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Pendahuluan  

Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas ku-

rang efektif. Hal ini disebabkan cakupan materi 

pembelajaran ekosistem yaitu  ekosistem dan komponen 

penyusunanya, pengelompokkan komponen biotik dan 

abiotik berdasarkan fungsinya, tingkat organisasi dalam 

ekosistem, keseimbangan ekosistem, siklus biogeoki-

mia, hubungan saling ketergantungan, rantai makanan, 

jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan jenis-

jenis interaksi antar organisme. 

Berdasarkan observasi siswa mengatakan bahwa 

dalam pembelajaran biologi harus menghafal materi 

yang sangat banyak. Akibatnya, ≥ 50%  siswa dari 30% 

siswa merasa malas mengikuti pelajaran biologi. 

Kondisi ini dapat dibuktikan dengan rendahnya 

semangat dan kesadaran siswa dalam hal mengerjakan 

dan mengumpulkan tugas. 

Penyebab lain yang berdampak pada  kurang 

motivasi dan kesadaran siswa dalam mengikuti setiap 

proses pembelajaran serta rendahnya tingkat 

kemampuan kognitif siswa yaitu berdasarkan interview 

yang dilakukan pada  saat sebelum jam pelajaran  

berlangsung terhadap 10 siswa  kelas VII D   pada 

tanggal 28 april  2014 bahwa siswa tidak dilibatkan 

dalam proses pembelajaran, dampak dari hal tersebut 

diatas yaitu siswa merasa jebuh dan kurang bersemangat 

dalam proses mengikuti proses pembelajaran. Siswa 

yang aktif dalam proses pembelajaran hanya 30% dari 

27 siswa. Kebanyakan sikap siswa cenderung ramai 

sendiri, mengobrol dengan teman, ada beberapa yang 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR) pelajaran lain dan 

kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  

Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk dapat 

memilih strategi pembelajaran yang mampu memotivasi 

dan dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas serta dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi 

yang disampaikan oleh guru.Berdasarkan hasil diskusi 

dengan kolabolator, disepakati bahwa untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di kelas VII D ini diperlukan 

suatu strategi pembelajaran Three-Stage Fishbowl, segi 

positif untuk siswa yang merupakan salah satu cara 

Kata kunci: Motivasi Belajar, Kemampuan kognitif C1-C3, Three-Stage Fishbowl,Ekosistem 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan proses meningkatkan motivasi belajar dan 

kemampuan kognitif C1-C3 siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Sewon Bantul Yogyakarta melalui strategi 

pembelajaran  Three-Stage Fishbowl  pada materi pembelajaran ekosistem tahun pelajaran 2013/2014. 

Penilitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VII 

D SMP Negeri 2 D Sewon Bantul Yogyakarta pada tahun pelajaran 2013/2014, berjumlah 27 siswa. Data 

motivasi siswa belajar dikumpulkan dengan teknik observasi menggunakan lembar observasi dan data 

kemampuan kognitif dikumpulkan dengan teknik tes menggunakan soal pilihan ganda yang sebelumnya 

sudah diuji dengan validitas expert, lembar observasi proses pembelajaran, dan catatan guru. Metode analisis 

data dilakukan secara deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat  peningkatan pada motivasi dan kemampuan 

kognitif CI-C3 siswa kelas VII D Sewon Bantul melalui strategi pembelajaran Three-Stage Fishbowl  pada 

materi pembelajaran ekosistem. Hal ini dapat dilihat dari nilai peningkatan motivasi dan hasil kognitif siswa. 

Rata-rata motivasi belajar siswa di siklus I sebesar 63,11%, meningkat menjadi 80, 59% pada siklus II, 

sedangkan rata-rata hasil kognitif siswa pada siklus I adalah 77, 60 kemudian meningkat menjadi 80, 49 pada 

siklus II. 
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untuk membuat pembelajaran tetap melekat dalam 

pikiran siswa yang dapat merangsang siswa belajar 

aktif, dapat menimbulkan motivasi pada siswa untuk 

belajar berfikir kritis, melatih siswa untuk 

berkomunikasi, melatih siswa percaya diri, melatih 

siswa untuk bertukar pikiran, dapat memunculkan 

perasaan pada diri siswa untuk segera menyelesaikan 

tugas – tugas yang ada dalam kelompoknya, dan lain 

sebagainya. Penerapan strategi pembelajaran Three – 

Stage Fishbowl ini diharapkan siswa akan termotivasi 

untuk belajar sehingga hasil belajar akan meningkat 

serta memenuhi standar ketuntasan minimal yang 

ditentukan. 

