turnamen 

sudah baik tetapi belum optimal. Dikatakan baik karena 

banyak pertanyaan yang dapat dijawab oleh setiap anggota 

tim dan pada tindakan  siklus II  siswa lebih aktif 



dibandingkan tindakan siklus I. Tetapi belum optimal karena 

masih didominasi oleh beberapa tim saja, terlihat belum 

terbentuknya kekompakan pada seluruh tim. Prosedur 

permainan sudah efisien. Siswa mulai memahami kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT.  

Pada kegiatan akhir, guru mengevaluasi kegiatan 

game/turnamen sebagai kesimpulan. Sebelum mengakhiri 

pembelajaran siswa terlebih dahulu mengerjakan angket 

motivasi siswa dan post-test untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Siswa sudah tidak kaget lagi ketika diadakan post-test 

karena siswa mulai paham apa maksud setiap tindakan 

diakhiri dengan post-test. Selama observasi dan monitoring 

berlangsung, guru bidang studi biologi memberikan penilaian 

terhadap aspek afektif (lampiran 28). Sebelum menutup 

pelajaran guru memberi motivasi kepada siswa untuk lebih 

giat belajar dan berdiskusi tentang materi sistem koordinasi 

manusia di luar jam pelajaran sekolah. 

b) Refleksi terhadap tindakan kelas siklus II 

Refleksi tindakan kelas siklus II dilaksanakan setelah 

pelaksanaan tindakan siklus II. Kegiatan ini mendiskusikan 

hasil observasi tindakan kelas siklus II. Berdasarkan hasil 

observasi tindakan kelas siklus II, terlihat bahwa proses 

pembelajaran dengan aplikasi model pembelajaran kooperatif 



tipe TGT dalam siklus II sudah lebih baik daripada siklus I 

tetapi hasil belajar siswa pada aspek kognitif belum sesuai 

yang diharapkan, yaitu 75 % siswa belum mencapai nilai ≥ 

70. Oleh sebab itu, masih perlu pembenahan pada komponen 

siswa dan guru sehingga siswa dapat memahami materi 

pelajaran secara optimal. Dari kegiatan refleksi ini diperoleh 

beberapa hal yang dapat dicatat sebagai masukan untuk 

perbaikan pada tindakan selanjutnya yaitu: 

(1) Pembelajaran tindakan kelas siklus II lebih baik jika 

dibandingkan dengan pembelajaran tindakan kelas siklus 

I 

(2) Beberapa siswa belum memanfaatkan waktu diskusi 

secara optimal sehingga pemahaman mengenai materi 

belum menyeluruh pada seluruh siswa.  

(3) Keberanian siswa untuk mengeluarkan ide dan 

gagasannya baik pada waktu diskusi maupun saat 

game/turnamen berlangsung mulai meningkat. 

(4) Keaktifan masih didominasi oleh beberapa tim saja, 

terlihat belum terbentuknya kekompakan pada semua tim. 

(5) Kemampuan siswa sudah terlihat mulai meningkat ini 

terlihat pada hasil yang dicapai oleh siswa. 

(6) Siswa mulai terbiasa dengan penggunaan metode TGT.  



Karena masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan 

tindakan pada siklus II, maka peneliti mengadakan perbaikan 

tindakan dalam siklus III. 

c) Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus II 

Hasil observasi dan refleksi pada tindakan kelas siklus 

II di evaluasi bersama dengan guru bidang studi biologi dan 

diperoleh kesepakatan sebagai berikut: 

(1) Dorongan dan bimbingan kepada siswa perlu 

ditingkatkan karena masih ada siswa yang kurang 

semangat dalam mengikuti pelajaran. 

(2) Memperbaiki komunikasi dengan pembelajaran terbuka, 

bersahabat dan menyenangkan. 

(3) Peneliti dan guru bidang studi biologi harus pandai dalam 

membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi 

siswa. 

c. Tindakan kelas siklus III 

1) Perencanaan tindakan kelas siklus III 

Berdasarkan hasil yang dicapai pada tindakan kelas siklus 

II maka rencana tindakan kelas siklus II perlu direvisi yang 

hasilnya akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan tindakan 

kelas siklus III. Beberapa revisi yang disepakati dengan guru 

kelas yaitu: 



a) Prosedur game/turnamen diupayakan lebih menarik lagi agar 

minat dan semangat belajar siswa semakin meningkat. 

b) Guru lebih mengoptimalkan pemberian motivasi untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

c) Proses pembelajaran harus berpusat pada siswa. 

d) Guru berusaha mendorong semua tim agar berpartisipasi 

secara aktif dalam menjawab pertanyaan pada saat 

game/turnamen berlangsung. 

Pembelajaran tindakan kelas siklus III dilaksanakan 

berdasarkan hasil revisi dan Rencana Perbaikan Pembelajaran 

(RPP) yang telah dibuat (lanjutan lampiran 3) yang dilaksanakan 

selama 2 jam pelajaran (90 menit) dengan materi ajar yaitu 

sistem koordinasi manusia. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT seperti pada 

pembelajaran sebelumnya. 

2) Pelaksanaan tindakan kelas siklus III  

Pelaksanaan tindakan kelas siklus III dilakukan pada hari 

Rabu, 01 April 2009 dimulai pukul 07.00-08.30 WIB. Jumlah 

siswa yang hadir sebanyak 30 siswa. Dalam pelaksanaan 

tindakan, peneliti berperan sebagai guru sekaligus observer, 

sedangkan guru berperan sebagai observer. 

Pada kegiatan awal setelah guru memasuki ruangan, guru 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru 



memberi motivasi kepada siswa tentang pentingnya belajar 

biologi baik dalam bidang akademik maupun dalam kehidupan 

sehari-hari, guru juga memberi pengarahan mengenai tujuan dan 

prosedur pembelajaran. Dalam kesempatan ini guru juga 

memberi ucapan selamat kepada siswa yang pada post-test 

sebelumnya mendapatkan nilai baik dan memberi motivasi 

kembali kepada siswa yang nilainya masih kurang agar pada 

post-test siklus III hasilnya meningkat. Guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok dengan anggota yang heterogen kurang 

lebih 10 menit. Kegiatan selanjutnya adalah guru memberi 

kesempatan setiap kelompok untuk membaca modul dan diskusi 

mengenai materi selama 10 menit. Kemudian diadakan  

game/turnamen antar tim kurang lebih 40 menit. Dalam langkah 

selanjutnya guru mengevaluasi kegiatan game/turnamen sebagai 

kesimpulan dan sebelum mengakhiri pembelajaran siswa terlebih 

dahulu mengerjakan angket motivasi siswa dan post test selama 

30 menit.   

3) Hasil tindakan kelas siklus III 

a) Observasi dan monitoring tindakan kelas siklus III 

Observasi dan monitoring yang dilakukan oleh peneliti 

dan guru bidang studi biologi dalam tindakan ditujukan pada 

semua komponen pendukung dalam proses pembelajaran 

yaitu siswa, guru dan strategi mengajar. 



Berdasar tindakan yang dilakukan, hasil pengamatan 

pada kegiatan awal adalah kesiapan siswa dalam menghadapi 

pelajaran sudah jauh lebih baik. Tahapan tindakan kelas mulai 

dari pembagian kelompok, membaca materi dan berdiskusi 

dengan teman satu tim sudah dapat mereka lakukan tanpa 

diperintah. Dalam hal ini, terlihat bahwa siswa sudah 

memanfaatkan diskusi secara optimal sehingga konsep siswa 

mengenai materi semakin matang. Persiapan guru semakin 

matang. Alokasi waktu telah dimanfaatkan dengan baik 

sehingga pelaksanaan pembelajaran sudah lebih baik. Selain 

itu, pelaksanaan turnamen sudah baik dan optimal karena 

semua pertanyaan dapat dijawab oleh anggota tim dan 

nampak pada tindakan siklus III siswa semakin aktif 

dibandingkan tindakan siklus II. Pada pelaksanaan turnamen 

sudah terbentuk kekompakan pada seluruh tim terlihat bahwa 

seluruh tim berlomba-lomba dan sangat antusias dalam 

menjawab pertanyaan pada saat game/turnamen berlangsung. 

Hal ini menunjukkan meningkatnya sikap afektif siswa. 

Prosedur permainan sudah efisien. Siswa telah memahami 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode TGT 

sehingga siswa sangat menikmati proses pembelajaran yang 

berlangsung.  



Pada kegiatan akhir, guru mengevaluasi kegiatan 

game/turnamen sebagai kesimpulan. Sebelum mengakhiri 

pembelajaran siswa terlebih dahulu mengerjakan angket 

motivasi siswa dan post-test untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Siswa mengerjakan soal post-test dengan suasana 

tenang dan terlihat lebih percaya diri. Sebelum menutup 

pelajaran guru mengutarakan maksud dan tujuan dari kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT, kemudian 

guru berpesan agar siswa senantiasa giat belajar agar dapat 

meningkatkan prestasinya. Penilaian sikap afektif (lampiran 

30) selama observasi dan monitoring digunakan untuk 

perbaikan pada tindakan kelas selanjutnya. 

b) Refleksi tindakan kelas siklus III 

Refleksi terhadap tindakan kelas siklus III 

dilaksanakan setelah pelaksanaan tindakan kelas siklus III 

berakhir. Kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil observasi 

dan monitoring tindakan yang dilakukan. Dari kegiatan 

refleksi didapatkan hasil sebagai berikut : 

(1) Pembelajaran pada tindakan kelas siklus III mengalami 

banyak peningkatan dibandingkan pada siklus I dan II 

(2) Keberanian siswa dalam menyampaikan ide/gagasan dan 

pendapat saat berdiskusi semakin baik. 



(3) Model pembelajaran kooperatif tipe TGT                  

(Teams-Games-Tournament) diaplikasikan dengan 

optimal, terbukti dapat meningkatkan motivasi, hasil 

belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan peningkatan skor motivasi, 

hasil penilaian kognitif dan hasil penilaian sikap afektif 

siswa dari siklus I sampai III. 

c) Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus III 

Hasil observasi dan refleksi pada tindakan kelas siklus 

III di evaluasi bersama guru bidang studi biologi, diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

(1) Keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan  yang sangat baik. 

(2) Siswa sudah tidak takut dan malu lagi dalam 

mengutarakan ide dan gagasannya dalam diskusi. 

(3) Dengan mengaplikasikan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT secara benar dan optimal, yang melibatkan 

seluruh siswa secara aktif dapat meningkatkan motivasi, 

hasil belajar dan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan dari hasil tindakan 

kelas siklus I sampai III yang telah dilakukan, hasilnya mengalami 

perubahan yang positif, yaitu meningkatnya motivasi dan hasil belajar 



baik dari aspek kognitif dan afektif dalam pembelajaran biologi pada 

materi pokok sistem koordinasi manusia yang disajikan dengan 

membandingkan hasil belajar yang dicapai siswa. Tindakan berakhir 

pada siklus III karena ≥ 75 % siswa telah mencapai nilai ≥ 70. Hasil ini 

akan diuraikan pada data hasil pembelajaran. 

4. Hasil Pembelajaran 

Data hasil penilaian motivasi dan hasil belajar biologi aspek 

kognitif dan afektif pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009 dengan aplikasi model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) pada materi pokok 

sistem  koordinasi manusia (Tabel 2). 

Tabel 2.  Rata- rata penilaian motivasi dan hasil belajar biologi dengan 

mengaplikasikan model pembelajaran     kooperatif tipe TGT 

pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 

ajaran 2008/2009. 

Aspek            Nilai Awal    Siklus I        Siklus II         Siklus III 

Motivasi                 -                   124,87           134,77               151,70 

                            (Baik)            (Baik)          (Sangat Baik) 

Kognitif    39,03                 53,17              60,6                  74,17 

Afektif         -                    29,07             37,43                 43,57 

                  (Cukup Berminat) (Berminat)  (Sangat Berminat) 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2 dapat 

didiskripsikan bahwa nilai rata-rata awal siswa pada aspek kognitif 

(lampiran 20) kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 

ajaran 2008/2009 adalah sebesar 39,03. Sedangkan untuk aspek afektif 

guru tidak mengevaluasinya. Hasil penilaian motivasi siswa yang 

diperoleh pada siklus I (lampiran 13) rata-ratanya sebesar 124,87 



termasuk dalam kategori baik. Sementara hasil penilaian aspek kognitif 

yang diperoleh dari post-test pada siklus I (lampiran 20) rata-ratanya 

meningkat sebesar 14,14 dari rata-rata nilai awal menjadi 53,17. Pada 

siklus I belum terdapat siswa yang mencapai hasil belajar kognitif  

dengan nilai ≥ 70.  Sedangkan pada aspek afektif (lampiran 26) rata-

ratanya sebesar 29,07 yang termasuk dalam kategori cukup berminat. 

Setelah pelaksanaan siklus I, diadakan refleksi dan evaluasi untuk 

perbaikan pada siklus II. Hasil yang diperoleh dari tindakan siklus II 

adalah rata-rata penilaian motivasi siswa (lampiran 15) meningkat 9,9 

menjadi 134.77 termasuk dalam kategori baik, sementara rata-rata 

kognitif (lampiran 20) meningkat 7,43 menjadi 60,6 dari rata-rata nilai 

kognitif siklus I. Hanya 20% siswa yang telah mencapai hasil belajar 

kognitif  dengan nilai ≥ 70. Sedangkan pada aspek afektif (lampiran 28) 

rata-ratanya meningkat menjadi 37,43 termasuk kategori berminat. 

Untuk lebih menyakinkan hasil yang diperoleh maka dilakukan tindakan 

kelas siklus III dengan berbagai revisi siklus II dan diperoleh hasil rata-

rata penilaian motivasi siswa (lampiran 17) meningkat 16,93 menjadi 

151,70 termasuk dalam kategori sangat baik, sementara nilai kognitif 

(lampiran 20) meningkat 13,57 dari rata-rata nilai kognitif siklus II 

menjadi 74,17. Siswa yang telah mencapai hasil belajar kognitif  dengan 

nilai ≥ 70 meningkat 56,67% menjadi 76,67%. Sedangkan pada aspek 

afektif (lampiran 30) rata-ratanya meningkat menjadi 43,57 termasuk 

dalam kategori sangat berminat.  



Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata 

penilaian motivasi siklus III lebih tinggi dibanding dari tindakan kelas 

sebelumnya (151,70>134,77>124,87). Rata-rata aspek kognitif siklus III 

lebih tinggi dari siklus I dan siklus II (74,17>60,6>53,17). Dan rata-rata 

aspek afektif siklus III lebih tinggi dibanding dari tindakan kelas 

sebelumnya (43,57>37,43>29,07). Dalam hal ini, terjadi peningkatan 

motivasi dan hasil belajar dengan aplikasi model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Peningkatan rata-rata hasil kognitif yang paling 

tinggi adalah pada siklus III dari siklus II yaitu sebesar 13,57. Hal ini 

disebabkan siswa sudah lebih siap untuk mengikuti proses belajar 

dengan menggunakan metode TGT. 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian (tabel 2) dapat 

diketahui bahwa aplikasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Fakta tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari yaitu sistem koordinasi manusia. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya perubahan tingkat belajar 

siswa di kelas. Adanya tindakan yang telah diberikan didukung dengan 

metode pembelajaran yang menarik telah memotivasi siswa untuk lebih 

semangat belajar. Siswa lebih mandiri dalam kegiatan pembelajaran dan 

mengerjakan soal post-test yang diberikan peneliti.  



Penelitian dengan menggunakan metode TGT menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi dan hasil belajar baik dari aspek kognitif maupun 

dari aspek afektif karena pembelajaran ini melibatkan seluruh siswa untuk 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Penelitian ini merupakan hasil 

kolaborasi antara peneliti dengan guru bidang studi biologi. Tindakan kelas 

dilaksanakan dengan tahapan melakukan survei dan observasi terlebih 

dahulu, kemudian membuat rencana tindakan dan melaksanakan tindakan 

yang berpedoman pada silabus dan rencana pembelajaran. Saat 

pelaksanaan tindakan, kolaborasi antara guru dengan peneliti sangat 

diperlukan. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai guru sekaligus 

observer, sedangkan guru berperan sebagai observer yang mengamati 

kesibukan siswa selama pembelajaran dari aspek afektif. Selanjutnya hasil 

belajar yang telah dilakukan dapat direfleksikan dan dianalisis untuk 

mengetahui kebaikan dan kekurangannya, sehingga pada pembelajaran 

selanjutnya, diharapkan lebih baik dan lebih berkualitas. 

Dalam pembelajaran, siswa terlibat aktif melalui kegiatan 

membaca, berdiskusi, mengemukakan ide dan gagasan yang dilakukan 

secara berkelompok. Siswa membaca dengan tekun tentang pokok materi 

yang sedang dipelajari, mendiskusikan materi dengan timnya sehingga 

setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan ide maupun 

gagasannya. Kemudian saat game/turnamen berlangsung, siswa memiliki 

kesempatan untuk menjawab pertanyaan, berlomba-lomba untuk meraih 

skor tertinggi sehingga mendapat penghargaan sebagai tim terbaik. Pada 



akhir tindakan diadakan pengisian angket motivasi dan post-test untuk 

mengetahui peningkatan motivasi dan kemampuan yang dicapai siswa pada 

aspek kognitif setelah pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT                                  

(Teams-Games-Tournament) dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar dikarenakan dalam pembelajaran TGT, siswa tidak hanya menerima 

apa yang diberikan oleh guru, tetapi semua siswa turut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran yaitu dengan diskusi dan permainan. Hal ini 

dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran biologi. Siswa juga tidak merasa jenuh dan bosan karena 

dalam menyampaikan pembelajaran, guru tidak monoton, tetapi ada 

variasi.  

