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ABSTRAK 

 

PENGARUH UMPAN BALIK ASESMEN KINERJA TERHADAP  

KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI DAN SIKAP 

 ILMIAH PADA MATERI SISTEM PERTAHANAN  

TUBUH PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMAN  

3 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Deska Proneka Sari 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umpan balik asesmen 

kinerja terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik 

kelas XI semester genap di SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik 

yang diketahui melalui nilai peserta didik disebabkan karena proses penilaian yang 

masih menggunakan penilaian presentasi, diskusi dan penilaian tugas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh umpan balik asesmen kinerja peserta didik 

pada materi sistem pertahanan tubuh kelas XI SMA N 3 Bandar Lampung.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy eksperimen design 

dengan desain posttest-only control design. Populasi pada penelitian ini adalah 

peserta didik kelas XI SMAN 3 Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling, dari teknik tersebut 

didapat kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan umpan balik 

asesmen kinerja dan XI IPA 4 sebagai kelas kontrol menggunakan asesmen yang 

digunakan oleh guru. Sikap ilmiah peserta didik diukur dengan menggunakan angket 

dan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik diukur dengan menggunakan Uji 

Hipotesis yaitu uji t independent. 

Hasil analisis nilai akhir indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu: 

81,82 % dan pada aspek sikap ilmiah diperoleh hasil 86,59 %. Hasil sig (2-tailed) 

<0,05 yaitu 0,00 ini menunjukkan bahwa umpan balik asesmen kinerja memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap 

ilmiah peserta didik materi analogi pada buah kelas XI di SMAN 3 Bandar Lampung.  

 

Kata kunci : Umpan Balik Asesmen Kinerja, Kemampuan Berpikir Tingkat 

Tinggi dan Sikap Ilmiah. 

 

 



 

 

  



 

  



 

MOTTO 

 ِاَّن اهلَل َلا ُيَغِّيُر َما ِبَقْىٍم َحَّتي ُيَغِّيُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri”.
1
 

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

َفَأَلَف َبّْيَن ُقّلْىِبُكْم َفَأْصَبْحُّتْم ِبِنْعَمِّتِه ّواْعَّتِصُمْىا ِبَحْبِل الّلِه َجِمّْيًعا َواَل َتَفَرُقْىا َواْذٌكٌرّوا ِنْعّمّت الّلِه َعّلّْيُكْم ِاْذُكْنُّتْم َأْعَداًء 

 ِاْخَىاًنا.

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 

bercerai-berai. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa 

jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan 

kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara” 

(QS. Ali Imran: 103)
2

 

 

 

  

                                                
1 Terjemah Al-Qur’an (Departemen Agama RI, Mushaf Ar-Rusydy, Depak: Cahaya Qurani), 

2011. H. 250. 
2 Terjemah Al-Qur’an (Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Al Hidayah) 2011, H. 6. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

              Pendidikan termasuk kebutuhan utama dalam pengembangan sumber daya 

manusia dan  masyarakat suatu bangsa, untuk itu pendidikan diharapkan mampu 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, serta memberikan dukungan dan 

perubahan untuk perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia  sejak dini merupakan hal yang penting 

dan harus dipikirkan secara sungguh-sungguh dengan  adanya pendidikan dapat 

membentuk kepribadian manusia yang beradab dan beriman serta dapat membentuk 

manusia berilmu. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu jalan untuk mengubah pola 

pikir manusia, sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Thoha 

ayat 114 : 

            

Artinya: “Dan katakanlah (olehmu muhammad), ya tuhanku, tambahkan padaku ilmu 

pengetahuan.” (QS.  114).
3
 

  Pendidikan dapat diperoleh salah satunya melalui sekolah. Pendidikan juga 

merupakan hal yang paling penting didalam penentuan masa depan suatu bangsa 

                                                
3Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Surah Thoha ayat 114. Az-Zukhruf 

(Solo : 2014) 

1 



 

dimana pendidikan adalah sebagai suatu alat atau metode untuk membantu 

kepribadian dan karakter bangsa, selain itu juga pendidikan semakin bervariasi dalam 

tujuan, fungsi, isi dan metodenya; semakin bervariasi dalam program, bidang studi 

dan sastranya; semakin spesifik dalam komponen pendidikan yang bersifat umum dan 

semakin kaya dalam komponen vakosionalnya, oleh sebab itu pendidikan semakin 

banyak memerlukan berbagai keahlian profesional dalam sistem manajemennya serta 

memerlukan beberapa keahlian yang bersifat interdisipliner dalam memecahkan 

masalahnya.
4
 Proses pembelajaran, pengembangan potensi-potensi peserta didik 

harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Pengembangan potensi peserta didik 

secara tidak seimbang pada gilirannya menjadikan pendidikan cenderung lebih peduli 

pada pengembangan satu aspek kepribadian tertentu saja, bersifat partikular dan 

parsial, pada hal sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 

merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan guru, dan itu sangat 

berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung jawab menyampaikan materi 

pelajaran pada bidang studinya saja
5
 

 Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan suatu negara untuk 

menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi perkembangan manusia 

                                                
4 Martin, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 

h. 1. 
5 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 4. 



 

karena dengan adanya pendidikan diharapkan manusia dapat berubah, baik 

pengetahuannya, tingkah lakunya maupun kemampuan berpikirnya.  

Tujuan pendidikan disebut juga dalam Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 

dalam pasal 3, “pendidikan bertujuan untuk mengembangkan  potensi peserta didik 

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".
6
 Tujuan pendidikan memuat gambaran 

tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan, karena 

itu tujuan pendidikan memiliki dua  fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap 

kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan.
7
  

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan salah satu pilar 

yang mempunyai peran penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

                                                
6
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, UU no. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3,  (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 4. 
7 Umar Tirtaraharjdja dan S.I.La Sulo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 37. 



 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”
8
, dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, 

membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik 

dalam kegiatan belajar. Belajar adalah   interaksi terhadap semua situasi yang ada di 

sekitar individu. Belajar bukan hanya sekedar menghafal, melainkan suatu proses 

mental yang terjadi dalam diri seseorang dalam kegiatan pembelajaran.
9
 Guru dan 

peserta didik dalam pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, pendidikan akan berfungsi baik jika terwujudnya interaksi antara guru 

dan peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik 

tidak terlepas dari perjuangan, bimbingan, dan tuntunan dari para guru dan begitu 

juga sebaliknya, para guru akan dikatakan berhasil jika mampu membimbing, 

membina dan mengajarkan peserta didik dengan baik dan professional.  

Hakikatnya sains terdiri dari tiga komponen utama dasar yang tidak 

terpisahkan yaitu, biologi sebagai produk, proses dan sikap ilmiah. Biologi sebagai 

prodak diartikan biologi sebagai tubuh pengetahuan yang terorganisir terdiri dari 

fakta, konsep, hukum, teori, dan generalisasi. Biologi sebagai proses diartikan 

sebagai proses berpikir, bagaimana peserta didik menemukan dan mengembangkan 

sendiri apa yang sedang mereka pelajari, salah satunya proses kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Biologi sebagai sikap diartikan sebagai sikap ilmiah yang harus 

                                                
8 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Bandung: 

Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 2. 
9 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakart: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 134. 



 

dimiliki oleh peserta didik seperti  objektif dan jujur.
10

 Pembelajaran biologi saat ini 

umumnya lebih terorientasi pada aspek produk sains sehingga kurang 

mengembangkan proses sains dan sikap ilmiah. 

Sikap ilmiah adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau 

pendapat dan keyakinan. Sikap ilmiah diartikan suatu kecenderungan, kesiapan dan 

kesediaan seseorang untuk memberikan respon, tanggapan atau tungkah laku secara 

ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat (hukum) ilmu pengetahuan yang telah diakui 

integritas kebenarannya. Disebutkan ada beberapa karakteristik sikap ilmiah, yaitu 

mengembangkan keingintahuan tentang lingkungannya, percaya setiap akibat ada 

sebabnya, mempunyai pandangan terbuka, berpikir kritis, bebas dari penyimpangan, 

menghargai pendapat orang, mempertahankan kejujuran, kesabaran, ketelitian, 

kecermatan, dan kedisiplinan. Sikap ilmiah sangat pentng bagi peserta didik karena 

dapat meningkatkan daya kritis speserta didik terhadap fenomena alam yang 

dihadapi. Peserta didik senantiasa dihadapkan pada fenomena alam dan dalam 

menyikapi permasalahan tersebut tidak hanya mengandalkan pengetahuan teoritis 

saja, tetapi harus disertai dengan sikap ilmiah yang menjadi tolak ukur tingkat 

pemahaman yang dimiliki peserta didik.
11

 Berpikir itu penting untuk diberdayakan 

karena berpikir diartikan, bagaimana peserta didik menemukan dan mengembangkan 

sendiri apa yang sedang mereka pelajari, salah satunya kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. 

                                                
10 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Surabaya: Bumi Aksara), h.135. 
11 Nina Rasida, “Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa”, (jurnal penelitian, 

2013), h.5. 



 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi penting bagi peserta didik karena 

berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu alternatif dalam pendidikan sains. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi  merupakan salah satu modal utama bagi peserta 

didik dalam mempelajari sains, khususnya Biologi. Peserta didik membutuhkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah atau fenomena yang 

terdapat dalam persoalan yang ditemukan dalam mata pelajaran Biologi. Hal ini 

dikarenakan konsep-konsep Biologi erat kaitannya dengan berbagai sistem makhluk 

hidup dan  lingkungannya yang kompleks. Konsep-konsep biologi atau pembelajaran 

biologi erat kaitannya dengan (assessment) penilaian. 

Penilaian hendaknya direncanakan untuk mengukur pengetahuan dan 

konsep, keterampilan proses sains, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi, melalui 

pembelajaran biologi diharapkan peserta didik dapat mengembangkan diri dalam 

berpikir. Peserta didik dituntut tidak hanya memiliki kemampuan berpikir tingkat 

rendah (lower order thinking), tetapi sampai pada kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(higher order thinking, HOT). Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi mampu untuk menghubungkan pembelajaran dengan hal-hal lain yang 

belum pernah diajarkan.
12

  

Berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan peserta didik yaitu mampu 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka kembangkan selama belajar 

pada konteks yang baru, dalam hal ini yang dimaksud baru adalah aplikasi konsep 

                                                
12Edi Istiyono, Djemari Mardapi, Suparno, “Pengembangan Tes Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi Fisika (Pysthots)” (Jurnal Penelitian, 2014),  h.2. 



 

yang belum terpikirkan sebelumnya oleh peserta didik, namun konsep tersebut sudah 

diajarkan, ini berarti belum tentu sesuatu yang universal baru. Berpikir tingkat tinggi 

berarti kemampuan peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran dengan hal-hal 

lain yang belum pernah diajarkan. Berpikir tingkat  tinggi merupakan hal yang 

penting untuk setiap orang, kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan merupakan 

kemampuan yang hanya  dimiliki dan dikuasai oleh anak yang berbakat, sehingga 

semua  orang perlu untuk mengembangkannya. kemampuan yang dimaksud adalah 

kemampuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Fakta dilapanagan menunjukkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi disekolah masih tergolong rendah.  

Hasil analisis kebutuhan peserta didik di SMAN 3 Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa hasil belajar Biologi peserta didik masih tergolong rendah, 

menurut Suharsimi Arikunto nilai dibawah 41% termasuk kedalam kategori rendah. 

Data yang diperoleh pada hasil kemampuan berpikir tingkat tinggi dari 146 peserta 

didik yang bisa menjawab pertanyaan berpikir lancar hanya 44,5%. Berpikir luwes 

peserta didik yang bisa menjawab 38,3%. Berpikir original peserta didik yang bisa 

menjawab 31,5%. Berpikir elaboratif peserta didik yang bisa menjawab 31,5%. 

Memberikan penjelasan sederhana peserta didik yang bisa menjawab 44,5%. 

Membangun keterampilan dasar peserta didik yang bisa menjawab 31,5%. Membuat 

inferensi peserta didik yang bisa menjawab 38,3%. Mengatur strategi dan teknik 

peserta didik yang bisa menjawab 44,5% dan Membuat penjelasan lebih lanjut 

peserta didik yang bisa menjawab 31,5%, hal ini juga terjadi pada aspek sikap ilmiah, 

dimana data yang diperoleh pada sikap ilmiah peserta didik juga masih tergolong 



 

rendah, hal ini dibuktikan dengan membagikan lembar angket sikap ilmah yang 

dibagikan kepada 146 peserta didik menunjukan hasil aspek sikap ilmiah yang terdiri 

dari rasa ingin tahu sebesar 41 %, bertanggung jawab sebesar 32,8%, toleran sebesar 

36,3 %, teliti sebesar 39 %, dan bekerja sama sebesar 43,1 %. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik masih 

rendah, hal ini didukung dengan hasil wawancara guru mata pelajaran Biologi di 

SMAN 3 Bandar Lampung, yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan 

angket wawancara menunjukkan bahwa guru menyatakan  dalam proses penilaian 

(asesmen) selama ini guru masih menggunakan evaluasi yang berorientasi pada nilai 

diskusi, nilai persentasi, nilai tugas, nilai ulangan harian dan uji blok saja. Hasil 

wawancara dengan guru tersebut, diperkuat dengan hasil yang diperoleh dari hasil 

wawancara peserta didik yang dilakukan di kelas bahwa guru menilai peserta didik 

pada saat persentasi, diskusi, mengerjakan tugas, ulangan harian dan uji blok saja, 

dan dalam penilaian sikap ilmiah peserta didik, guru belum memiliki skala sikap 

ilmiah, sehingga penilaian sikap ilmiah peserta didik dilakukan secara langsung saat 

proses pembelajaran sedang berlangsung. Solusi untuk mengatasi hal tersebut 

dibutuhkan asesmen yang sesuai, solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

umpan balik asesmen kinerja. 

Asesmen kinerja (performance assessment) meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas-tugas kompleks dan nyata, dengan mengerahkan pengetahuan 



 

awal, pembelajaran yang baru diperoleh, dan keterampilan-keterampilan yang relavan 

untuk, memecahkan masalah-masaah realistik atau atuntik.
13

  

Asesmen kinerja merupakan salah satu penilaian dimana guru mengamati 

dan membuat pertimbangan tentang apa yang diketahui dan dapat dilakukan peserta 

didik dalam mendemonstraskan kemampuannya.
14

 Wujud utama dari penilaian 

kinerja ada dua yaitu: tugas (task) dan kriteria penilaian (rubric), yang merupakan 

panduan untuk memberikan skor.
15

 Asesmen kinerja juga melakukan umpan balik  

(feedback) secara langsung dalam aktifitas pembelajaran, guru menghargai peserta 

didik dan berkomunikasi secara efektif yang diwujudkan dengan terjadinya proses 

umpan balik (feedback).
16

 

Asesmen kinerja memiliki kelebihan yaitu pembelajaran dapat lebih efektif 

karena asesmen kinerja terintegrasi dalam proses pembelajaran. Membantu peserta 

didiik untuk mengomunikasikan ide baik kepada teman, guru maupun kepada kelas. 

Lebih lengkap dan valid dalam menilai kemampuan peserta didik. Mengembangkan 

pengetahuan dan keahlian peserta didik karena tidak hanya sekedar memberikan 

jawaban tetapi juga beserta alasannya. Jawaban bersifat terbuka karena tidak ada 

jawaban benar atau salah.
17

 

                                                
13 Wahono Widodo, Asesmen Kinerja (performance Asesment), Jurnal Pendidikan 2013, h.1. 
14 St, Hasimah Mustamin, “Meningkatkan hasil belajar metematika melalui asesmen 

kinerja”, (Jurnal Penelitian, 2014), h. 2. 
15 Nahiyah J. Faraz, “Penelitian Hasil Pembelajaran” (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta), Jurnal Pendidikan 2012, h.16. 
16 Didin budiman, Perbandingan Pengaruh Pemberian Umpn Balik Positif (Positive 

Feedback) Dan Umpan Balik Netral (Neutral Feedback) Dalam Pembelajaran Penjas Terhdap 

Pembentukan Kosep Diri Yang Positif Siswa SD. Jurnal penelitian, h.1. 
17 St, Hasimiah Mustamin, Op,Cit, h. 5. 



 

Asesmen kinerja sangat tepat bila digunakan dalam kegiatan praktikum 

biologi, selain itu asesmen kinerja mampu memberikan gambaran tentang proses 

belajar dan hasil belajar yang dicapai peserta didik sebagai acuan guru dalam 

mengambil sikap terhadap pembelajaran berikutnya, hal ini dapat meningkatakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik karena guru 

senantiasa memberikan penekanan pada materi yang dianggap kurang dipahami oleh 

peserta didik. Asesmen kinerja sangat sesuai dalam menilai kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik.
18

 Umpan balik asesmen kinerja yang 

diprediksikan dapat peningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap 

ilmiah peserta didik, hal ini sependapat dengan apa yang dilakukan oleh penelitian 

Edi Estiyono dkk, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan sikap ilmah peserta didik adalah dengan Penilaian (asesmen) yang 

sesuai hendaknya direncanakan untuk mengukur pengetahuan dan konsep, serta 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.
19

 

Penilaian tes hanya dapat menilai aspek kognitif saat proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu penilaian yang tidak hanya menilai hasil tes saja 

melainkan juga unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik.  

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Zalzalah ayat 7-8 : 

                                   

                                                
18 Zainal Ruma, “Implementasi Asesmen Kinerja Untuk menigktakan hasil beljara siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Sungguminasa kabupaten gowa” (malang: UNM, jurnal penelitian, 2013), h. 1. 
19 Edi Istiyono dkk, “Pengembangan Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Fisika” 

(UNY: Jurnal Penelitian, 2014), h. 2. 



 

Artinya : Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.
20

 

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan asemen kinerja maka peserta didik akan 

berperan aktif dalam melaksanakan pembelajaran karena tingkah laku peserta didik 

merasa diperhatikan, kata balasan dalam ayat tersebut sebagai bentuk apresiasi dari 

perbuatan yang telah dilakukan peserta didik, serta akan tertanam rasa tanggung 

jawab dalam diri peserta didik sekaligus meningkatkan hasil belajar karena 

pembelajaran dikemas sangat bermakna. Suatu penilaian diharapkan mampu menilai 

unjuk kerja yang dilakukan peserta didik. Performance assesment merupakan salah 

satu jenis penilaian yang mampu mengukur kinerja yang dilakukan peserta didik.  

Performance assesment merupakan pengukuran langsung terhadap hasil belajar yang 

ditunjukkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
21

 

Materi sistem pertahanan tubuh pada manusia dipilih dalam penelitian ini karena 

sistem pertahanan tubuh pada manusia merupakan salah satu materi pelajaran yang 

sering dilakukan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Materi sistem pertahanan 

tubuh pada manusia juga termasuk materi yang cukup rumit, sehingga membutuhkan 

adanya asesmen yang sesuai dalam proses pembelajaran, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian di SMAN 3 Bandar Lampung khususnya pada kelas XI 

                                                
20 Departemen Agama RI, Mushaf  Marwah Al-qur’an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita 

(Jakarta : Hilal, 2014), h. 599. 
21 Kokom komalasari,Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung : Refika 

Aditama,2010)  h. 149. 



 

semester genap tahun Pelajaran 2016/2017 dengan judul “Pengaruh Umpan Balik 

Asesmen Kinerja Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Sikap Ilmiah 

Peserta Didik Kelas XI Pada Materi Sistem pertahanan tubuh di SMAN 3 Bandar 

Lampung”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi di SMAN 3 Bandar Lampung masih 

rendah. 

2. Sikap ilmiah peserta didik di SMAN 3 Bandar Lampung masih rendah. 

3. Asesmen yang digunakan oleh guru di SMAN 3 Bandar Lampung masih 

menggunakan evaluasi yang berorientasi pada nilai diskusi, nilai presentasi,  

nilai tugas, nilai kuis, nilai ulangan harian dan uji blok.   

4. Asesmen kinerja belum pernah diterapkan di SMAN 3 Bandar Lampung. 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk memfokuskan penelitian ini pada masalah yang diharapkan, maka 

ruang lingkup penelitian ini dibatasi. Adapun batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



 

1. Asesmen kinerja yang dipakai terdiri dari task dan rubrik lembar kinerja 

praktikum peserta didik dan rubrik penilaian kinerja menggunakan lembar 

observasi berbentuk daftar check list. 

2. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan oleh King dengan 

aspek berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

3. Kemampuan berpikir kritis yang digunakan dikembangkan oleh Enis dan 

kemampuan berpikir kreatif yang digunakan yang dikembangkan oleh 

Wiliams. 

4. Sikap ilmiah yang digunakan yang dikembangkan oleh Herlen. 

5. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas XI semester genap SMAN 3 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017. 

 

D. Rumusan Masalah   

  Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah 

yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh umpan balik asesmen kinerja terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas XI pada materi sistem pertahanan 

tubuh di SMAN 3 Bandar Lampung ? 

2. Apakah ada pengaruh umpan balik asesmen kinerja terhadap sikap ilmiah 

peserta didik kelas XI pada materi sistem pertahanan tubuh di SMAN 3 

Bandar Lampung ? 

 



 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh umpan balik asesmen kinerja terhadap 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas XI semester genap di 

SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh umpan balik asesmen kinerja terhadap sikap 

ilmiah peserta didik kelas XI semester genap di SMAN 3 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang menjadi bekal 

untuk menjadi calon guru yang profesional.  

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru Biologi khususnya 

dalam menciptakan proses pembelajaran Biologi yang berorientasi pada 

asesmen kinerja, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

peserta didik. 

c. Bagi Peserta Didik 

Dapat mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi  dan sikap ilmiah peserta 

didik dalam pembelajaran Biologi dan dapat memberikan pengalaman bagi 

peserta didik untuk melakukan pembelajaran dengan asesmen kinerja dan 

melatih peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 



 

d. Bagi Sekolah 

Bahan masukan untuk mengadakan asesmen alternatif dan variasi model 

pembelajaran guna menghasilkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Dapat memberikan informasi tentang asesmen kinerja sebagai salah satu 

asesmen alternatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains Biologi. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

  Untuk menghindari perbedaan masalah yang dimaksud dan memperhatikan 

judul dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh umpan balik asesmen kinerja 

terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik. 

Asesmen kinerja pada peserta didik mendemonstrasikan kemampuan dan 

menggambarkan suatu kemampuan peserta didik melalui kegiatan praktikum, 

yang sesuai dengan task dan dinilai melalui rubrik asesmen kinerja yang 

ditentukan. 