Three-Stage Fishbowl adalah salah satu strategi 

untuk merangsang diskusi kelas, strategi ini dirancang 

agar setiap peserta didik dapat terlibat aktif dan 

berpartisipasi penuh apalagi dengan penggunaan media 

yang visual  dapat merangsang minat dan motivasi 

belajar siswa. Strategi ini juga merupakan cara untuk 

membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap secara aktif. Adapun prosedur 

Three-Stage Fishbowl adalah sebagai berikut: 

1) Buatlah tiga pertanyaan untuk diskusi yang relevan 

dengan materi pelajaran anda. Dalam kegiatan 

pelajaran ekosistemmisalnya, pertanyaanya mungkin 

seperti ini: 

1. Jelaskan  pengertian ekosistem? 

2. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem 

seimbang ? 

3. Tulislah contoh komponen abiotik dan biotik ? 

2) Aturlah kursi – kursi dengan sebuah konfigurasi 

fishbowl (dua lingkaran konsentris). Suruhlah peserta 

diskusi tidak menyebut/menghitung dengan 1,2, dan 

3. Mintalah para anggota kelompok 1 menempati 

tempat – tempat duduk lingkaran diskusi dan mintalah 

anggota – anggota kelompok 2 dan 3 duduk di tempat 

– tempat duduk melingkar yang ada diluar gedung. 

Ajukan pertanyaan anda untuk didiskusikan sediakan 

sampai 10 menit untuk diskusi. Ajakan seorang 

peserta didik memfasilitasi diskusi tersebut atau 

bertindak sebagai fasilitator anda sendiri. 

3) Kemudian, ajaklah para anggota kelompok 2 duduk di 

lingkaran dalam, dengan mengganti anggota 

kelompok 1 yang sekarang duduk di lingkaran luar. 

Mintalah para anggota kelompok 2 jika mereka akan 

membuat beberapa komentar singkat tentang diskusi 

pertama tersebut, dan kemudian ke dalam topik 

diskusi kedua. 

4) Ikuti prosedur yang sama dengan para anggota 

kelompok. 

5) Ketika ketiga pertanyaan telah dibahas. Gabungkan 

kembali kelas tersebut sebagai sebuah kelompok 

lingkaran besar. untuk membuat   refleksi 

pembelajaran.dikumpulkan siswa dalam satu 

lingkaran besar terbuka ini membuat siswa untuk 

berkompetensi membuat inovasi dalam belajar ketika 

melihat, menyimak dan menerima penyampaian 

ide/pendapat dari siswa lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk 

mengetahui keterlaksanaan proses peningkatan 

amotivasi  belajar dan kemampuan kognitif C1-C3 

siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Sewon Bantul 

Yogyakarta melalui penerapan strategi pembelajaran 

Three-Stage Fishbowl pada materi pembelajaran 

ekosistem tahun pelajaran 2013/2014. 

Metode Penelitian 

Jenis  penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research) yang 

dilakukan oleh dilakukan oleh peneliti secara langsung. 

Jenis 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. 

Ada beberapa ahli yang menggunakan model 

penelitian tindakan kelas dengan bagan yang berbeda, 

namun secara garis besar terhadap tahapan yang lazim 

dilalui, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan (observasi) dan (4) Refleksi dan seterusnya 

sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapakan 

tercapai (Suharsimi, 2007:16-17). 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam 

bentuk teskognitif dan observasi serta catatan guru. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif. Analisis data hasil pengamatan motivasi 

siswa dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung 

presentase dari lembar observasi 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Sewon 

Bantul khususnya pada siswa kelas VII D tahun ajaran 

2013/2014 dan dilakukan pada bulan April Tahun 

2014.SMPN 2 Banguntapan Sewon Bantul. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data Motivasi Belajar Siswa pada Siklus I dan II 

Tabel 1. Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa Kelas 

VII D SMP N 2 Sewon Bantul Siklus I. 