Selama pelaksanakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

sebanyak 3 siklus, terjadi peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat dari meningkatnya motivasi, hasil belajar siswa serta 

keaktifan siswa. Peningkatan kualitas pembelajaran terjadi secara bertahap 

pada setiap siklus yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. 

Pada siklus I di awal pertemuan masih banyak siswa yang ramai 

berbicara dengan temannya, dan perhatian siswa masih kurang terhadap 

pembelajaran. Sikap menghargai teman pada saat diskusi masih kurang, 

pelaksanaan game/turnamen belum efisien, persiapan guru belum cukup 

matang dalam membimbing siswa, dan saat mengerjakan post-test banyak 

siswa yang rasa percaya dirinya kurang. Hasil belajar pada aspek kognitif 



adalah 0% siswa mencapai nilai ≥ 70. Sikap afektif yang paling tinggi 

adalah kedisiplinan dan keaktifan membaca materi, sedangkan yang rendah 

adalah ketekunan berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Hal ini 

dikarenakan siswa belum terbiasa menggunakan metode TGT.  

Untuk pembelajaran kelas siklus II berjalan lebih baik 

dibandingkan dengan tindakan kelas siklus I. Siswa mulai mengerti dan 

paham dengan maksud dan tujuan pembelajaran dengan mengaplikasikan 

metode TGT. Dengan metode TGT, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

semakin meningkat yang dapat dilihat pada saat membaca, berdiskusi, 

menjawab pertanyaan saat game/turnamen berlangsung, dan rasa percaya 

diri pada saat mengerjakan post-test lebih baik. Setelah mengikuti 

pembelajaran, motivasi dan hasil belajar siswa meningkat karena dalam 

diri siswa mulai tumbuh rasa percaya diri untuk mengerjakan post-test. 

Hasil belajar pada aspek kognitif adalah 20% siswa mencapai nilai ≥ 70. 

Dengan rasa percaya diri yang tinggi serta perhatian terhadap pelajaran 

maka hasil yang dicapai menjadi baik. 

Pembelajaran tindakan kelas siklus III jauh lebih baik dibandingkan 

dengan tindakan kelas siklus I dan II. Peneliti sudah bertindak sebagai 

fasilitator dan memberikan bimbingan kepada siswa secara menyeluruh. 

Hasil belajar pada aspek kognitif adalah 76,67 % siswa mencapai nilai ≥ 

70. Secara keseluruhan guru menyambut baik terhadap aplikasi 

pembelajaran dengan metode TGT karena dapat meningkatkan motivasi, 

keaktifan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa.  



Tingginya nilai rata-rata pada metode pembelajaran TGT 

disebabkan karena pada proses pembelajaran siswa tidak lagi dijadikan 

sebagai objek melainkan siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Dari proses pembelajaran tersebut siswa mendapatkan 

pengalaman belajar sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan yang 

dipelajarinya secara optimal. Pada pembelajaran TGT, siswa dilatih, 

dituntut agar dapat bekerja sama, tidak malu untuk berbicara tentang materi 

yang belum dipahami dan dikuasai, saling meningkatkan keterampilan 

dalam berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. Ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Melvin L. Silberman (2007),  yaitu ketika pembelajaran 

itu aktif apabila siswa melakukan aktivitas, mereka menggunakan potensi 

otak untuk mengkaji ide-ide, memecahkan masalah dan menerapkan apa 

yang mereka pelajari.  

Moh. Uzer Usman (2005), menyatakan bahwa dalam menciptakan 

kondisi pembelajaran yang efektif, guru harus: 1) melibatkan siswa secara 

aktif; 2) menarik minat dan perhatian siswa; 3) membangkitkan motivasi 

siswa; dan 4) memperhatikan perbedaan individu siswa.  

Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan 

pembelajaran dengan mengaplikasikan metode TGT, siswa mengalami 

peningkatan baik dari segi motivasi, aspek kognitif maupun afektif. Pada 

setiap siklus terjadi peningkatan hasil belajar. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh maka uraian teori yang terdapat dalam bab II mendukung 



terhadap hasil tindakan kelas yang telah dilaksanakan yaitu aplikasi model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009.  

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, aplikasi model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009. Rata-rata skor 

motivasi siklus I  124,87 (baik); siklus II 134,77 (baik); dan siklus III 

151,70 (sangat baik). Rata-rata aspek kognitif untuk nilai awal adalah 

39,03; siklus I 53,17 (0 % siswa mencapai nilai ≥ 70); siklus II 60,6 (20 % 

siswa mencapai nilai ≥ 70); dan siklus III 74,17 (76,67 % siswa mencapai 

nilai ≥ 70). Sedangkan hasil belajar pada aspek afektif siklus I 29,07 

(cukup berminat); siklus II 37,43 (berminat); dan siklus III 43,57 (sangat 

berminat). 

 

B. Saran 

Untuk turut serta dalam menyumbangkan pemikiran guna 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru dapat mengaplikasikan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dalam pembelajaran biologi sebagai alternatif pembelajaran 



agar siswa tidak jenuh karena pembelajaran tersebut berguna untuk 

melatih siswa dalam bekerja sama dan berdiskusi sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih baik. 

b. Guru diharapkan tidak monoton dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Karena adanya variasi saat menyampaikan materi 

pelajaran, akan menarik siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

c. Guru hendaknya mampu memilih model pembelajaran yang tepat 

sehingga materi pelajaran yang diberikan mudah diterima dan 

dipahami oleh siswa.  

2. Bagi Siswa  

a. Siswa hendaknya banyak berlatih, membiasakan diri untuk 

mengeluarkan ide dan gagasanya, serta aktif dalam proses 

pembelajaran. 

b. Siswa hendaknya tidak takut atau malu untuk menanyakan tentang 

materi pelajaran yang belum dipahami. 

3. Bagi Sekolah 

a. Pihak sekolah hendaknya memberikan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan sebagai pendukung proses pembelajaran guna mencapai 

hasil belajar siswa yang lebih baik. 

b. Melatih para guru agar kompetensinya lebih meningkat sesuai 

dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidian). 
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SILABUS 

 
Nama Sekolah  : SMA Muhammadiyah 2 Surakarta  

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas   : XI/IPA 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi: : 3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin terjadi 

serta implikasinya pada salingtemas. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/Materi 

Pembelajaran 

 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

3.6 Menjelaskan 

keterkaitan 

antara 

struktur, 

fungsi, dan 

proses serta 

kelainan/ 

penyakit 

yang dapat 

terjadi pada 

sistem 

regulasi 

manusia 

(syaraf, 

endokrin, 

dan peng-

inderaan). 

o Struktur dan fungsi 

sistem regulasi (syaraf, 

endokrin dan indera). 
Sistem saraf meliputi 

saraf pusat dan susunan 

syaraf tepi. Hormon 

mengatur pertumbuhan, 

keseimbangan internal, 

reproduksi dan tingkah 

laku. Alat indera sebagai 

reseptor rangsang dari 

luar dilakukan oleh mata, 

telinga, lidah, hidung 

dan kulit. 
 
 
 

Melalui kerja kelompok 

mengkaji dari berbagai literatur 

mengenali struktur dan fungsi: 

saraf, endokrin dan 

indera pada manusia. 

 

Mempresentasikan dan 

mendemonstrasikan hasil 

kajian literatur dalam diskusi 

kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Menjelaskan 

struktur dan fungsi 

(saraf, endokrin, dan 

indera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk instrumen: 

Tugas kelompok, 

unjuk kerja, 

pengamatan sikap, 

ulangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 X 45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: 

Buku Paket. 

 

 

Alat: 

OHP/komputer 

/LCD. 

 

 

 

Bahan: 

LKS, bahan 

presentasi, 

charta/gambar 

susunan saraf, 

hormon dan 

berbagai 

Lampiran 1 



 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/Materi 

Pembelajaran 

 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

 
 
 

o Proses regulasi (saraf, 

endokrin, indera). 

Proses regulasi bekerja 

sesuai dengan 

rangsangan dan 

koordinasi yang mantap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kelainan/penyakit yang 

terjadi (saraf, endokrin, 

indera). 

Beberapa gangguan 

regulasi, antara lain 

hipertiroidime, 

kretinisme, mabuk, 

 
 
 

Menganalisis keterkaitan 

fungsi kerja saraf, endokrin 

dan indera melalui 

kegiatan demontrasi 

pemodelan seorang siswa 

dalam kelompok. 
 

Melakukan kajian literatur 

menemukan proses kerja saraf, 

endokrin dan berbagai indera 

melalui kerja kelompok. 
 

Mengkomunikasikan hasil 

analisis dan kajian literatur 

keterkaitan fungsi kerja saraf, 

endokrin, dan indera. 
 

Menemukan penyebab 

terjadinya berbagai gangguang 

yang terjadi pada sistem 

regulasi (saraf, endokrin, 

indera) melalui penugasan 

mandiri. 
 

 

 

 

 

• Menjelaskan proses 

bekerjanya saraf, 

endokrin dan 

indera. 

 

• Mendeskripsikan 

proses regulasi 

(saraf, endokrin, 

dan indera). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bentuk instrumen: 

Tugas kelompok, 

unjuk kerja, 

pengamatan sikap, 

ulangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bentuk instrumen: 

Tugas kelompok, 

unjuk kerja, 

pengamatan sikap, 

ulangan. 
 
 

 
 
 

6 X 45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 X 45’ 

indera. 
 
 



 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/Materi 

Pembelajaran 

 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

gangguan kesadaran, 

mata rabun dsb. 

Melakukan observasi ke 

puskesmas, kepolisian, rumah 

sakit atau pusat rehabilitasi 

gangguan saraf melalui 

penugasan kelompok. 

Mempresentasikan dalam 

diskusi kelas hasil observasi 

tentang pengaruh narkoba 

terhadap kelainan/penyakit 

sistem syaraf. 

 

• Memprediksi 

penyebab terjadinya 

kelainan/penyakit 

yang terjadi pada 

saraf, endokrin dan 

indera. 

 

• Mengkomunikasika

n pengaruh narkoba 

Terhadap 

kelainan/penyakit 

syaraf. 

 

Surakarta, 18 Maret 2009 

Mengetahui,   

Guru Bidang Studi Biologi Praktikan 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP) 

Jenjang : SMA 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/2 

Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan      

tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin terjadi 

serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar   : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses 

serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem 

regulasi manusia (syaraf, endokrin, dan penginderaan). 

 

Tahap Persiapan  

I. Refleksi Diri 

Standar kompetensi tentang struktur dan fungsi organ manusia merupakan 

materi yang cukup menarik, sebab materi tersebut mempelajari fungsi faal tubuh 

manusia. Tetapi dalam materi tersebut terdapat banyak konsep-konsep yang 

terdistribusi dalam bentuk yang abstraks sehingga siswa sulit memahami materi. 

  Untuk dapat menyampaikan konsep abstraks kepada siswa dan membuat 

siswa mudah memahami materi, mata pelajaran Biologi dituntut menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi. Sementara guru sendiri tidak terbiasa 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan dalih memerlukan 

waktu yang tidak sedikit. 

Dari kenyataan tersebut, menyebabkan prestasi siswa  rendah, karena  

kurang memahami konsep. 

Secara psikologis, kesiapan siswa hanya dapat dicapai berkat adanya upaya  

belajar. Kesiapan disini meliputi sejumlah perkembangan intelektual, sensori 

motorik, kebutuhan dan berbagai kemampuan serta cita-cita yang menyebabkan 

seseorang dapat menangapi atau bisa merespon sesuatu.  

Masalah-masalah yang muncul : 

1. Siswa sulit memahami materi pelajaran biologi 

2. Partisipasi siswa rendah dalam kegiatan pembelajaran 
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3. Dominasi siswa tertentu dalam proses pembelajaran 

4. Siswa kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan materi (metode tidak 

bervariasi) 

5. Sebagian besar siswa kurang termotivasi untuk belajar  

 

II. Rencana Tindakan Perbaikan 

Penggunaan metode pembelajaran secara efektif akan mampu 

meningkatkan motivasi siswa terhadap pelajaran dan siswa dapat memahami 

konsep, sehingga akan meningkatkan hasil belajar secara optimal. 

Menghadapi fenomena  seperti itu guru  hendaknya dapat memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran, agar siswa mampu memahami konsep 

abstrak menjadi lebih konkret diterima nalar, dengan harapan siswa akan 

memahami konsep-konsep yang diajarkan dan akhirnya siap dan mudah  

menyelesaikan soal-soal yang dihadapi.  
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RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

Siklus Pertama 

Mata pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/2 

Alokasi : 2 X 45’ 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.6  Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia 

(syaraf, endokrin, dan penginderaan). 

B. Hasil Belajar 

3.6.1 Memahami keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia 

(syaraf, endokrin, dan penginderaan). 

C. Indikator 

1. Menjelaskan struktur dan fungsi (saraf, endokrin, dan indera). 

2. Menjelaskan proses bekerjanya saraf, endokrin dan indera. 

3. Mendeskripsikan proses regulasi (saraf, endokrin, dan indera). 

4. Memprediksi penyebab terjadinya kelainan/penyakit yang terjadi pada saraf, 

endokrin dan indera. 

5. Mengkomunikasikan pengaruh narkoba terhadap kelainan/penyakit saraf. 

D. Tujuan Perbaikan 

1. Menjelaskan sistem saraf pada manusia. 

2. Menjelaskan sistem indera pada manusia. 

3. Menjelaskan sistem hormon pada manusia. 

4. Mengkomunikasikan kelainan dan penyakit pada sistem saraf manusia. 

5. Mengkomunikasikan kelainan dan penyakit pada alat indera manusia. 

E. Strategi Pembelajaran/Metode Pembelajaran 

Pembelajaran Kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT). 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal/Apersepsi (15 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Lampiran 3 



 

 

b. Guru memberi motivasi, pengarahan mengenai tujuan dan prosedur 

pembelajaran. 

c. Guru membagikan modul dan mempresentasikan inti dari materi sistem 

koordinasi manusia.   

d. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan anggota yang 

heterogen. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Guru memberi kesempatan setiap kelompok untuk membaca modul dan 

diskusi mengenai materi (15 menit). 

b. Game/Turnamen (40 menit): 

Guru mempersiapkan kartu tournamen yaitu kartu yang dilengkapi nomor, 

skor, pertanyaan, dan jawaban mengenai materi.  

Langkah-langkah game/turnamen: 

1) Tiap kelompok (tim) memiliki skor awal 500 poin. 

2) Tiap tim mendapat kesempatan untuk memilih kartu bernomor yang 

tersedia pada meja turnament dan mencoba menjawab pertanyaan yang 

muncul dalam waktu 30 detik. 

3) Apabila tiap anggota dalam suatu tim tidak bisa menjawab 

pertanyaannya (PAS), maka pertanyaan tersebut dilempar kepada 

kelompok lain searah jarum jam, sementara tim yang mendapatkan 

jatah soal tidak mendapat nilai. Tetapi, apabila tim memberi jawaban 

yang salah, maka skor minus 50 poin. 

4) Tim yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan itu akan mendapat 

skor yang telah tertera dibalik nomor tersebut (100 poin). Skor ini yang 

nantinya dikumpulkan tim untuk menentukan skor akhir tim. 

5) Pemilihan kartu bernomor akan digilir pada tiap-tiap tim secara 

bergantian searah jarum jam, sampai habis jatah nomornya. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

Guru mengevaluasi kegiatan game/turnamen kemudian memberikan angket 

motivasi siswa dan soal-soal evaluasi.  

G. Sarana dan Sumber Belajar 

1. D. A. Pratiwi, dkk. Biologi SMA Kelas XI, Penerbit Erlangga. 



 

 

2. Diah Aryulina, dkk. Biologi 2 untuk kelas XI, Penerbit Esis. 

3. Modul. 

H. Penilaian Hasil Belajar 

1. Penilaian 

a. Aspek kognitif 

b. Aspek afektif 

2. Bentuk Instrumen  

a. Tes pilihan ganda 

I. Penilaian Motivasi 

Angket motivasi  
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Permasalahan yang Muncul pada Siklus Pertama : 

1. Persiapan guru belum cukup  matang. 

2. Volume suara guru kurang keras sehingga siswa tidak sepenuhnya menangkap 

apa yang disampaikan guru. 

3. Keterbatasan waktu menyebabkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar belum 

baik, terlihat bahwa siswa belum memanfaatkan diskusi secara optimal sehingga 

konsep siswa mengenai materi belum matang. 

4. Pelaksanaan turnamen belum baik, karena banyak pertanyaan yang tidak 

terjawab oleh setiap anggota tim.  

5. Pelaksanaan turnamen hanya didominasi oleh beberapa tim saja, terlihat belum 

terbentuknya kekompakan pada setiap tim.  

6. Prosedur permainan belum efisien. 

7. Pada awal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode TGT banyak 

siswa terlihat bingung karena belum terbiasa dengan metode pembelajaran. 



 

 

Rencana Tindakan pada Siklus Kedua 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

Siklus Kedua 

Mata pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/2 

Alokasi : 2 X 45’ 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.6  Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia 

(syaraf, endokrin, dan penginderaan). 

B. Hasil Belajar 

3.6.1 Memahami keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia 

(syaraf, endokrin, dan penginderaan). 

C. Indikator 

1. Menjelaskan struktur dan fungsi (saraf, endokrin, dan indera). 

2. Menjelaskan proses bekerjanya saraf, endokrin dan indera. 

3. Mendeskripsikan proses regulasi (saraf, endokrin, dan indera). 

4. Memprediksi penyebab terjadinya kelainan/penyakit yang terjadi pada saraf, 

endokrin dan indera. 