2. Penelitian ini akan diterapkan pada peserta didik kelas XI semester genap di 

SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi sistem 

pertahanan tubuh. Terdapat dua kelas penelitina yaitu kelas XI IPA 3 sebagai 

kelas eksperimen dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas kontrol. 



 

3. Waktu pelaksanaan penelitian ini bulan April sampai dengan Mei 2017 saat 

peserta didik yang duduk di kelas XI semester genap Tahun Ajaran 

2016/2017. 

  



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pembelajaran Sains Biologi 

  Sains memiliki sifat dan karakteristik yang unik yang membedakannya dari 

ilmu lainnya. Menurut Benyamin, seorang filosof sains, sains merupakan cara 

penyelidikan yang berusaha keras mendapatkan data hingga informasi tentang dunia 

kita (alam semesta) dengan menggunakan metode pengamatan dan hipotesis yang 

telah diuji berdasarkan pengamatan itu.
22

 

Sains merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah 

mengalami pengujian kebenarannya melalui metode ilmiah. Ciri-ciri metode ilmiah 

adalah objektif, metodik, sistematik, universal, dan tentatif. Sains merupakan ilmu 

yang pokok bahasannya alam dan segala isinya. Sains merupakan upaya yang 

dilakukan manusia secara sistematis, terorganisasi dan terstruktur sebagai proses 

kreatif yang didorong oleh rasa ingin tahu (sense of knowlwdge), keteguhan hati, dan 

ketekunan (konsistensi) yang dapat diulang kembali oleh orang lain secara berulang-

ulang. Hasil dari proses yang berulang-ulang itu adalah penjelasan tentang rahasia 

alam yang di ungkap, dalam bentuk fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan teori ilmiah. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hakikat sains meliputi tiga unsur utama, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Sikap ; rasa ingin tahu benda, fenomena alam, mahluk hidup, serta hubungan 

sebab-akibat (kuasalitas) yang menimbulkan masalah baru, dan dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar. Jadi sains bersifat open ended. 

2. Proses ; prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah 

meliputi penyusunan hipotesis, perencanaan eksperimen atau percobaan, 

evaluasi, pengukuran atau penarikan kesimpulan. 

3. Produk : berupa fakta, konsep, prinsip teori dan hukum. Aplikasinya berupa 

penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.
23

 

Proses belajar biologi merupakan perwujudan dari interaksi subjek (peserta 

didik) dengan objek yang terdiri dari benda dan kejadian, proses dan prodak. 

Pendidikan biologi harus diletakan sebagai alat pendidikan, bukan sebagai tujuan 

pendidikan, sehingga konsekuensinya dalam pembelajaran hendaknya memberi 

pelaran kepada subjek belajar untuk melakukan interaksi dengan obyek belajar secara 

mandiri, sehingga dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep. Konsep belajar 

mengajar Biologi memiliki tiga persoalan utama, yaitu hakikat belajar, kedudukan 

materi meliputi arti dan perannya serta kedudukan peserta didik. Hakikatnya, dalam 

pendidikan Biologi menekankan adanya interaksi antara peserta didik dengan obyek 

yang dipelajari. Interaksi ini memberi peluang kepada peserta didik untuk berlatih 

belajar dan mengerti bagaimana belajar, mengembangkan potensi rasional pikir, 
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keterampilan, dan kepribadian serta mengenal permasalahan biologi dan 

pengkajiannya.
24

 

Biologi merupakan salah satu bagian dari bidang pelajaran IPA. Biologi 

merupakan ilmu yang sudah cukup tua, karena sebagian besar berasal dari 

keingintahuan manusia tentang dirinya, dan tentang lingkungannya.
25

 Pada 

hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah.
26

 

Oleh karena itu, pelajaran biologi dapat dibangun berdasarkan ketiga dasar tersebut. 

Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat- alat tubuh manusia dengan 

segala keingintahuannya. Biologi mempelajari alat tersebut disekitar atau lingkungan 

nya.
27

 

Pembelajaran Biologi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan 

dengan ilmu-ilmu alam lainnya, belajar biologi berarti upaya untuk mengenal proses 

kehidupan nyata di lingkungan. Berupaya mengenali diri sendiri sebagai makhluk 

individu maupun sosial. Sehingga dengan belajar biologi diharapkan dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan lulusan hidup manusia dengan 

lingkungan. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan 

keterampilan, sikap, nilai, dan tanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat, 

bangsa serta negara, yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 
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Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Salah satunya dengan melakukan observasi secara langsung tentang materi 

yang dipelajari. Karenanya, peserta didik perlu dibantu untuk mengembangkan 

sejumlah pendekatan agar mereka mampu mempelajari dan memahami alam sekitar. 

Pada hakikatnya, pembelajaran biologi berupaya untuk membekali paserta didik 

dengan berbagai kemampuan tentang cara mengetahui dan cara mengerjakan yang 

dapat membantu peserta didik untuk memahami alam sekitar secara mendalam. 

 

B. Asesmen  

 

1. Pengertian Asesmen 

 

          Asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses 

yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan mengenai para peserta didik, kurikulum program-program, dan 

kebijakan pendidikan, metode atau instrumen pendikan lainnya oleh suatu badan, 

lembaga, organisasi atau institusi resmi yang menyelanggarakan suatu aktifitas 

tertentu.
28

 Selain itu, Pophom (dalam Hamzah B.Uno) mengemukakan bahwa 

asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal pengumpulan 

informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting pembelajaran sebagai 

bahan dalam mengembalikan keputusan oleh guru untuk memperbaiki proses dan 

hasil belajar peserta didik. 
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Assesmen sering juga disebut sebagai salah satu bentuk penilaian, sedangkan 

penlaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi. Ruang lingkup asesmen 

sangat luas dibandingakan dengan evaluasi. Tindakan suatu pengukuran yang bersifat 

kualitatif adalah merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari 

asesmen.
29

 

Asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal 

pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting 

pembelajaran, hal ini dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh guru untuk 

memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik. Variabel-variabel penting yang 

dimaksud sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 

sikap peserta didik dalam pembelajaran yang diperoleh guru dengan berbagai metode 

dan prosedur baik formal maupun informal.
30

 

Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan 

informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan 

keputusan tentang peserta didik, baik yang menyangkut kurikulum, program 

pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen secara 

sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non pengukuran untuk 

memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu, dalam 

pelaksanaan asesmen pembelajaran guru dihadapkan pada 3 istilah yang sering 

digunakan secara bersama. 
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Istilah tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Pengukuran 

Secara sederhana pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang 

dilakukan untuk memberikan angka- angka pada suatu gejala, peristiwa atau 

benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. 

b. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran 

dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria 

tertentu. 

c. Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan 

yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan 

tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes 

merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran selain 

alat ukur lain, dalam melaksanakan proses asesmen pembemlajaran, guru selalu 

berhadapan dengan konsep-konsep evaluasi, pengukuran, dan tes yang dalam 

penerapannya sering dilakukan secara simultan.
31

  

Penilaian kelas pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pendidik yang 

terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran. 
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Penilaian kelas dilaksanakan dalam berbagai teknik, seperti penilaian unjuk  

kerja (performance), penilaian sikap, penilaian tertulis (paper and pencil test), 

penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja peserta 

didik (portofolio), dan penilaian diri (self assesment). 

Penilaian dan pengukuran ialah upaya sistematis mengumpulkan, menyusun, 

mengolah dan menafsirkan data, fakta dan informasi (yang dapat dipertanggung 

jawabkan) dengan tujuan menyimpulkan nilai atau peringkat kompetensi seseorang 

dalam satu jenis atau bidang keahlian kependidikan seperti kepala sekolah, guru dan 

tenaga kependidikan berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan 

kesimpulan tersebut dalam proses pengambilan keputusan kinerja yang 

direkomendasikan. Fokus pengukuran kegiatannya pada proses pengumpulan, 

penyusunan, pengolahan, penafsiran data dan informasi yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Sedangkan fokus penilaian kegiatannya pada proses pemberi nilai serta 

peringkat kompetensi yang menggambarkan kinerja, berdasarkan hasil pengukuran 

yaitu kriteria atau norma tertentu.
32

 

2. Tujuan assesment berbasis kelas 

Adapun tujuan assesment adalah sebagai berikut
33

 : 

a. Dengan melakukan assesment  ini pendidik dapat mengetahui seberapa jauh 

peserta didik dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, baik selama 

mengikuti pembelajaran atau setelahnya. 
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b. Saat melakukan assesment, pendidik juga dapat langsung memberikan umpan 

balik kepada peserta didik. 

c. Pendidik dapat terus melakukan pemantauan kemajuan belajar yang dialami 

peserta didik. 

d. Hasil pemantauan kemajuan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan terus 

menerus tersebut juga akan dapat dipakai sebagai umpan balik untuk memperbaiki 

metode, pendekatan, kegiatan dan sumber belajar yang digunakan, sesuai dengan 

kebutuhan materi dan kebutuhan peserta didik. 

e. Hasil assesment dapat pula memberikan informasi kepada orang tua dan komite 

sekolah tentang efektivitas pendidikan. 

3. Fungsi asesmen berbasis kelas 

Fungsi dari penilaian kelas dalam beberapa acuan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Tujuan pembelajaran adalah pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi 

dasar. 

b. Assesment berbasis kelas dapat berfungsi pula sebagai landasan pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik 

memahami dirinya, dan membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik 

untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun penjurusan. 

c. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan 

peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan 



 

apakah seorang peserta didik perlu mengikuti remidial atau justru memerlukan 

program pengayaan. 

d. Sebagai upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan 

proses pembelajaran yang telah dilakukan atau sedang berlangsung. 

4. Objek Asesmen  

Objek penilaian meliputi 3 segi yaitu : input,transformasi dan output.
34

 Input 

(murid) dianggap sebagai bahan mentah yang akan diolah. Transformasi dianggap 

sebagai dapur tempat mengolah bahan mentah, dan output dianggap sebagai hasil 

pengolahan yang dilakukan didapur dan siap dipakai. 

Setelah memilih objek yang akan dievaluasi, maka harus ditentukan aspek-

aspek apa saja dari objek tersebut yang akan dievaluasi. Dilihat dari segi input diatas, 

maka objek dari evaluasi pendidikan meliputi 3 aspek, yaitu : aspek kemampuan, 

aspek kepribadian dan aspek sikap. 

Unsur-unsur transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain : 

a)kurikulum/materi, b)metode dan cara penilaian, c)sarana pendidikan/media, 

d)sistem administrasi dan e)guru dan personal lainnya 

Terdapat empat jenis metode assesment Stiggins yaitu sebagai berikut : 

a. Selected Response Assesment, termasuk ke dalamnya pilihan ganda (multiple 

choice items), benar- salah (true- false items), menjodohkan atau mencocokan 

(matching exercises) dan isian singkat (short answer fill-in items). 
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b. Essay Assesment, dalam assesmen ini peserta didik diberikan beberapa persoalan 

kompleks yang menuntut jawaban tertulis berupa paparan dari solusi terhadap 

persoalan tersebut. 

c. Performance Assesment, merupakan pengukuran langsung terhadap prestasi yang 

ditunjukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Assesmen ini terutama 

didasarkan pada kegiatan observasi dan evaluasi terhadap proses dimana suatu 

keterampilan, sikap, dan produk ditujukan oleh peserta didik. 

d. Personal Communication Assesment, termasuk didalamnya adalah pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru selama pembelajaran, wawancara, perbincangan, 

percakapan, dan diskusi yang menuntut munculnya keterampilan peserta didik 

dalam mengemukakan jawaban atau gagasan yang ada dibenak mereka.
35

 

 

C.  Asesmen Kinerja 

 

1. Pengertian Asesmen Kinerja (Performance Test) 

Kata “kinerja” dalam bahasa Indonesia adalah terjemah dari kata dalam 

Bahasa Inggris “performance” yang berarti (1) pekerjaan ; perbuatan, atau (2) 

penampilan ; pertunjukan. Sedangkan kinerja dalam istilah ilmu administrasi atau 

ilmu manajemen memiliki pengertian sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Murphy dan Cleveland memberi pengertian 

kinerja sebagai perhitungan hasil akhir (countable outcomes), atau dalam istilah Rue 

                                                
 35 Beni S. Ambarjaya, Op, Cit, h. 42.  



 

dan Syars sebagai tingkat pencapaian hasil atau penyelesaian terhadap tujuan 

organisasi (the degree of accomplishment). Batam English Dictionary, performance 

berasal dari “to perform” dengan beberapa entries yaitu : (1) melakukan, 

menjalankan, dan melaksanakan; (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu 

niat atau nazar; (3) melaksakan atau menyempurnakan tanggung jawab; dan (4) 

melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Beberapa pengertian kinerja 

dikemukakan Rivai oleh sejumlah ahli antara lain (1) kinerja merupakan seperangkat 

hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu 

pekerjaan yang diminta; (2) kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja 

yang ada pada diri pekerja; (3) kinerja merupakan suatu fungsi motivasi dan 

kemampuan menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.
36

 

Asesmen kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai 

terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi. Penilaian biasanya 

digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam berpidato, pembacaan 

puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi peserta didik dalam diskusi, menari, 

memainkan alat musik, aktivitas olah raga, menggunakan peralatan laboratorium, 

mengoprasikan suatu alat, dan aktivitas lain yang bisa diamati/diobservasi.
37

 

Asesmen kelas dilaksanakan dalam berbagai teknik, seperti penilaian unjuk 

kerja (Performance Assessment), penilaian sikap, penilaian tertulis (Paper and Pencil 
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test), penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja 

peserta didik portofolio, dan penilaian diri (Self Assessmen).
38

 

Asesmn kinerja (performance assessmen) adalah salah satu penilaian dimana 

guru mengamati dan membuat pertimbangan tentang apa yang diketahui dan dapat 

dilakukan peserta didik dalam mendemonstraskan kemampuannya.
39

 Wujud utama 

dari penilaian kinerja ada dua yaitu: tugas (task) dan kriteria penilaian (rubric), yang 

merupakan panduan untuk memberikan skor.
40

 Asesmen kinerja juga melakukan 

umpan balik  (feedback) secara langsung dalam aktifitas pembelajaran, guru 

menghargai peserta didik dan berkomunikasi secara efektif yang diwujudkan dengan 

terjadinya proses umpan balik (feedback).
41

 

Asesmen kinerja merupakan suatu prosedur yang menggunakan berbagai 

bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang 

telah dilakukan dalam suatu program. Pemantauan didasarkan pada kinerja yang 

ditunjukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan yang diberikan. Hasil 

yang diperoleh merupakan hasil dari unjuk kerja tersebut. Asesmen kinerja sangat 

tepat bila digunakan dalam kegiatan praktikum biologi. Bentuk asesmen kinerja yaitu 

kinerja klasikal, asesmen kinerja kelompok, asesmen kinerja personal.
42
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Asemen kinerja menghendaki peserta didik untuk menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan mereka untuk mendemonstarsikan penguasaan mereka terhadap 

target pembelajaran (learning target) dan tujuan pembelajatran yang telah ditentukan 

dapat memberikan informasi yang spesifik terhadap kinerja peserta didik.
43

 

Tugas-tugas asesmen kinerja menuntut peserta didik untuk menggunakan 

berbagai macam keterampilan, konsep dan pengetahuan asesmen kinerja tidak 

dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual dan konsep-konsep ilmiah dari suatu 

masalah atau tugas yang realistik, penilaian tersebut meminta peserta didik untuk 

menjelaskan “mengapa atau bagaimana” dari suatu konsep atau proses”.
44

 Tujuan dan 

kriteria tugas dalam penilaian kinerja adalah untuk mengetahui apa yang dipahami 

peserta didik dan apa yang dapat mereka lakukan. Tugas tersebut harus bermakna, 

autentik, artinya realitis atau sesuai dengan kehidupan nyata.
45

 

Asesmen kinerja disebut juga sebagai asemen kelas yang diselenggarakan 

kontinu bagi kepentingan kepada kedua belah pihak yaitu guru dan peserta didik 

sebagai sarana untuk mencapai kinerja (performance) maksimum. Asesmen kelas 

yang baik dapat memberikan informasi spesifik individual dan tepat waktu yang 

dibutuhkan untuk membimbing pembelajaran peserta didik maupun pengajaran 

guru.
46
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Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok degunakan 

untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas 

tertentu seperti praktek di laboratorium, praktek solat, praktek olahraga dan lain- 

lain.
47

 

Penilaian kinerja adalah penilaian tindakan atau tes praktek yang secara 

efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang 

bentuk-bentuk prilaku yang diharapkan muncul dalam diri murid (keterampilan). 

Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan 

murid dalam melakukan sesuatu. Penilain ini cocok digunakan untuk menilai 

ketercapaian kompetensi yang menuntup murid menunjukkan unjuk kerja. Cara 

penilaian ini dianggap lebih autentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai 

lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya.
48

 

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah 

penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu, selain itu asesmen kinerja merupakan penelitian yang menekankan pada apa 

yang telah dikerjakan oleh peserta didik dalam bentuk kinerja atau menunjukan 

kinerja peserta didik. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti : praktek di 
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laboratorium, praktek solat, praktek olah raga, presentasi, diskusi, bernyanyi dan 

membaca puisi. 

Peneliti memilih asesmen kinerja (performance assessment) karena asesmen 

kinerja meminta peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks dan nyata, 

dengan mengerahkan pengetahuan awal, pembelajaran yang baru diperoleh, dan 

keterampilan-keterampilan yang relavan untuk, memecahkan masalah-masaah 

realistik atau atentik.
49

 

Penilaian kinerja perlu mempertimbangkan hal- hal berikut : 

1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan murid untuk menunjukkan 

kinerja dari suatu kompetensi. 

2) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. 

3) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 

4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua 

dapat diamati. 

5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. 

 

2. Teknik Penilaian Kinerja  

Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk 

menetapkan tingkat pencapaaian kemampuan tertentu. Untuk menilai kemampuan 

berbicara peserta didik, misalnya perlu dilakukan pengamatan atau observasi 

berbicara yang beragam, seperti diskusi dalam kelompok kecil, berpidato,bercerita 
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dan melakukan wawancara. Dengan demikian, gambaran peserta didik akan lebih 

utuh. 

Ada dua hal yang berkaitaan dengan penilaian kinerja, yaitu : 1)keterampilan 

(Skill) dan 2)kinerja (Performance). Teknik penilaian ini dapat digunakan dalam : tes 

praktek, tes kinerja, penilaian produk dan penilaian proyek. 

Langkah- langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Identifikasi semua langkah- langkah penting yang diperlukan atau yang akan 

mempengaruhi hasil akhir (output) yang terbaik. 

2) Tulislah prilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir (output) yang terbaik. 

3) Rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur (tidak terlalu banyak sehingga 

semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama murid melaksanakan tugas). 

4) Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur atau 

karakteristik produk yang dihasilkan. 

5) Urutkan kriteria- kriteria kemampun yang akan diukur berdasarkan urutan yang 

akan diamati. 

6) Kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan 

yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain dilapangan. 

Alat atau instrumen yang digunakan untuk mengamati unjuk kerja peserta 

didik adalah sebagai berikut : 

 

 



 

1) Daftar cek  

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek (ya-tidak).  

Pada penilaian kinerja yang digunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai 

apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika 

tidak dapat diamati, murid tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah 

penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat 

diamati-tidak dapat diamati. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. 

2) Skala rentang (Rating scale) 

Penilaian kinerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai 

memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena  pemberian 

nilai secara kontinuum dimana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala rentang 

tersebut misalnya, sangat kompeten-kompeten-agak kompeten-tidak kompeten. 

Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu penilai agar faktor subyektivitas 

dapat diperkecil daan hasil penilaian lebih akurat.
50

 

Penilaian kinerja memerlukan eviden atau bukti pencapaian peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu. Kegunaan eviden ini adalah untuk menarik kesimpulan 

tingkat peserta didik. Karena itu, eviden harus relevan dan mencakup (isu 

validitas/kesahihan), serta memenuhi jumlah (isu reliabilitas/keajegan).
51

 

Asesmen kelas terdiri dari tiga kategori yang masing-masing mengandung 

tujuan yang berdeba: 
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1. Asesneb sumatif (asesmen of learning) 

Asesmen suatif merupakan jenis penilaian yang diorientasikan mengumpulkan 

informasi tentang pembelajaran pada rentang waktu tertentu atau pada akhir 

pembelajaran. Asesmen ini cenderung bersifat evaluatif, dan guru-guru secara 

tipikal membungkus dan melaporkan hasil-hasil penilaian sebagai suatu skor atau 

tingkat. Sebagai contoh yang sering digunakan dalam asesmen ini adalah tes, tugas 

performansi, ujian akhir. 

2. Asesmen diagnostik 

Sering diartikan sebagai pre-asesmen atau pre-tes, yang diterapkan sebalum 

kegiatan mengajar dimulai. Memberikan informasi untuk membantu perencanaan 

guru dan membimbing pengajaran terdifrensiasi. 

3.  Asesmen formatif (assessment for learning) 

Penilaian formatif diselenggarakan secara konkruen atau berbarangan dengan 

pengajaran. Asesemen ini memberikan feedback spesifik kepada guru dan peserta 

didik bagi tujuan membimbing mengajar untuk memperbaharui pembelajaran. 

Asesmen-asesmen ini mencakup metode-metode formal maupun informal, seperti 

kuis-kuis tak diberi angka, pertanyaan-pertanyaan lisan observasi-observasi guru, 

draf pekerjaan, berpikir keras, peta konsep dan riview portofolio pembelajaran.
52

 

Penilaian kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1) Penilaian kinerja dalam bentuk observasi informal merupakan kegiatan perekaman 

keadaan kelas dari hari ke hari secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan 
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kualitas informasi, perlu memerhatikan dua strategi yaitu : observasi terfokus dan 

pencatatan  observasi secara efisien. 

2) Penilaian kinerja dalam bentuk formal merupakan kegiatan perekaman yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan tertentu peserta didik. 

Penilaian kinerja jenis ini dilakukan dengan langkah-langkah : strategi 

perencanaan, penentuan keputusan, dan pelaporan kinerja peserta didik, misalnya 

dalam hal : rating kemampuan individual dalam menyelesaikan masalah secara 

kolaboratif, kinerja individual dalam perannya pada kerja kelompok, rating 

analitik kinerja musik, kinerja keseluruhan dalam kemampuan bicara, dan rating 

analitik kemampuan bermain drama. 