Indikator 

Motivasi 

Belajar 

Kegiatan Aspek 

Penilaian 

Persentase Siklus (%) 

Siklus I Siklus II 

Tekun Siswwa mencatat 

informasi baru 
85,18 96,15 

Sulit 

Menghadapi 

Kesulitan  

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

81,48 96,15 

Siswa tidak lekas 

putus asa dalam 

menghadapi 

kesulitan belajara 

29,62 76,92 

Siswa tidak cepat 

puas dengan 

prestasi yang telah 

dicapainya 

33,33 96,15 

Kerja Keras 

Siswa giat dan 

bersemangat dalam 

proses 

pembelajaran 

85,18 92,30 

Siswa selalu 

mengerjakan tugas 
62,96 96,15 

Siswa senang dan  

memecahkan 
55,55 76,92 
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Indikator 

Motivasi 

Belajar 

Kegiatan Aspek 

Penilaian 

Persentase Siklus (%) 

Siklus I Siklus II 

masalah 

Kreatif dan 

Inovatif 

Siswa mengajukan 

pertanyaan 
40,74 88,46 

Siswa antusias bisla 

ada siswa lain yang 

bertanya 

77,77 96,15 

Siswa sengan 

mengungkapakan 

pendapatnya 

77,77 84,61 

Pujian Siswa mendapat 

pujian dari guru 
48,14 88,46 

Siswa mendapat 

respon positif dari 

teman 

51,85 73,07 

Reward Siswa mendapatkan 

penghargaan dari 

guru 

29,62 19,23 

Kegiaan 

belajar yang 

menarik 

Siswa mengikuti 

turnamen dalam 

proses 

pembelajaran 

95,59 96,29 

 Siswa mengikuti 

game dalam proses 

pembelajaran 

95,59 96,29 

Rata-rata 63,11 80,58 

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa pada 

siklus I siswa yang tekun belajar mencapai 85,18 %, 

siswa yang sulit menghadapi kesulitan yaitu 48,14 %, 

siswa yang kerja keras 67,89 %, siswa yang kreatif dan 

inovati 65,42 %, siswa yang mendapatakan pujian 

49,99 %, siswa yang mendapatkan reward 29,62 % dan 

siswa kegiatan belajar yang menarik mencapai 

presentase 95,59 %. Rata-rata nilai presentase motivasi 

belajar siswa pada siklus I mencapai 63,11 % dari 25 

siswa. 

Salah satu fungsi motivasi belajar menurut 

Sardiman (2011:85) adalah mendorong manusia untuk 

bergerak, jadi sebagai daya penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan dari kegiatan belajar mengajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. 

Menurut Uno (2011:28) berpendapat bahwa 

seorang yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, 

akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, 

dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal 

itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan 

seseorang tekun belajar, maka dia tidak tahan lama 

belajar. Dia mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang 

lain dan bukan belajar. Itu berarti motivasi sangat 

berpengaruh terharap dan ketekunan belajar. 

Sangat erat kaitanya dengan motivasi siswa seperti 

yang diungkapkan oleh Usman (2006:28) bahwa 

perhatian bersifat lebih sementara dan  hubungannya 

dengan motivasi. Perbedaannya ialah motivasi sifatnya 

menetap sedangkan perhatian sifatnya sementara, 

adakalanya menghilang. 

Mengacu pada salah satu prinsip motivasi yang 

dikemukakan oleh hamalik (2011:164-165) bahwa 

pujian-pujian yang datangnya dari luar (external 

reward) kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif 

untuk merangsang motivasi yang sebenarnya. Berkat 

dorongan orang lain, misalnya untuk memperoleh 

angka yang tinggi maka murid akan berusaha lebih giat 

karena motivasinya menjadi lebih besar. Adanya 

penghargaan juga membangkitkan motivasi siswa untuk 

selalu bekerja keras dan berusaha menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan.Oleh karena permainan akademik 

dan turnamen dilakukan dalam bentuk persaingan antar 

kelompok, maka masing-masing anggota kelompok 

berusaha memberikan yang terbaik untuk kelompoknya. 

Motivasi belajar siswa juga dinilai dengan 

menggunakan lembar observasi belajar siswa.Motivasi 

belajar siswa dapat diketahui melalui sikap yang 

ditunjukkan siswa melalui perryataan-peryataan yang 

terdapat di dalam LO (Lembar Observasi) belajar 

tersebut.Sikap siswa yang termotivasi dilihat dari 

pernyataan-peryataan yang terdiri dari 15 pernyataan. 