5. Mengkomunikasikan pengaruh narkoba terhadap kelainan/penyakit saraf. 

D. Tujuan Perbaikan 

1. Menjelaskan sistem saraf pada manusia. 

2. Menjelaskan sistem indera pada manusia. 

3. Menjelaskan sistem hormon pada manusia. 

4. Mengkomunikasikan kelainan dan penyakit pada sistem saraf manusia. 

5. Mengkomunikasikan kelainan dan penyakit pada alat indera manusia. 

E. Strategi Pembelajaran/Metode Pembelajaran 

Pembelajaran Kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT). 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal/Apersepsi (10 menit) 



 

 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru memberi motivasi, pengarahan mengenai tujuan dan prosedur 

pembelajaran.  

c. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan anggota yang 

heterogen. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Guru memberi kesempatan setiap kelompok untuk membaca modul dan 

diskusi mengenai materi (10 menit). 

b. Game/Turnamen (40 menit)  

Guru mempersiapkan kartu tournamen yaitu kartu yang dilengkapi nomor, 

skor, pertanyaan, dan jawaban mengenai materi.  

Langkah-langkah game/turnamen: 

1) Tiap kelompok (tim) memiliki skor awal 0 poin. 

2) Tiap tim mendapat kesempatan bergilir untuk mengocok nomor undian 

pada tabung yang disediakan. Nomor undian yang muncul akan 

menentukan nomor soal yang akan dibacakan terlebih dahulu pada saat 

turnamen.  

3) Soal turnamen akan dibacakan guru, kemudian semua tim mendapat 

hak untuk berebut dalam menjawab pertanyaan tersebut. 

4) Tim yang lebih awal mengucapkan bell (sesuai nama tim) akan 

mendapat kesempatan untuk menjawab soal tersebut dalam waktu 20 

detik. 

5) Apabila jawaban salah, maka pertanyaan tersebut dilempar kepada 

kelompok lain yang mampu menjawab, sementara tim yang 

mendapatkan jatah soal tidak mendapat nilai.  

6) Tim yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan itu akan mendapat 

skor yang telah tertera dibalik nomor tersebut (100 poin). Skor ini yang 

nantinya dikumpulkan tim untuk menentukan skor akhir tim. 

7) Pengocokan nomor undian akan digilir pada tiap-tiap tim secara 

bergantian searah jarum jam, sampai habis jatah nomornya. 

 

 



 

 

3. Kegiatan Akhir (30 menit) 

Guru mengevaluasi kegiatan game/turnamen kemudian memberikan angket 

motivasi siswa dan soal-soal evaluasi.  

G. Sarana dan Sumber Belajar 

1. D. A. Pratiwi, dkk. Biologi SMA Kelas XI, Penerbit Erlangga. 

2. Diah Aryulina, dkk. Biologi 2 untuk kelas XI, Penerbit Esis. 

3. Modul. 

H. Penilaian Hasil Belajar 

1. Penilaian 

a. Aspek kognitif 

b. Aspek afektif 

2. Bentuk Instrumen  

a. Tes pilihan ganda 

b. Tes uraian 

I. Penilaian Motivasi 

Angket motivasi 
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Permasalahan yang Muncul pada Siklus Kedua : 

1. Terdapat siswa yang sudah mulai memanfaatkan diskusi, ada pula yang tidak 

memanfaatkan waktu untuk berdikusi sehingga pemahaman mengenai materi 

belum menyeluruh pada semua siswa.  

2. Pelaksanaan turnamen masih didominasi oleh beberapa tim saja, terlihat bahwa 

kekompakan setiap tim belum optimal.  

 

 



 

 

Rencana Tindakan pada Siklus Ketiga 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

Siklus Ketiga 

Mata pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/2 

Alokasi : 2 X 45’ 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.6  Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia 

(syaraf, endokrin, dan penginderaan). 

B. Hasil Belajar 

3.6.1 Memahami keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia 

(syaraf, endokrin, dan penginderaan). 

C. Indikator 

1. Menjelaskan struktur dan fungsi (saraf, endokrin, dan indera). 

2. Menjelaskan proses bekerjanya saraf, endokrin dan indera. 

3. Mendeskripsikan proses regulasi (saraf, endokrin, dan indera). 

4. Memprediksi penyebab terjadinya kelainan/penyakit yang terjadi pada saraf, 

endokrin dan indera. 

5. Mengkomunikasikan pengaruh narkoba terhadap kelainan/penyakit saraf. 

D. Tujuan Perbaikan 

1. Menjelaskan sistem saraf pada manusia. 

2. Menjelaskan sistem indera pada manusia. 

3. Menjelaskan sistem hormon pada manusia. 

4. Mengkomunikasikan kelainan dan penyakit pada sistem saraf manusia. 

5. Mengkomunikasikan kelainan dan penyakit pada alat indera manusia. 

E. Strategi Pembelajaran/Metode Pembelajaran 

Pembelajaran Kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT). 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal/Apersepsi (10 menit) 



 

 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru memberi motivasi, pengarahan mengenai tujuan dan prosedur 

pembelajaran.  

c. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan anggota yang 

heterogen. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Guru memberi kesempatan setiap kelompok untuk membaca modul dan 

diskusi mengenai materi (10 menit). 

b. Game/Turnamen (40 menit) 

Guru mempersiapkan kartu tournamen yaitu kartu yang dilengkapi nomor, 

skor, pertanyaan, dan jawaban mengenai materi.  

Langkah-langkah game/turnamen: 

1) Tiap kelompok (tim) memiliki skor awal 0 poin. 

2) Tiap tim mendapat kesempatan bergilir untuk mengocok nomor undian 

pada tabung yang disediakan. Nomor undian yang muncul akan 

menentukan nomor soal yang akan dibacakan terlebih dahulu pada saat 

turnamen. 

3) Soal turnamen akan dibacakan guru, kemudian semua tim mendapat 

hak untuk berebut dalam menjawab pertanyaan tersebut. 

4) Tim yang lebih awal mengucapkan bell (sesuai nama tim) akan 

mendapat kesempatan untuk menjawab soal tersebut dalam waktu 20 

detik. 

5) Apabila jawaban salah, maka pertanyaan tersebut dilempar kepada 

kelompok lain yang mampu menjawab, sementara tim yang 

mendapatkan jatah soal tidak mendapat nilai.  

6) Tim yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan itu akan mendapat 

skor yang telah tertera dibalik nomor tersebut (100 poin). Skor ini yang 

nantinya dikumpulkan tim untuk menentukan skor akhir tim. 

7) Pengocokan nomor undian akan digilir pada tiap-tiap tim secara 

bergantian searah jarum jam, sampai habis jatah nomornya. 

 

 



 

 

3. Kegiatan Akhir (30 menit) 

Guru mengevaluasi kegiatan game/turnamen kemudian memberikan angket 

motivasi siswa dan soal-soal evaluasi.  

G. Sarana dan Sumber Belajar 

1. D. A. Pratiwi, dkk. Biologi SMA Kelas XI, Penerbit Erlangga. 

2. Diah Aryulina, dkk. Biologi 2 untuk kelas XI, Penerbit Esis. 

3. Modul. 

H. Penilaian Hasil Belajar 

1. Penilaian 

a. Aspek kognitif 

b. Aspek afektif 

2. Bentuk Instrumen  

a. Tes pilihan ganda 

b. Tes menjodohkan 

I. Penilaian Motivasi 

Angket motivasi 
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ANGKET MOTIVASI SISWA 

 

Mata Pelajaran: IPA BIOLOGI   Kelas/Semester: XI IPA/II  

Nama: .......................................   Tanggal: ............................ 

 

Petunjuk 

1. Pada kuesioner ini terdapat 36 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap 

pernyataan dalam kaitannya dengan materi pembelajaran yang baru selesai 

kamu pelajari, dan tentukan kebenaranya. Berilah jawaban yang benar-benar 

cocok dengan pilihanmu. 

2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. 

Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain. 

3. Catat respon anda dengan melingkari pilihan jawaban (nomor yang tersedia di 

akhir pernyataan). Terima kasih. 

Keterangan Pilihan jawaban: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = ragu-ragu 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

 

PERNYATAAN      Pilihan Jawaban 
1. Pertama kali saya melihat pembelajaran ini,saya percaya  

bahwa pembelajaran ini mudah bagi saya.   1   2   3   4   5 

2. Pada awal pembelajaran, ada sesuatu yang menarik bagi saya. 1   2   3   4   5 

3. Materi pembelajaran ini lebih sulit dipahami daripada yang 

saya harapkan.       1   2   3   4   5 

4. Setelah membaca informasi pendahuluan, saya yakin bahwa 

saya mengetahui apa yang harus saya pelajari dari 

pembelajaran ini.       1   2   3   4   5 

5. Menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran ini membuat 

saya merasa puas terhadap hasil yang telah saya capai.  1   2   3   4   5 

6.  Jelas bagi saya bagaimana hubungan materi pembelajaran ini 

dengan apa yang telah saya ketahui.    1   2   3   4   5 

7. Banyak halaman-halaman yang mengandung amat banyak 

informasi sehingga sukar bagi saya untuk mengambil ide-ide 

penting dan mengingatnya.     1   2   3   4   5 

8. Materi pembelajaran ini sangat menarik perhatian.  1   2   3   4   5 

9. Terdapat cerita, gambar atau contoh yang menunjukkan 

kepada saya bagaimana manfaat materi pembelajaran ini 

bagi beberapa orang.      1   2   3   4   5 

10. Menyelesaikan pembelajaran dengan berhasil sangat penting 

bagi saya.        1   2   3   4   5 

11. Kualitas tulisannya membuat saya sangat menarik.  1   2   3   4   5 

12. Pembelajaran ini sangat abstrak sehingga sulit bagi saya 

untuk tetap mempertahankan perhatian saya.   1   2   3   4   5 

13. Selagi saya bekerja pada pembelajaran ini, saya percaya 
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bahwa saya dapat mempelajari isinya.    1   2   3   4   5 

14. Saya sangat senang pada pembelajaran ini sehingga saya 

ingin mengetahui lebih lanjut pokok bahasan ini.  1   2   3   4   5 

15. Halaman-halaman pembelajaran ini kering dan tidak 

menarik.        1   2   3   4   5 

16. Isi pembelajaran ini sesuai dengan minat saya.   1   2   3   4   5 

17. Cara penyusunan informasi pada halaman-halaman membuat 

saya tetap mempertahankannya.     1   2   3   4   5 

18. Terdapat penjelasan dan contoh-contoh bagaimana manusia 

menggunakan pengetahuan dalam pembelajaran ini.  1   2   3   4   5 

19. Tugas-tugas latihan pada pembelajaran ini terlalu sulit.  1   2   3   4   5 

20. Pada pembelajaran ini ada hal-hal yang merangsang rasa 

ingin tahu saya.       1   2   3   4   5 

21. Saya benar-benar senang mempelajari pembelajaran ini. 1   2   3   4   5 

22. Jumlah pengulangan pada pembelajaran ini kadang-kadang 

membosankan saya.      1   2   3   4   5 

23. Isi dan gaya tulis pada pembelajaran ini memberi kesan 

bahwa isinya bermanfaat untuk diketahui.   1   2   3   4   5 

24. Saya telah mempelajari sesuatu yang sangat menarik dan tak 

terduga sebelumnya.      1   2   3   4   5 

25. Setelah mempelajari pembelajaran ini beberapa saat, saya 

percaya bahwa saya akan berhasil dalam tes.   1   2   3   4   5 

26. Pembelajaran ini tidak relevan dengan kebutuhan saya sebab 

sebagian besar isinya tidak saya ketahui.    1   2   3   4   5 

27. Kalimat umpan balik setelah latihan, atau komentarkomentar 

lain pada pembelajaran ini, membuat saya merasa 

mendapat penghargaan bagi upaya saya.    1   2   3   4   5 

28. Keanekaragaman pada bacaan, tugas, ilustrasi dan lainlainnya 

memukau perhatian saya pada pembelajaran ini.  1   2   3   4   5 

29. Gaya tulisannya membosankan.     1   2   3   4   5  

30. Saya dapat menghubungkan isi pembelajaran ini dengan hal- 

hal yang telah saya lihat, saya lakukan, atau saya pikirkan di 

dalam kehidupan sehari-hari.     1   2   3   4   5 

31. Pada setiap halaman terdapat banyak kata yang sangat 

mengganggu.       1   2   3   4   5 

32. Saya merasa bahagia menyelesaikan dengan berhasil 

pembelajaran ini.       1   2   3   4   5 

33. Isi pembelajaran ini akan bermanfaat bagi saya.   1   2   3   4   5 

34. Sedikitpun saya tidak memahami materi pembelajaran ini. 1   2   3   4   5 

35. Organisasi yang baik isi materi pembelajaran ini membuat 

saya percaya diri bahwa saya akan dapat mempelajarinya. 1   2   3   4   5 

36. Suatu hal yang sangat menyenangkan mempelajari 

pembelajaran yang dirancang dengan baik.   1   2   3   4   5 



 

 

SOAL POST TEST SIKLUS I 
 

PILIHAN GANDA 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda (X)! 
1. Berikut ini adalah beberapa sistem organ yang terdapat dalam tubuh manusia: 

1) sistem saraf 
2) sistem peredaran darah 
3) sistem hormon 
4) sistem indera 
Sistem yang termasuk dalam sistem koordinasi adalah … . 
a.  1, 2, 3  d.  1, 4 
b.  1, 3, 4  e.  1, 2, 3, 4 
c.  2, 3, 4 

2. Neuron terdiri dari tiga bagian, yaitu … . 
a. perikarion, akson, dan dendrit 
b. perikarion, akson, dan nukleus 
c. dendrit, ganglion, dan nukleus 
d. impuls, akson, dan dendrit 
e. perikarion, dendrit, dan impuls 

3. Struktur yang menghubungkan dua neuron dengan berfungsi sebagai alat 

komunikasi antar neuron adalah … . 

a. nodus Ranvier  d.  Sel Schwann 

b. sinaps   e.  mielin 

c. akson 

4. Penjalaran impuls melintasi sinaps melibatkan zat yang disebut … . 

a.  neurotransmiter  d.  dendrit 

b.  neurolema   e.  ganglion 

c.  akson 

5. Neuron yang berfungsi mengantarkan impuls saraf dari alat indera menuju ke 

otak atau sumsum tulang belakang adalah … . 

a. neuron bipolar  d.  neuron konektor 

b. neuron motorik   e.  neuron unipolar 

c. neoron sensorik   

6. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak perlahan-

lahan ke bagian bawah tempurung lutut sehingga secara tidak sadar tungkai 

bawah penderita bergerak ke depan. Lengkung refleks yang menghasilkan 

gerakan tersebut memiliki jalur sebagai berikut … . 

a. lutut – saraf motorik – sumsum tulang belakang – saraf sensorik – kaki  

b. lutut – saraf sensorik – sumsum tulang belakang – otak – saraf motorik – 

     kaki 

c. lutut – saraf sensorik – otak – saraf motorik – kaki  

d. lutut – saraf motorik – otak – saraf sensorik – kaki  

e. lutut – saraf sensorik – saraf konektor – saraf motorik – kaki  

 

7. Otak besar manusia dapat dibagi menjadi beberapa lobus dengan fungsi yang 

berbeda. Bagian (lobus) yang merupakan pusat penglihatan adalah … . 

a. lobus frontalis  d.  lobus oksipetalis 

b. lobus paritalis  e.  lobus anterioralis 
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c. lobus temporalis 

8. Berikut ini adalah hubungan antara fungsi saraf dan organnya yang sesuai, 

kecuali … . 

a. saraf parasimpatetik mempercepat denyut jantung 

b. saraf simpatik melebarkan pupil mata 

c. saraf parasimpatetik mempercepat proses pencernaan 

d. saraf simpatik memperkecil arteri 

e. saraf parasimpatetik memperbesar bronkus 

9. Pusat pengaturan suhu tubuh terdapat di bagian hipotalamus yang berada di 

… . 

a. sumsum lanjutan   d. otak besar 

b. sumsum tulang belakang  e. otak depan 

c. otak kecil 

10. Mata dapat berfungsi sebagai alat indera karena memiliki reseptor cahaya. 

Bagian mata yang merupakan reseptor cahaya adalah … . 

a. kornea    d.  fovea  

b. sklera   e.  vitreous humor     

c. retina   

11. Indera pencium dan pengecap merupakan kemoreseptor, sebab berfungsi 

sebagai penerima rangsang berupa … . 

a. gas    d.  zat kimia 

b. zat cair   e.  zat terlarut 

c. zat padat 

12. Apabila kita mencium masakan yang sedap, air luar terangsang mau keluar. 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara indera … . 

a. perasa dan pengecap 

b. perasa dan peraba 

c. penglihat dan pembau  

d. pembau dan perasa  

e. pembau dan pengecap 

13. Di samping ini gambar lidah manusia beserta bagian-bagiannya.  

Bagian yang bernomor 1, 2, dan 3 dapat merasakan … . 

a. manis, asin, dan asam 

b. manis, asin, dan pahit 

c. manis, asam, dan pahit 

d. asam, manis, dan pahit 

e. pahit, asam, dan manis 

 

 

 

 

14. Perhatikan gambar penampang mata manusia di samping.  

Bagian mata yang berperan untuk menerima rangsangan 

cahaya ditandai oleh nomor … . 

a. 1   d.  4 

b. 2   e.  5 

c. 3 

 



 

 

15. Fungsi pupil pada mata adalah … . 

a. melindungi retina 

b. mengatur cahaya yang masuk 

c. memfokuskan bayangan benda 

d. tempat jatuhnya bayangan 

e. memberi warna mata 

16. Huruf A pada gambar struktur telinga di samping 

adalah … . 