3) Penilaian kinerja keterbandingan merupakan penilaian kinerja yang menyangkut 

hal- hal : kesesuainnya dengan kurikulum, keadilan, keumuman, standar dan 

reliabel.   

 

3. Tujuan asesmen adalah sebagai berikut
53

 : 

a. Dengan melakukan assesment  ini pendidik dapat mengetahui seberapa jauh 

peserta didik dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, baik selama 

mengikuti pembelajaran atau setelahnya. 

b. Saat melakukan assesment, pendidik juga dapat langsung memberikan umpan 

balik kepada peserta didik. 
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c. Pendidik dapat terus melakukan pemantauan kemajuan belajar yang dialami 

peserta didik. 

d. Hasil pemantauan kemajuan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan terus 

menerus tersebut juga akan dapat dipakai sebagai umpan balik untuk memperbaiki 

metode, pendekatan, kegiatan dan sumber belajar yang digunakan, sesuai dengan 

kebutuhan materi dan kebutuhan peserta didik. 

e. Hasil assesment dapat pula memberikan informasi kepada orang tua dan komite 

sekolah tentang efektivitas pendidikan. 

 

4. Kelebihan dan kelemahan Asesmen Kinerja 

Kelebihan penilaian kinerja adalah : 

1) Dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan. 

2) Dapat digunakan untuk mencocokan kesesuain antara pengetahuan mengenai teori 

dan keterampilan di dalam praktek sehingga informasi penilaian menjadi lengkap. 

3) Dalam pelaksanaan tidak ada peluang murid untuk menyontek. 

4) Guru dapat mengenal lebih dalam lagi tentang karakteristik masing-masing peserta 

didik. 

5) Assesment berbasis kelas dapat berfungsi pula sebagai landasan pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik 

memahami dirinya, dan membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik 

untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun penjurusan. 



 

6) Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan 

peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan 

apakah seorang peserta didik perlu mengikuti remidial atau justru memerlukan 

program pengayaan. 

7) Sebagai upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan 

proses pembelajaran yang telah dilakukan atau sedang berlangsung. 

Selain mempunyai keunggulan, penilaian kinerja juga memiliki kelemahan 

diantaranya dalah sebagai berikut : 

1) Memakan waktu yang lama, biaya yang besar dan membosankan. 

2) Harus dilakukan secara penuh dan lengkap. 

3) Keterampilan yang dinilai melalui tes perbuataan mungkin sekali belum sebanding 

mutunya dengan  keterampilan yang dituntut oleh dunia kerja karena kemajuan 

ilmu teknologi selalu lebih cepat daripada apa yang didapatkan di sekolah.
54

 

Asesmen kinerja diberikan dalam bentuk tugas atau task. Dalam menilai 

pencaaian tugas yang diberikan kepada peserta didik tersebut, perlu ditetapkan 

kriteria yang disepakati terlebih dahulu, yang disebut rubrik. Dengan demikian maka 

karekter asesmen kinerja yang utama ialah tersedianya tugas (task) dan rubrik 

(rubrics) sebagai kriteria penilaian.
55
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5. Prinsip-prinsip Asesmen Kinerja 

Secara umum, penilaian berbasis kelas harus memenuhi prinsip-prinsip: “ valid, 

memdidik, beroroentasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, 

berkesinambungan, menyeluruh dan bermakna.
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1. Valid (tepat) 

Dalam hal ini alat ukur yang digunakan dalam penilaian berbasis kelas harus 

betul-betul mengukur apa yang hendak di ukur. Misalnya guru ingin mengukur 

keterampilan peserta didik dalam mengetik sepuluh jari, kemudian guru 

menggunakan tes lisan tugas-tugas kesepuluh jari tersebut, maka ada 

kemungkinan bukan aspek keterampilan yang diukur, melaikan aspek 

pemahaman tentang tugas-tugas kesepuluh jari tersebut dalam mengetik. 

Pengukuran yang demikian dikatakan tidak valid. 

2. Mendidik  

Banyak proses dan kegiatan penilaian yang dilakukan guru membuat peserta 

didik menjadi ketakutan. Apalagi jika peserta didik memperoleh nilai yang 

kecil. Padahal nilai yang tinggi bukan menjadi tujuan penilaian. Didalam 

penilaian berbasis kelas, guru harus dapat memberikan penghargaan, motivasi 

dan upaya-upaya mendidik lainnya kepada peserta didik yang berhasil serta 

membangkitkan semangat bagi peserta didik yang kurang berhasil. 
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3. Berorientasi dalam kompetensi 

Penilaian berbasis kelas dilakukan dalam rangka membantu peserta didik 

mencapai Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian 

hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. 

4. Adil dan objektif 

Guru tidak boleh membeda-bedakan peserta didik atau terpengaruh latar 

belakang sosial-ekonomi, jenis kelamin, budaya, status material, dan etnis 

peserta didik. Untuk itu guru harus membuat perncanaan penilaian yang jekas, 

komprehensif dan operasional, serta menerapkan kriteria dalam membuat 

keputusan. 

5. Terbuka 

Sistem penilaian berbasis kelas tidak boleh disembunyikan atau dirahasiakan 

oleh guru. Adapun format dan model penilaian yang digunakan haris terbuka 

dan diketahui oleh semua pihak, termasuk kriteria dalam membuat keputusan. 

6. Berkesinambungan  

Penilaian berbasis kelas tidak hanya dilakukan pada ahir kegiatan 

pembelajaran saja, tapi harus dimulai dari awal sampai ahir pembelajaran, 

terencana, bertahap, dan berkesinambungan. 

7. Menyeluruh  

Penilaian terhapad proses dan hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara 

menyeluruh, utuh dan tuntas, baik yang berkenaan dengan domain kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. Begitu juga dengan jenis, prosedur, dan teknik 



 

penilaian yang digunakan, termasuk berbagai bukti autentik hasil belajar 

peserta didik. Jadi, guru harus menggunakan berbagai jenis penilaian berbasis 

kelas sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

8. Bermakna  

Penilaian berbasis kelas harus memberikan makna kepada berbagai pihak 

untuk melihat tingkat perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik 

sehingga hasil penilaian dapat ditindaklanjuti, terutama bagi guru, orang tua, 

dan peserta didik.
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6. Prosedur Pelaksanaan Asesmen Kinerjerja di Kelas 

 Penerapan asesmen kinerja dalam pembelajaran biologi mempunyai langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Menetapkan tujuan, untuk menetapakan tujuan ini, maka pertama kali guru harus 

mengacu pada kurikulum untuk memilih kompetensi dasar materi pokok yang 

ditargetkan untuk dinilai. Bila kompetensi Dasar dan materi pokok telah dipilih, 

langkah berikutnya adalah menetukan bukti-bukti belajar (avidence of learning) 

atau indikator-indikator pencapaian hasil belajar, indikator inilah yang 

memberikan arah pengembangan tugas performasi dan akan digunakan sebagai 

dasar untuk membuat pedoman penilaian (rubrik). 

2) Setelah mendefinisikan tujuan asesmen, guru dapat memutuskan tugas/kegiatan 

yang digunkan. Padahal yang perlu biperhatian sebelum memilih kegiatan, 

                                                
57 Ibid, h. 189. 



 

misalnya: keterbatasan waktu, keberadaan sumber dikelas, jumlah data yang 

diperlukan untuk membuat keputusan tentang kualitas performasi peserta didik. 

Berkaitan dengan kegiatan dilaboratorium, guru dapat memilih kegiatan yang 

melibatkan sikap ilmiah peserta didik. 

3) Menulis tugas performansi, tugas performansi pada dasarnya terdiri dari tiga 

bagian yaitu konteks, petunjuk bagi peserta ddik dan audien (guru dan/atau peserta 

didik) 

4) Mengembangkan kriteria performansi, kriteria performansi merupakan indikator 

dari performansi/unjuk kerja yang baik dan tepat dalam setiap tugas. Agar dapat 

mendefinisikan kriteria performansi, guru harus menentukan terlebih dahulu 

apakah yang akan diamati itu proses, produk, atau keduannya. Dalam hal ini, jika 

yang diamati adalah proses maka kriteria diperlukan untuk menilai tingkah laku 

peserta didik yang ditargetkan saat mengerjakan tugas. Sedangkan jika yang 

diamati adala prodak maka kriteria diperlukan untuk menilai prodak yang 

dihsilkan dari tingkah laku tersebut.
58

 Dalam penilaian pencapaian tugas yang 

diberikan kepada peserta didik tersebut, perlu ditetapkan kriteria yang disepakati 

terlebih dahulu yang disebut rubrik. Dengan demikian maka asesmen kinerja yang 

utama ialah tugas (task) dan rubrik (rubrics) sebagai kritaria penilain. Guru juga 

memberikan umpan balik sebagai peran yang motivasi di dalam proses 

pembelajaran. Ketika peserta didik menerima informasi mengenai kinerja mereka. 
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D. Umpan Balik 

 

Umpan balik atau feedback bisa dilakukan dengan cara lisan (oral feedback) 

dan tulisan (written feedback). oral feedback dilakukan secara langsung dengan cara 

memberikan informasi berupa koreksi jawaban siapa yang salah atau kurang tepat 

didepan kelas. Pada umpan balik secara lisan terjadi ketika ada interaksi antara 

peserta didik dan guru secara langung. Written feedback dilakukan dengan cara 

memberi informasi berupa koreksi terhadap jawaban peserta didik yang salah atau 

kurang tepat pada lembar jawaban peserta didik yang salah atau kurang tepat pada 

lembar jawaban peserta didik atau tugas-tugas. Peserta didik mengenal umpan balik 

sebagai hal yang secara potensial menimbulkan motivasi, membantu mereka lebih 

reflektif secara jelas mengetahui pencapaian dan kemajuan belajarnya, karena umpan 

balik membantu peserta didik memperlihatkan kekuatan dan kelemahan pekerjaan 

nya. 
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Asesmen kinerja melakukan umpan balik (feedback) secara langsung dalam 

aktifitas pembelajaran, guru menghargai peserta didik dan berkomunikasi secara 

efektif yang diwujudkan dengan terjadinya proses umpan balik. Fungsi feedback 

adalah memberikan motivasi kepada peserta didik. Umpan balik yang sesuai akan 

semkin memperkuat kedudukan seseorang peserta didik dalam kelompoknya. Ia akan 
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memahami siapa dirinya, kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, keunikan, 

merasa mampu dan patut.
60

 

 

E. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Berpikir tingkat tinggi adalah operasi kognitif yang banyak dibutuhkan pada 

proses-proses berpikir yang terjadi dalam shortterm memory. Jika dikaitkan dengan 

taksonomi Bloom, berpikir tingkat tinggi meliputi evaluasi, sintesis, dan analisis. 

Resnick mengemukakan berpikir tingkat tinggi sebagai berikut: 

1) Berpikir tingkat tinggi bersifat nonalgoritmik. Artinya, urutan tindakan itu tidak 

dapat sepenuhnya ditetapkan terlebih dahulu. 

2) Berpikir tingkat tinggi cenderung kompleks. Urutan atau langkah-langkah 

keseluruhan itu tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi pandangan tertentu. 

3) Berpikir tingkat tinggi sering menghasilkan multi solusi, setiap solusi memiliki 

kekurangan dan kelebihan. 

4) Berpikir tingkat tinggi melibatkan pertimbangan yang seksama dan interprestasi 

5) Berpikir tingkat tinggi melibatkan penerapan multi kriteria sehingga kadang-

kadang terjadi konflik kriteria yang satu dengan yang lain. 

6) Berpikir tingkat tinggi sering melibatkan ketidak pastian. Tidak semua hal yang 

berhubungan dengan tugas yang sedang ditangani dapat dipahami sepenuhnya. 
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7) Berpikir tingkat tinggi melibatkan pengaturan diri dalam proses berpikir. Seorang 

individu tidak dapat dipandang berpikir tingkat tinggi apabila ada orang lain yang 

membantu di setiap tahap. 

8) Berpikir tingkat tinggi melibatkan penggalian makna, dan penemuan pola dalam 

ketidak teraturan. 

9) Berpikir tingkat tinggi merupakan upaya sekuat tenaga dan kerja keras. Berfikir 

tingkat tinggi melibatkan kerja mental besar-besaran yang diperlukan dalam 

elaborasi dan pemberian pertimbangan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal berpikir tingkat tinggi.
61

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) adalah : 

1) berpikir tingkat tinggi berada pada bagian atas taksonomi kognitif Bloom 

2) tujuan pengajaran di balik taksonomi kognitif yang dapat membekali peserta didik 

untuk melakukan transfer pengetahuan 

3) mampu berpikir artinya peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka kembangkan selama belajar pada konteks yang baru. 

Dalam hal ini yang dimaksud baru adalah aplikasi konsep yang belum terpikirkan 

sebelumnya oleh peserta didik, namun konsep tersebut sudah diajarkan, ini berarti 

belum tentu sesuatu yang universal baru. Berpikir tingkat tinggi berarti 
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kemampuan peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran dengan hal-hal lain 

yang belum pernah diajarkan.
62

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi menggunakan pemikiran yang kompleks, 

non algorithmic untuk menyelesaikan suatu tugas, ada yang tidak dapat diprediksi, 

menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tugas yang telah ada dan berbeda 

dengan contoh. Jadi berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas-tugas dimana tidak ada algoritma yang telah diajarkan, yang membutuhkan 

justifikasi atau penjelasan dan mungkin mempunyai lebih dari satu solusi yang 

mungkin.
63

 

Higher Order Thinking (HOT) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi 

menurut King, Goodson, dan Rohani, meliputi berpikir kritis, logis, reflektif, 

metakognitif dan berpikir kreatif.
64

 Peneliti hanya membahas berpikir kritis dan 

berpikir kreatif nya saja karena untuk materi analogi pada buah lebih tepat dengan 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. 
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1. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian berpikir kritis 

Menurut Robert Ennis kemampuan berpikir kritis adalah pemikiran yang 

masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk berfokus memutuskan apa yang harus 

dipercaya dan dilakukan.
65

 

Liliasari mengemukakan berpikir kritis untuk menganalisis argumen dan 

memunculkan gagasan terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi, untuk 

mengembangkan pola penalaran yang konhensip dan logis memahami asumsi dan 

bisa yang mendasari tiap-tiap posisi, ahinya dapat memberikan model presentasi yang 

dapat dipercaya, ringkas, dan meyakinkan
66

 

Edward Glaser, seorang penulis Watson-glaser Critical TINGKING 

Apprasial (uji kemampuan berpikir kritis yang paling banyak digunakan dipaling 

banyak digunakan diseluruh dunia). Glaser mendifinisikan berpikir kritis sebagai: (1) 

suatu sikap mau berpikir secara mendalamtentu masalah-masalah dan hal-hal yang 

berada dalam jangkauan pengalamanseseorang; (2) pengetahuan tentang metode-

metode pemeriksaan penalaran yang logis; dan (3) semacam keterampilan untuk 

menerapkan metode-metode tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk 

memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan assumtif berdasarkan buku 

pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya.
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Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan prilaku belajar terutama yang 

berkaitan denga pemecahan masaah. Pada umumnya peserta didik yang berpikir 

rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam 

menjawab pertanyaan “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Dalam berpikir 

rasional peserta didik dituntut menggunakan logika (akal sehat) untuk menentukan 

sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan.dalam hal berpikir kritis peserta 

didik dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu unuk menguji keandalan 

gagasan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan.
68

 

b. Indikator Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki setiap  orang berbeda-beda, oleh 

karena itudiperlukan suatu indikator untuk menilai tingkat berpikir kritits seseorang. 

Menurut Bayer kemampuan berpikir kritis memiliki indikator, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Menenal inti permasalahan 

b. Membandingkan persamaan dan perbedaan 

c. Menemukan informasi yang relavan 

d. Merumuskan masalah yang tepat 

e. Membedakan antara bukti, opini, dan pendapat yang beralasan 

f. Mengakui kecukupan data.
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Tabel 2.1 

Proses dan Kata-Kata Operasional Berpikir Kritis
70

 

 

Indikator Kata-Kata Operasional Teori  

Memberikan penjelasan 

sederhana 

Menganalisis pertanyaan, mengajukan dan 

menjawab pertanyaan klarifikasi 

Ennis 

(1980) 

Membangun keerampilan 

dasar 

Menilai kredibilitas suatu sumber, 

meneliti, menilai hasil penelitian 

Membuat inferensi Mereduksi dan menilai dedukasi 

menginduksi dan menilai induksi, 

membuat dan menilai penilaian  

Membuat penjelasan lebih 

lanjut 

Mengindentifikasi asumsi 

Mengatur stategi dan teknik Memutuskan sebuah tindakan 

Teknik Berinteraksi dengan orang lain Facion

e 

(1990) 
Analisis Mengidentifikasi, menganalisis 

Evaluasi Menaksir peryataan, representasi 

Inferensi Menyimpulkan, merumuskan hipotesis, 

mempertimbangkan 

Penjelasan Menjustifikasi penalaran 

Regulasi diri  Menganalisis mengevaluasi Henri 

(1991) Klarifikasi dasar Mengidentifikasi, eneliti hubungan-

hubungan  

Klarifikasi dasar Menganalisis masalah untuk memahami 

nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan 

asumsi-asumsi utamanya 

Inferensi Mengakui dan mengemukakan sebuah ide 

berdasarkan pada proposisi yang benar 

Penilaian Membuat keputusan-keputusan evaluasi-

evaluasi dan kritik-kritik 

Strategi-strategi Menerapkan solusi setelah pilihan atau 

keputusan 

Identifikasi masalah Mengupayakan tindakan menarik minat 

dalam sebuah masalah 

Garris

on 

(1992) Eksplorasi masalah Pemahaman mendalam tentang situasi 

masalah 

Penerapan masalah Mengevaluasi solusi-solusi alternative dan 

ide-ide baru 

Integritas masalah Bertindak sesuai pemahaman untuk 

menvalidasi pengetahuan 
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Indikator kemampuan berpikir kritis yang peneliti gunakan yaitu yang 

dikembangkan oleh Robert Ennis : 

Indikator Kata-Kata Operasional 

Memberikan penjelasan 

sederhana 

Menganalisis pertanyaan, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi 

Membangun keerampilan 

dasar 

Menilai kredibilitas suatu sumber, meneliti, menilai 

hasil penelitian 

Membuat inferensi Mereduksi dan menilai dedukasi menginduksi dan 

menilai induksi, membuat dan menilai penilaian  

Membuat penjelasan 

lebih lanjut 

Mengindentifikasi asumsi 

Mengatur stategi dan 

teknik 

Memutuskan sebuah tindakan 

 

2. Kemampuan Berpikir Kreatif 

a. Pengertian Berpikir Kreatif  

 

Berpikir kreatif adalah sesuatu proses kreatif, yaitu merasakan adanya 

kesulitan, masalah kesenjangan informasi, adanya unsur yang hilang dan ketidak 

harmonisan, mendefinisikan masalah secara jelas, membuat dugaan-dugaan tersebut 

dan kemungkinan perbaikannya, pengujian kembali atau bahkan mendefinisikan 

ulang masalah dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. Edward mengemukakan  

bahwa berpikir kreatif adalah keterampilan: merancang, melakukan perubahan dan 

perbaikan, dan  memperoleh gagasan baru.
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b. Ciri-ciri Berpikir Kreatif 

 Biasanya anak yang kreatif memiliki ciri-ciri selalu ingin tahu, mandiri, 

percaya diri, berani mengambil resiko tetapi dengan perhitungan. Spontanitas, 

kepetualangan yang luar biasa sering tampak pada orang kreatif. Mempunyai rasa 

humor yang tinggi, dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, memiliki 

kemampuan bermain dengan ide, konsep, atau kemungkinan-kemungkinan yang 

dihayalkan, mempunyai keterampilan analitis yang kuat, mampu membaca tata letak, 

pandai bersosialisasi. Selain itu anak kreatif memiliki karakteristik negatif yaitu dapat 

mendominasi diskusi, suka ribut, menggunakan humor untuk memanipulasi sesuatu, 

melanggar aturan, keras kepala, menarik diri, egosentris, kurang sopan dan tidak 

sabar untuk maju ketingkat selanjutnya.
72

 

c. Indikator Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran 

 Menurut (Utami Munandar: 2009), indikator aptitude dari berpikir kreatif 

meliputi kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian atau originalitas 

(originality) dan merinci atau elaborasi (elaboration). Originalitas adalah kemampuan 

menghasilkan ide atau gagasan yang unik dan tidak biasanya, misalnya yang berbeda 

dari yang ada di buku atau berbeda dari pendapat orang lain. Elaborasi adalah 

kemampuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menambah 

detail dari ide atau gagasannya sehingga lebih bernilai.
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Tabel 2.2 

   Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Menurut Williams 

 

Pengertian Perilaku 

Berpikir Lancar (Fluency) 

1. Mencetuskan banyak 

gagasan jawaban, 

penyelesaian masalah atau 

jawaban. 

2. Memberikan banyak cara 

atau saran untuk 

melakukan berbagai hal. 

3. Selalu memikirkan lebih 

dari satu jawaban. 

1. Mengajukan banyak pertanyaan. 

2. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada 

pertanyaan. 

3. Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu 

masalah. 

4. Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya. 

5. Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih 

banyak dari orang lain. 

6. Dapat melihat dengan cepat kesalahan dan 

kelemahan suatu objek atau situasi. 

Berpikir Luwes (Flexibility) 

1. Menghasilkan gagasan 

atau jawaban, atau 

pertanyaan yang 

bervariasi. 

2. Dapat melihat masalah 

dari sudut pandang yang 

berbeda-beda. 

3. Mencari cara alternatif 

atau arah yang berbeda-

beda. 

4. Mampu  mengubah cara 

pendekatan atau 

pemikiran. 

1. Memberikan aneka ragam penggunaan 

terhadap suatu objek. 

2. Memberikan aneka ragam penggunaan 

terhadap suatu objek. 

3. Memberikan penafsiran terhadap suatu 

gambar, cerita atau masalah. 

4. Menerapkan suatu konsep dengan cara yang 

berbeda-beda. 

5. Memberikan pertimbangan terhadap suatu 

situasi yang berbeda dari yang diberikan orang 

lain. 

6. Jika diberikan suatu masalah biasanya 

memikirkan bermacam-macam cara untuk 

menyelesaikan. 

7. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian/ 

kategori yang berbeda-beda. 

8. Mampu  mengubah cara berpikir spontan. 

Berpikir original (Originality) 

1. Mampu  melahirkan 

ungkapan yang baru dan 

unik. 

2. Memikirkan cara-cara 

yang tak lazim untuk 

mengungkapkan diri. 

3. Mampu membuat 

kombinasi-kombinasi yang 

tak lazim dari bagian-

bagian atau unsur-unsur. 

1. Memikirkan masalah-masalah yang tidak 

terpikirkan orang lain. 

2. Mempertanyakan cara-cara yang lama dan 

berusaha memikirkan cara-cara yang baru. 

3. Memilih asimetri dalam menggambarkan atau 

membuat desain. 

4. Memilih cara berpikir daripada yang lain. 

5. Mencari pendekatan baru yang stereotype. 

6. Setelah membaca atau mendengar gagasan-

gagasan, untuk menyelesaikan yang baru. 



 

Berpikir Elaboratif 

(Elaboration) 

1. Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu 

gagasan atau produk. 

2. Menambah atau merinci 

detail-detail suatu objek, 

gagasan atau situasi 

sehingga menjadi lebih 

menarik. 

 

1. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap 

jawaban atau pemecahan masalah dengan 

melakukan langkah-langkah secara terperinci. 

2. Mengembangkan atau memperkaya gagasan 

orang lain. 

3. Mencoba atau menguji detail-detail untuk 

melihat arah yang akan ditempuh. 

4. Mempunyai rasa keindahan yang kuat, 

sehingga tidak puas dengan penampilan yang 

kosong atau sederhana. 

5. Menambah garis-garis, warna-warna, detail-

detail (bagian-bagian) terhadap gambaran 

sendiri atau gambaran orang lain. 

 

5. Pentingnya Berpikir Kreatif 

Mengembangkan kreativitas (berpikir kreatif) penting dalam hidup. Pertama, 

dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan diri termasuk 

salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia.  

Kedua, kreativitas atau berpikir kreatif, sebagai kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan 

bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam 

pendidikan formal. Di sekolah yang terutama dilatih adalah pengetahuan, ingatan, dan 

kemampuan berpikir logis, atau penalaran, yaitu kemampuan menemukan satu 

jawaban yang paling tepat terhadap masalah yang diberikan berdasarkan informasi 

yang tersedia. Pemikiran kreatif perlu dilatih, karena membuat anak lancar dan luwes 

(fleksibel) dalam berpikir, mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut 

pandang, dan mampu melahirkan banyak gagasan.  



 

Ketiga, bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi juga 

memberikan kepuasan kepada individu.  

Keempat, kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan 

kualitas hidupnya.
74

 

F. Sikap Ilmiah 

Bersikap adalah merupakan wujud keberanian untuk memilih secara 

sadar.setelah itu ada kemungkinan ditindaklanjuti dengan mempertahankan pilihan 

lewat argumen yang bertanggung jawab, kukuh dan bernalar.
75

 Dalam Dictionary Of 

Psychology, Reber menyatakan bahwa istilah sikap berasal dari bahas latin, 

“aptitudo” yang berarti kemampuan, sehingga sikap dijadikan acuan apakah 

seseorang mampu atau tidak mampu pada pekerjaan tertentu. 

Menurut Muslich, sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri 

seorang ilmuan atau akademisi ketika menghadai persoalan-persoalan ilmiah. Sikap 

ilmiah mengandung dua makna yaitu attitude towardscience dan attitude of science. 

Sikap yang pertama mengacu pada sikap terhadap sains sedangkan sikap yang kedua 

mengacu pada sikap yang melekat setelah mempelajari sains. Jika seseorang memilii 

sika tertentu orang itu cenderung berperilaku secara konsisten pada setiap keadaan.
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Sikap ilmiah didalam jurnal pembelejaran berbasis praktikum pada kosep 

invertebrata untuk mengembangkan sikap ilmiah peserta didik menyatakan bahwa 

pembelajaran sains dapat menuntut peserta didik terlibat didalam kegiatan ilmiah, 

sehingga dapat mengembangkan sikap ilmiah.
77

 

Carin dan Sund menyatakan bahwa pmbelajaran biologi sebagian bagian dari 

sains, sesuai hakikat pembelajarannya mengandung tiga hal yaitu proses, produk dan 

sikap. Biologi sebagai proses berarti bahwa pembelajaran biologi merupakan suatu 

proses untuk mendapatkan pengetahuan, biologi sebagai prodak berarti bahwa dalam 

pembelajaran biologi terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan teori 

yang sudah diterima kebenarannya, dan biologi sebagai sikap artinya bahwa dalam 

pembelajaran biologi terkandung sikap seperti toleran, teliti, rasa ingin tahu, bekerja 

sama, bertanggung jawab.
78

 

Sikap dan nilai yang dapat ditumbuhkan melalui kerja ilmiah adalah: 

1) memupuk rasa ingin tahu dalam memahami dunia sekitar nya 

2) mengutamakan bukti 

3) bersikap spek-tis 

4) mau meneima perbedaan 

5) dapat bekerja sama 
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6) bersikap positif terhadap kegagalan.
79

 

Sikap ilmiah, merupkan salah satu dari hasil belajar ranah afektif yang 

diperoleh dari pembelajaran, khususnya pembelajaran sains. siakap ilmiah adalah 

sikap yang harus ada dalamdari seorang ilmuan atau akademensi ketika menghadapi 

persoalan-persoalan ilmiah.
80

 sikap ilmiah adalah bagaimana para bersikap ketika 

melakukan proses saaat mendapatkan ilmu pengetahuan.
81

 Dengan demikian sikap 

ilmiah dapat didefinisikan sebagai respon atau tanggapan yang diberikan seorang 

ilmuan atau akademisi dalam menghadapi proses-proses ilmiah dalam rangka 

mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Harlen mengemukakan bahwa, paling kurang ada empat jenis sikap yang 

perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan sikap ilmiah peserta didik, 

diantaranya: 

1) sikap terhadap pekerjaan disekolah 

2) sikap terhadap diri mereka sebagai peserta didik 

3) sikap terhadap ilmu pengetahuan khususnya sains 

4) sikap terhadap obyek dan kejadian dilingkungan sekitar. Keempat sikap ini akan 

membentuk sikap ilmiah yang mempengaruhi keinginsn seseorang untuk ikut 
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serata dalam kegian tertentu, dan cara sedseoran untuk merespon kepada 

oranglain, obyek, atau peristiwa.
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Tabel 2.3 

Dimensi dan Indikator Sikap Ilmiah 

 

Dimensi Indikator 

Rasa Ingin Tahu Sering bertanya. 

Sering membaca. 

Enggan bertanya sesuatu yang belum dipahami. 

Enggan membaca  

Bertanggung Jawab Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. 

Enggan mengumpulkan tugas. 

Tidak mengakui dan meminta maaf atas kesalahan 

yang dilakukan. 

Melaksanakan tugas individu dengan baik. 

Toleran Mengganggu teman yang berbeda pendapat. 

Memaksakan pendapat atau keyakinan dari orang 

lain. 

Tidak memaksakan kehendak atau pendapat pada 

orang lain. 

Menghargai pendapat orang lain. 

Teliti Tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas. 

Tidak mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan 

prosedur. 

Tidak serius dalam bekerja. 

Mengerjakan tugas-tugas sesuai prosedur. 

Bekerja Sama Berusaha mencari solusi untuk mengatasi 

perbedaan pendapat. 

Tidak berkontribusi saat berdiskusi. 

Dapat bekerja sama dalam kelompok. 

Enggan mencari solusi apabila terjadi perbedaan 

pendapat. 

 

Herson Anwar, Jurnal Penilaian Sikap Ilmiah dalam Pembelajaran Sains, Jurnal 

Pelangi Ilmu. 
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G. Penelitian Relavan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan asesmen kinerja telah banyak 

dilakukan, diantaranya leh Ruma menunjukan bahwa asesmen kinerja dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dibuktkan terdapat 

peningkatan siklus I dan II setah diberikan tindakan dalam bentuk penerapan 

asesemen kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa asesmen kinerja dapat 

memberikan gambaran tentang proses belajar dan hasil belajar yang dicapai peserta 

didik sebagai acuan guru dalam mengambil sikap terhadap pembelajaran berikutnya. 

Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar karena guru senantiasa memberikan 

penekanan pada materi yang dianggap kurang dipahami oleh peserta didik.
83

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman, menyatakan bahwa 

pembelajaran belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan pihak terkait 

lainnya, misalnya dalam penguatan hasil belajar peserta didik. Sehingga salah satu 

solusi yang dilakukan dengan pemberian umpan balik (feedback) yang sesuai bagi 

peserta didik artinya, umpan balik harus bersifat netral, positif dan membangun. 

Umpan balik yang sesuai akan semakin memperkuat kedudukan seorang peserta didik 

dalam kelompoknya. Ia akan memahami siapa dirinya, kelebihan dan kekurangan 

yang dimilikinya, keunikan, merasa mampu dan patut.
84

 Umpan balik yang diberikan 
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selama proses pembelajaran berlangsung dapat memberikan motivasi terhadap 

peserta didik. 

Penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada pemberian umpan 

balik asesmen kinerja secara optimal untuk memberikan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan sikap ilmiah peserta didik. Umpan balik asesmen kinerja yang diberikan 

selama proses pembelajaran berlangsung bertujuan agar untuk memberikan pengutan 

dan motivasi terhadap peserta didik. Umpan balik asesmen kinerja mampu membuat 

peserta didik merasa dianggap dan tidak diremehkan kemamuannya. Asesmen kinerja 

meminta peseeta didik untuk menyelesaikan tugas kompleks dan nyata, dengan 

mengerahkan pengetahan awal, pembelajaran yang baru diperoleh dan keterampilan-

keterampilan yang relavan untuk memecahkan masalah-masalah realistik atau 

autentik. Asesmen kinerja juga melakukan umpan balik secara langsung dalam 

aktifitas pembelajaran, guru menghargai peserta didik dan berkomunikasi secara 

efektif yang diwujudkan dengan terjadinya proses umpan balik. 

 

H. Kerangka Berpikir  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik rendah, 

banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi dan 

sikap ilmiah peserta didik. Dari sekian banyak faktor yang berpengaruh, secara garis 

besar dapat dibagi dalam klasifikasi faktor intern (dari dalam) diri peserta didik 

subyek belajar dan faktor ekstern (dari luar) diri peserta didik.  



 

Salah satu penilaian (assessment) keberhasilan suatu pembelajaran adalah 

meningkatnya hasil kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah 

satu faktor keberhasilan peserta didik adalah dengan memperbaiki asesmen, yakni 

penilaian  yang merupakan salah satu faktor eksternal, karena peserta didik akan 

bosan bila asesmen yang digunakan menggunakan evaluasi yang berorientasi pada 

nilai diskusi, nilai tugas, nilai kuis, nilai ulangan harian dan uji blok yang hanya 

diterapkan. Penggunaan asesmen yang tepat dan sesuai dapat mengakibatkan proses 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik.  

Asesmen unsur yang sangat penting dalam mengevaluasi. Penerapan 

asesmen dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan hasil kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik.  

Salah satu asesmen yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan sikap ilmiah peserta didik adalah dengan penggunakan asesmen kinerja. 

Dengan demikian penggunaan asesmen kinerja dalam proses pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan keampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah 

peserta didik. Berdasarkan latar belakang masalah serta mengacu pada kajian teoritis 

yang telah peneliti kemukakan di atas, selanjutnya dapat disusun suatu kerangka 

pemikiran guna menghasilkan hipotesis dari 2 variabel yang diteliti, 2 variabel 

tersebut adalah: 

1. Pengaruh umpan balik asesmen kinerja (X) sebagai variabel bebas. 



 

2. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (Y1) dan sikap ilmiah (Y2) sebagai variabel 

terikat. 

Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk skema: 

 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi rendah, sikap ilmiah  rendah, asesmen 

yang digunakan menggunakan evaluasi yang berorientasi pada nilai 

diskusi, nilai tugas, nilai kuis, nilai ulangan harian dan uji blok. 

Mampu meningkatkan membelajaran lebih efektif dan mampu 

mengomunikasikan ide baik pada teman maupun kepada guru 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dan 

sikap ilmiah Terberdayakan 

Asesmen yang tepat, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan sikap ilmiah peserta didik 

Umpan balik asemen kinerja 



 

I. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan umpan balik asesmen 

kinerja terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta 

didik materi sistem pertahanan tubuh kelas XI semester genap di SMAN 3 

Bandar Lampung. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan penggunaan umpan balik asesmen kinerja   

terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik 

materi sistem pertahanan tubuh kelas XI semester genap di SMAN 3 Bandar 

Lampung.   

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Waktu dan Tempat Penelitian 

     Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan april – mei  2017 di SMAN 3 

Bandar Lampung kelas XI semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

B.  Metode Penelitian 

         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperiment 

design dengan desain posttest-only control design. Posttest-only control design ini 

melibatkan dua kelas yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

adalah kelas yang memperoleh perlakuan umpan balik asesmen kinerja sedangkan 

kelas kontrol adalah kelas yang memperoleh pembelajaran yang menggunakan 

asesmen yang digunakan guru. 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

 

Kelompok Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen X O2 

Kontrol C O2 
Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ,Alpabeta : 

Bandung, 2013, h. 79 

Keterangan :  

O2  = tes akhir setelah perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol (postest).  

X   = pembelajaran dengan menggunakan umpan balik asesmen kinerja.  

C   = pembelajaran dengan menggunakan asesmen yang digunakan guru.  
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C.   Variabel Penelitian  

Variabel adalah segala sesuatu yang diteliti oleh peneliti, baik itu manusia, 

benda, sistem maupun yang lainnya. Variabel sering kali diartikan sebagai sesuatu 

yang mempunyai variasi nilai. Hal penting, jika sesuatu itu tidak mempunyai variasi 

nilai, maka sesuatu itu tidak bisa dianalisis (terutama secara statistik).
85

  Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan 

Variabel X. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah umpan balik 

asesmen kinerja. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dengan adanya perlakuan dari 

variabel bebas atau disebut variabel Y. Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan lambang (Y1) dan sikap 

ilmiah dengan lambang (Y2). Hubungan antara variabel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 Pengaruh Variabel X dengan Y1 dan Y2 

 

 

                                                
85Prastya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Negara, 1999), h. 41-42. 

X 

Y2 

Y1 



 

D.  Populasi dan Sampel  

  Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 3 Bandar Lampung semester genap pada 

tahu Ajaran 2016/2017. Subjek penelitian terdiri dari populasi dan sampel. Populasi 

adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup, populasi 

berhubungan dengan data bukan manusianya. Populasi terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.
86

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI SMAN 3 Bandar Lampung yang 

terdiri dari 4 kelas yang jumlah 146 peserta didik. Sedangakan sampel penelitian ini 

adalah kelas XI IPA 3 yang berjumlah 36 peserta didik dan kelas XI IPA 4 yang 

berjumlah 36 peserta didik.  

 

E.  Teknik Sampling 

Untuk menentukan sampel yang akan diambil dari populasi yang ada maka 

peneliti menggunakan teknik Cluster Random Sampling.
87

 Sampel dalam penelitian 

ini adalah peserta didik pada dua kelas dari empat kelas yang ada, yaitu peserta didik 

kelas XI IPA 3 dan ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan peserta didik kelas XI 

IPA 4 dan ditetapkan sebagai kelas kontrol. 

 

 

                                                
86 Sugiyono, Op.Cit.,  h.117. 
87 Ibid, h. 91. 



 

F.  Teknik Pengumpulan Data  

Data merupakan merupakan faktor pendukung yang diperlukan peneliti untuk 

sumber informasi suatu penelitian. Data pada penelitian ini diambil dengan 

menggunakan instrumen penelitian berupa: 

1. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mewawancarai guru mata pelajaran biologi dan peserta didik sebanyak 4 

pertanyaan mengenai penilaian biologi peserta didik kelas XI SMA N 3 Bandar 

Lampung. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini merupakan lembar penilaian asesmen kinerja yang 

berisi semua aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi yang akan dinilai seperti 

menganalisis, mengevaliasi dan menciptakan yang dimunculkan selama proses 

pembelajaran. Data kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik diperoleh 

melalui lembar observasi dengan cara memberi skor pada lembar observasi 

sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto pada saat proses penelitian 

berlangsung.  

4. Tes  

 Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. Tes ini berupa tertulis, penilaian tes berpedoman pada hasil terstulis 



 

peserta didik terhadap indikator-indikator kemampuan berpikir tingkat tiggi pada 

materi sistem pertahanan tubuh.  

5. Angket Sikap Ilmiah 

Metode ini digunakan untuk mengetahui angket sikap peserta didik sesudah 

melakukan praktikum. 

 

G. Uji Instrumen  

Prinsip penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur 

yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena tersebut disebut variabel 

penelitian.
88

  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya.
89

 Sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu diadakan 

uji coba instrumen untuk mengukur validitas dan reabilitas tes atau angket sebelum 

digunakan pada sampel yang akan diteliti. Uraian dari setiap jenis instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                
88 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial, (Bandung: Alfabeta,2013), 

h.44. 
89 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.192. 



 

1. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas 

yang tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat mengukur apa yang 

diinginkan.
90

  Uji validiatas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang 

akan di ukur sehingga dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur, 

mengukur apa yang ingin diukur sehingga mempunyai validitas atau tidak 

valid. Mengukur valid atau kesahihan butir soal peneliti menggunakan Anates, 

dengan kriteria bila rxy di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
91

 

 

Tabel 3.2 

Interprestasi indeks korelasi “r”Product moment” 

Besarnya “r”Product moment” (rxy) Interpretasi  

rxy ≤ 0, 361 Tidak valid 

rxy > 0,361 Valid  
Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 2012. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

                                                
90 Ibid, h. 211.  
91 Sugiyono, Op Cit, h. 179. 



 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
92

 Reabilitas berhubungan 

dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan mempunyai tingkat 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Setelah dilakukan uji validitas, butir soal yang valid diuji reliabilitasnya. 

Reabilitas tes essay dapat diketahui dengan meggunakan Anates, untuk 

menentukan reliabilitas tes instrumen, dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Interprestasi indeks  reliabilitas  

Besarnya “rhitung” Interpretasi  

rhitung >0, 7 Reabilitas 

rhitung < 0,7 Tidak  reabilitas 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 

Ke-22, 2010) 

 

 

3. Uji  Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah suatu butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan anatara peserta didik 

yang dapat menjawab soal dan peserta didik yang tidak dapat menjawab 

soal.
93

 Daya pembeda instrumen adalah tingkat kemampuan instrumen untuk 

membedakan antara peserta didik yakni peserta didik yang berkemampuan 

tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Uji daya pembeda 

tes diukur menggunakan Anates.   

                                                
92 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

Cet. Ke-22, 2010) h. 173. 
93 Ibid,  h.210 



 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Kreteria Besar DP Interprestasi 

Daya pembeda 

DP< 0,20 Jelek 

0,21 ≤ DP≤ 0,40 Cukup 

0,41≤ DP≤ 0,70 Baik 

0,71≤ DP≤ 1,00 Sangat baik 
Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara: Jakarta, 2013, 

h. 232 

 

4. Tingkat Kesukaran 

Bermutu atau tidaknya setiap butir item tes hasil belajar pertama dapat 

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh 

masing-masing butir item soal tersebut. Soal yang memiliki tingkat kesukaran 

sesuai dengan tujuan tes dan dilihat dari kemampuan peserta didik dalam 

menjawab. Menguji taraf kesukaran digunakan Anates.  

 

Tabel 3.5 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 

Besar P Interprestasi 

P < 0,29 

0,30  P  0,69 

 P > 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sumber: Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara: 

Jakarta: 2013, h. 225 

   Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika derajat 

kesukaran butir cukup (sedang). Maka dari itu, untuk keperluan pengambilan 

data dalam penelitian ini, digunak an butir-butir soal dengan kriteria cukup 



 

(sedang), yaitu dengan membuang butir-butir soal dengan kategori terlalu mudah 

dan terlalu sukar.
 94

 

 

H. Teknik Analisis Data 

   Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa pretest-posttes. 

1. Angket Sikap Ilmiah 

Data angket sikap ilmiah peserta didik dianalisis dengan cara menghitung 

presentase jawaban peserta didik menggunakan rumus berikut: 
95

  

 

       
                    

             
       

Tabel 3.6 

Kriteria Peserta didik 

 

Propotion Corret (P)/ Nilai Interprestasi 

      Antara 0,81 sampai 1,0 Tinggi  

Antara 0.61 sampai 0,80 Cukup 

Antara 0,41 sampai 0,60 Agak Cukup 

Antara 0,21 sampai 0,40 Rendah 

      Antara 0,0 sampai 0,20 Sangat Rendah  
Sumber : Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rhineka 

cipta, Jakarta, 2006, h. 276 

2. Data Lembar Observasi Kinerja Peserta Didik Pada Praktikum 

 

  Data dianalisis untuk mengetahui presentase peserta didik yang terbentuk 

selma kegiatan praktikum menggunakan rumus : 

                                                
94 Ibid, h. 372. 
95 Suharsimi arikunto. Op.Cit. h. 93. 



 

           
 

  
        

 Keterangan: 

 NP : nilai persen yang dicari atau diharapkan 

 R  : jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

 NS : total skor maksimum 

 

 

Tabel 3.7 

Kategorisasi Persentase Skor Penilaian Praktikum 

 

Tingkat Penguasaan Kategori 

86-100% Sangat baik 

76-85% Baik 

60-75% Cukup 

55-59% Kurang 

≤ 54% Kurang sekali 

Sumber : Purwanto, N. (2013). Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. 

Bandung: Remaja Rosdakarya 

 

3. Uji Normalitas 

  Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan 

pada uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan 

data kelas kontrol. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program spss 16, dengan 

keputusan uji sebagai berikut :
96

 

a. Taraf signifikan ( ) = 0,05 

                                                
96 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perhitungan Manual dan 

SPSS, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 159. 



 

b. Kriteria pengujian: 

Ho : Jika sig > ⍺ maka H0 diterima atau kedua data berdistribusi normal. 

H1 : Jika sig > ⍺ maka H0 ditolak atau kedua data berdistribusi tidak normal. 

 

4. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan menggunakan uji Levene’s untuk mengetahui 

apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Penelitian ini 

menggunakan program SPSS Versi 16 dengan keputusan uji sebagai berikut:
97

 

a. Taraf signifikan ( ) = 0,05 

b. Kriteria pengujian: 

Ho : Jika sig > ⍺ maka H0 diterima atau kedua data homogen. 