Data Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I dan  II 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Jumlah Siswa 

Presentase 

Jumlah Siswa 

(%) 

Sebelum menerapkan 

strategi pembelajaran 

three stage fishbowl 

15 55,55 

Sesudah menerapkan 

strategi pembelajaran 

three stage fishbowl 

siklus I  

16 64 

Sesudah menerapkan 

strategi pembelajaran 

three stage fishbowl 

siklus II 

21 80,76 

 

Berdasarkan Tabel 2 hasil belajar kognitif Tersebut 

dapat dilihat peningkatan jumlah Prestasi belajar siswa 

diukur dari penilaian yang dilakukan setelah kegiatan 

pembelajaran berlangsung atau evaluasi melalui tes 

tertulis berupa soal pilihan ganda yang  terdiri 15 soal 

pada siklsu I dan siklus II. Tersebut dapat dilihat 

peningkatan jumlah persentase siswa yang telah tuntas 

sesuai dengan KKM yang ditetapkan sekolah sebesar 

75 sebelum dan sesudah menggunakan strategi 

pembelajaran Three-Stage Fishbowl Sedangkan 

peningkatan persentase dari siklus I ke siklus II 

meningkat.Nilai persentase jumlah siswa sesudah 

diterapkan strategi pembelajaran Three-Stage Fishbowl 

pada siklus II mencapai hasil yang memuaskan sesuai 

indikator ketuntasan belajar klasikal yang di tetapkan 

sekolah. 

Interaksi antar siswa yang muncul pada saat kerja 

kelompok, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 

piaget (Slavin, 2011:38) bahwa interaksi di antara siswa 

dalam tugas-tugas pembelajaran akan terjadi dengan 

sendirinya untuk mengembangkan pencapaian prestasi 

belajar. Sedangkan pada persentase jumlah yang tuntas 

pada siklus II mencapai 80,76%. akan tetapi 

peningkatannya 16,76%. Hal ini disebabkan karena ada 

siswa yang mudah frustasi dengan kegagalan yang 

mereka alami siklus I dan berulang lagi pada siklus 
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II.Menurut Hamalik (2011:166) setiap murid 

mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi yang 

berlainan.Ada murid yang karena kegagalannya justru 

menimbulkan incentive tetapi ada siswa yang selalu 

berhasil malahan menjadi cemas terhadap kemungkinan 

timbulnya kegagalan, misalnya tergantung stabilitas 

emosinya masing-masing. 

Menurut Uno (2011:35) menyatakan bahwa 

penggunaan simulasi dan permainan merupakan salah 

satu upaya menerapakn sesuatu yang dipelajari atau 

sesuatu yang sedang dipelajari melalui tindakan 

langsung. Simulasi maupun permainan merupakan 

proses yang sangat menarik bagi siswa. Suasana yang 

sangat menarik menyebabkan proses belajar menjadi 

bermakna secara afektif atau emosional bagi siswa. 

Sesuatu yang bermakna akan diingat, dipahami atau 

dihargai. Sedangkan tindakan lebih lanjut yang dapat 

dilakukan untuk menghargai hasil kerja keras siswa 

tersebut dapat diberikan penghargaan karena dengan 

memberikan penghargaan kepada siswa sangat efektif 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kepada 

prestasi belajar yang lebih baik. 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan 

dapat disimpukan bahwa penggunaan strategi 

pembelajaran Three-Stage Fishbowl untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada proses 

pembelajaran biologi materi ekosistem di kelas VII D 

SMP N 2 Sewon Bantul dapat dicapai melalui 2 siklus 

tindakan pada siklus II dilakukan perbaikan dengan cara 

(a) menjelaskan kembali mengenai tata cara dan proses 

pembelajaran menggunakan strategi Three-Stage 

Fishbowl, (b) meningkatkan partisipasi motivasi siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (c) 

meningkatkan jumlah siswa yang tuntas, (d) 

mengevaluasi kembali pertanyaan yang ada dikartu 

indeks dengan materi ekosistem.  

Terjadi peningkatan motivasi eksternal belajar 

siswa pada lembar observasi dari siklus I dan  yaitu 

63,11% dan siklus II yaitu 80,58% atau meningkat 

sebesar 17,47%  melalui srategi pembelajaran Three-

Stage Fishbowl pada proses pembelajaran biologi materi 

ekosistem di kelas VII D SMP N 2 Sewon Bantul 

Yogyakarta. 

 

Saran 

Penelitian ini hanya mencakup ranah kognitif C1-

C3. Nantinya bagi peneliti lain yang ingin malakukan 

penelitian seperti ini dapat menambahkan tingkat 

kognitif di atas C3. 
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