a. tulang sanggurdi 

b. tingkap oval 

c. koklea 

d. tulang landasan 

e. kanalis semisirkularis 

17. Kulit dapat merasakan tekanan, sentuhan panas, dingin atau nyeri. Ini berarti 

bahwa kulit berfungsi sebagai alat … . 

a. ekskresi   d. pengatur suhu tubuh 

b. penerima rangsang  e. sekresi 

c. proteksi 

18. Sistem saraf dan hormon saling berhubungan dalam melaksanakan fungsinya. 

Hormon akan bekerja apabila ada perintah dari sistem saraf. Dengan 

demikian sistem saraf akan mengendalikan sistem hormon. Daerah pada 

sistem saraf yang mengendalikan sistem hormon adalah … . 

a. hipotalamus  d. cerebrum 

b. talamus   e.  cerebelum 

c. infudibulum 

19. Kelenjar pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin akan 

menghasilkan hormon … . 

a. parathormon  d.  LH 

b. mineralokortikoid  e.  MSH 

c. insulin 

20. Denyut jantung seseorang akan semakin cepat bilamana orang sedang marah. 

Hal ini disebabkan karena kadar hormon dalam darahnya meningkat, hormon 

yang dimaksud adalah … . 

a. hormon adrenalin  d. hormon oksitosin 

b. hormon insulin  e. hormon tiroksin 

c. hormon sekretin 



 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST SIKLUS I 

 

A. Pilihan Ganda 

 

1.   B   11.  D     

2.   A   12.  E 

3.   B   13.  B 

4.   A   14.  D  

5.   C   15.  B 

6.   B   16.  C 

7.   D   17.  B 

8.   A   18.  A 

9.   E   19.  C 

10.   C   20.  A 
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SOAL POST TEST SIKLUS II 
 

PILIHAN GANDA 

B. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda (X)! 
21. Berikut ini adalah beberapa sistem organ yang terdapat dalam tubuh manusia: 

1) sistem hormon 
2) sistem indera 
3) sistem ekskresi 
4) sistem saraf 
Sistem yang termasuk dalam sistem koordinasi adalah … . 
a.  1, 2, 3  d.  2, 3, 4 
b.  1, 2, 4  e.  1, 2, 3, 4 
c.  1, 3, 4 

22. Bagian yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls pada neuron 
adalah.... 
a.  sinaps    d.  nodus Ranvier  
b.  akson    e.  sel Schwann  
c.  selubung mielin  

23. Neuron yang berfungsi mengantarkan impuls saraf dari otak atau sumsum 

tulang belakang menuju ke efektor adalah … . 

a.  neuron bipolar  d.  neuron konektor 

b.  neoron sensorik  e.  neuron unipolar 

c.  neuron motorik 

24. Apabila ujung jari tersentuh benda tajam, secara otomatis kita akan 

melakukan gerakan tanpa kita sadari, misalnya menarik tangan dengan cepat. 

Gerak inilah yang disebut gerak refleks. Lengkung refleks yang 

menghasilkan gerakan tersebut memiliki jalur sebagai berikut … . 

a.  ujung jari – saraf sensorik – otak – saraf motorik – tangan  

b.  ujung jari – saraf sensorik – sumsum tulang belakang – saraf motorik – 

tangan 

c.  ujung jari – saraf sensorik – saraf konektor – saraf motorik – tangan  

d.  ujung jari – saraf motorik – otak – saraf sensorik – tangan  

e.  ujung jari – saraf motorik – sumsum tulang belakang – saraf sensorik – 

tangan 

25. Otak besar manusia dapat dibagi menjadi beberapa lobus dengan fungsi yang 

berbeda. Bagian (lobus) yang merupakan pusat bicara dan pendengaran 

adalah … . 

a.  lobus frontalis  d.  lobus oksipetalis 

b.  lobus paritalis  e.  lobus anterioralis 

c.  lobus temporalis 

26. Bagian dari otak yang berfungsi mengatur sikap dan posisi tubuh, 

keseimbangan kerja otot dan rangka serta mengatur koordinasi gerakan otot 

adalah … . 

a. sumsum tulang belakang   d. cerebrum  

b. sumsum lanjutan   e. cerebelum 

c. pons varoli 
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27. Sistem saraf otonom (tak sadar) terdiri dari … . 

a. saraf simpatik dan saraf parasimpatik  

b. 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal 

c. otak dan saraf tepi 

d. otak dan saraf otonom 

e. otak dan sumsum tulang belakang 

28. Tahapan perjalanan impuls gerak biasa/gerak sadar yang tepat adalah .... 

a. reseptor � neuron motorik � otak � neuron sensorik � efektor 

b. reseptor � neuron motorik � sumsum tulang belakang � efektor 

c. reseptor � neuron sensorik � otak � neuron motorik � efektor  

d. reseptor � neuron sensorik � neuron konektor � otak � efektor 

e. reseptor � neuron sensorik � interneuron � neuron motorik � efektor  

29. Berikut ini adalah pengaruh dari saraf parasimpatik pada kerja organ tubuh, 

kecuali … . 

a. memperlambat denyut jantung  

b. memperkecil pupil 

c. memperlambat proses pencernaan 

d. memperbesar diameter pembuluh 

e. mengerutkan kantung kemih 

30. Bagian dari otak belakang yang berfungsi menghubungkan bagian kiri dan 

kanan otak kecil, serta menghubungkan otak kecil dengan korteks otak besar 

adalah .... 

a. cerebrum   d. sumsum lanjutan 

b. cerebelum   e. pons varoli 

c. sumsum tulang belakang 

31. Gangguan pada sistem saraf yang menyerang orang-orang berumur 65 tahun, 

dengan gejala berkurangnya kemampuan dalam mengingat, juga kehilangan 

kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara dan berjalan disebut .... 

a. amnesia   d. parkinson 

b. alzheimer   e. epilepsi 

c. stroke 

32. Indera pencium berfungsi sebagai penerima rangsang berupa …. 

a.  gas    d.  zat kimia 

b.  zat cair   e.  zat terlarut 

c.  zat padat 

33. Di samping ini gambar lidah manusia beserta bagian-bagiannya.  

Bagian yang bernomor 2, 3, dan 4 dapat merasakan … . 

a. pahit, asin, dan asam 

b. manis, pahit, dan asin  

c. manis, asam, dan pahit 

d. asam, manis, dan pahit 

e. asin, asam, dan pahit  

34. Organon korti sebagai alat penerima getaran suara terdapat di dalam ....  

a. ampula    d. rumah siput (koklea)  

b. saluran eustachius   e. selaput gendang telinga 

c. saluran setengah lingkaran  

 

 



 

 

35. Fungsi lensa pada mata adalah … . 

a. melindungi retina 

b. mengatur cahaya yang masuk 

c. memfokuskan cahaya 

d. tempat jatuhnya bayangan 

e. memberi warna mata 

36. Kelainan mata hipermetropi atau rabun dekat dapat dibantu dengan lensa 

positif (cembung). Kelainan ini disebut … . 

a. lensa mata terlalu cembung 

b. lensa mata terlalu pipih 

c. lensa mata terlalu cekung 

d. korna mata tidak rata 

e. usia sudah lanjut 

37. Perhatikan gambar penampang kulit di samping. 

Reseptor yang khusus untuk merespon rangsangan 

berupa rasa panas adalah yang bernomor … . 

a.  1    d.  4 

b.  2    e.  5 

c.  3 

38. Di manakah terdapatnya sel-sel reseptor pada kulit kita yang khusus untuk 

menerima rangsang tekanan kuat?  

a. epidermis   d.  subkutan dan epidermis 

b. dermis   e.  subkutan dan dermis 

c. subkutan 

39. Sistem yang mengatur kerja sama antara saraf dan hormon terdapat pada 

bagian .... 

a. cerebrum   d.  hipotalamus 

b. cerebelum    e.  talamus 

c. infudibulum 

40. Kelenjar hipofisis disebut sebagai master gland karena mensekresikan 

bermacam-macam hormon yang akan mengatur bermacam-macam kegiatan 

dalam tubuh. Berikut ini adalah pasangan yang sesuai antara hormon yang 

dihasilkan oleh hipofisis dan fungsinya, kecuali … . 

a. MSH (Melanocyte Stimulating Hormone) mempengaruhi pigmentasi kulit 

b. STH (Somatotropin Hormone) mempengaruhi pertumbuhan  

c. ICSH (Interstitial Cell Stimulating Hormone) merangsang 

spermatogenesis 

d. Gonadotropin Hormone mengatur pertumbuhan dan perkembangan 

aktivitas kulit ginjal 

e. FSH (Follicle Stimulating Hormone) merangsang pematangan folikel 

dalam ovarium 

41. Di bawah ini merupakan hormon yang dihasilkan hipofisis lobus posterior 

adalah … . 

a. LTH   d.  ACTH 

b. FSH    e.   ADH 

c. LH 

 

 



 

 

42. Kelenjar pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin akan 

menghasilkan hormon ...., yang berfungsi mengubah glikogen menjadi 

glukosa. 

a.  parathormon  d.  LH 

b.  glukagon   e.  MSH 

c.  insulin 

43. Kelenjar suprarenalis menghasilkan hormon yang berfungsi menurunkan 

tekanan darah dan denyut jantung, hormon yang dimaksud adalah … . 

a. hormon adrenalin 

b. hormon noradrenalin 

c. hormon insulin 

d. hormon tiroksin  

e. hormon oksitosin 

44. Kekurangan hormon tiroid (hipotiroid) sebelum dewasa akan menyebabkan 

....  

a. miksidema  

b. morbus basedowi 

c. kretinisme (kerdil) 

d. kejang otot  

e. tulang menjadi rapuh 

45. Penyakit Addison disebabkan oleh tidak normalnya produksi hormon oleh 

kelenjar .... a.  suprarenalis  d. pankreas  

b.  paratiroid    e.  gonad  

c.  tiroid 

 

 

URAIAN 

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 
1. Jelaskan fungsi dari struktur neuron di bawah ini: 

a. Perikarion (badan sel) 
b. Dendrit 
c. Akson 

d. Nodus Ranvier 

2. Jelaskan macam-macam neuron berdasarkan fungsinya! 
3. Jelaskan jalannya impuls pada gerak biasa dan gerak refleks! 
4. Kulit manusia merupakan organ ekskresi. Namun, kulit juga merupakan 

indera peraba. Mengapa dapat dikatakan demikian? 

5. Jelaskan dua contoh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan 
akibat jika kekurangan! 

 



 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST SIKLUS II 

 

B. Pilihan Ganda 

 

11. B 6.    E  11.  B  16.  B  21.  E  

12. D 7.    A  12.  A  17.  E  22.  B 

13. C 8.    C  13.  E  18.  B  23.  B 

14. B 9.    C  14.  D  19.  D  24.  C 

15. C 10.  E  15.  C  20.  D  25.  A 

 

C. Uraian 

 

1. Perikarion : menerima impuls dari dendrit. 

Dendrit : menghantarkan impuls ke arah badan sel. 

Akson  : menghantarkan impuls menjauhi badan sel. 

Nodus Ranvier: mempercepat proses penghantaran impuls. 

 

2. Neuron berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi tiga: 

a. Neuron sensorik merupakan neuron yang badan selnya bergerombol 

membentuk ganglia, akson pendek, dendrit panjang. Neuron ini 

berhubungan dengan alat indera untuk menerima rangsang, dan berfungsi 

menghantarkan impuls saraf dari reseptor (alat indera) menuju otak atau 

sumsum tulang belakang, disebut juga neuron indera. 

b. Neuron motorik merupakan neuron yang memiliki dendrit pendek yang 

berhubungan dengan akson lain, dan akson panjang yang berhubungan 

dengan efektor (otot atau kelenjar). Fungsi membawa impuls dari otak atau 

sumsum tulang belakang menuju efektor (otot atau kelenjar), disebut juga 

neuron penggerak.  

c. Neuron konektor merupakan neuron multipolar dengan dendrit pendek 

berjumlah banyak, akson ada yang pendek dan ada yang panjang. Ujung 

dendrit berhubungan dengan ujung akson dari saraf yang lain membentuk 

sinaps. Banyak terdapat di sumsum tulang belakang dan otak yang 

berfungsi meneruskan rangsang dari neuron sensorik ke neuron motorik. 

 

3. Gerak biasa atau gerak sadar 

Perjalanan impulsnya: reseptor → neuron sensorik → saraf pusat 

(otak) → neuron motorik → efektor.  

Gerak refleks 

Perjalanan impulsnya disebut lengkung refleks: reseptor → neuron 

sensorik → sumsum tulang belakang → neuron motorik → efektor. 

 

4. Kulit dikatakan indera peraba karena pada kulit terdapat reseptor yang 

sensitif terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin dan nyeri.  

Kulit manusia tersusun oleh dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. 

Pada epidermis terdapat reseptor untuk rasa sakit dan tekanan lemah. 

Reseptor untuk tekanan disebut mekanoreseptor. Pada dermis terdapat 
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reseptor untuk panas, dingin dan tekanan yang kuat. Masing-masing reseptor 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Ujung saraf Pacini, merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. 

b. Ujung saraf sekeliling akar rambut, merupakan ujuna saraf peraba. 

c. Ujung saraf Ruffini, merupakan ujung saraf perasa panas. 

d. Ujung saraf Krause, merupakan ujung saraf perasa dingin. 

e. Ujung saraf Meissner, merupakan ujung saraf peraba. 

f. Ujung saraf tanpa selaput, merupakan perasa nyeri. 

g. Lempeng Merkel, merupakan ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan 

ringan. 

 

5. Hormon yang dihasilkan kelenjar endokrin: 

a. Hormon somatotrof, merangsang sistesis protein, menambah metabolisme 

lemak, meragsang pertumbuhan tulang (tulang pipa), dan otot. 

Kekurangan hormon ini pada anak-anak menyebabkan pertumbuhannya 

lambat/kerdil (kretinisme). Jika kelebihan akan menyebabkan 

pertumbuhan raksasa (gigantisme). Jika kelebihan terjadi pada saat dewasa 

akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang jari tangan, 

jari kaki, rahang, ataupun tulang hidung yang disebut akromegali. 

b. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triyodotironin berfungsi 

meningkatkan kecepatan reaksi kimia dalam sel tubuh, sehingga 

meningkatkan metabolisme tubuh. Tiroksin terdiri dari asam amino yang 

mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar 

tiroid dari darah. Hipertiroid (kelebihan hormon tiroid), menyebabkan 

gejala hipermetabolisme atau disebut juga morbus basedowi dengan tanda-

tanda: gugup, nadi dan napas cepat tidak teratur, mulut teranga, mata lebar 

(eksoftalmus). Hipotiroid (kekurangan hormon tiroid), sebelum dewasa 

menyebabkan kretinisme/kerdil, penderita tidak mencapai pertumbuhan 

fisik dan mental yang normal. Hipotiroid pada orang dewasa 

menyebabkan miksidema dengan gejala: laju metabolisme rendah, berat 

badan berlebihan, bentuk badan menjadi besar dan rambut rontok. 

c. Kelenjar paratiroid menghasilkan parathormon yang berfungsi mengatur 

konsentrasi ion kalsium dan fosfor dalam cairan ekstraseluler dengan cara 

mengatur absorbsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal dan 

pelepasan kalsium dari tulang. Hipoparathormon menyebabkan gejala 

kejang otot, sedangkan hiperparathormon menyebabkan kelainan pada 

tulang seperti rapuh, bentuk abnormal, mudah patah. Selain itu kelebihan 

Ca
2+ 

yang apabila dieksresikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat 

menyebabkan batu ginjal. 



 

 

SOAL POST TEST SIKLUS III 
 

PILIHAN GANDA 

D. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda (X)! 