H1 : Jika sig < ⍺ maka H0 ditolak atau kedua data tidak homogen. 

 

5. Uji Hipotesis Statistik 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Maka pada penelitian ini menggunakan 

statistik parametis (Uji t). 

Setelah data dinyatakan normal dan homogen maka dilakukan uji 

Independent t Test menggunakan program SPSS Versi 16. Berikut adalah 

hipotesis dari uji-t. 
98

  

a. Taraf signifikan ( ) = 0,05 

                                                
97Ibid, h. 216. 
98 Ibid, h. 188. 



 

b. Kriteria pengujian: 

  :      ⍺ (tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol) 

      :       (terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol) 

 

 

  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis uji coba Instrumen 

a. Uji Validitas 

Berdasarkan perhitungan validitas soal uji coba instrumen kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari 20 butir soal tes essay menggunakan Anates 

diperoleh hasil : 
99

 

Tabel 4.1 

Uji Validitas 

Validitas Kategori Butir Soal 

rhitung> rtabel Valid 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19  

rhitung< rtabel Tidak Valid 2, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 20 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada butir soal  2, 5, 6, 8, 15, 16, 18 

dan 20 < r tabel = 0,361 sehingga butir soal nomor tersebut dinyatakan tidak valid, 

sedangkan 12 butir soal lainnya yakni butir soal nomor 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, dan 19  > r tabel , sehingga butir soal tersebut dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen menggunakan Anates diperoleh hasil 

:
100

 

                                                
99 Lampiran uji validitas Instrumen, h. 126. 



 

 

Tabel 4.2 

Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas  Kategori  Hasil  

rhitung > 0,70 Reliabilitas   

0,87  
rhitung < 0,70 Tidak reliabilitas  

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh adalah 0,87 maka soal 

tersebut dinyatakan reliabel. 

c. Uji Daya Pembeda 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda butir soal menggunakan Anates 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini :
101

 

Tabel 4.3 

Daya Pembeda Butir Soal Tes Hasil Belajar Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Daya Pembeda Kategori  Butir Soal 

DP < 0,20 Jelek  2, 5, 6, 18, 20 

0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup  1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda butir soal, diperoleh 5 soal 

dengan kategori jelek, 15 soal dengan kategori cukup.  

d. Tingkat kesukaran  

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran butir soal menggunakan 

Anates dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini :
102

 

 

                                                                                                                                      
100 Lampiran Uji Reliabilitas Instrumen, h. 127 
101 Lampiran Uji Daya Pembeda, h. 30. 
102 Lampiran Uji Tingkat Kesukaran, h.29. 
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Tabel 4.4 

Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Tingkat Kesukaran Interprestasi Butir Soal 

P < 0,29 Sukar  2, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 20  

0,30 ≤ P ≤ 0,69 Sedang  1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal, diperoleh 8 

soal dengan kriteria sukar, 12 soal dengan kriteria sedang.  

2. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dengan program SPSS 17 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
103

 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

 

Kelas Sig Kriteria nilai sig.2 tailed 

tabel > α (0,05) 

Kesimpulan Sig. > 0,05 

(berdistribusi normal) 

Eksperimen 0,112 
0,05 Berdistribusi normal 

Kontrol 0,200 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai postest dikelas eksperimendengan taraf 

signifikan 0,112 yang diperoleh > α (0,05). Pada kelas kontrol didapat taraf signifikan 

nilai postest sebesar 0,200 > α (0,05), maka dalam penelitian ini kedua data berasal 

dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji 

homogenitas.  

                                                
103 Lampiran Uji Normalitas, h.182. 



 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene Statistic 

dengan  program SPSS 17. Adapun hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut: 
104

  

Tabel 4.6 

Uji Homogenitas 

 

Levene 

Statistic 

Sig Kriteria nilai sig.2 tailed 

tabel > α (0,05) 

Kesimpulan Sig. > 0,05 

(Data Homogen) 

0,793 0,05 Data Homogen 

 

 Tabel diatas menunjukkan taraf signifikan 0,793 hasil tersebut > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas homogen.  

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji independent t-test. 

Ujiindependent t-testmerupakan pengujian parametrikuntuk menguji hipotesis dapat 

diterima atau tidak. Adapun hasil uji hipotesisnya adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.7 

Uji T independent 

 

Kelas  Sig. (2-tailed) 

Eksperimen 0,000 

Kontrol  0,000 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis untuk uji t 

independenthasil sig (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,00 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima.  

                                                
104 Lampiran Uji Homogenitas, h. 188. 
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4. Hasil Assesment Kinerja 

Hasil assesmen kinerja pada peserta didik kelas eksperimen materi sistem 

pertahanan tubuh disajikan dalam bentuk tabel berikut :
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Tabel 4.8 

Rekapitulasi Hasil Assesment Kinerja pada Peserta Didik Kelas Eksperimen 

(Sebelum diberi Umpan Balik) 

 

No Aspek Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

Skor 

1 Membangun keterampilan dasar  114 79,16 % 

2 Membuat Inferensi  92 63,88 % 

3 Mengatur strategi dan teknik 89 61,80 % 

4 Memberikan penjelasan sederhana 101 70,13 % 

5 Berpikir Elaboratif 90 62,50 % 

6 Berpikir original 82 56,94 % 

7 Berpikir luwes 81 56,25 % 

 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi hasil penilaian yang dilakukan 

sebelum peserta didik diberi umpan balik. Rata-rata skor pada tabel diatas diperoleh 

dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100 %. Berdasarkan tabel diatas pada 

kinerja peserta didik dengan aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi membangun 

keterampilan dasar diperoleh persentase 79,16 %, pada aspek membuat inferensi 

diperoleh persentase 63,88 %, pada aspek mengatur strategi dan teknik persentase 

61,80 %, pada aspek memberikan penjelasan sederhana diperolah persentase 70,13 

%, pada aspek berpikir elaboratif persentase 62,50 %, pada aspek berpikir original 

                                                
106Lampiran perhitungan assesment kinerja peserta didik kelas XI SMA N 3 Bandar 

Lampung, h. 160. 



 

diperoleh persentase 56,94 %, dan pada aspek berpikir luwes diperolah jumlah 

persentase 58,25 %. 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Hasil Assesment Kinerja pada Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Setelah diberi Umpan Balik 

 

No Aspek Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

Skor 

1 Membangun keterampilan dasar  123 85,41 % 

2 Membuat Inferensi  114 79,16 % 

3 Mengatur strategi dan teknik 117 81,25 % 

4 Memberikan penjelasan 125 86,80 % 

5 Berpikir Elaboratif 119 82,63 % 

6 Berpikir original 112 77,77 % 

7 Berpikir luwes 115 79,86 % 

 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi hasil penilaian yang dilakukan setelah 

peserta didik diberi umpan balik. Rata-rata skor pada tabel diatas diperoleh dari 

jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100 %. Berdasarkan tabel diatas pada kinerja 

peserta didik dengan aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi membangun 

keterampilan dasar persentase skor 85,41 %, pada aspek membuat inferensi diperoleh 

jumlah persentase 79,16 %, pada aspek mengatur strategi dan teknik diperoleh 

persentase  81,25 %, pada aspek berpikir elaboratif persentase 86,80 %, pada aspek 

persentase skor 82,63 %, pada aspek berpikir original persentase skor 77,77 %, dan 

pada aspek berpikir luwes dengan persentase 79,86 % 

 

 

 



 

Tabel 4.10 

Perhitungan Rata-Rata Asesmen Kinerja Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Sebelum Diberi Umpan Balik dan Sesudah Diberi Umpan Balik 

 

Aspek 

Kemampuan 

Berpikir Tingkat 

Tinggi 

Pra Pembelajaran 

Nilai Asesmen 

kinerja  

Sebelum diberi 

umpan balik 

Pasca Pembelajaran 

Nilai Asesmen 

kinerja 

Sesudah diberi 

umpan balik 

Peningkatan  

Nilai  

Membangun 

keterampilan dasar  

79,16 % 85,41 % 6,25% 

Membuat Inferensi  63,88 % 79,16 % 15,28% 

 

Mengatur strategi 

dan teknik 

61,80 % 81,25 % 19,45% 

Memberikan 

penjelasan 

70,13 % 86,80 % 16,67% 

Berpikir elaboratif 62,50 % 82,63 % 20,13% 

 

Berpikir original 

 

56,94 % 77,77 % 20,83% 

Berpikir luwes 

 

56,25 % 79,86 % 23,86% 
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Nilai diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai antara 

peserta didik, sebelum diberi umpan balik dan sesudah diberi umpan balik, nilai 

peserta didik sesudah diberi umpan balik meningkat dibanding peserta didik sebelum 

diberi umpan balik. 

5. Hasil Nilai Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SMA N 3 

Bandar Lampung 

 

Peserta didik kelas XI IPA 3 (36 orang) belajar dengan menggunakan umpan 

balik asesmen kinerja sebagai kelas eksperimen, dan peserta didik kelas XI IPA 4 (36 

orang) belajar dengan penilaian yang digunakan oleh guru sebagai kelas kontrol.  

Berikut ini adalah nilai postest kelas eksperimen dan kelas kontrol
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 : 

Tabel 4.11 

Rekapitulasi Hasil Postest Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kriteria Postest 

E K 

Nilai tertinggi 90 82 

Nilai terendah 67 60 

Jumlah 2835 2596 

Rata-rata 78,75 72,11 

 

Tabel 4.11 diatas menunjukkan adanya perbedaan nilai postest antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, nilai tertinggi peserta didik  kelas eksperimen 

diperoleh nilai sebesar 90 sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 82, nilai 

terendah pada kelas eksperimen diperoleh nilai sebesar 67  sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai sebesar 60, nilai rata-rata kelas ekperimen lebih tinggi 

                                                
107 Lampiran nilai postest kelas eksperiment dan kelas kontrol, h. 172. 



 

dibandingkan kelas kontrol yaitu 78,75 sedangkan kelas kontrol 72,11. Berdasarkan 

perolehan nilai diatas dapat dilihat kemampuan berpikir tingkat tinggi pada kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol, selain rekapitulasi hasil postest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diatas, berikut ini merupakan nilai ketercapaian 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol
108

: 

Tabel 4.12 

Nilai Ketercapaian Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Indikator Hasil Belajar Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1. Berpikir Lancar 80,20% 
 

73,26% 
 

2. Berpikir Luwes 

 

80,20% 
 

70,13% 
 

3. Membuat Inferensi 79,86% 75,00% 
 

4. Memberikan Penjelasan Sederhana 81,94% 
 

78,47% 
 

5. Berpikir Original 

 

82,29% 
 

69,09% 
 

6. Mengatur Strategi dan Teknik 83,33% 
 

75,09% 
 

7. Membuat PenjelasanLebih Lanjut 81,94% 
 

76,38% 
 

8. Berpikir Elaborafif 

 

84,02% 

 

70,13% 
 

9. Membangun Keterampilan Dasar 

 

82,63% 
 

72,22 % 
 

 

                                                
108 Lampiran perhitungan rata-rata indikator kps kelas eksperimen dan kelas kontrol, h. 180. 



 

 

Tabel 4.12 dan diagram diatas menunjukkan nilai ketercapaian indikator 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Pada indikator berpikir lancar kelas eksperimen memperoleh nilai 80,20%, sedangkan 

kelas kontrol memperoleh nilai 73,26%. Indikator berpikir luwes kelas eksperimen 

mendapat nilai 80,20%, sedangkan kelas kontrol mendapat nilai 70,13%. Indikator 

berpikir elaboratif kelas eksperimen mendapat nilai 84,02%, sedangkan kelas kontrol 

mendapat nilai 75,00%. Indikator memberikan penjelasan sederhana pada kelas 

eksperimen mendapat nilai 81,94%, sedangkan pada kelas kontrol mendapat nilai 

78,47%. Indikator berpikir original pada kelas eksperimen mendapat nilai 82,29%, 

sedangkan pada kelas kontrol mendapat nilai 69,09%. Indikator mengatur strategi dan 

teknik pada kelas eksperimen mendapat nilai 83,33%, sedangkan pada kelas kontrol 

mendapat nilai 75,09%. Indikator membuat penjelasan lebih lanjut pada kelas 
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eksperimen 81,94%, sedangkan pada kelas kontrol 76,38%. Indikator membangun 

keterampilan dasar pada kelas eksperimen 82,63%, seangkan kelas kontrol 72,22%. 

Tabel 4.13 

Perhitungan Sikap Ilmiah Peserta Didik 

 Kelas XI SMA Negeri 3 Bandar Lampung
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Aspek sikap ilmiah Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Bertanggung jawab 88,71% 80,03% 
 

Rasa ingin tahu 86,28% 

 

77,08% 

Toleran  87,15% 76,21% 

 

Teliti   82,11% 
 

78,64% 
 

Bekerja sama  88,71% 78,64%
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Tabel 4.13 dan diagram diatas menunjukkan nilai ketercapaian aspek 

sikap ilmiah peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada aspek 

bertanggung jawab kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 88,71 %, sedangkan 

kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 80,03 %. Aspek rasa ingin tahu kelas 

eksperimen memperoleh nilai sebesar 86,28 %, sedangkan kelas kontrol memperoleh 

nilai sebesar 77,08 %. Aspek toleran kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 

87,15 %, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 76,21 %. Aspek teliti 

kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 82,11%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai sebesar 78,64% dan pada aspek bekerja sama kelas eksperimen 

memperoleh nilai sebear 88,71 %, sedang kelas kontrol memperoh nilai sebesar 

78,64%. 

B. Pembahasan  

Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu 

variabel bebas berupa umpan balik asesmen kinerja dan variabel terikat kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan sikap lmiah. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 3 Bandar Lampung dengan mengambil 

2 kelas sebagai sampel yang menggunakan Cluster Random Sampling  diperoleh 

kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen menggunakan umpan balik asesmen kinerja, 

dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas kontrol menggunakan asesmen yang digunakan oleh 

guru. Kelas eksperimen berjumlah 36 anak dan kelas kontrol berjumlah 36 anak. 

Materi yang diajarkan adalah sistem pertahan tubuh, untuk mengumpulkan data-data 



 

pengujian hipotesis, peneliti mengajarkan materi sistem pertahanan tubuh pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen masing-masing sebanyak 4 kali pertemuan, yaitu 3 kali 

pertemuan dilaksanakan untuk proses belajar mengajar dan 1 kali pertemuan 

dilaksanakan untuk evaluasi atau tes akhir (postest) peserta didik sebagai data 

penelitian dengan bentuk tes essay. 

Soal tes akhir adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria soal kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan sudah diuji validitas, reliabilitas, uji daya pembeda dan 

tingkat kesukaran sebagai uji kelayakan soal. Instrumen pada penelitian ini 

sebelumnya di uji validasi isi oleh validator dari jurusan pendidikan biologi yaitu Ibu 

Nukhbatul Bidayati Haka,M.Pd. dan Ibu Fatimatuzzahra,S.Pd, M.Sc. Selanjutnya, 

soal instrumen penelitian di uji cobakan kepada 37 peserta didik kelas XII IPA SMA 

N 3 Bandar Lampung yang telah mempelajari materi sistem pertahanan tubuh dengan 

waktu 2x45 menit dengan memberikan 20 soal essay. Adapun hasil analisis butir soal 

terkait uji kelayakan diperoleh hasil uji dari 20 butir soal uraian didapat 12 soal yang 

valid dengan 8 soal yang tidak valid. Soal yang tidak valid yaitu nomor soal 2, 5, 6, 8, 

15, 16, 18,  20, maka butir soal yang tersebut tidak dipakai. Butir soal yang valid 

yaitu nomor soal 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19. Peneliti menggunakan 12 

butir soal dari 12 soal yang valid. 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 soal, soal tersebut sudah 

memenuhi indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi dan indikator materi sistem 

pertahanan tubuh yang ada sehingga soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran materi sistem pertahanan tubuh di kelas 



 

eksperimen dan kelas kontrol, pada pertemuan ketiga dilakukan evaluasi atau tes 

akhir (postest) berupa soal essay yang telah mencakup indikator kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik sebagai pengumpulan data hasil penelitian dan diperoleh 

bahwa skor rata-rata hasil tes peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tersebut berbeda-beda. 

Setelah instrumen soal diuji validitasnya, selanjutnya soal diuji reliabilitasnya. 

Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes yang valid yang terdiri 

dari 20 butir yang akan digunakan untuk mengambil data. Menurut Anas Sudijono, 

suatu tes dikatakan baik jika memiliki reliabilitas lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil 

perhitungan menunjukan bahwa tes tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,87 

sehingga butir-butir soal tersebut dapat menghasilkan data relatif sama walaupun 

digunakan pada waktu yang berbeda, demikian tes tersebut memiliki kriteria tes yang 

layak digunakan untuk mengambil data. 

Setelah hasil tes essay diperoleh, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan uji  

Levene Statistic untuk melihat kenormalan dan kehomogenan kelas tersebut. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang pertama dalam menentukan uji 

hipotesis yang akan dilakukan. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov dan diperoleh hasil taraf signifikan 0,112 untuk kelas 

eksperimen dan  kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai postest sebesar 0,200. 



 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dalam penelitian ini kedua data berasal dari data 

yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat yang kedua 

dalam menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan 

pada data valiabel terikat yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi sistem 

pertahanan tubuh. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene 

Statistic diperoleh hasil taraf signifikan 0,793 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut homogen. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji hipotesis. Uji 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t independent. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 

umpan balik asesmen kinerja terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi 

sistem pertahanan tubuh karena diperoleh taraf signifikan 0,000 < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa H0 ditolak. 

Berdasarkan nilai ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

Pada indikator berpikir lancar kelas eksperimen memperoleh nilai 80,20 %, 

sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 73,26 %. Pada indikator berpikir luwes 

pada kelas eksperimen mendapat nilai 80,20 %, sedangkan pada kelas kontrol 

mendapat nilai 70,13 %. Pada indikator berpikir elaboratif pada kelas eksperimen 

mendapat nilai 84,02 %, sedangkan pada kelas kontrol mendapat nilai 75,00 %. Pada 



 

indikator memberikan penjelasan sederhana pada kelas eksperimen mendapat nilai 

81,94 %, sedangkan pada kelas kontrol mendapat nilai 78,47 %. Pada indikator 

berpikir original pada kelas eksperimen mendapat nilai 82,29 %, sedangkan pada 

kelas kontrol mendapat nilai 69,09 %. Pada indikator mengatur strategi dan teknik 

pada kelas eksperimen mendapat nilai 83,33 %, sedangkan pada kelas kontrol 

mendapat nilai 75,09 %. Pada indikator membuat penjelasan lebih lanjut pada kelas 

eksperimen 81,94 %, sedangkan pada kelas kontrol 76,38. Pada indikator  

membangun keterampilan dasar pada kelas eksperimen 82,63 %, sedangkan kelas 

kontrol 72,22%. 

Berdasarkan nilai kemampuan berpikir tingkat tinggi, indikator kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang mendapat nilai tertinggi adalah pada indikator memberikan 

penjelasan sederhana yaitu sebesar 86,80 %, hal tersebut terjadi karena peserta didik 

mudah untuk menyimpulkan kegiatan selama praktikum yang telah dilakukan, 

sehingga nilai pada indikator memberikan penjelasan sederhana tinggi, sedangkan 

indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mendapat nilai terendah adalah 

pada indikator berpikir original yaitu sebesar 77,77%, hal tersebut terjadi karena 

peserta didik mengalami kesulitan dan belum begitu paham dalam melahirkan 

ungkapan baru dan unik yaitu mengungkapkan istilah lain bagi buah pir yang tidak 

diberi perlakuan sehingga peserta didik tidak bisa memecahkan masalah yang 

diberikan dalam berpikir oiginal yang disajikan guru sehingga nilai pada indikator  

berpikir original rendah. 



 

Kelas eksperimen diberi 3 perlakuan yaitu pada saat pra pembelajaran dan 

pasca pembelajaran, pada saat pra pembelajaran (sebelum diberi umpan balik)  nilai 

ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi nilai asesmen kinerja pada 

indikator membangun keterampilan dasar peserta didik memperoleh jumlah skor 114 

dengan persentase skor sebesar 79,16% dan pada saat pasca bembelajaran (setelah 

diberi umpna balik) peserta didik pada indikator membangun keterampilan dasar 

memperoleh jumlah 123 dengan persentase 85,41%, karena pada saat proses 

pembelajaran guru membimbing peserta didik untuk membangun keterampilan dasar 

dengan merancang dan menyiapkan alat dan bahan pada percobaan yang telah 

dilakukan. Sehingga indikator membangun keterampilan dasar nilai meningkat 

sebesar  6,25 %. 

Ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi nilai asesmen 

kinerja pada indikator membuat inferensi pada saat pra pembelajaran (sebelum diberi 

umpan balik) peserta didik memperoleh jumlah skor 92 dengan persentase skor 

sebesar 63,88% dan pada saat pasca bembelajaran (setelah diberi umpna balik) 

peserta didik pada indikator inferensi memperoleh jumlah 114 dengan persentase 

79,16 %, karena pada saat proses pembelajaran guru membimbing peserta didik untuk 

merancang eksperimen praktikum kulit sebagai sistem imun pada buah apel. 

Sehingga indikator inferensi nilai meningkat sebesar 23,86%.  

Ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi nilai asesmen 

kinerja pada indikator mengatur strategi dan teknik pada saat pra pembelajaran 

(sebelum diberi umpan balik) peserta didik memperoleh jumlah skor skor 89 dengan 



 

persentase skor sebesar 61,80% dan pada saat pasca pembelajaran (setelah diberi 

umpan balik) peserta didik pada indikator mengatur strategi dan taktik memperoleh 

jumah 117 dengan persentase 81,25%, karena pada saat proses pembelajaran guru 

membimbing peserta didik untuk merumuskan suatu tindakan terkait pembuatan tabel 

hasil pengamatan. Sehingga nilai indikator mengatur strategi dan taktik meningkat 

sebesar 19,45%. 

Ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi nilai asesmen 

kinerja pada indikator memberikan penjelasan sederhana pada saat pra pembelajaran 

(sebelum diberi umpan balik) peserta didik memperoleh jumlah skor 101 dengan 

persentase skor sebesar 70,13% dan pada saat pasca pembelajaran (setelah diberi 

umpan balik) peserta didik pada indikator memberikan penjelasan sederhana 

memperoleh jumah 125 dengan persentase 86,80%, karena pada saat proses 

pembelajaran guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi kesimpulan 

pada saat praktikum yang telah dilakukan. Sehingga nilai indikator memberikan 

penjelasan sederhana meningkat sebesar 16,67 %. 

Ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi nilai asesmen 

kinerja pada indikator berpikir elaboratif pada saat pra pembelajaran (sebelum diberi 

umpan balik) peserta didik memperoleh jumlah skor 90 dengan persentase skor 

sebesar 62,50 %, dan pada saat pasca pembelajaran (setelah diberi umpan balik) 

peserta didik pada indikator berpikir elaboratif memperoleh jumah 119 dengan 

persentase 82,63 %, karena pada saat proses pembelajaran guru membimbing peserta 

didik untuk memprediksikan apakah peran alkohol pada buah apel nomer 4 serta 



 

memprediksikan hal yang sama saat kulit manusia terluka diberi alkohol. Sehingga 

nilai indikator berpikir elaboratif meningkat sebesar 20,13%. 

Ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi nilai asesmen 

kinerja pada indikator berpikir original pada saat pra pembelajaran (sebelum diberi 

umpan balik) peserta didik memperoleh jumlah skor 82 dengan persentase skor 

sebesar 56,94%, dan pada saat pasca pembelajaran (setelah diberi umpan balik) 

peserta didik pada indikator berpikir original memperoleh jumlah 112 dengan 

persentase 77,77 %, karena pada saat proses pembelajaran guru membimbing peserta 

didik untuk menerka istilah lain dari buah apel nomer 1 didalam sebuah percobaan 

yang telah dilakukan serta fungsinya. Sehingga nilai indikator berpikir original 

meningkat sebesar 20,83%. 

Ketercapaian indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi nilai asesmen 

kinerja pada indikator berpikir luwes pada saat pra pembelajaran (sebelum diberi 

umpan balik) peserta didik memperoleh jumlah skor 81 dengan persentase skor 

sebesar 56,94%, dan pada saat pasca pembelajaran (setelah diberi umpan balik) 

peserta didik pada indikator berpikir luwes memperoleh jumlah 115 dengan 

persentase 79,86%, karena pada saat proses pembelajaran guru membimbing peserta 

didik untuk menyebutkan contoh penyakit yang ada pada sistem pertahanan tubuh. 

Sehingga nilai indikator berpikir luwes meningkat sebesar 23,86%. 



 

Pada kelas eksperimen pesera didik yang memperoleh nilai baik sekali 

sebanyak 15 orang sedangkan kelas kontrol 2 orang. Peserta didik yang mendapat 

nilai baik pada kelas eksperimen sebanyak 10 orang, sedangkan kelas kontrol 

sebanyak 16 orang. Peserta didik yang mendapat nilai cukup pada kelas eksperimen 

sebanyak 8 orang, sedangkan kelas kontrol 8 orang. Peserta didik yang mendapat 

nilai kurang pada kelas eksperimen sebanyak 3, sedangkan kelas kontrol sebanyak 19 

orang. Berdasarkan nilai yang diperoleh, nilai pada kelas eksperimen lebih tinggi dari 

pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa umpan balik asesmen kinerja 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, sesuai dengan 

penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budiman, menyatakan 

bahwa pembelajaran yang kaya dengan penilaian dengan pembelajaran belum mampu 

dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan pihak terkait lainnya, misalnya dalam 

penguatan hasil belajar peserta didik. Sehingga salah satu solusi yang dilakukan 

dengan pemberian umpan balik (feedback) yang sesuia bagi peserta didik artinya, 

umpan balik harus bersifat netral, positif dan membangun. Umpan balik yang sesuai 

akan semakin memperkuat kedudukan seorang peserta didik dalam kelompoknya. Ia 

akan memahami siapa dirinya, kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, keunikan, 

merasa mampu dan patut. Umpan balik yang diberikan selama proses pembelajaan 

berlangsung dapat memberikan motivasi terhadap peseta didik. dan penelitian yang 

dilakukan oleh Ruma menunjukan bahwa asesmen kinerja dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan setelah diberikan 

tindakan dalam bentuk penerapan asesmen sehingga dapat disimpulkan bahwa 



 

asesmen dapat memberikan gambaran tetang proses belajar dan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik sebagai acuan guru dalam mengambil sikap terhadap 

pembelajaran berikutnya dan penelitian yang dilakukan oleh Shobibah, penelitian 

yang dilakukan menunjukan bahwa penerapan asesmne kinerja dapat meningkatkan 

aktifitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Berdasarkan nilai ketercapaian indikator kemampuan berpiir tingkat tinggi 

pada kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol karena kelas eksperimen 

menggunakan umpan balik asesmen kinerja yang memiliki keunggulan dapat menilai 

kompetensi berupa keterampilan, dapat digunakan untuk mencocokan kesesuain 

antara pengetahuan menganai teori dan keterampilan didalam praktek sehingga 

informasi penilaian menjadi lengkap, dalam pelaksanaannya tidak ada peluang 

peserta didik untuk menyontek, guru dapat mengenal lebih dalam lagi karakteristik 

masing-masing peserta didik, asesmen berbasis kelas dapat berfungsi pula sebagai 

landasan pelaksanna evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 

peserta didik memahami dirinya dan membuat keputusan tentang langkah berikutnya 

baik untuk memilih program dan mengembangan kepribadian maupun penjurusan, 

menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan 

peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah 

seorang peserta didik perlu mengikuti remedial atau justru memerlukan program 

pengayaan, sebagai upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan 

kekurangan proses pembelajaran yang telah dilakukan atau sedang berlangsung.  



 

Besarnya nilai pada kelas eksperimen juga diperkuat dengan teori belajar  

asesmen kinerja yakni teori Rivai. Berdasarkan teori Rivai, asesmen kinerja 

merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian 

serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta, asesmen kinerja merupakan salah 

satu kumpulan total dari kinerja yang ada, asesmen kinerja merupakan suatu fungsi 

motivasi dan kemampuan menyalesaikan tugas. Asesmen kinerja juga melakukan 

umpan balik secara langsung dalam aktifitas pembelajaran, guru menghargai peserta 

didik dan berkomunikasi secara efektif yang diwujudkan terjadinya proses umpan 

balik. Fungsi umpan balik adalah memberikan motivasi kepada peserta didik. Umpan 

balik yang sesuai akan semakin memperkuat kedudukan seseorang peserta didik 

dalam kelompoknya. Ia akan memahami siapa dirinya, kelebihan dan kekurangan 

yang dimilikinya, keunikan, merasa mampu dan patut. 

Nilai ketercapaian aspek sikap ilmiah peserta didik yang dilakukan diakhir 

pembelajaran saat evaluasi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan tabel 

pada 4.9 diatas didapatkan dari jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor 

maksimum dikali 100%. Berdasarkan tabel 4.9 tersebut nilai ketercapaian aspek sikap 

ilmiah peserta didik yaitu pada aspek rasa ingin tahu kelas eksperimen memperoleh 

jumlah skor 511 dengan persentase sebesar 88,71%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh jumlah skor 461 dengan persentase sebesar 80,03 %. Aspek bertanggung 

jawab kelas eksperimen memperoleh jumlah skor 497 dengan persentase sebesar 

86,28%, sedangkan kelas kontrol memperoleh jumlah skor 444 dengan persentase 

sebesar 77,08%. Aspek toleran kelas eksperimen memperoleh jumlah skor 502 



 

dengan persentase sebesar 87,15%, sedangkan kelas kontrol memperoleh jumlah skor 

439 dengan persentase sebesar 76,21%. Aspek teliti kelas eksperimen memperoleh 

jumlah skor 473 dengan persentase sebesar 82,11%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh jumlah skor 453 dengan persentase sebesar 78,64% dan pada aspek 

bekerja sama kelas eksperimen memperoleh jumlah skor 511 dengan persentase 

sebear 88,71%, sedang kelas kontrol memperoh jumlah skor 453 dengan persentase 

sebesar 78,64%. 

Nilai rata-rata pada aspek sikap ilmiah peserta didik kelas eksperimen 

memperoleh jumlah total nilai 432,96 dengan persentase sebesar 86,59%, sedangkan 

nilia rata-rata pada kelas kontrol memperoleh jumlah total nilai 390,60 dengan 

persentase sebesar 78,12%. Berdasarkan nilai yang diperoleh, nilai pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

umpan balik asesmen kinerja berpengaruh terhadap sikap ilmiah peserta didik, sesuai 

dengan penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iis Suryani 

dalam penelitiannya yang berjudul penerapan instrumen penilaian sikap ilmiah pada 

pembelajaran dengan performance assesment penelitiaan ini terdapat peningkatan 

instrumen sikap performance assesment untuk mengukur sikap ilmiah dan penelitian 

yang dilakukan oleh Saripah yang berjudul pembelajaran berbasis praktikum untuk 

meningkatkan sikap ilmiah penelitian ini meningkatkan sikap ilmiah dengan 

penerapan praktikum. 



 

Berdasarkan nilai ketercapaian aspek sikap ilmiah pada kelas eksperimen 

lebih baik dari pada kelas kontrol karena kelas eksperimen menggunakan umpan 

balik asesmen kinerja yang memiliki keunggulan dapat menilai kompetensi berupa 

keterampilan, dapat digunakan untuk mencocokan kesesuain antara pengetahuan 

menganai teori dan keterampilan didalam praktek sehingga informasi penilaian 

menjadi lengkap, asesmen berbalis kelas dapat berfungsi pula sebagai landasan 

pelaksanna evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik 

memahami dirinya dan membuat keputusan tentang langkah berikutnya baik untuk 

memilih program dan mengembangan kepribadian maupun penjurusan, sebagai upaya 

pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran 

yang telah dilakukan atau sedang berlangsung.  

Besarnya nilai pada kelas eksperimen juga diperkuat dengan teori asesmen 

kinerja yakni teori Murphy dan Clever. Berdasarkan teori Murphy dan Clever kinerja 

sebagai perhitungan hasil ahir, hal tersebut juga dikemukakan oleh teori Rue dan 

Syars bahwa asesmen kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil. 

 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh umpan balik asesmen kinerja 

memberikan pengaruh dengan rincian : 

1. Penggunaan umpan balik asesmen kinerja memberikan pengaruh terhadap 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi sistem 

pertahanan tubuh, hal ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis menggunakan 

uji t independent diperoleh taraf signifikan  < 0,05 yaitu 0,000 yang berarti 

H0 ditolak dan H1 diterima. Selain itu, rata-rata tes akhir peserta didik 

kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol, hal ini juga terjadi 

pada sikap ilmiah, dimana  nilai sikap ilmiah peserta didik kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh umpan balik asesmen kinerja terhadap 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik kelas XI 

di SMA N 3 Bandar Lampung.  

Nilai ketercapaian untuk setiap indikator kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yaitu : pada indikator berpikir lancar memperoleh nilai sebesar 

80,20 %, indikator berpikir luwes mendapat nilai sebesar 80,20 %, 
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indikator membuat inferensi mendapat nilai sebesar 79,86%, indikator 

berpikir elaboratif pada mendapat nilai sebesar  84,02 %, indikator 

memberikan penjelasan sederhana mendapat nilai sebesar 81,94 %, 

indikator berpikir original mendapat nilai sebesar  82,29 %, indikator 

mengatur strategi dan teknik mendapat nilai sebesar 83,33 %, indikator 

membuat penjelasan lebih lanjut mendapat nilai sebesar 81,94 %, 

indikator  membangun keterampilan dasar mendapat nilai sebsar 82,63 %. 

2. Nilai ketercapaian untuk setiap aspek sikap ilmiah yaitu: pada aspek 

bertanggung jawab kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 88,71 %, 

aspek rasa ingin tahu memperoleh nilai sebesar 86,28 %, aspek toleran 

memperoleh nilai sebesar 87,15%, aspek teliti memperoleh nilai sebesar 

82,11%, dan pada aspek bekerja sama memperoleh nilai sebesar 88,71%. 

 

B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, penelti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta didik 

Penerapan assesmen kinerja pada peserta didik sebagai alternatif penilaian 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan skap ilmiah peserta didik, dalam pembelajaran pada topik-topik tertentu 

dengan menggunakan assesmen kinerja.  

 



 

2. Bagi Guru  

Disarankan kepada guru hendaknya inovatif dalam melaksanakan dan menilai 

kegiatan pembelajaran dengan menerapkan umpan balik asesmen kinerja 

menjadi suatu refrensi. 

3. Bagi Sekolah  

Disarankan kepada sekolah agar dapat menciptakan kondisi yang mampu 

mendorong para guru untuk mencoba menerapkan umpan balik asesmen 

kinerja dalam pembelajaran khususnya Biologi ataupun matapelajaran 

lainnya.  

4. Bagi Peneliti Lain 

Disarankan kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian, dapat 

melanjutkan penerapan penggunaan umpan balik asesmen kinerja terhadap 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap ilmiah peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

  



 

SISTEM PERTAHANAN TUBUH 

Sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam 

mengenal, menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel 

abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. 

I. Fungsi sistem pertahanan tubuh 

 Mempertahankan tubuh dari patogen invasif (dapat masuk kedalam sel inang), 

yaitu virus dan bakteri. 

 Melindungi tubuh terhadap suatu agen dari ingkungan eksternal. 

 Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat dari suatu penyakit atau cedera, 

sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. 

 Mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti kanker. 

 

II. Mekanisme pertahanan tubuh 

Tubuh manusia memiliki dua macam pertahanan tubuh yaitu pertahanan 

nonspesifik (alamiah) dan pertahanan spesifik (adaptif). 

mekanisme pertahanan tubuh non spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. 

Mekanisme pertahanan nonspesifik Mekanisme pertahanan 

spesifik 

Pertahanan pertama Pertahanan ke-2 Pertahanan ke-3 

 Kulit 

 Membran mukosa 

 Rambut hidung dan 

silia 

 Cairan sekresi dari kulit 

dan membran mukosa 

 Inflamasi 

 Sel-sel fagosit 

 Protein anti 

mikroba 

 Limfosit 

 Antibodi  



 

A. Pertahanan nonspesifik (alamiah) 

Pertahanan nonspesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa 

komponen normal tubuh yang  ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah dan 

menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk kedalam tubuh. Pertahanan 

nonspesifik meliputi : 

1. Pertahanan fisik, kimia dan mekanis terhadap agen infeksi 

a. Kulit yang sehat dan utuh, menjadi garis pertahanan pertama terhadap 

antigen. 

b. Membran mukosa,melapisi permukaan dalam tubuh, menyereksikan mokus 

sehingga dapat memerangkp antigen. Contohnya, partikel yang besar dalama 

saluran pernapasan akan dikeluarkan saat bersin dan batuk. 

c. Cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Zat kimia tersebut 

membentuk lingkungan yag buruk bagi beberapa mikroorgamisme. 

Contohnya, lisozim yang tekandung dalam keringat, ludah, air mata, dan air 

susu ibu (ASI), dapat mengahancurkan lapisan peptidoglikan dinding sel 

bakteri. 

d. Pembilasan oleh air mata, saliva, dan urine berperab juga dalam 

perlindungan terhadap infeksi 

2. Fagositosis  

Fagositosis merupakan garis pertahanan tubuh ke-2 bagi ubuh terhadap 

infeksi. Fagositosis meliputi proses penelanan dan percenaan mikro organisme yang 



 

berhasil masuk kedalam tubuh, proses ini dilakukan oleh makrofag. Makrofag dapat 

dibedakan beberapa jenis yaitu : 

 Makrofag jaringan ikat (histiosit) merupakan makrofag yang menetap atau 

berkelaran. 

 Makrofag dan prekursornya (monosit) yang berdifusi untuk membentuk  sel 

multinukleus sebagai pertahanan pada benda asing. 

3. Inflamasi  

Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Tujuan 

dari inflamasi adalah membawa fagosit dan protein plasma kejaringan yang 

terinfeksi/rusak untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang 

membersihkan debris (sel-sel yang rusak atau mati), serta mempersiapkan proses 

penyembuhan dan perbaikan jaringan. 

Perbedaan pertahanan nonspesifik (alamiah) dengan pertahanan spesifik 

No Objek pembeda Pertahanan nonspesifik 

(alamiah) 

Pertahanan spesifik 

1. Mekanisme kerja Cepat Lebih lambat 

2. Waktu respon Menit hingga jam, 

selalu siap 

Dalam hitungan hari, 

tidak siap sampai 

terpajan alergan 

3. Pajanan (kontak 

dengan antigen) 

Tidak perlu Harus ada perjanan 

sebelumnya 

4. Respon memori Tidak ada Memori menetap, 

respon lebih baik 

dan pada infeksi 

serupa berikutnya 

5. Resistensi Tidak berubah oleh 

infeksi 

Membaik oleh 

infeksi berulang 

(memori) 

6. Sasaran reaksi Pada umumnya efektif Spesifik terhadap 



 

terhadap semua 

mikroba 

mikroorganisme 

yang sudah dikenali 

sebelumnya 

7. Protein darah Komplemen Limfosit  

8. Komponen cairan 

darah 

Banyak peptida 

antimikroba dan protein 

antibodi 

 

B. Pertahanan spesifik (adaptif) 

Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon 

imun terhadap antigen yang spesifik, contonya bakteri, virus, toksin, atau zat lain 

yang dianggap asing. Pertahanan spesifik dapat dibedakan menjadi dua yaitu, 

imunitas humoral (diperantarai oleh antibodi) dan imunitas seluler (melibatkan 

pembentukan limfosit T langsung menyerang langsung antigen). 

1. Komponen respons imunitas spesifik 

Respon ini melibatkan dua komponen yaitu antigen dan antibodi. 

 Antigen, zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilakn 

antibodi. Umumnya berupa protein dan posakarida, yang bersifat antigen, 

sehingga antigen ini dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohodrat, sel-sel 

kanker atau racun.  

 Antibodi, protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon 

terhadap kebaradaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. 

Antibodi merupakan protein plasma yang disebut imunoglobin (Ig). Terdapat  

lima kelas imunoglobin yaitu : 

 IgA, berfungsi untuk melawan mikroorgansme yang masuk kedalam tubuh  



 

 IgD, berfungsi membantu memicu respon imunitas 

 IgE, terikat pada respon sel mast dan basofil. IgE menyebabkan pelepasan 

histamin dan midiator kimia lainnya. 

 IgG, berjumblah paling banyak 80% dari keseluruhan antibodi yang 

bersirkulasi  

 IgM, antibodi pertama yang tiba dilokasi infeksi. 

 

2. Interaksi antibodi dan antigen 

Mekanisme pengikatan antibodi keantigen dapat melalui beberapa cara yaitu: 

 Fiksasi komplemen, yaitu aktivasi sistem komplemen oleh kompleks antigen – 

antibodi. Penghancuran sel-sel patogen oleh komplemen yang dipicu oleh 

pengikatan antibodi – antigen disebut jalur klasik.  

 Netralisasi, terjadi jika anti bodi menutup situs diterminan antigen, sehingga 

antigen tidak berbahaya dan sel fagosit akan mencerna antigen tersebut. 

 Aglutinasi (penggumpalan), terjadi jika antigen berupa materi partikel seperti 

bakteri atau sel-se darah merah. Molekul antibodi memiliki paling tidak dua 

tempat pengikatan antigen. Contohnya, IgM dapat mengikat lima bakteri, 

selanjutnya kompleks besar ini dengan mudah difagosit oleh makrofag. 

 Presitipasi (pengendapan), yaitu pengikatan silng molekul-molekul antigen 

yang terlarit dalam cairan tubuh. Setelah diendapklan, antigen tersebut 

dikelurkan dan dibuang melalui fagositosis. 



 

3. Jenis imunitas (kekebalan tubuh) 

Jenis imunitas terhadap penyakit (patogen) dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

 Imnitas aktif, dapat diperoleh kibt kontak langsung dengan toksin atau patogen 

sehingga tubuh mampu memproduksi antibodinya sendiri. Gambar imunitas 

pemberian vaksin 

 Imunitas aktif alami, terjadi jika seseorang terpapar jenis penyakit, kemudian 

sistem imunitas memproduksi antibodi limfosit khusus. Imunitas ini dapat 

bersifat seumur hidup (contohnya cacar dan campak) atau sementara 

(contohnya gonero dan pneumonia) 

 Imunitas aktif buatan (induksi), merupakan hasil vaksinasi. Vaksin adalah 

patogen yang mati/dilemahkan, atau toksin yang telah dibunuh.vaksin dapat 

mrangsang respon imunitas tetapi tidak menyebabkan penyakit. Contohnya, 

vaksin sabin untuk mnimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit 

poliomielitis, BSG untuk melawan tuberkulosis, TFT untuk melawan tetanus, 

MMR untuk melawan campak, DPT untuk melawan pertusis. 

 Imunitas pasif, jika antibodi dari suatu individu dipindahkn keindividu lainnya. 

 Imunitas pasif alami, terjadi pada pemberian ASI kepada bayi dan saat IgGibu 

masuk keplasenta, sehingga dapat memberikan kekebalan sementara untuk 

beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kelahiran. 



 

 Imunitas pasif buatan, terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang 

dihasilakan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen 

tertentu. Contohnya, antibodi dari kuda yang kebal terhadap gigitan ular dapat 

diinjeksikan kepada manusia yang digigit ular sejenis. 

 

4. Sel-sel yang terbentuk dalam respon imnitas 

Terdapat empat jenis sel yang berperan penting dalam imunitas, yaitu sel B 

(limfosit B), sel T (limfasit T), makrofag, dan sel pembuluh alami. 

 Sel B (limfosit B), limfosit yang berfungsi untuk membentuk antibodi untuk 

melawan antigen. 

 Sel T (limfosit T) sel darah putih limfosit yangmampu mengenai dan 

membedakan jenis antigen atau  patogen spesifik. Jika terdapat antigen, maka 

sejumlah sel T teraktivasi menjdi  sel memori yang mampu berprolfasi dengan 

cepat untuk melawan infeksiyang mungkin terulang kembali 

 Makrofag, sel fagosis besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel 

darah putih monosit yang diproduksi disum-sum tulang belakang, yang 

verfungsi untuk menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara 

enzimatik. Makrofak mencerna antigen untuk menghasilkan fragmen 

determinan antigen, selanjutnya meletakan fragmen tersebut pada permukaan 

selnya sehingga terjadi kontak dengan limfosit T  dan mengaktifkan limfosit T. 

 



 

5. Mekanisme respon imunitas humoral (diperantarai oleh antibodi) 

Respon kekebalan imunitas humoral melibatkan aktivasi sel B yang akan 

menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan limfa. Mekanisme imunitas humoral 

sebagai berikut: 

 Antigen patogen memasuki tubuh. Antigen dibawa ke limfasit B didalam limfa. 

 Sel T penolong mengaktifkan limfosit B. Limfosit B berproliferasi melalui 

pembelahan mitosis, sehingga menghasilkan tiruan sel B. 

 Klon (tiruan) sel B banyak yang terdiferenisiasi menjadi sel plasma. Sel plasma 

menyekresikan antibodi untuk dibawa ke lokasi infeksi. 

 Dilokasi infaksi, komplaks antigen – antibodi secara langsung menginaktifkan 

antigen (patogen) 

 Sebagai tituan sel B tidak terdiferensiasi dan menjadi sel linfosit memori B yang 

menetap pada jaringan limfasit. Sel limfosit B ini hanya menyekresikan sedikit 

antibodi, jauh setelah infeksi teratasi, dan berfungsi dalam resons imunitas 

sekounder jika terjadi pajanan antigen berulang. 

6. Mekanisme respon imunitas seluler  

a. Ekstraseluler (jika antigen dicerna oleh makrofag) 

 Antigen (misalnya bakteri) ditelan oleh makrofag 

 Makrofag membentuk molekul MHC kelas II, dan molekul tersebut bergerak 

menuju kepermukaan makrofag. 



 

 MHC kelas II menangkap peptida antigen dan membawanya kepermukaan, 

serta emperlihatkannya ke sel T penolong 

 Sel T penolong akan mengaktivasi magrofag untuk menghancurkan 

mikroorganisme yang ditelan. 

b. Intraseluler (jika antigen menginfeksi sel) 

 Antigen (misalnya virus) menginfeksi sel tubuh  

 Sel membentuk molekul MHC kelas I, molekul tersebut bergerak kepermukaan 

sel. 

 MHC kelas I menangkap peptida virus dan membawanya kepermukaan sel, 

serta memperlihatkannya ke sel T sitotoksik 

 Sel T sitotoksik akan teraktivasi oleh kompleks MHC kelas I, peptida virus 

pada sel yang terinfeksi, dan sel T penolong. Sel T sitotoksik kemudian 

terdiferensiasi menjadi sel pembuluh aktif  yang akan menghancurkan sel 

terinfeksi. 

 Sel T sitotoksik yang tidak berdiferensiasi akan menjadi sel T memori 

 Sel-sel T memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan 

antigen berulang. 

 

 

 



 

Perbedaan respon imunitas humoral dengan imunitas seluler 

No Perbedaan Respon imunitas 

humoral 

Respon imunitas seluler 

Ekstraseluler intraseluler 

1. Jenis 

mikroorga

nisme 

(antigen) 

Mikro 

organisme 

ekstraseluler 

Mikro 

organisme 

ekstraseluler 

yang 

difagositosis 

oleh makrofag 

(misalnya 

bakteri) 

Mikro 

organisme 

ekstraseluler 

(misalnya 

virus) yang 

berkembang 

biak didalam 

sel terinfeksi 

2. Respons 

limfosit 

Sel B Sel T helper  Sel T 

sitotoksik 

(CTL) 

3. Mekanism

e efektor 

dan fungsi 

Antibodi 

mencegah 

infeksi dan 

menyingkirkan 

mikroorganisme 

ekstraselluler 

Makrofak yang 

terinfeksi 

memusnahkan 

mikroorganism

e yang 

dimakan 

CTL 

memusnahkan 

sel terinfeksi 

dan 

menyingkirkan 

sumber infeksi 

 



 

III. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh 

Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh sebagai berikut : 

 Genetika (keturunan), yaitu kerentanan penyakit terhadap genetik. 

 Fisiologis, melibatkan fungsi organ-organ tubuh. 

 Stres, dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan 

hormon neuroendokrin. 

 Usia, dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit 

tertentu 

 Hormon, bergantung pada jenis kelamin. 

 Olahraga, jika dilakukan secara teratu kan membant meningkatkan aliran 

darah dan membersihkan tubuh dari racun. 

 Tidur, jika kekurangan akn menyebabkan perubahan pada jaringan sitokin 

dapat menurunkan imunitas humral. 

 Nutrisi, seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem 

imunitas. 

 Racun tubuh, sisah metabolime. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari 

tubuh, akan mengganggu kerja sistem imunitas. 

 Penggunaan obat-obatan, terutama penggunaan antibiotik yang brlebihan, 

menyebabkan bakteroi lebih resiste, sehingga ketika bakteri menyerang lagi 

maka sistem kekebalan tubuh akan gagal melawan. 

 



 

IV. Gangguan sistem pertahanan tubuh 

a. Alergi  

Alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang 

pernah dipajankan atau dikenal sebelumnya. Pada umumnya alergi ini terjadi 

pada beberapa orang saja dan tidak membahayakan tubuh. Antigen yang 

mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Pajanan terhadap alergen akan 

membuat tubuh sensitif , sehingga ajanan berikutnya mengakibatkan reaksi 

alergi. Gejala alergi yaitu gatal-gatal, kemerahan dikulit, mata memerah, 

kesulitan bernapas, kram berlebihan. 

b. Penyakit Autoimun 

Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubh 

dengan sel asing   sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. 

c. Imunodefisiensi  

Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau 

ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. 

 Difisensi imun kongenital, keadaan tidak memiliki sel  B maupun sel T 

sejak lahir,. Penderita harus hidup dalam lingkugan steril. 

 AIDS yang sisebabkan oleh virus HIV. Jumlah sel T penolong 

berkurang,sehingga sistem imunitas melemah. 
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SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 

 

1. Jika tubuh seseorang terserang suatu penyakit, misalnya cacar, maka seseorang 

tersebut tidak akan bisa terserang cacar kembali. Bagaimana sel T yang ada 

didalam tubuh dapat mengingat dan mengenali antigen yang menyerang 

sebelumnya? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

2. Perhatikan ciri-ciri dibawah ini 

1. Letih lesu 

2. Mata berair dan meradang 

3. Filek serta batuk 

4. Muncul demam yang tinggi  

5. Timbul bercak-bercak berwarna merah dibadan 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, menurut anda penyakit apakah yang sedang 

menyerang anak tersebut? 

Pertolongan pertama yang seperti apa yang akan anda lakukan jika menemui 

seseorang yang terjkena penyakit ini? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

3. Kita hidup di lingkungan mikroorganisme yang terdapat di udara, di air dan 

berbagai tempat. Diantara mikroba tersebut banyak yang merupakan 

mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Akan tetapi kenyataanya kita tidak 

selalu sakit, menurut pendapat mu mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

Jawab:  

 

 

 

Nama  : 

Kelas             : 

No. Absen       : 
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4. Interleukin merupakan molekul yang mengaktifkan limfosit B untuk  mengikat 

antigen, kemudian sel B mensekresikan antibodi. Bagaimanakah antibodi yang 

ada didalam tubuh dapat dikeluarkan ? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

5. Berikut ini adalah beberapa bagian dari lapisan pertahanan tubuh: 

1. Antigen  

2. Respon antigen pada sel B 

3. Antigen diikat oleh sel B 

4. Pertumbuhan sel, divisi dan diferensiasi 

5. Plasma sel 

6. Sel B memori 

7. Molekul antibodi 

Coba anda prediksikan yang merupakan bagian dari respon sekunder adalah ? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

6. Jika kulit mampu ditembus antigen dan masuk kedalam tubuh, maka ditempat 

tersebut akan terjadi peradangan kecil oleh infeksi penyakit yang disebabkan 

antigen. Ditempat peradangan tersebut akan timbul rasa panas, nyeri, denyutan-

denyutan akan lebih terasa atau bahkan akan terjadi pembengkakan bernanah 

(bisul). Menurutmu mengapa hal ini bisa terjadin ? 

Jawab:  
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7. Berikut adalah Tabel mengenai dosis pemberian beberapa jenis vaksin: 

Jenis Vaksin Dosis Pemberian Selang Waktu 

DPT 3 Kali 4 Minggu 

Polio 3 Kali 4 Minggu 

Tetanus Toksoid 

(TT) 

2 Kali 4 Minggu 

Berdasarkan Tabel tersebut,menurut pendapat kalian mengapa pemberian vaksin 

harus diberikan secara berkala?  

Jawab:  

 

 

 

 

 

8. Tidak semua antigen yang masuk ke dalam tubuh berhasil dihancurkan oleh 

leukosit. Antigen yang gagal dihancurkan sistem pertahanan tubuh ini akhirnya 

dapat menyerang sel-sel tubuh hingga penderita menjadi sakit, misalnya adalah 

penyakit campak. Bagaimanakah mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda 

asing berupa antigen ini setelah gagal dihancurkan oleh leukosit?  

Jawab:  

 

 

 

 

 

9. Apabila antigen dapat menembus lapisan pertahanan tubuh pertama (kulit), maka 

respon tubuh akan menghadangnya dilapisan pertahanan tubuh yang kedua (yang 

dilakukan oleh kelenjar getah bening). Bagaimanakah mekanisme kelenjar getah 

bening dalam menghancurkan antigen yang ada didalam tubuh ? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

10. Perhatikan gejala penyakit pada pasien berikut ini : 

a. Kulit melepuh  d. Bersin-bersin 

b. Kulit merah-merah  e. Mata membengkak 
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c. Timbul gatal-gatal pada kulit 

Berdasarkan gejala diatas penyakit apakah yang dideruta pasien tersebut ?                

Dan apakah yang menjadi faktor pemicu penyakit tersebut terjadi ? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

11. Pada awal abad ke-20, vaksinasi propilaktik (prophylactic vaccination) 

digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Salmonella typhii. Akan tetapi 

pemberian vaksinasi tersebut kurang efektif untuk mencegah penyakit demam 

tifus, menurutmu bagaimanakah cara yang tepat untuk pencegahan penyakit 

demam tifus ini? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

12. Mikroorganisme patogen yang sering menyebabkan inflamasi adalah virus dan 

bakteri. Virus menimbulkan peradangan dengan cara merusak sel-sel tubuh 

sedangkan bakteri mengakibatkan peradangan dengan cara melepaskan racun 

endotoksin kedalam tubuh. Mengapa inflamasi ini terjadi didalam tubuh, apa 

tujuan dari inflamasi tersebut ? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

13. Dalam melakukan kegiatan pengamatan kulit sebagai sistem pertahanan tubuh, 

tulislah alat dan bahan yang perlu kamu siapkan untuk melakukan kegitan 

praktikum tersebut ! 

Jawab:  
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14. Dalam melakukan kegiatan praktikum kulit sebagai sistem pertahanan tubuh, 

tuliskan cara kerja yang perlu kamu lakukan untuk melakukan kegiatan 

praktikum ! 

Jawab: 

 

 

 

 

 

15. Leukosit merupakan nama lain untuk sel darah putih. Leukosit berfungsi 

mempertahankan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memakan 

(fagositosis) penyakit tersebut, bagaimanakah bentuk dari leukosit? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

16. Jika tubuh seseorang terserang suatu penyakit, misalnya cacar, maka ada 

kemungkinan orang tersebut tidak akan terserang cacar kembali. Hal ini dapat 

terjadi karena terdapat sistem imun dalam tubuh kita untuk mengingat dan 

mengenali antigen, salah satu sistem imun tersebut adalah sel T. Bagaimana sel T 

yang ada didalam tubuh dapat mengingat dan mengenali antigen yang menyerang 

sebelumnya? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

17. Perhatikan nama-nama penyakit berikut: 

a. Alergi   c. AIDS  e. Anemia  g. HIV 

b. Lupus   d. Kanker   f. Polio 

Dari nama-nam penyakit diatas manakah yang termasuk kedalam  penyakit sistem 

pertahanan tubuh ?   

Jawab: 
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18. Respon imunitas humoral merupakan respon imun dari tubuh yang terjadi setelah 

agen yang masuk kedalam tubuh. Bagaimana mekanisme ini terjadi didalam 

tubuh? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

19. Perhatikan gejala penyakit yang timbul pada sistem pertahanan tubuh dibawah 

ini : 

a. Pupil mata membesar                e. Timbul gatal-gatal pada kulit 

b. Tubuh kurus dan tampak kering  f. Kulit melepuh  

c. Lesu tidak bersemangan dan mudah lelah g. Kulit merah-merah 

d. Daya tahan tubuh menurun sehingga  h. Bersin-bersin  

rentan terhadap penyakit   i. Mata membengkak 

Dari data diatas, manakah yang termasuk kedalam ciri-ciri tubuh yang terinfeksi 

virus HIV ? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

20. Anda pasti sering mendengar istilah imunisasi. Imunisasi pada bayi merupakan 

hal penting yang harus dilakukan, dengan imunisasi bayi bisa kebal terhadap 

serangan penyakit. Oleh karena itu, pemerintah indonesia gencar melakukan 

penyuluhan tentang imunisasi. Salah satu jenis imunisasi tersebut adalah polio. 

Menurut anda mengapa imunisasi polio perlu dilakukan pada bayi ? 

Jawab: 
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KUNCI JAWABAN UJI COBA INSTRUMEN 

 

1. Karena sistem pertahanan tubuh telah mengenali patogen atau antigen 

penyakit cacar sehingga setelah sembuh kita menjadi kebal. Hal ini 

dikarenakan pertahanan tubuh telah dapat mengenali dan merespons dengan 

baik sehingga gejala penyakit tersebut tidak akan terasa. 

2. Tubuh mempunyai sel-sel khusus yang bertugas untuk itu yang disebut sel-

sel memori. Pengingatan dan pengenalan terhadap antigen tersebut 

merupakan ciri khas sistem pertahanan tubuh 

3. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka orang tersebut menderita penyakit 

campak. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah : 

 Beri obat penurun panas yang aman untuk anak-anak  

 Banyak makan nutrisi yang bergizi, untuk menjaga daya tahan tubuh 

 Banyak minum air agar tidak dehidrasi 

 Istirahat yang cukup untuk stamina tubuhnya 

 Hindari terpaparangin, dan jauhkan orang lain untuk mencegah penularan 

atau tertular penyakit lain 

 Jika masih demam, sebaiknya tidak usah mandi dulu  

 Pastikan secepatnya membawa anak ke dokter agar segera dapat 

dilakukan tindakan medis atau pengobatan yang tepat 

4. Cara antibodi dikeluarkan oleh tubuh: 

 Penelanan antigen yang masuk kedalam tubuh oleh sel-sel fagosit 

 Sel-sel fagosit berinteraksi dengan limfosit 

 Terjadi proses fagositosis 

5. Yang merupakan bagian dari respon sekunder adalah: 

 Pertumbuhan sel, divisi dan diferensiasi 

 Plasma sel 

 Sel B memori 
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 Molekul anti bodi 

6. Karena terjadi peningkatan aliran darah sehingga suhu ditempat tersebut 

meningkat, sel-sel darah putih akan lebih banyak yang di bawa. Sel-sel darah 

putih ini akan menghancurkan antigen tersebut, hal ini menyebabkan 

timbulnya bisul 

7. Karena pada pemberian vaksin pertama biasanya tubuh masih harus berusaha 

untuk melawan vaksin tersebut, tetapi pada pemberian vaksin kedua atau 

selanjutnya tubuh sudah bisa beradaptasi terhadap reaksi vaksin tersebut, hal 

ini disebabkan karena tubuh memerlukan waktu secara bertahap terhadap 

reaksi vaksin yang telah diberikan. 

8. Jika tubuh terserang suatu penyakit, misalnya campak tubuh akan 

membentuk antibodi untuk melawan campak jika antibodi tersebut berhasil 

mengalahkan campak, tubuh akan membentuk antibodi yang lebih kuat untuk 

melawan campak jika suatu saat menyerang lagi. Dibentuknya antibodi yang 

lebih kuat ini menyebabkan tubuh menjadi kebal (imun) terhadap campak 

itulah sebabnya tubuh tidak akan terserang campak dua kali. Pertahanan 

(imunitas) terhadap suatu penyakit yang dimiliki tubuh tanpa perlakuan dari 

luar ini dinamakan pertahanan alami/pertahanan pasif. 

9. Antigen masuk kedalam aliran darah, maka sistem lapisan pertahanan tubuh 

yang kedua akan bertindak, lapisan ini adalah sistem kelenjar getah bening. 

Caiaran getah bening yang mengandung limfosit akan mengikat antigen dan 

dibawa kekelenjar getah bening, disinilah antigen akan dihancurkan. 

10. Pasien tersebut terkena Alergi. 

Faktor pemicu penyakit alergi yaitu: 

 Makanan seafood 

 Hewan peliharaan 

 Jamur 

 Antibiotik 
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 Bahan antiseptik 

11. Pencegahan demam tifus dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, 

air, dan makanan serta menjaga pola hidup yang sehat 

12. Inflamasi bertujuan untuk mengisolasi, menghancurkan, dan menonaktifkan 

benda asing yang masuk. Selain itu, inflamasi berfungsi sebagai pembuangan 

debris (jaringan yang telah mati atau sisa benda asing), perbaikan jaringan 

dan penyembuhan penyakit 

13. Alat dan Bahan 

a. 4 buah kantong plastik tertutup 

b. 4 buah apel utuh 

c. 1 apel busuk 

d. Tusuk gigi 

e. Spidol 

f. Tissue 

g. Kapas 

h. Alkohol 

14. a.   Mencuci bersih semua apel 

b. Mengelap semua apel dengan tissue 

c. Pada percobaan buah apel pertama, masukan buah apel kedalam kantong 

plastik dan menutup kantong plastik tersebut kemudian beri label nomer 1 

d. Pada percoban buah apel kedua, dengan menggunakan tusuk gigi oleskan 

buah apel busuk pada buah apel kedua tanpa melukai kulit buah apel dan 

menutup kantong plastik tersebut kemudian beri label nomer 2 

e. Pada percobaan buah apel ketiga, dengan menggunakan tusuk gigi 

oleskan buah apel busuk pada buah apel ketiga dengan melukai kulit buah 

apel dengan menusukkan tusuk gigi kuat-kuat dan dibuat goresan vertikal 

sebanyak 3 kali kemudian menutup kantong plastik tersebut kemudian 

beri label nomer 3 
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f. Pada percobaan buah apel keempat, dengan menggunakan tusuk gigi 

oleskan buah apel busuk pada buah apel keempat setelah melukai kulit 

buah apel oleskan bagian yang terluka dengan kapas yang dicelup 

alcohol, kemudiaN menutup kantong plastik tersebut kemudian beri label 

nomer 4. 

15. Leukosit mempunyai bentuk yang berbeda dengan eritrosit. Bentuknya 

bervairasi dan mempunyai inti sel bulat ataupun cekung. Gerakannya seperti 

Amoeba dan dapat menembus dinding kapiler. 

16. Cara sel mengenali antigen yang ada didalam tubuh yaitu: 

 Saat antigen memasuki tubuh, sel T mengenali antigen 

 Molekul transpor (MHC) kelas I berfungsi untuk sebagai pengenal 

antigen untuk sel pembunuh 

 Molekul transpor (MHC) kelas II  sebagai pengenal antigen untuk sel T 

pembantu 

 Sel T mengenali antigen 

17. Yang termasuk kedalam penyakit sistem pertahanan tubuh adalah: 

 Alergi  

 AIDS 

 Polio  

 HIV 

 Lupus 

18. Mekanisme yang terjadi didalam tubuh adalah: 

1. Makrofag akan memakan antigen dan akan mengenali sel T pembangtu 

2. Sel T mensekresikan molekul interleukin 

3. Molekul interleukin ini akan mengaktifkan sel B untuk mengikat antigen 

4. Kemudian sel B akan mengsekresikan antibodi 

5. Antibodi ini akan mengikat antigen dan menghancurkannya. 

19. Yang termasuk kedalam ciri-ciri terinfeksi virus HIV adalah : 
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 Pupil mata membesar 

 Tubuh kurus dan tampak kering 

 Lesu tidak bersemangat dan mudah lelah 

 Daya tahan tubuh menurun sehingga rentn terhadap penyakit 

 Mengalami demam, nyeri otot, nyeri sendi, luka di kulit/mulut, 

pembesaran getah bening, sakit kepala, depresi, mual, muntah, dan diare. 

20. Karena antibodi yang dibentuk saat masih bayi atau balita masih rentan dan 

rawan untuk terserang penyakit ini, terlebih penyakit ini termasuk penyakit 

yang sulit untuk disembuhkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam proses penyembuhannya. Imunisasi polio yang disarankan oleh 

pemerintah berupa pemberian vaksin dengan jenis Vaksin Bacille Calmette-

Guerin (BCG), polio jenis sabin, dan campak 

 

  



147 

 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK  

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

No Kelas Eksperimen (XI IPA 3)  Kelas Eksperimen (XI IPA 3) 

Nama Peserta Didik    Nama Peserta Didik 

1  Adi Vivaldy     Anzela Andandya Putri 

2 Agil  Pratama     Azwar Susendi 

3 Agung Apriliana    Chandra Almer Putra 

4 Amartya Intan Ramadhina  Chivo Realitawan 

5 Anggini Putri Arieza Hakim David Inzaghi 

6 Annisa Nadia Herajani Dinda Deslia 

7 Banu Ibni Wariz Edo Iman Tauhid 

8 Bunga Mauliqa Ilwan Febby Fitri Permadani 

9 Dede Armansyah Fibi Rizki Herdianti 

10 Dinda Putri Balqys Suri Hami Rantina  

11 Durotul Masfufah Harada Raden Lesmana Jaya  

12 Gema Annisa Hermastuti M. Fadel Al Farabi 

13 Hanna Putri Aulia Muhammad Ichsan Syaditya  

14 Indah Ayu Wirastiti M. Roma Rio 

15 Indah Novita Sari Made Dewi Purnami 

16 Intan Wahda Nurlia Muhammad Emir Rasyid  

17 Kurnia Utami Muhammad Galang Karisma  

18 M. Refvoyandra Muhammad Septaredho 
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19 M. Zulyadi Ihsan Nadiyah Yurtika Sari 

20 Maulana Irfan Firdian Najla Andria Khalilah 

21 Muhammad Arfan Pratama   Nico Awi Ahmadi 

22 Muhammad Dimas Aditya Heru  Putri Dian Pertiwi 

23 Muhammad Naufal Al Hafidz  R. Gamma Ramadhan 

24 Muhammad Raza Ari Putra   Rahmad Asriyadin 

25 Muthiia Salsa Mutadinda   Rani Budiwati Sampurna 

26 Mutiara Rizka Pradini    Rani Laraswati 

 

27 Nanda Bagas Satyanatha   Renata Ayunda Sari 

28 Nirmala Rosa     Rizky Hadi 

29 Rahma Yunika    Rofika Al Qodri 

30 Raihan Dk Akbar    Sania Media Nosa 

31 Ranu Permana     Sanyya Dewi Cantika 

32 Rezki Soleha     Septiyana Komala Sari 

33 Rissa Sukma Ayu Silvia Widayanti  Shindi Philadelpia 

 

34 Rizky Putra Lasmana    Syahzidan Daffa 

35 Tasyania Miranda    Tesalonika Nova Sianturi 

36 Trias Ristiyani     Tri Yoga Adji Setiawan 
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LEMBAR KERJA KEGIATAN PRAKTIKUM PESERTA DIDIK 

KULIT SEBAGAI SISTEM IMUN PADA BUAH APEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan   : Untuk mengetahui mekanisme pertahanan tubuh terhadap  

 benda asing berupa antigen dan bibit penyakit. 