1. Perhatikan gambar neuron di bawah. 
Nama-nama bagian nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah …… 
a. dendrit, badan sel saraf, akson, dan nodus Ranvier 
b. badan sel, dendrit, akson, dan nodus Ranvier 
c. dendrit, akson, badan sel, dan nodus Ranvier 

d. neurit, dendrit, badan sel, dan sel Schwann 
e. dendrit, badan sel, akson, dan sel Schwann 
 
 

 
2. Dilihat dari aspek fungsi dendrit berbeda dengan akson dalam hal … . 

 Dendrit Akson 

a. berupa uluran pendek berupa uluran panjang 

b. bercabang-cabang tidak bercabang-cabang 

c. mengandung selubung mielin tidak mengandung selubung mielin 

d. menghantar impuls ke badan sel menghantar impuls menjauhi 
badan sel 

e. mempunyai nodus ranvier tidak mempunyai nodus ranvier 

 
3. Antara 2 neuron terdapat hubungan antar neuron yang berperanan dalam 

penjalaran impuls. Pernyataan berikut ini benar berkaitan dengan hubungan 

tersebut, kecuali … . 
a. antara 2 neuron terdapat celah sinaps 
b. impuls dijalarkan dari neuron prasinaps menuju neuron pascasinaps 
c. penjalaran impuls berlangsung bolak-balik 

d. penjalaran impuls memerlukan zat penghantar yang disebut neurotransmiter 
e. impuls yang datang dapat diteruskan atau dijalarkan 

4. Apabila seorang petinju terkena pukulan dan membuatnya terjatuh. Bagian 
otak yang mengalami gangguan fungsi pada saat jatuh kemungkinan besar 
adalah … . 

a. cerebrum  

b. cerebelum 

c. saraf perifer 

d. sumsum tulang belakang 

e. otak tengah 
5. Sistem saraf pusat terdiri dari … . 

a. saraf simpatik dan saraf parasimpatik 

b. 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal 

c. otak dan saraf tepi 

d. otak dan saraf otonom 

e. otak dan sumsum tulang belakang 
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6. Jika proses gerak yang diatur oleh sistem saraf disadari, impuls akan 
menempuh jalan sebagai berikut … . 

a. reseptor � neuron sensorik � otak � neuron motorik � efektor 

b. reseptor � neuron sensorik � interneuron � neuron motorik � efektor 

c. reseptor � neuron motorik � otak � neuron sensorik � efektor 

d. reseptor � neuron motorik � sumsum tulang belakang � efektor 

e. reseptor � neuron sensorik � neuron konektor � otak � efektor 
7. Berikut ini adalah pengaruh dari saraf simpatik pada kerja organ tubuh, 

kecuali … . 

a. mempercepat denyut jantung  

b. memperlebar pupil 

c. mempercepat proses pencernaan 

d. memperkecil diameter pembuluh 

e. mengembangkan kantung kemih 
8. Seseorang mengeluh mengalami penurunan pendengaran sehingga menjadi 

tuli. Oleh dokter dikatakan karena mengalami tuli konduktif. Berikut ini 
kemungkinan penyebab ketulian tersebut, kecuali … . 

a. gendang telinga terkoyak 

b. ada kotoran telinga yang menyumbat pada saluran telinga luar 

c. tulang pendengaran mengalami pengapuran 

d. kerusakan organon korti 

e. telinga tengah mengalami peradangan 

9. Kelenjar hipofisis disebut sebagai master gland karena mensekresikan 
bermacam-macam hormon yang akan mengatur bermacam-macam kegiatan 
dalam tubuh. Berikut ini adalah pasangan yang sesuai antara hormon yang 
dihasilkan oleh hipofisis dan fungsinya, kecuali … . 

a. MSH (Melanocyte Stimulating Hormone) mempengaruhi pigmentasi kulit 

b. vasopresin (ADH) mempengaruhi pengeluaran air susu ibu 

c. STH (Somatotropin Hormone) mempengaruhi pertumbuhan 

d. FSH (Follicle Stimulating Hormone) merangsang pematangan folikel dalam 

ovarium 

e. ICSH (Interstitial Cell Stimulating Hormone) merangsang 

spermatogenesis 
10. Saluran Eustachius dalam telinga berfungsi untuk menghubungkan … . 

a. bagian telinga tengah dengan rongga faring 

b. jendela lonjong dengan jendela bulat  

c. tulang-tulang pendengaran dengan selaput pendengaran 

d. alat korti dengan perilimfe 

e. membran timpani dengan koklea 
11. Bagian dari telinga yang merupakan tempat terdapatnya reseptor suara adalah 

… . 

a. ampula    d. selaput gendang telinga 

b. organ korti   e. saluran setengah lingkaran 

c. tulang maleus 
12. Kelainan mata miopi atau rabun jauh dapat dibantu dengan lensa negatif. 

Kelainan ini disebut … . 

a. lensa mata terlalu cembung d. kornea mata tidak rata 

b. lensa mata terlalu pipih  e. usia sudah lanjut 



 

 

c. lensa mata terlalu cekung 
13. Perhatikan gambar penampang kulit di samping. 

Reseptor yang khusus untuk merespon rangsangan 

berupa rasa sakit adalah yang bernomor … . 

a. 1    d.  4 

b. 2    e.  5 

c. 3 
14. Di bawah ini merupakan hormon yang dihasilkan hipofisis lobus anterior, 

kecuali … . 

a. hormon tirotropin  d.  ACTH 

b. FSH    e.  ADH 

c. LH 
15. Di manakah terdapatnya sel-sel reseptor pada kulit kita yang khusus untuk 

menerima rangsang nyeri?  

a. epidermis   d. subkutan dan epidermis 

b. dermis   e. subkutan dan dermis 

c. subkutan 
16. Saraf otak yang berfungsi sensori dan motor adalah saraf nomor … . 

a. I, II, VIII   d. I, II, III, IV, VI 

b. V, VII, IX, X  e. III, IV, VI, IX, X 

c. III, IV, VI, XI, XII 
17. Pusat refleksi mata terdapat pada … . 

a. otak    d.  saraf troklear 

b. otak kecil   e.  saraf trigeminal  

c. otak tengah 
18. Perbedaan sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom yang benar adalah … . 

 Saraf sadar merupakan … . Saraf otonom merupakan … . 

a. Sistem eferen Sistem aferen 

b. Sistem aferen dan eferen Sistem eferen 

c. Sistem aferen Sistem eferen 

d. Sistem aferen dan eferen Sistem aferen 

e. Sistem aferen Sistem aferen dan eferen 

 
19. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari bola mata : 

1.  lensa  4.  vitreous humor 

2.  retina  5.  aqueous humor 

3.  kornea 

Jalannya cahaya sampai timbul bayangan benda, berturut-turut melalui …  

a. 1-4-3-5-2  d. 5-3-1-4-2 

b. 3-1-5-4-2  e. 3-5-1-4-2 

c. 3-4-1-5-2 
20. Bagian mata yang memiliki pigmen untuk mengatur masuknya cahaya ke 

dalam bola mata yaitu … . 

a. koroid  d. pupil 

b. iris   e. sklera 

c. bintik kuning 

 

 



 

 

MENJODOHKAN 
E. Jodohkan jawaban yang sesuai dengan pernyataan di bawah ini! 

Pernyataan 
1. Sel yang memberikan respon terhadap rangsangan dari lingkungan eksternal 

maupun internal.    

2. Pada tubuh kita, yang berperan sebagai efektor utama.  
3. Badan sel yang berkelompok selain di saraf pusat.   
4. Neuron yang badan selnya bergerombol membentuk ganglia, akson pendek 

serta memiliki dendrit yang panjang. 
5. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar suprarenalis bagian korteks. 
6. Substansi lemak berwarna putih kekuningan yang menyelubungi akson. 
7. Selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang.   
8. Sistem saraf perifer yang membawa impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf 

pusat.     
9. Gangguan pada mata yang disebabkan karena lensa terlalu pipih atau bola 

mata terlalu pendek sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. 
10. Pangkal saluran setengah lingkaran yang membesar. 

Jawaban 
a. Ganglion 
b. Adrenalin 
c. Ampula  
d. Saraf aferen  

e. Miopi 
f. Meninges  
g. Selubung Mielin 
h. Hipermetropi 
i. Reseptor 
j. Sel Schwann 
k. Efektor 
l. Sensorik 

m. Saraf eferen 
n. Kortison  
o. Otot dan Kelenjar 



 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST SIKLUS III 

 

D. Pilihan Ganda 

 

16.   A   11.  B    

17.   D   12.  A 

18.   C   13.  D 

19.   B   14.  E  

20.   E   15.  A 

21.   A   16.  B 

22.   C   17.  C 

23.   D   18.  B 

24.   B   19.  E 

25. A   20.  B 

 

E. Menjodohkan 
 

1.   I 

2.   O 

3.   A 

4.   L 

5.   N 

6.   G 

7.   F 

8.   D 

9.   H 

10. C 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPA SMA MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

No No Induk Nama Siswa 

1 11510 Agnes Eka Pratiwi  

2 11551 Agus Supriyadi 

3 11475 Anggraeni Hadhi Saputri 

4 11476 Annisa Muliawati 

5 11439 Arga Desiawan 

6 11554 Astuti Novi Handayani 

7 11555 Bety Purnamasari 

8 11517 Dhanik Ambarawati 

9 11443 Dhimas Ari Aji 

10 11655 Dwi Cahyo Suharto 

11 11560 Dwi Fitria 

12 11522 Ervi Tris Wahyuti 

13 11656 Isnu Aji Santoso 

14 11651 Mardiatur Rositaningsih 

15 11569 Massinangling Galih H.P. 

16 11571 Muh. Aliffian Dhedi 

17 11537 Reni Anjani 

18 11578 Riana Wahyu Istanti 

19 11458 Rifki Eka Bayu Aji 

20 11539 Rina Nur Rahmawati 

21 11459 Riski Apriani 

22 11579 Roro Neswari 

23 11461 Rustam Abdillah 

24 11652 Sigit Mustofa 

25 11653 Wahyu Mega Tri Handayani 

26 11654 Wahyu Mega Tri Pranoto 

27 11584 Zahrotina Ulfa 

28 11546 Zaini Tri Susetyo 

29  Rizki Winata 

30  Yanova Gonu 

 

Surakarta, 20 Maret 2009 

Mengetahui, 

Guru Bidang Studi Biologi Praktikan 

 

 

 

Eko Supriyadi, M.Pd. Restika Parendrarti 

  A. 420 050 042 
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PENGGOLONGAN PERNYATAAN DALAM ANGKET MOTIVASI SISWA 

BERDASARKAN KRITERIA DAN KONDISI 

No Kondisi Nomor Pertanyaan  

Positif 

Nomor Pertanyaan 

Negatif 

1. Perhatian (Attention) 2, 8, 9, 11, 17, 20, 23, 

24, 28 

12, 15, 22, 29 

2. Relevansi (Relevance) 4, 6, 16, 18, 30, 33 26, 31 

3. Percaya Diri (Confidence) 1, 13, 25, 35 3, 7, 19 

4. Kepuasan (Satisfaction) 5, 10, 14, 21, 27, 32, 

36 

34 

Rekap skor yang diberikan siswa terhadap pernyataan-pernyataan dalam Angket 

Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Untuk pernyataan dengan kriteria positif: 

1 = sangat tidak setuju, 

2 = tidak setuju, 

3 = ragu-ragu, 

4 = setuju, dan 

5 = sangat setuju. 

2. Untuk pernyataan dengan kriteria negatif: 

1 = sangat setuju,  

2 = setuju,  

3 = ragu-ragu, 

4 = tidak setuju, 

5 = sangat tidak setuju. 

3. Mengitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 

kemudian menentukan katagorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 

36,00   ─ 64,80 =   tidak baik, 

64,81   ─ 93,60 =   kurang baik, 

93,61   ─ 122,40 =   cukup baik,  

122,41 ─ 151,20 =   baik, 

151,21 ─ 180 =   sangat baik. 
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PERHITUNGAN PENILAIAN MOTIVASI SISWA SIKLUS I 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

133 119 113   93 116 115 120 127 134 120 

141 124 124 149 139 123   95 125 127 117 

145 111 124 118 141 120 148 120 137 128  

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

93 

95 

111 

113 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

123 

124 

125 

127 

128 

133 

134 

137 

139 

141 

145 

148 

149 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

93 

95 

111 

113 

115 

116 

117 

118 

119 

480 

123 

372 

125 

254 

128 

133 

134 

137 

139 

282 

145 

148 

149 

 N = 30 ∑f.X = 3746 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  124,87 
 

 

Lampiran 14 



 

 

Lampiran 15 



 

 

PERHITUNGAN PENILAIAN MOTIVASI SISWA SIKLUS II 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

135 127 128 119 129 124 153 128 142 131 

141 155 125 150 152 132 112 132 150 125 

147 125 124 128 143 131 137 131 145 142   

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

112 

119 

124 

125 

127 

128 

129 

131 

132 

135 

137 

141 

142 

143 

145 

147 

150 

152 

153 

155 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

112 

119 

248 

375 

127 

384 

129 

393 

264 

135 

137 

141 

284 

143 

145 

147 

300 

152 

153 

155 

 N = 30 ∑f.X = 4043 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  134,77 
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PERHITUNGAN PENILAIAN MOTIVASI SISWA SIKLUS III 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

144 141 146 143 144 140 164 146 162 165 

140 167 143 163 169 144 147 142 166 147 

165 156 149 147 141 146 147 161 164 152  

  

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

140 

141 

142 

143 

144 

146 

147 

149 

152 

156 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

169 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

280 

282 

142 

286 

432 

438 

588 

149 

152 

156 

161 

162 

163 

328 

330 

166 

167 

169 

 N = 30 ∑f.X = 4551 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  151,70 
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FORMAT PENILAIAN ASPEK KOGNITIF SISWA KELAS XI IPA 

SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2008/2009 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Awal 

Nilai  

Siklus I 

Nilai  

Siklus II 

Nilai  

Siklus III 

1 Agnes Eka Pratiwi      

2 Agus Supriyadi     

3 Anggraeni Hadhi Saputri     

4 Annisa Muliawati     

5 Arga Desiawan     

6 Astuti Novi Handayani     

7 Bety Purnamasari     

8 Dhanik Ambarawati     

9  Dhimas Ari Aji     

10 Dwi Cahyo Suharto     

11 Dwi Fitria     

12 Ervi Tris Wahyuti     

13 Isnu Aji Santoso     

14 Mardiatur Rositaningsih     

15 Massinangling Galih H.P.     

16 Muh. Aliffian Dhedi     

17 Reni Anjani     

18 Riana Wahyu Istanti     

19 Rifki Eka Bayu Aji     

20 Rina Nur Rahmawati     

21 Riski Apriani     

22 Roro Neswari     

23 Rustam Abdillah     

24 Sigit Mustofa     

25 Wahyu Mega Tri Handayani     

26 Wahyu Mega Tri Pranoto     

27 Zahrotina Ulfa     

28 Zaini Tri Susetyo     

29 Rizki Winata     

30 Yanova Gonu     

JUMLAH     

RATA-RATA     
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HASIL PENILAIAN ASPEK KOGNITIF SISWA KELAS XI IPA SMA 

MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Awal 

Nilai  

Siklus I 

Nilai  

Siklus II 

Nilai  

Siklus III 

1 Agnes Eka Pratiwi  32 50 65 72 

2 Agus Supriyadi 42 40 27 65 

3 Anggraeni Hadhi Saputri 45 50 57 70 

4 Annisa Muliawati 45 60 54 67 

5 Arga Desiawan 30 35 58 70 

6 Astuti Novi Handayani 30 35 47 60 

7 Bety Purnamasari 30 65 73 80 

8 Dhanik Ambarawati 35 55 63 72 

9  Dhimas Ari Aji 37 60 66 80 

10 Dwi Cahyo Suharto 50 65 59 75 

11 Dwi Fitria 40 50 46 65 

12 Ervi Tris Wahyuti 45 60 90 85 

13 Isnu Aji Santoso 30 55 59 70 

14 Mardiatur Rositaningsih 52 65 74 82 

15 Massinangling Galih H.P. 40 65 82 90 

16 Muh. Aliffian Dhedi 45 55 53 65 

17 Reni Anjani 47 65 51 70 

18 Riana Wahyu Istanti 27 60 61 75 

19 Rifki Eka Bayu Aji 52 65 81 92 

20 Rina Nur Rahmawati 32 45 48 70 

21 Riski Apriani 50 65 64 82 

22 Roro Neswari 37 55 74 85 

23 Rustam Abdillah 37 45 48 67 

24 Sigit Mustofa 37 55 66 70 

25 Wahyu Mega Tri Handayani 27 30 40 62 

26 Wahyu Mega Tri Pranoto 35 45 60 75 

27 Zahrotina Ulfa 45 50 57 72 

28 Zaini Tri Susetyo 42 50 63 77 

29 Rizki Winata 40 55 66 85 

30 Yanova Gonu 35 45 66 75 

JUMLAH 1171 1595 1818 2225 

RATA-RATA 39.03 53.17 60.6 74.17 

Surakarta, 8 April 2009 

Mengetahui, 

Guru Bidang Studi Biologi Praktikan 

 

 

Eko Supriyadi, M.Pd. Restika Parendrarti 

  A. 420 050 042 
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PERHITUNGAN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF NILAI AWAL 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

32 42 45 45 30 30 30 35 37 50 

40 45 30 52 40 45 47 27 52 32 

50 37 37 37 27 35 45 42 40 35  

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

27 

30 

32 

35 

37 

40 

42 

45 

47 

50 

52 

2 

4 

2 

3 

4 

3 

2 

5 

1 

2 

2 

54 

120 

64 

105 

148 

120 

84 

225 

47 

100 

104 

 N = 30 ∑f.X = 1171 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  39,03 
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PERHITUNGAN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF NILAI SIKLUS I 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

50 40 50 60 35 35 65 55 60 65 

50 60 55 65 65 55 65 60 65 45 

65 55 45 55 30 45 50 50 55 45  

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

4 

7 

30 

70 

40 

180 

250 

330 

240 

455 

 N = 30 ∑f.X = 1595 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  53,17 
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PERHITUNGAN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF NILAI SIKLUS II 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

65 27 57 54 58 47 73 63 66 59 

46 90 59 74 82 53 51 61 81 48  

64 74 48 66 40 60 57 63 66 66  

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

27 

40 

46 

47 

48 

51 

53 

54 

57 

58 

59 

60 

61 

63 

64 

65 

66 

73 

74 

81 

82 

90 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

27 

40 

46 

47 

96 

51 

53 

54 

114 

58 

118 

60 

61 

126 

64 

65 

264 

73 

148 

81 

82 

90 

 N = 30 ∑f.X = 1818 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  60,6 
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PERHITUNGAN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF NILAI SIKLUS III 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

72 65 70 67 70 60 80 72 80 75  

65 85 70 82 90 65 70 75 92 70 

82 85 67 70 62 75 72 77 85 75  

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

60 

62 

65 

67 

70 

72 

75 

77 

80 

82 

85 

90 

92 

1 

1 

3 

2 

6 

3 

4 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

60 

62 

195 

134 

420 

216 

300 

77 

160 

164 

255 

90 

92 

 N = 30 ∑f.X = 2225 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  74,17 
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FORMAT PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SISWA KELAS XI IPA 

SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2008/2009 

 

N

o 

Indikator Sikap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Siswa K
ed

is
ip

li
n

a
n
  

K
em

am
p
u

a
n
 M

em
p

er
h

at
ik

an
 P

el
aj

ar
an

 

K
ea

k
ti

fa
n
 M

em
b

ac
a 

M
at

er
i 

K
et

ek
u
n

a
n
 B

er
d
is

k
u

si
 

T
en

g
g
a
n
g

 R
as

a 

K
em

am
p
u

a
n
 B

er
a
g
u

m
en

ta
si

 

K
em

am
p
u

a
n
 M

en
g
ik

u
ti

 P
er

m
ai

n
an

 

K
er

ja
sa

m
a 

A
n
ta

r 
T

im
 

M
e
n

ja
w

a
b

 P
er

ta
n

y
aa

n
 

T
an

g
g

u
n

g
 J

aw
ab

 

J
u

m
la

h
 

1 Agnes Eka Pratiwi            

2 Agus Supriyadi            

3 Anggraeni Hadhi S.            

4 Annisa Muliawati            

5 Arga Desiawan            

6 Astuti Novi Handayani            

7 Bety Purnamasari            

8 Dhanik Ambarawati            

9 Dhimas Ari Aji            

10 Dwi Cahyo Suharto            

11 Dwi Fitria            

12 Ervi Tris Wahyuti            

13 Isnu Aji Santoso            

14 Mardiatur R.            

15 Massinangling Galih H.            

16 Muh. Aliffian Dhedi            

17 Reni Anjani            

18 Riana Wahyu Istanti            

19 Rifki Eka Bayu Aji            

20 Rina Nur Rahmawati            

21 Riski Apriani            

22 Roro Neswari            

23 Rustam Abdillah            

24 Sigit Mustofa            

25 Wahyu Mega Tri H.            

26 Wahyu Mega Tri P.            

27 Zahrotina Ulfa            

28 Zaini Tri Susetyo            

29 Rizki Winata            

30 Yanova Gonu            

 Jumlah            

 Rata-rata nilai total            
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Keterangan : 

 

Skor Nilai :  5  =   Sangat Baik 

  4  =   Baik 

  3  =   Cukup 

  2  =   Kurang Baik 

  1  =   Tidak Baik 

 

Kriteria Penilaian : Nilai 10,00 ─ 18,00 =   Tidak Berminat 

    18,01 ─ 26,00 =   Kurang Berminat 

    26,01 ─ 34,00 =   Cukup Berminat 

    34,01 ─ 42,00 =   Berminat 

    42,01 ─ 50,00 =   Sangat Berminat 

 



 

 

HASIL PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS I SISWA KELAS XI 

IPA SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2008/2009 

 

N

o 

Indikator Sikap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Siswa K
ed

is
ip

li
n

a
n
  

K
em

am
p
u

a
n
 M

em
p

er
h

at
ik

an
 P

el
aj

ar
an

 

K
ea

k
ti

fa
n
 M

em
b

ac
a 

M
at

er
i 

K
et

ek
u
n

a
n
 B

er
d
is

k
u

si
 

T
en

g
g
a
n
g

 R
as

a 

K
em

am
p
u

a
n
 B

er
a
g
u

m
en

ta
si

 

K
em

am
p
u

a
n
 M

en
g
ik

u
ti

 P
er

m
ai

n
an

 

K
er

ja
sa

m
a 

A
n
ta

r 
T

im
 

M
e
n

ja
w

a
b

 P
er

ta
n

y
aa

n
 

T
an

g
g

u
n

g
 J

aw
ab

 

J
u

m
la

h
 

1 Agnes Eka Pratiwi 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 24 

2 Agus Supriyadi 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 22 

3 Anggraeni Hadhi S. 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 27 

4 Annisa Muliawati 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24 

5 Arga Desiawan 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 24 

6 Astuti Novi Handayani 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 24 

7 Bety Purnamasari 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 33 

8 Dhanik Ambarawati 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 

9 Dhimas Ari Aji 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 

10 Dwi Cahyo Suharto 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 

11 Dwi Fitria 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 26 

12 Ervi Tris Wahyuti 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 36 

13 Isnu Aji Santoso 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27 

14 Mardiatur R. 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 35 

15 Massinangling Galih H. 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 43 

16 Muh. Aliffian Dhedi 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 

17 Reni Anjani 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 27 

18 Riana Wahyu Istanti 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 

19 Rifki Eka Bayu Aji 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 42 

20 Rina Nur Rahmawati 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 22 

21 Riski Apriani 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 

22 Roro Neswari 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 27 

23 Rustam Abdillah 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 25 

24 Sigit Mustofa 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 24 

25 Wahyu Mega Tri H. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 

26 Wahyu Mega Tri P. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 

27 Zahrotina Ulfa 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 27 

28 Zaini Tri Susetyo 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 

29 Rizki Winata 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 

30 Yanova Gonu 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 33 

 Jumlah 95 86 93 80 92 84 86 88 79 89 872 

 Rata-rata nilai total 3,1 2,8 3,1 2,6 3,0 2,8 2,8 2,9 2,6 2,9 29,07 
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PERHITUNGAN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS I 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

24 22 27 24 24 24 33 38 31 28  

26 36 27 35 43 21 27 22 42 22 

41 27 25 24 21 29 27 28 41 33  

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

33 

35 

36 

38 

41 

42 

43 

2 

3 

5 

1 

1 

5 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

42 

66 

120 

25 

26 

135 

56 

29 

31 

66 

35 

36 

38 

82 

42 

43 

 N = 30 ∑f.X = 872 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  29,67 
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HASIL PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS II SISWA KELAS XI 

IPA SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2008/2009 
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1 Agnes Eka Pratiwi 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 

2 Agus Supriyadi 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 28 

3 Anggraeni Hadhi S. 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 35 

4 Annisa Muliawati 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 33 

5 Arga Desiawan 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 35 

6 Astuti Novi Handayani 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 

7 Bety Purnamasari 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 45 

8 Dhanik Ambarawati 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 36 

9 Dhimas Ari Aji 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 43 

10 Dwi Cahyo Suharto 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 37 

11 Dwi Fitria 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

12 Ervi Tris Wahyuti 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 44 

13 Isnu Aji Santoso 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 34 

14 Mardiatur R. 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 

15 Massinangling Galih H. 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 47 

16 Muh. Aliffian Dhedi 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 

17 Reni Anjani 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 30 

18 Riana Wahyu Istanti 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 35 

19 Rifki Eka Bayu Aji 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 47 

20 Rina Nur Rahmawati 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 

21 Riski Apriani 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 46 

22 Roro Neswari 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 

23 Rustam Abdillah 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 33 

24 Sigit Mustofa 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 

25 Wahyu Mega Tri H. 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 

26 Wahyu Mega Tri P. 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42 

27 Zahrotina Ulfa 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 

28 Zaini Tri Susetyo 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 37 

29 Rizki Winata 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 43 

30 Yanova Gonu 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 43 

 Jumlah 120 117 110 111 112 111 112 106 110 114 1123 

 Rata-rata nilai total 4,0 3,9 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,8 37,43 
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PERHITUNGAN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS II 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

33 28 35 33 35 32 45 36 43 37  

31 44 34 41 47 32 30 35 47 32 

46 41 33 38 33 42 37 37 43 43  

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

28 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

28 

30 

31 

96 

132 

34 

105 

36 

111 

38 

82 

42 

129 

44 

45 

46 

94 

 N = 30 ∑f.X = 1123 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  37,43 
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HASIL PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS III SISWA KELAS XI 

IPA SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2008/2009 
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1 Agnes Eka Pratiwi 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 

2 Agus Supriyadi 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 

3 Anggraeni Hadhi S. 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 43 

4 Annisa Muliawati 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 43 

5 Arga Desiawan 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 

6 Astuti Novi Handayani 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 44 

7 Bety Purnamasari 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 

8 Dhanik Ambarawati 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 43 

9 Dhimas Ari Aji 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 

10 Dwi Cahyo Suharto 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 

11 Dwi Fitria 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

12 Ervi Tris Wahyuti 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 

13 Isnu Aji Santoso 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 

14 Mardiatur R. 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 45 

15 Massinangling Galih H. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 

16 Muh. Aliffian Dhedi 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 

17 Reni Anjani 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 40 

18 Riana Wahyu Istanti 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 

19 Rifki Eka Bayu Aji 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 

20 Rina Nur Rahmawati 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

21 Riski Apriani 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 

22 Roro Neswari 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 46 

23 Rustam Abdillah 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 40 

24 Sigit Mustofa 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

25 Wahyu Mega Tri H. 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40 

26 Wahyu Mega Tri P. 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 45 

27 Zahrotina Ulfa 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

28 Zaini Tri Susetyo 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44 

29 Rizki Winata 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 48 

30 Yanova Gonu 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 47 

 Jumlah 139 136 130 129 131 128 136 123 127 128 1307 

 Rata-rata nilai total 4,6 4,5 4,3 4,3 4,3 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 43,57 
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PERHITUNGAN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS III 

 

Skor 30 orang siswa adalah 

42 38 43 43 43 44 49 43 48 43 

39 49 41 45 49 38 40 42 48 41 

49 46 40 39 40 45 41 44 48 47   

 

Tabel skor siswa 

Skor X f f.X 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

2 

2 

3 

3 

2 

5 

2 

2 

1 

1 

3 

4 

76 

78 

120 

123 

84 

215 

88 

90 

46 

47 

144 

196 

 N = 30 ∑f.X = 1307 

 

Mean =     

    

 =   

 

 =  43,57 
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TABULASI DATA PENGUKURAN PENINGKATAN MOTIVASI 

DAN HASIL BELAJAR SISWA 

Tabel 3.  Hasil Peniaian Motivasi dengan Aplikasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT (Teams-Games-Tournament) Siswa Kelas XI IPA 

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009. 

 Siklus I Siklus II  

Nilai Minimal 

Nilai Maksimal 

Rata-rata 

Kriteria 

93 

149 

124,87 

Baik 

112 

155 

134,77 

Baik 

140 

169 

151,70 

Sangat Baik 

Peningkatan  9,9 16,93 

 

Tabel 4.  Hasil Belajar Siswa Pada Aspek Kognitif dengan Aplikasi Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams-Games-Tournament) Siswa 

Kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2008/2009. 

 Awal Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Minimal 

Nilai Maksimal 

Rata-rata 

27 

52 

39,03 

30 

65 

53,17 

27 

90 

60,6 

60 

92 

74,17 

Peningkatan  14,14 7,43 13,57 

 

Tabel 5. Hasil Belajar Siswa Pada Aspek Afektif dengan Aplikasi Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams-Games-Tournament) Siswa 

Kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2008/2009. 

 Siklus I Siklus II Siklus II 

Nilai Minimal 

Nilai Maksimal 

Rata-rata 

Kriteria 

21 

43 

29,07 

Cukup Berminat 

28 

47 

37,43 

Berminat 

38 

49 

43,57 

Sangat Berminat 

Peningkatan  8,36 6,14 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Rekapitulasi hasil catatan lapangan, aktifitas siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta pada saat penelitian tindakan kelas dengan mengaplikasikan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) oleh Restika Parendrarti. 

 

Proses penelitian dibagi menjadi 3 siklus, pada siklus I masih banyak siswa 

yang ramai dalam proses pembelajaran, siswa yang menggaggu teman saat 

berdiskusi, namun ada pula siswa yang amat pasif dan hanya membaca materi saja. 

Siswa masih enggan mengemukakan ide dan gagasannya sehingga kegiatan diskusi 

dan turnamen hanya didominasi oleh siswa tertentu yang aktif. Hal ini dikarenakan 

siswa masih dalam proses adaptasi terhadap metode pembelajaran yang dianggap 

baru bagi siswa.  

Pada siklus II siswa yang ramai mulai berkurang dan sebagian besar siswa 

mulai aktif mengikuti proses pembelajaran, siswa sudah lebih baik dalam mengikuti 

pelaksanaan turnamen dari siklus sebelumnya, karena pada siklus II sebagian besar 

siswa sudah mulai memahami tahap-tahap dalam proses pembelajaran.  

Pada siklus III hampir seluruh siswa sudah dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Teams Games Tournament). 
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SISTEM KOORDINASI 
 

Sistem Koordinasi adalah organ dan sistem organ yang bekerja sama secara efisien. Sistem koordinasi 
meliputi sistem indera, sistem saraf, dan sistem hormon. 
 
4. Sistem Saraf 

Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh (rangsangan eksternal) yang mampu diterima reseptor luar 
(eksteroseptor), misalnya berupa bau, rasa (pahit-manis), sentuhan, suhu, cahaya, suara, gravitasi, dan 
rangsangan yang berasal dari dalam tubuh (rangsangan internal) yang mampu diterima reseptor dalam 
(interoseptor), misal rasa lapar, haus, nyeri, kelelahan dan sebagainya. 

Reseptor atau penerima rangsangan adalah sel yang memberikan respon terhadap rangsangan dari 
lingkungan eksternal maupun internal. Pada tubuh kita, yang berperan sebagai reseptor adalah alat indera. 

Efektor adalah sel atau organ yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan, baik dari dalam 
maupun dari luar tubuh. Pada tubuh kita, yang berperan sebagai efektor utama adalah otot dan kelenjar. 
1. Neuron (sel saraf)        

Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Struktur neuron terdiri dari: 
a. Badan sel (soma/perikarion) 

Mengandung nukleus dan nukleolus yang dikelilingi sitoplasma granuler. Sitoplasma badan 
sel juga mengandung badan Nissl (substansi kromatik) dan neurofibril (fibril/serat). Pada sistem 
saraf pusat, badan sel neuron berkelompok menjadi nukleus. Sementara itu, badan sel yang 
berkelompok selain di saraf pusat, umumnya disebut ganglion (jamak: ganglia). Fungsi badan sel 
menerima impuls dari dendrit.  

b. Dendrit 
Merupakan uluran pendek yang bercabang-cabang dan keluar dari badan sel. Fungsi dendrit 

menghantarkan impuls ke arah badan sel. 
c. Akson 

Merupakan satu uluran panjang dari badan sel. Fungsi akson menghantarkan impuls 
menjauhi badan sel. Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang 
disebut selubung mielin. Di tempat tertentu ada akson yang tidak dibungkus selubung mielin yang 
disebut simpul Ranvier (nodus Ranvier), yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar. Struktur neuron (arah jalannya rangsangan 
ditunjukkan oleh tanda panah). 

 
Macam-macam Neuron 
a. Neuron berdasarkan jumlah uluran 

� Neuron unipolar 
Hanya memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel, misal neuron sensorik unipolar 

yang terdapat pada hewan tingkat rendah. 
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� Neuron bipolar 
Memiliki dua uluran, yaitu akson dan dendrit, misal pada retina, koklea, dan epitel 

olfaktori (hidung). 
� Neuron multipolar 

Memiliki satu akson dan beberapa dendrit, misal neuron motorik yang keluar dari 
sumsum tulang belakang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Neuron berdasarkan fungsi 
� Neuron sensorik 

Merupakan neuron yang badan selnya bergerombol membentuk ganglia, akson pendek, 
dendrit panjang. Neuron ini berhubungan dengan alat indera untuk menerima rangsang, dan 
berfungsi menghantarkan impuls saraf dari reseptor (alat indera) menuju otak atau sumsum 
tulang belakang, disebut juga neuron indera. 

� Neuron motorik 
Merupakan neuron yang memiliki dendrit pendek yang berhubungan dengan akson lain, 

dan akson panjang yang berhubungan dengan efektor (otot atau kelenjar). Fungsi membawa 
impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor (otot atau kelenjar), disebut juga 
neuron penggerak.  

� Neuron konektor 
Merupakan neuron multipolar dengan dendrit pendek berjumlah banyak, akson ada yang 

pendek dan ada yang panjang. Ujung dendrit berhubungan dengan ujung akson dari saraf yang 
lain membentuk sinaps. Banyak terdapat di sumsum tulang belakang dan otak yang berfungsi 
meneruskan rangsang dari neuron sensorik ke neuron motorik. 

 

 Gambar. (a) Neuron Sensorik, (b)  Neuron Konektor, (c) Neuron Motorik 
 

2. Sinaps 
Sinaps adalah sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain.  
Struktur sinaps: Pada sinaps terdapat celah yang dikenal dengan nama celah sinaps. Neuron sebelum 
sinaps disebut neuron prasinaps, sedangkan neuron setelah sinaps disebut neuron pascasinaps.  
Penjalaran impuls melintasi sinaps berlangsung searah, yaitu dari neuron 
prasinaps ke neuron pascasinaps dan melibatkan neurotrasmiter (zat 
penghantar). Ada berbagai macam neurotransmiter, antara lain asetilkolin 
yang terdapat pada sinaps di seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat 
pada sistem saraf simpatik, serotonin dan dopamin yang terdapat pada 
saraf pusat atau otak. 

 



 

 

Mekanisme kerja sinaps: Neurotransmiter diproduksi oleh neuron prasinaps dan disimpan di dalam 
vesikel. Bila suatu impuls tiba di bongkol sinaps, ada sejumlah kecil ion Ca2+ masuk ke dalam bongkol 
sinaps sehingga vesikel-vesikel bergerak menuju ke membran prasinaps. Vesikel kemudian 
melepaskan neurotransmiter. (Lihat Gambar!)               
Berdasarkan tempatnya, sinaps dibedakan menjadi tiga macam:  
a. Sinaps aksosomatik, sinaps yang terletak di antara akson dari satu neuron dengan badan sel dari 

neuron lain;  
b. Sinaps aksodendritik, sinaps yang terletak di antara akson dari neuron yang satu dengan dendrit 

dari neuron lain; 
c. Sinaps aksoaksonik, sinaps yang terletak antara ujung akson dari neuron yang satu dengan akson 

neuron lain. 
 

3. Impuls Saraf 
Salah satu sifat neuron adalah permukaan luarnya bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya 
bermuatan negatif. Jadi, ada perbedaan potensial antara neuron bagian luar dengan neuron bagian 
dalam yang disebut polarisasi. Bila neuron tersebut dirangsang, di tempat tersebut terjadi penurunan 
beda potensial atau muatannya berubah, yaitu bagian luarnya menjadi negatif dan bagian dalamnya 
menjadi positif, yang disebut depolarisasi. Peristiwa perubahan muatan ini disebut potensial aksi saraf 
atau impuls saraf. Teori penghantaran impuls yang diterima para ahli adalah teori membran, sebagai 
berikut: 
a. Dalam keadaan istirahat, serabut saraf berada dalam keadaan polarisasi (permukaan luar +, 

permukaan dalam -). 
b. Ditempat serabut saraf dirangsang terjadi depolarisasi (permukaan luar menjadi -, permukaan 

dalam menjadi +). 
c. Antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul 

aliran listrik disebut arus lokal atau sirkuit setempat. Arus lokal akan menyebabkan depolarisasi di 
daerah sebelahnya. Kemudian, akan timbul arus lokal dan diikuti depolarisasi di daerah 
sebelahnya, demikian seterusnya. 

d. Depolarisasi akan selalu berpindah tempat atau menjalar di sepanjang serabut saraf sehingga 
timbul impuls saraf. 

e. Setelah mengalami depolarisasi, daerah tersebut mengalami keadaan refrakter atau tidak peka lagi 
terhadap rangsangan. 

 
  Gambar. Penghantaran rangsang dengan mengubah polaritas membran neuron 
 

4. Terjadinya Gerak 
Gerakan salah satu anggota tubuh kita dapat dijadikan bukti bahwa di dalam tubuh kita telah terjadi 
penghantaran impuls oleh saraf dan menimbulkan tanggapan yang disampaikan oleh saraf motorik 
dalam bentuk gerak. 
Gerakan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Gerak biasa atau gerak sadar 

Perjalanan impulsnya: reseptor → neuron sensorik → saraf pusat (otak) → neuron motorik 
→ efektor.  

b. Gerak refleks 
Perjalanan impulsnya disebut lengkung refleks: reseptor → neuron sensorik → neuron 

konektor → neuron motorik → efektor. 
Gerak refleks ada dua, yaitu refleks otak dan refleks sumsum tulang belakang. Refleks otak, 

neuron konektor terletak di otak, misal refleks pupil mata karena rangsang cahaya. Refleks 
sumsum tulang belakang, neuron konektor terletak di sumsum tulang belakang, misal refleks pada 
lutut. 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                                        
5. Sistem Saraf Manusia                                           

Otak depan (Prosencephalon) 
      Otak Otak tengah (Mesencephalon) 
               Otak belakang (Rombencephalon) 
   

 Sistem saraf pusat              
   
                               Sumsum lanjutan 

             Sumsum     
Sistem saraf           Sumsum tulang belakang 
             12 pasang saraf kranial 
  Saraf somatik (sadar)        
               31 pasang saraf spinal 
  Sistem saraf tepi       
                             Saraf simpatik 

           Saraf otonom (tak sadar)   
       Saraf parasimpatik 

Sistem saraf, terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 
Sistem Saraf Pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi 
mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. 

Otak dan sumsum dilindungi oleh selaput 
meninges yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu: 
a. Piameter (lapisan paling dalam), banyak terdapat 

pembuluh darah, lapisan ini berfungsi untuk memberi 
oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa 
metabolisme. 

b. Arachnoid (lapisan tengah),  disebut demikian karena 
bentuknya seperti sarang labah-labah. Di dalamnya 
terdapat cairan serebrospinalis; semacam cairan limfa 
yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi 
selaput arachnoid adalah sebagai bantalan untuk 
melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. 

c. Durameter (lapisan paling luar), merupakan membran 
tebal fibrosa yang melapisi tengkorak.  
 
Gambar. Sayatan membujur sistem saraf pusat, yaitu otak dan  
sumsum tulang belakang 

Otak bagian dalam berwarna putih banyak mengandung dendrit dan akson (substansi alba), 
bagian luar berwarna kelabu banyak mengandung badan sel saraf (substansi grisea). Sedangkan 
sumsum tulang belakang bagian dalam berwarna kelabu, bagian luar berwarna putih. 
Otak 
Bagian-bagian otak: 
a. Otak depan (prosencephalon) 

� Otak besar (cerebrum) berperan mengatur pernapasan, kesadaran, ingatan, keinginan, 
kecerdasan, kepribadian, daya cipta, daya khayal. Otak besar dibagi menjadi empat bagian, 
yaitu: 
� Lobus frontalis (dahi), berhubungan dengan kemampuan berpikir. 
� Lobus parietalis (ubun-ubun), bersama pelipis mengendalikan kemampuan berbicara dan 

bahasa, juga pusat untuk merasakan dingin, panas, sakit. 
� Lobus temporalis (pelipis), pusat bicara dan pendengaran. 
� Lobus oksipetalis (belakang), pusat penglihatan dan dapat menyampaikan memori tentang 

apa yang dilihat. 
� Talamus, yaitu bagian penerima dan penerus impuls yang datang dari saraf perifer dan 

meneruskannya ke pusat sensorik pada korteks otak. 
� Hipotalamus, yaitu bagian pengatur suhu tubuh, rasa mengantuk, emosi, dan tekanan darah. 
� Infundibulum, yaitu pangkal dari hipofisis (kelenjar endokrin). 

 



 

 

b. Otak tengah (Mesencephalon) 
Berukuran kecil dan terletak di depan otak kecil, terdapat saraf okulomotoris (saraf yang 
berhubungan dengan pusat pergerakan mata), misal mengangkat kelopak mata dan memutar 
mata. 

 
 
Gambar. (a) Otak besar dan bagian-bagiannya. (b) Daerah asosiasi pada otak besar 

c. Otak belakang (Rombencephalon) 
Memiliki tiga bagian utama yang membentuk batang otak, yaitu: 
� Jembatan varol (pons varolli), menghubungkan bagian kiri dan kanan otak kecil, 

menghubungkan otak kecil dan korteks otak besar. 
� Sumsum lanjutan (medula oblongata), pusat pengatur refleks fisiologis, misal detak jantung, 

tekanan darah, suhu tubuh, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar pencernaan, pengatur 
pernapasan, gerak refleks (batuk, bersin, berkedip). 

� Otak kecil (cerebelum), mengatur sikap dan posisi tubuh, keseimbangan kerja otot dan rangka, 
koordinasi gerakan otot. 

Sumsum tulang belakang  
Merupakan lanjutan dari medula oblongata terus kebawah sampai tulang punggung, tepatnya sampai 
ruas kedua tulang pinggang. Di dalam tulang punggung terdapat sumsum punggung dan cairan 
cerebrospinal, yaitu cairan yang menyerupai cairan yang ada di otak. Pada potongan melintang, 
bagian dalam berwarna abu-abu dan bentuknya seperti sayap atau seperti huruf H. Sayap (bentuk 
huruf H) yang letaknya mengarah ke perut (sayap ventral), banyak mengandung badan neuron motorik 
dan akson yang menuju ke efektor. Selain itu, terdapat sayap yang mengarah ke punggung (sayap 
dorsal), mengandung badan neuron sensorik. Fungsi sumsum tulang belakang sebagai pusat gerak 
refleks, sebagai penghantar impuls dari kulit atau otot ke otak, dan membawa impuls motorik dari otak 
ke otot tubuh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. Sayatan melintang sumsum tulang belakang 
Sistem Saraf Tepi (Sistem Saraf Perifer), berdasarkan 

arah impuls yang dibawa dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen yang membawa impuls saraf 
dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sistem saraf eferen, membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat 
ke efektor. 
Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi pada manusia dibedakan menjadi: 
a. Saraf somatik (sadar) 

Mengatur gerakan yang disadari, misalnya gerakan kepala, badan, dan anggota gerak. Saraf 
somatik tersusun atas saraf aferen dan saraf eferen yang dapat digolongkan menjadi: 
� Saraf kranial, ada 12 pasang saraf yang keluar dari otak, terdiri dari saraf yang bersifat 

sensorik yaitu saraf olfaktori, optik, auditori/vestibulokoklear (I, II, VIII); motorik yaitu saraf 
okulomotor, troklear, abdusen, spinal (aksesori), hipoglosal (III, IV, VI, XI, XII); gabungan 
sensorik dan motorik yaitu saraf trigeminal, fasial, glosofaringeal, vagus (V, VII, IX, X). 



 

 

� Saraf spinal, ada 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, terdiri dari 
delapan pasang saraf leher, dua belas pasang saraf punggung, lima pasang saraf pinggang, 
lima pasang saraf pinggul, dan satu pasang saraf ekor. 

 
     Gambar. Sistem Saraf Somatik. 

b. Saraf otonom (tak sadar) 
Mengontrol kegiatan organ-organ dalam seperti kelenjar keringat, otot  perut, paru-paru, 
jantung, otot polos, sistem pencernaan, otot jantung. Susunan saraf otonom digolongkan ke dalam 
saraf eferen. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu: 
� Saraf simpatik, memiliki ganglion terletak di sepanjang tulang punggung dan menempel pada 

sumsum tulang belakang. Memiliki serabut praganglion pendek, serabut pascaganglion 
panjang. 

� Saraf parasimpatik, memiliki serabut praganglion panjang, serabut pascaganglion pendek. 
Susunan saraf parasimpatik berupa susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion-
ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar. Saraf simpatik dan Parasimpatik beserta aktivitas-aktivitas yang dilaluinya 

 
Tabel 1. Bagian tubuh yang dipengaruhi saraf simpatik dan parasimpatik, serta fungsinya. 

Bagian tubuh yang 
dipengaruhi 

Fungsi saraf simpatik Fungsi saraf parasimpatik 

Jantung Mempercepat denyut jantung Memperlambat denyut jantung 

Pupil Memperbesar pupil Memperkecil pupil 

Pencernaan makanan Memperlambat proses pencernaan Mempercepat proses pencernaan  

Bronkus Memperkecil bronkus Memperbesar bronkus 

Arteri Memperkecil diameter pembuluh Memperbesar diameter pembuluh 

Kantong kemih Mengembangkan kantung kemih Mengerutkan kantung kemih 

 



 

 

 
6. Pengaruh Obat-obatan dan Narkoba terhadap Sistem Saraf 

Narkoba (narkotika dan obat berbahaya yang berbentuk zat-zat kimia. Dalam pengobatan secara 
medis dikenal adanya zat-zat kimia yang mampu mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, namun 
tidak memiliki efek penyembuhan. Zat-zat kimia inilah yang sering disalahgunakan karena pemakaian 
dengan dosis yang berlebihan akan berakibat buruk bagi kesehatan dan dapat menimbulkan 
kerusakan pada sistem saraf. Beberapa contoh zat kimia yang berbahaya adalah: 
a. Alkohol, sebagai obat luar memiliki efek sebagai desinfektan (mampu membunuh kuman). Namun, 

banyak orang beranggapan bahwa alkohol dapat berfungsi sebagai stimultan, yaitu zat yang 
mampu menimbulkan rasa senang dan menggairahkan. Pada kenyataannya alkohol justru bersifat 
adiksi fisiologis, yaitu menyebabkan kecanduan sehingga timbul depresi yang ditandai dengan 
perasaan gelisah dan ketakutan. 

b. Obat-obatan terlarang, digolongkan menjadi empat, yaitu: 
� Golongan sedatif, berefek sebagai obat penenang karena dapat menurunkan aktivitas otak. 

Contoh: valium dan barbiturat. 
� Golongan stimulan, berefek meningkatkan kerja otak, sehingga menimbulkan perasaan tidak 

mengantuk dan tubuh dalam kondisi prima. Contoh: kokain. 
� Golongan halusinogen, berefek menimbulkan daya khayal (halusinasi). Contoh: 

ganja/mariyuana, ekstasi, dan sabu-sabu. 
� Golongan penahan rasa nyeri, berefek menekan bagian otak yang mengatur pusat rasa sakit. 

Contoh: opium/candu, morfin, kokain. 
Beberapa efek penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang secara terus-menerus adalah sebagai 
berikut: 
a. Hilangnya koordinasi tubuh yang disebabkan di dalam tubuh pecandu kekurangan dopamin. 
b. Hilangnya kendali otot gerak dan denyut jantung melemah. 
c. Kerusakan pada alat respirasi, terganggunya sistem peredaran darah, timbul keram perut, dan 

tubuh gemetar. 
d. Hilangnya nafsu makan. 
e. Kerusakan dan pengerasan sel-sel hati (serosis hepatis) terutama bagi pecandu minuman 

beralkohol. 
7. Gangguan pada Sistem Saraf Manusia 

a. Epilepsi, kelainan pada neuron-neuron di otak. Disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi 
karena kerusakan pada saat kelahiran, kelainan metabolisme, infeksi, toksin, kecelakaan, maupun 
tumor. Epilepsi dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan antipiretik. 

b. Neuritis, iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan (karbon 
monoksida dan logam berat), maupun karena obat-obatan. 

c. Alzheimer, menyerang orang-orang yang berumur di atas 65 tahun. Gejala: berkurangnya 
kemampuan dalam mengingat, juga kehilangan kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, 
berjalan. Beberapa penelitian menganjurkan para penderita alzheimer untuk mengkonsumsi 
vitamin E (antioksidan) dan ekstrak Ginkgo biloba untuk meningkatkan daya ingatnya. 

d. Amnesia, ketidakmampuan seseorang untuk mengenali kejadian-kejadian atau mengingat apa 
yang terjadi dalam suatu periode di masa lampau akibat goncangan batin atau cidera otak. 
Penderita amnesia sering kali lupa akan identitas dirinya dan orang lain yang dikenalnya dengan 
baik. 

e. Stroke, kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. penyumbatan 
pembuluh darah dapat terjadi akibat penyempitan pembuluh darah (arteriosklerosis). Hal ini lebih 
sering terjadi pada penderita tekanan darah tinggi (hipertensi). 

f. Parkinson, akibat berkurangnya neurotransmiter dopamin pada dasar ganglion dengan gejala 
tangan gemetaran sewaktu istirahat (tetapi gemetaran tersebut hilang sewaktu tidur), sulit 
bergarak, kekakuan otot, otot muka kaku, menimbulkan kesan seolah-olah bertopeng, mata sulit 
mengedip dan langkah kaki menjadi kaku. 

g. Poliomielitis, akibat infeksi virus yang menyerang neuron-neuron motor sistem saraf pusat (otak 
dan medula spinalis). Gejala: panas, sakit kepala, kaku duduk, sakit otot kemudian kelumpuhan. 

h. Neurasthonia (lemah saraf), penderita ini biasanya pemarah, kecil hati, kurang tenaga. Ada yang 
karena pembawaan lahir, rohani terlalu lelah, terlalu berat penderitaannya, atau karena sakit 
keracunan. 

 
  



 

 

5. Sistem Indera 
Indera adalah bagian tubuh yang mampu menerima rangsangan tertentu. Manusia memiliki panca 

indera, yaitu hidung, lidah, mata, telinga, dan kulit.  
1. Indera Pembau 

Manusia mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang terletak pada kedua epitel olfaktori di 
dalam rongga hidung. Struktur indera pembau terdiri dari sel penyokong yang berupa sel epitel dan sel 
pembau yang berupa neuron sebagai reseptor. Zat yang dapat dibaui adalah gas yang masuk ke 
dalam hidung melalui pernapasan. Gas memasuki rongga hidung bercampur dengan lendir, 
menstimulasi ujung-ujung saraf. Impuls diteruskan ke saraf pembau pada otak dan akhirnya 
diinterpretasikan sebagai bau.  

Salah satu kelainan pada indera 
pembau sehingga kehilangan 
sensitivitas terhadap rasa bau adalah 
anosmia, disebabkan: a. penyumbatan 
rongga hidung akibat pilek, terdapat 
polip atau tumor di rongga hidung, b. 
sel rambut rusak akibat infeksi kronis, c. 
gangguan pada saraf olfaktori, bulbus 
olfaktorius, dan traktus olfaktorius. 

 
 

Gambar. Struktur indera 
pembau 

2. Indera Pengecap 
Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Lidah memiliki papila yang dibedakan menjadi tiga, yaitu: 
a. Papila filiformis, berbentuk seperti benang halus, banyak terdapat pada bagian depan lidah. 
b. Papila fungiformis, berbentuk tonjolan seperti kepala jamur, banyak terdapat pada bagian depan 

dan bagian sisi lidah. 
c. Papila sirkumvalata, berbentuk bulat tersusun seperti huruf V terbalik di belakang lidah. 
Di dalam papila terdapat tunas pengecap yang terdiri dari sel penyokong yang berfungsi menopang, 
dan sel pengecap (sel rambut sebagai reseptor) yang memiliki tonjolan seperti rambut keluar dari 
tunas pengecap. Kita mampu mengecap empat macam cita rasa, yaitu rasa pahit pada pangkal lidah, 
rasa manis dan asin di ujung lidah, rasa asam di sisi lidah. 

 
3. Indera Penglihatan 

Mata adalah organ indera yang kompleks. Mata mempunyai reseptor khusus untuk menangkap 
cahaya. Sinar yang masuk kedalam mata ditangkap oleh retina Pada retina terdapat sel-sel reseptor 
penglihatan disebut sel fotoreseptor. Macam-macam bentuk sel fotoreseptor: 
a. Sel batang (sel basilus), dapat menerima rangsangan cahaya yang tidak berwarna, mengandung 

pigmen rodopsin (suatu bentuk senyawa antara vitamin A dengan protein). 
b. Sel kerucut (sel konus), menerima rangsang cahaya yang terang dan berwarna, mengandung 

pigmen iodopsin (senyawa retinin dan opsin). 
Setiap mata mempunyai suatu lapisan reseptor, suatu sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada 
reseptor, dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. 
Bagian-bagian bola mata dan fungsinya: 
a. Tunika fibrosa: 

• Konjungtiva, melindungi kornea dari gesekan. 



 

 

• Sklera, berwarna putih, tidak tembus cahaya. Melindungi bola mata dari kerusakan mekanis 
dan memungkinkan melekatnya otot mata. 

• Kornea, mengandung banyak serabut saraf. Memungkinkan lewatnya cahaya dan 
merefraksikan cahaya (membantu memfokuskan bayangan benda pada retina). 

• Badan siliaris, menyokong lensa, mengandung otot yang memungkinkan lensa berubah 
bentuk, dan mensekresikan aqueous humor. 

• Otot-otot yang melekat pada mata; otot rektus superior, menggerakkan mata ke atas; otot 
rektus inferior, menggerakkan mata ke bawah; otot rektus medial, menggerakkan mata ke 
dalam; otot rektus lateral, menggerakkan mata ke sisi luar; otot oblikus superior, 
menggerakkan mata ke atas sisi luar; otot oblikus inferior, menggerakkan mata ke bawah sisi 
luar.  

b. Tunika vaskulosa (uvea): 

• Koroid, mengandung pembuluh darah penyuplai retina dan melindungi refleksi cahaya dalam 
mata. 

• Iris, mengendalikan ukuran pupil. Di dalam iris terdapat otot dilator pupil untuk memperlebar 
pupil dan oto sfingter pupil untuk memperkecil pupil, sehingga jumlah cahaya yang masuk ke 
dalam bola mata melalui pupil dapat diatur. Iris mengandung banyak pembuluh darah dan 
pigmen yang memberi warna pada mata. Pigmen tersebut dapat mengurangi lewatnya cahaya.  

c. Tunika nervosa: 

• Retina, mengandung sel batang dan kerucut untuk menerima cahaya. 

• Fovea (bintik kuning), bagian retina yang 
mengandung sel kerucut. 

• Bintik buta, Daerah tempat saraf optik 
meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak 
mengandung sel konus dan batang. 

• Lensa, cembung, transparan, terdiri dari lapisan 
serat protein. Berfungsi untuk memfokuskan 
cahaya. 

• Vitreous humor, mengisi ruangan antara lensa 
dengan retina. Menyokong lensa dan menjaga 
bentuk bola mata. 

• Aqueous humor, mengisi ruangan antara lensa  
dengan kornea. Menjaga bentuk kantong depan 
bola  
mata, menyuplai kornea dan lensa.  Gambar. Irisan membujur mata 

dengan bagian-bagiannya 
Proses/mekanisme melihat: cahaya dari suatu benda akan masuk ke dalam mata, dibiaskan, dan 
membentuk bayangan yang terbalik pada retina. Kemudian, sel saraf pada retina akan membentuk 
impuls yang dijalarkan ke korteks otak untuk diinterpretasikan. 
Kelainan pada mata antara lain: 
a. Mata miopi, mata dengan lensa terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang, sehingga 

bayangan benda jatuh di depan retina, dapat dikoreksi dengan lensa cekung. 
b. Mata hipermetropi, mata dengan lensa terlalu pipih atau bola mata terlalu pendek, sehingga 

bayangan benda jatuh di belakang retina, dapat dikoreksi dengan lensa cembung. 
c. Astigmatis, mata dengan lengkungan permukaan kornea atau lensa yang tidak rata. Astigmatis 

reguler dapat dikoreksi dengan lensa silindris, sedangkan astigmatis ireguler (permukaan kornea 
tidak teratur) dapat dikoreksi dengan lensa kontak. 

d. Mata presbiopi, lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia, lensa mata tidak dapat 
berakomodasi lagi dengan baik. Umumnya dapat melihat jelas bila obyek jauh, tetapi memerlukan 
kacamata cembung untuk melihat obyek dekat. 

4. Indera Pendengar dan Keseimbangan 
Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi suara. Dalam keadaan biasa, getaran suara 
mencapai indera pendengar, yaitu telinga, melalui udara. 
Struktur telinga: 
Telinga manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
a. Telinga luar: 

 



 

 

• Daun telinga dan saluran telinga, membantu mengkonsentrasikan gelombang suara (vibrasi). 

 
   Gambar. Pembagian daerah pada telinga 

b. Telina tengah: 

• Membran timpani (selaput gendang telinga), meneruskan vibrasi ke osikula. 

• Rongga timpani, berisi udara. Di dalamnya terdapat: Tulang pendengaran terdiri dari tulang 
martil (os. maleus), tulang landasan (os. inkus), tulang sanggurdi (os. stapes), berfungsi 
meneruskan vibrasi/getaran ke jendela oval. Juga terdapat saluran eustachius yang 
menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan, berfungsi menyeimbangkan tekanan 
udara antara telinga tengah dan lingkungan.  

c. Telinga dalam: 

• Labirin osea berisi cairan perilimfe, terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
1)  Kanalis semisirkularis (saluran setengah lingkaran), mengandung reseptor keseimbangan 
tubuh. 
2)  Vestibula, mengandung reseptor keseimbangan tubuh. Vestibula terdiri dari utrikulus dan 
sakulus. 
3)  Koklea (rumah siput), mengandung reseptor pendengaran. Koklea terdiri dari tiga bagian, 
yaitu skala vestibuli (bagian atas), skala timpani (bagian bawah), bagian yang menghubungkan 
keduanya di ujung atas koklea. Bagian dasar dari skala vestibuli berhubungan dengan tulang 
sanggurdi melalui suatu jendela berselaput yang disebut jendela oval. Sedangkan skala 
timpani berhubungan dengan telinga tengah melalui jendela bulat. Di antara skala vestibuli dan 
skala timpani terdapat skala media yang berisi cairan endolimfe. Bagian atas skala media 
dibatasi oleh membran vestibularis dan di sebelah bawah dibatasi oleh membran basilaris. Di 
atas membran basilaris terletak organon korti yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi 
impuls. Organon korti terdiri dari sel rambut dan sel penyokong. Di atas sel rambut terletak 
membran tektorial yang terdiri dari zat gelatin yang lentur. Sedangkan sel rambut dihubungkan 
dengan bagian auditori (pendengaran) dari saraf otak VIII.    

• Labirin membranasea berisi cairan endolimfe. 
Telinga sebagai indera keseimbangan 
Alat keseimbangan berbentuk seperti kantung kecil sakulus dan utrikulus serta saluran setengah 
lingkaran. Pangkal saluran setengah lingkaran membesar disebut ampula, yang di dalamnya terdapat 
cairan limfa dan batu keseimbangan yang disebut otolit. Struktur tersebut berfungsi dalam pengaturan 
keseimbangan tubuh yang dihubungkan dengan bagian keseimbangan dari saraf otak VIII. Dengan 
demikian, saraf otak VIII mengandung komponen pendengaran dan komponen keseimbangan. 
Proses/mekanisme mendengar 
Gelombang suara sampai pada telinga masuk ke telinga luar kemudian menuju membrana timpani. 
Gelombang suara menggetarkan membran timpani kemudian tulang martil selanjutnya tulang landasan 
dan tulang sanggurdi ikut bergetar. Tulang-tulang pendengaran tersebut meningkatkan kekuatan 
getaran. Jendela oval bergetar dan cairan limfe dari saluran vestibular dalam koklea ikut bergetar. 
Getaran ini diteruskan ke jendela bulat. Adanya gerakan aliran limfe memnyebabkan membran 
basilaris pada organon korti bergerak naik turun seperti gelombang sehingga menyebabkan sel rambut 
menggosok membran tektorial dan timbulah impuls pada sel saraf yang terletak di dasar sel rambut. 
Selanjutnya impuls tersebut dibawa ke otak untuk diolah sehingga dapat mendengar bunyi. 
 
 
Gangguan pendengaran: 



 

 

a. Tuli konduktif adalah ketulian yang disebabkan gangguan pada penghantaran getaran suara ke 
dalam koklea. Gangguan ini disebabkan oleh: 

• Penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen 

• Penebalan atau pecahnya membran timpani 

• Kekakuan hubungan stapes pada fenestra ovali 

• Pengapuran tulang pendengaran 

• Peradangan telinga tengah 
b. Tuli saraf adalah gangguan pendengaran karena kerusakan pada organ korti, saraf auditori 

ataupun korteks otak daerah pendengaran. 
5. Indera Peraba 

Indera peraba manusia adalah kulit. Pada kulit terdapat reseptor yang sensitif terhadap sentuhan, 
tekanan, panas, dingin dan nyeri. Setiap jenis reseptor hanya mempunyai fungsi khusus, yaitu 
menerima satu jenis rangsangan saja.  
Kulit manusia tersusun oleh dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Pada epidermis terdapat 
reseptoruntuk rasa sakit dan tekanan lemah. Reseptor untuk tekanan disebut mekanoreseptor. Pada 
dermis terdapat reseptor untuk panas, dingin dan tekanan yang kuat. Masing-masing reseptor tersebut 
adalah sebagai berikut: 
h. Ujung saraf Pacini, merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. 
i. Ujung saraf sekeliling akar rambut, merupakan ujuna saraf peraba. 
j. Ujung saraf Ruffini, merupakan ujung saraf perasa panas. 
k. Ujung saraf Krause, merupakan ujung saraf perasa dingin. 
l. Ujung saraf Meissner, merupakan ujung saraf peraba. 
m. Ujung saraf tanpa selaput, merupakan perasa nyeri. 
n. Lempeng Merkel, merupakan ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. Kulit beserta reseptor-reseptornya. 

6. Sistem Hormon 
Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. 

Hormon berfungsi dalam mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, 
dan tingkah laku. Homeostasis adalah pengaturan secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup 
dapat dipertahankan. Hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf atau hormon yang lain. Sistem yang 
mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada bagian hipotalamus. Hormon memiliki ciri 
antara lain: 
1. Diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat 

kecil. 
2. Diangkut oleh darah menuju ke sel/jaringan target. 
3. Mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target. 
4. Memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus. 

 



 

 

5. Memiliki pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel 
target yang berlainan. 

6. Kekurangan atau kelebihan hormon dapat menyebabkan ketidak normalan tubuh.  
 

Kelenjar Endokrin 
Kelenjar endokrin meliputi kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, ovarium, testis, pankreas, plasenta.  

 
Gambar. Kelenjar Endokrin 

i. Kelenjar Hipofisis (Pituitari) 
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dalam tubuh.  
Kelenjar hipofisis dibagi menjadi: 
a. Hipofisis lobus anterior, hormon yang dihasilkan: 

• Hormon somatotrof, merangsang sistesis protein, menambah metabolisme lemak, meragsang 
pertumbuhan tulang (tulang pipa), dan otot. Kekurangan hormon ini pada anak-anak 
menyebabkan pertumbuhannya lambat/kerdil (kretinisme). Jika kelebihan akan menyebabkan 
pertumbuhan raksasa (gigantisme). Jika kelebihan terjadi pada saat dewasa akan 
menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang jari tangan, jari kaki, rahang, ataupun 
tulang hidung yang disebut akromegali. 

• Hormon thyrotropin atau Thyroid Stimulating Hormone (TSH), mengontrol pertumbuhan dan 
perkembangan kelenjar gondok atau tiroid serta merangsang sekresi tiroksin.  

• Adrenokortikotropic Hormone (ACTH), mengatur pertumbuhan dan perkembangan aktivitas 
kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid (hormon yang 
dihasilkan kelenjar untuk metabolisme karbohidrat). 

• Prolaktin atau Lactogenic Hormone (LTH), memelihara korpus luteum (kelenjar endokrin 
sementara pada ovarium) dalam memproduksi progesteron dan memproduksi air susu ibu. 

 

• Hormon Gonadotropin pada wanita: 



 

 

Folikel Stimulating Hormone (FSH), merangsang pematangan folikel dalam ovarium dan 
menghasilkan hormon estrogen. 
Luteinizing Hormone (LH), bersama dengan estrogen menstimulasi ovulasi dan pembentukan 
progesteron oleh korpus luteum pada ovarium. 

• Hormon Gonadotropin pada pria: 
FSH, menstimulasi testis untuk menghasilkan sperma.  
Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICTH), merangsang sel-sel interstitial testis untuk 
memproduksi testoteron dan androgen. 

b. Hipofisis pars intermedia 
Hipofisis bagian tengah menghasilkan MSH (Melanocyte Stimulating Hormone) yang berpengaruh 
meningkatkan pigmentasi kulit dengan cara menyebarluaskan butir melanin sehingga kulit menjadi 
hitam. Sekresi MSH dirangsang oleh faktor perangsang pelepasan hormon melanosit dan 
dihambat oleh faktor inhibisi hormon melanosit (MIF).  

c. Hipofisis lobus posterior, hormon yang dihasilkan: 

• Oksitoksin, menstimulasi kontraksi sel otot polos pada rahim wanita selama melahirkan, 
menstimulasi kontraksi sel-sel kontaktil dari kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. 

• Hormon Antidiuretik (ADH) atau vasopressis, berperan pada proses reabsorbsi urine pada 
tubulus distal, meningkatkan reabsorbsi urea di tubulus kontortus distal, menurunkan aliran 
darah di medula ginjal, meningkatkan reabsorbsi ion Na+ di lengkung henle.   

j. Kelenjar Tiroid 
Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triyodotironin berfungsi meningkatkan kecepatan 
reaksi kimia dalam sel tubuh, sehingga meningkatkan metabolisme tubuh. Tiroksin terdiri dari asam 
amino yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. 
Hipertiroid (kelebihan hormon tiroid), menyebabkan gejala hipermetabolisme atau disebut juga morbus 
basedowi dengan tanda-tanda: gugup, nadi dan napas cepat tidak teratur, mulut teranga, mata lebar 
(eksoftalmus). Hipotiroid (kekurangan hormon tiroid), sebelum dewasa menyebabkan kretinisme/kerdil, 
penderita tidak mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. Hipotiroid pada orang dewasa 
menyebabkan miksidema dengan gejala: laju metabolisme rendah, berat badan berlebihan, bentuk 
badan menjadi besar dan rambut rontok. 
Beberapa sel yang terletak di dalam maupun di antara folikel toroid disebut sel C, menghasilkan 
hormon kalsitonin yang berfungsi memacu pengendapan kalsium dalam tulang sehingga menurunkan 
konsentrasi kalsium dalam cairan ekstraseluler. 

k. Kelenjar Paratiroid 
Kelenjar paratiroid menghasilkan parathormon yang berfungsi mengatur konsentrasi ion kalsium dan 
fosfor dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorbsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium 
oleh ginjal dan pelepasan kalsium dari tulang. 
Hipoparathormon menyebabkan gejala kejang otot, sedangkan hiperparathormon menyebabkan 
kelainan pada tulang seperti rapuh, bentuk abnormal, mudah patah. Selain itu kelebihan Ca2+ yang 
apabila dieksresikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan batu ginjal. 

Gambar. Kelenjar Tiroid dan Paratiroid 
l. Kelenjar Suprarenalis 

Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Bagian korteks menghasilkan hormon kortison yang terdiri dari 
mineralokortikoid yang berfungsi membantu metabolisme garam natrium dan kalium,serta menjaga 
keseimbangan hormon seks, dan glukokortikoid berfungsi membantu metabolisme karbohidrat. Bagian 
medula menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi meningkatkan denyut jantung, kecepatan 
pernapasan, tekanan darah (menyempitnya pembuluh darah) dan hormon noradrenalin berfungsi 
menurunka tekanan darah dan denyut jantung (bekerja secara antagonis dengan adrenalin).  
Jika terjadi kerusakan pada kelenjar bagian koteks akan menyebabkan penyakit Addison yang ditandai 
dengan kelelahan, nafsu makan berkurang, mual, dan muntah-muntah. 



 

 

m. Kelenjar Pankreas (Langerhans) 
Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas dan dikenal dengan pulau-
pulau langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengubah glukosa 
menjadi glikogen, dan hormon glukagon yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. 
Hormon insulin dan glukagon bekerja secara berlawana untuk mengatur kadar glukosa. Bila kadar 
glukosa dalam darah tinggi, pankreas akan mensekresiakn hormon insulin. Insulin merangsang hati 
untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar glukosa dalam 
darah menurun, hormon glukagon akan mengubah glikogen menjadi glukosa. 

 

 
Gambar. Kontrol homeostatic pada metabolisme glukosa oleh hormone insulin dan glukagon 

 
n. Ovarium 

Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen 
dan hormon progesteron. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin 
sekunder, misal perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron berfungsi 
mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. 

o. Testis 
Testis sebagai kelenjar kelamin pria mensekresi hormon testosteron yang berfungsi merangsang 
pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria, misal pertumbuhan 
kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. 

p. Plasenta 
Plasenta merupakan jaringan yang menghubungkan ibu dengan bayi di dalam rahim. Plasenta 
menghasilkan beberapa hormon, yaitu: 
a. Gonadotropin korion yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan korpus luteum serta sekresi 

estrogen dan progesteron oleh korpus luteum. 
b. Estrogen yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan organ kelamin ibu dan jaringan janin. 
c. Progesteron yang berfungsi meningkatkan perkembangan jaringan dan organ janin. 
d. Somatotropin yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan jaringan janin serta membantu 

perkembangan payudara ibu. 
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