 

Dasar teori  :   Kulit merupakan suatu organ pada tubuh manusia yang  

membatasi dengan lingkungan luar. Salah satu fungsi dari 

kulit adalah sebagai sistem imun yang memproteksi tubuh 

dari serangan benda asing. Kulit dapat melakukan fungsinya 

sebagai sistem pertahanan tubuh dengan beberapa proses. 

Dalam kulit itu sendiri, sudah terdapat suatu sel menjaga 

kulit dari serangan benda asing. 

Tanggal     : 

Kelompok     : 

Nama Anggota   : 1.  

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 
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1. Bahan 

Menyiapkan bahan dengan rapi 

* 4 Apel utuh 

* 1 Apel busuk 

* Alcohol secukupnya 

* tidak berceceran 

* sesuai dengan prosedur 

2. Alat  

Merancang alat dengan benar 

* 4 kantong plastik bening 

* 4 tusuk gigi 

* 1 spidol 

* 4 lembar tisyu 

* 1 lembar kapas 
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Cara Kerja : 

3. Pada Percobaan Buah Apel Pertama 

a. Peserta didik mencuci bersih semua buah apel 

b. Peserta didik mengelap semua apel dengan tissue 

c. Masukan buah apel pertama dalam kantong plastik 

d. Kemudian tutuplah kantong plastik dan beri label nomer 1 dengan 

menggunakan spidol 

 

4. Pada Percobaan Buah Apel Kedua 

a. Ambillah sebuah tusuk gigi 

b. Lalu koreklah bagian daging buah apel yang busuk dengan tusuk gigi 

tersebut 

c. Kemudian oleskan perlahan pada permukaan kulit buah apel tanpa melukai 

kulit buah apel sebanyak 3 kali 

d. Masukan buah apel kedua dalam kantong plastik 

e. Tutuplah kantong plastik tersebut dan beri label nomer 2 dengan 

menggunakan spidol 

 

5. Pada Percobaan Buah Apel Ketiga 

a. Ambillah sebuah tusuk gigi 

b. Lalu koreklah bagian daging buah apel yang busuk dengan tusuk gigi 

tersebut 

c. Kemudian oleskan dengan melukai kulit buah apel ketiga, dengan 

menusukan tusuk gigi kuat-kuat dan dibuat goresan vertikal sebanyak 3 

kali 

d. Masukan buah apel ketiga dalam kantong plastik 

e. Tutuplah kantong plastik tersebut dan beri label nomer 3 dengan 

menggunakan spidol 

 

6. Pada Percobaan Buah Apel Keempat 

a. Ambillah sebuah tusuk gigi 

b. Lalu koreklah bagian daging buah apel yang busuk dengan tusuk gigi 

tersebut 
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c. Kemudian setelah melukai kulit buah apel keempat, oleskan bagian yang 

tergores dengan kapas yang dicelup dengan alcohol, diulangi sebanyak 

berkali-kali 

d. Masukan buah apel kedua dalam kantong plastik 

e. Tutuplah kantong plastik tersebut dan beri laber nomer 3 dengan 

menggunakan spidol 

 

7.   * Membuat tabel hasil pengamatan dari hari pertama sampai hari ke 7 

  * Buatlah tabel pengamatan dengan rapi 

  * Buatlah tabel pengamatan sesuai data yang dibutuhkan 

  * Buatlah tabel pengamatan sesuai dengan hasil praktikum 

 

8. * Buatlah kesimpulan hasil praktikum dengan benar 

* Buatlah kesimpulan hasil praktikum dihubungkan dengan konsep materi 

* Buatlah kesimpulan kembali hasil praktikum sesuai dengan hasil percobaan 

 

9. Prediksikan apakah terdapat perbedaan hasil antara buah apel nomer 2 dan     

nomer 3? Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan faktor apa yang 

berperan. 

 

10. Tuliskan istilah lain bagi buah apel nomer 1 didalam sebuah percobaan yang 

telah dilakukan, dan menjelaskan apa fungsinya ? 

 

11. Prediksikan apakah peran alkohol pada buah apel nomer 4 ? dan coba anda 

jelaskan hal yang sama saat kulit manusia terluka diberi alcohol ? 

 

12. Tuliskan macam-macam penyakit yang ada pada sistem pertahanan tubuh ? 
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LEMBAR KERJA KEGIATAN PRAKTIKUM PESERTA DIDIK 

KULIT SEBAGAI SISTEM IMUN PADA BUAH PIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan   : Untuk mengetahui mekanisme pertahanan tubuh terhadap  

 benda asing berupa antigen dan bibit penyakit. 

 

Dasar teori  :   Kulit merupakan suatu organ pada tubuh manusia yang  

membatasi dengan lingkungan luar. Salah satu fungsi dari 

kulit adalah sebagai sistem imun yang memproteksi tubuh 

dari serangan benda asing. Kulit dapat melakukan fungsinya 

sebagai sistem pertahanan tubuh dengan beberapa proses. 

Dalam kulit itu sendiri, sudah terdapat suatu sel menjaga 

kulit dari serangan benda asing. 

Tanggal     : 

Kelompok     : 

Nama Anggota   : 1.  

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 
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2. Bahan 

Menyiapkan bahan dengan rapi 

* 4 Buah Pir utuh 

* 1 Buah Pir busuk 

* Alcohol secukupnya 

* tidak berceceran 

* sesuai dengan prosedur 

2. Alat  

Merancang alat dengan benar 

* 4 kantong plastik bening 

* 4 tusuk gigi 

* 1 spidol 

* 4 lembar tisyu 

* 1 lembar kapas 



 

 

 

Cara Kerja : 

4. Pada Percobaan Buah Pir Pertama 

e. Peserta didik mencuci bersih semua buah pir 

f. Peserta didik mengelap semua buah pir dengan tissue 

g. Masukan buah buah pir pertama dalam kantong plastik 

h. Kemudian tutuplah kantong plastik dan beri label nomer 1 dengan 

menggunakan spidol 

 

13. Pada Percobaan Buah Pir Kedua 

f. Ambillah sebuah tusuk gigi 

g. Lalu koreklah bagian daging buah pir yang busuk dengan tusuk gigi 

tersebut 

h. Kemudian oleskan perlahan pada permukaan kulit buah pir tanpa melukai 

kulit buah pir sebanyak 3 kali 

i. Masukan buah pir kedua dalam kantong plastik 

j. Tutuplah kantong plastik tersebut dan beri label nomer 2 dengan 

menggunakan spidol 

 

14. Pada Percobaan Buah Pir Ketiga 

f. Ambillah sebuah tusuk gigi 

g. Lalu koreklah bagian daging buah pir yang busuk dengan tusuk gigi 

tersebut 

h. Kemudian oleskan dengan melukai kulit buah pir ketiga, dengan 

menusukan tusuk gigi kuat-kuat dan dibuat goresan vertikal sebanyak 3 

kali 

i. Masukan buah pir ketiga dalam kantong plastik 

j. Tutuplah kantong plastik tersebut dan beri label nomer 3 dengan 

menggunakan spidol 

 

15. Pada Percobaan Buah Pir Keempat 

f. Ambillah sebuah tusuk gigi 

g. Lalu koreklah bagian daging buah pir yang busuk dengan tusuk gigi 

tersebut 



 

 

h. Kemudian setelah melukai kulit buah pir keempat, oleskan bagian yang 

tergores dengan kapas yang dicelup dengan alcohol, diulangi sebanyak 

berkali-kali 

i. Masukan buah pir kedua dalam kantong plastik 

j. Tutuplah kantong plastik tersebut dan beri laber nomer 3 dengan 

menggunakan spidol 

 

16.   * Membuat tabel hasil pengamatan dari hari pertama sampai hari ke 7 

  * Buatlah tabel pengamatan dengan rapi 

  * Buatlah tabel pengamatan sesuai data yang dibutuhkan 

  * Buatlah tabel pengamatan sesuai dengan hasil praktikum 

 

17. * Buatlah kesimpulan hasil praktikum dengan benar 

* Buatlah kesimpulan hasil praktikum dihubungkan dengan konsep materi 

* Buatlah kesimpulan kembali hasil praktikum sesuai dengan hasil percobaan 

 

18. Prediksikan apakah terdapat perbedaan hasil antara buah Buah Pir nomer 2 dan     

nomer 3? Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan faktor apa yang 

berperan. 

 

19. Tuliskan istilah lain bagi buah pir nomer 1 didalam sebuah percobaan yang telah 

dilakukan, dan menjelaskan apa fungsinya ? 

 

20. Prediksikan apakah peran alkohol pada buah pir nomer 4 ? dan coba anda 

jelaskan hal yang sama saat kulit manusia terluka diberi alcohol ? 

 

21. Tuliskan macam-macam penyakit yang ada pada sistem pertahanan tubuh ? 

 

 

  



 

 

ASSESMENT KINERJA PADA BUAH APEL 

(Kelompok      ) 

Berilah tanda ceklis (√)  pada setiap pernyataan yang sesuai dengan kinerja peserta didik! 

 

No 

 

Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi 

 

Kinerja Peserta Didik 

 

Rubric Assesment 

1 kemampuan berpikir 

kritis 

*Membangun 

keterampilan dasar. 

 

Mempertimbangkan 

kredibilitas suatu 

sumber 

(menggunakan prosedur 

yang ada) 

Menyiapkan bahan dengan rapi             

* 4 buah apel utuh 

* 1 buah apel busuk 

* Alcohol secukupnya 

* tidak berceceran 

* sesuai dengan prosedur 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 

2 kemampuan berpikir 

kritis 

*Membangun 

keterampilan dasar. 

 

Mempertimbangkan 

kredibilitas suatu 

sumber 

(menggunakan prosedur 

yang ada) 

Merancang alat dengan benar 

* 4 kantong plastik bening 

* 4 tusuk gigi 

* 1 spidol 

* 4 lembar tisyu 

* 1 lembar kapas 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

3 Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

 

Pada Percobaan Buah Apel Pertama 

* Peserta didik mencuci bersih 

semua buah apel 

* Peserta didik mengelap semua apel 

dengan tissue 

* Peserta didik memasukan buah 

apel pertama dalam kantong plastik 

* Peserta didik menutup kantong 

plastik dan memberi label nomer 1 

dengan menggunakan spidol 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 1 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 

4 

 

Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

Pada Percobaan Buah Apel Kedua 

* Peserta didik mengambil sebuah 

tusuk gigi 

* Peserta didik mengkorek bagian 

daging buah apel yang busuk 

dengan tusuk gigi tersebut 

* Peserta didik mengoleskan 

perlahan pada permukaan kulit 

buah apel tanpa melukai kulit buah 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

 apel sebanyak 3 kali 

* Peserta didik memasukan buah 

apel kedua dalam kantong plastik 

* Peserta didik menutup kantong 

plastik tersebut dan beri label 

nomer 2 dengan menggunakan 

spidol 

5 Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

 

Pada Percobaan Buah Apel Ketiga 

* Peserta didik mengambil sebuah 

tusuk gigi 

* Peserta didik mengkorek bagian 

daging buah apel yang busuk 

dengan tusuk gigi tersebut 

* Peserta didik mengoleskan dengan 

melukai kulit buah apel ketiga, 

dengan menusukan tusuk gigi kuat-

kuat dan dibuat goresan vertikal 

sebanyak 3 kali 

* Peserta didik memasukan buah 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

apel ketiga dalam kantong plastik 

* Peserta didik menutup kantong 

plastik tersebut dan memberi label 

nomer 3 dengan menggunakan 

spidol 

6.  Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

 

 

Pada Percobaan Buah Apel Keempat 

* Peserta didik mengambil sebuah 

tusuk gigi 

* Peserta didik mengkorek bagian 

daging buah apel yang busuk 

dengan tusuk gigi tersebut 

* Setelah peserta didik melukai kulit 

buah apel keempat, peserta didik 

mengoleskan bagian yang tergores 

dengan kapas yang dicelup dengan 

alcohol, diulangi sebanyak berkali-

kali 

* Peserta didik memasukan buah 

apel kedua dalam kantong plastik 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

* peserta didik menutup kantong 

plastik tersebut dan memberi label 

nomer 3 dengan menggunakan 

spidol 

7.   Kemampuan berpikir 

kritis 

*Mengatur strategi dan 

taktik 

 

Merumuskan suatu 

tindakan 

(mengamati 

penerapannya) 

* Membuat tabel hasil pengamatan 

dari hari pertama sampai hari ke 7 

* Membuat data pengamatan sesuai 

data yang dibutuhkan 

* Membuat data pengamatan sesuai 

dengan hasil praktikum 

* Membuat data pengamatan dengan 

rapi 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 1 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 

8.  Kemampuan berpikir 

kritis 

*Memberikan 

penjelasan sederhana 

 

Menganalisis argumen  

(mengidentifikasi 

kesimpulan) 

* Membuat kesimpulan hasil 

praktikum dengan benar 

* Membuat kesimpulan hasil 

praktikum dihubungkan dengan 

konsep yang telah dipelajari 

* Membuat kesimpulan kembali 

hasil praktikum sesuai dengan hasil 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 1 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika tidak 

ada aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

percobaan 

9. Kemampuan berpikir 

kreatif 

 

Berpikir Elaboratif 

(menambah atau 

merinci detail-detail 

suatu objek, gagasan 

atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik) 

Peserta didik memprediksikan  

apakah terdapat perbedaan hasil 

antara buah apel nomer 2 dan nomer 

3? peserta didik menjelaskan 

bagaimana hal tersebut dapat terjadi,  

dan faktor apa yang berperan. 

 

 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

Jawaban 

tidak 

benar  

 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

10.  Kemampuan berpikir 

kreatif 

 

Berpikir Original 

(mampu melahirkan 

ungkapan baru dan 

unik) 

Peserta didik menuliskan istilah lain 

bagi buah apel nomer 1 didalam 

sebuah percobaan yang telah 

dilakukan, dan menjelaskan apa 

fungsinya ? 

 

 

 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

Jawaban 

tidak 

benar  

 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

11.  Kemampuan berpikir 

kreatif 

 

Berpikir lancar 

Pesert didik prediksikan apakah 

peran alkohol pada buah apel nomer 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

Jawaban 

tidak 

benar  

 



 

 

(mencetuskan banyak 

gagasan jawaban, 

penyelesaian masalah 

atau jawaban) 

4 ? dan coba anda jelaskan hal yang 

sama saat kulit manusia terluka 

diberi alcohol ? 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

 

 

 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

12.  Kemampuan berpikir 

kreatif 

Berpikir Luwes 

(menghasilkan jawaban 

gagasan atau 

pertanyaan yang benar) 

 

Peserta didik menuliskan macam-

macam penyakit yang ada pada 

sistem pertahanan tubuh ? 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

Jawaban 

tidak 

benar  

 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

          

          

          

         Bandar Lampung,      April 2017 

           Observer  

      

        

 

  



 

 

ASSESMENT KINERJA PADA BUAH PIR 

(Kelompok      ) 

Berilah tanda ceklis (√)  pada setiap pernyataan yang sesuai dengan kinerja peserta didik! 

 

No 

 

Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi 

 

Kinerja Peserta Didik 

 

Rubric Assesment 

1 kemampuan berpikir 

kritis 

*Membangun 

keterampilan dasar. 

 

Mempertimbangkan 

kredibilitas suatu 

sumber 

(menggunakan prosedur 

yang ada) 

Menyiapkan bahan dengan rapi             

* 4 buah pir utuh 

* 1 buah pir busuk 

* Alcohol secukupnya 

* tidak berceceran 

* sesuai dengan prosedur 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 

2 kemampuan berpikir 

kritis 

*Membangun 

keterampilan dasar. 

 

Mempertimbangkan 

kredibilitas suatu 

sumber 

(menggunakan prosedur 

yang ada) 

Merancang alat dengan benar 

* 4 kantong plastik bening 

* 4 tusuk gigi 

* 1 spidol 

* 4 lembar tisyu 

* 1 lembar kapas 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

3 Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

 

Pada Percobaan Buah Pir Pertama 

* Peserta didik mencuci bersih 

semua buah pir 

* Peserta didik mengelap semua pir 

dengan tissue 

* Peserta didik memasukan buah pir 

pertama dalam kantong plastik 

* Peserta didik menutup kantong 

plastik dan memberi label nomer 1 

dengan menggunakan spidol 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 1 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 

4 

 

Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

Pada Percobaan Buah Pir Kedua 

* Peserta didik mengambil sebuah 

tusuk gigi 

* Peserta didik mengkorek bagian 

daging buah pir yang busuk dengan 

tusuk gigi tersebut 

* Peserta didik mengoleskan 

perlahan pada permukaan kulit 

buah pir tanpa melukai kulit buah 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

 pir sebanyak 3 kali 

* Peserta didik memasukan buah pir 

kedua dalam kantong plastik 

* Peserta didik menutup kantong 

plastik tersebut dan beri label 

nomer 2 dengan menggunakan 

spidol 

5 Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

 

Pada Percobaan Buah Pir Ketiga 

* Peserta didik mengambil sebuah 

tusuk gigi 

* Peserta didik mengkorek bagian 

daging buah pir yang busuk dengan 

tusuk gigi tersebut 

* Peserta didik mengoleskan dengan 

melukai kulit buah pir ketiga, 

dengan menusukan tusuk gigi kuat-

kuat dan dibuat goresan vertikal 

sebanyak 3 kali 

* Peserta didik memasukan buah pir 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

ketiga dalam kantong plastik 

* Peserta didik menutup kantong 

plastik tersebut dan memberi label 

nomer 3 dengan menggunakan 

spidol 

6.  Kemampuan berpikir 

kritis 

*Inferensi  

 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

(merancang 

eksperimen) 

 

 

Pada Percobaan Buah Pir Keempat 

* Peserta didik mengambil sebuah 

tusuk gigi 

* Peserta didik mengkorek bagian 

daging buah pir yang busuk dengan 

tusuk gigi tersebut 

* Setelah peserta didik melukai kulit 

buah pir keempat, peserta didik 

mengoleskan bagian yang tergores 

dengan kapas yang dicelup dengan 

alcohol, diulangi sebanyak berkali-

kali 

* Peserta didik memasukan buah pir 

kedua dalam kantong plastik 

Jika 5 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

* peserta didik menutup kantong 

plastik tersebut dan memberi label 

nomer 3 dengan menggunakan 

spidol 

7.   Kemampuan berpikir 

kritis 

*Mengatur strategi dan 

taktik 

 

Merumuskan suatu 

tindakan 

(mengamati 

penerapannya) 

* Membuat tabel hasil pengamatan 

dari hari pertama sampai hari ke 7 

* Membuat data pengamatan sesuai 

data yang dibutuhkan 

* Membuat data pengamatan sesuai 

dengan hasil praktikum 

* Membuat data pengamatan dengan 

rapi 

Jika 4 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika 1 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 

8.  Kemampuan berpikir 

kritis 

*Memberikan 

penjelasan sederhana 

 

Menganalisis argumen  

(mengidentifikasi 

kesimpulan) 

* Membuat kesimpulan hasil 

praktikum dengan benar 

* Membuat kesimpulan hasil 

praktikum dihubungkan dengan 

konsep yang telah dipelajari 

* Membuat kesimpulan kembali 

hasil praktikum sesuai dengan hasil 

Jika 3 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 4) 

Jika 2 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 3) 

Jika 1 

aspek 

yang 

muncul 

(Skor 2) 

Jika tidak 

ada aspek 

yang 

muncul 

(Skor 1) 



 

 

percobaan 

9. Kemampuan berpikir 

kreatif 

 

Berpikir Elaboratif 

(menambah atau 

merinci detail-detail 

suatu objek, gagasan 

atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik) 

Peserta didik memprediksikan  

apakah terdapat perbedaan hasil 

antara buah pir nomer 2 dan nomer 

3? peserta didik menjelaskan 

bagaimana hal tersebut dapat terjadi,  

dan faktor apa yang berperan. 

 

 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

Jawaban 

tidak 

benar  

 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

10.  Kemampuan berpikir 

kreatif 

 

Berpikir Original 

(mampu melahirkan 

ungkapan baru dan 

unik) 

Peserta didik menuliskan istilah lain 

bagi buah pir nomer 1 didalam 

sebuah percobaan yang telah 

dilakukan, dan menjelaskan apa 

fungsinya ? 

 

 

 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

Jawaban 

tidak 

benar  

 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

11.  Kemampuan berpikir 

kreatif 

 

Berpikir lancar 

Pesert didik prediksikan apakah 

peran alkohol pada buah pir nomer 4 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

Jawaban 

tidak 

benar  

 



 

 

(mencetuskan banyak 

gagasan jawaban, 

penyelesaian masalah 

atau jawaban) 

? dan coba anda jelaskan hal yang 

sama saat kulit manusia terluka 

diberi alcohol ? 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

 

 

 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

12.  Kemampuan berpikir 

kreatif 

Berpikir Luwes 

(menghasilkan jawaban 

gagasan atau 

pertanyaan yang benar) 

 

Peserta didik menuliskan macam-

macam penyakit yang ada pada 

sistem pertahanan tubuh ? 

jawaban 

benar 

dan 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban  

(Skor 4) 

Jawaban 

benar 

tetapi 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban 

(3) 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

dengan 

kunci 

jawaban  

 

 

(skor 2) 

Jawaban 

tidak 

benar  

 

 

 

 

 

(skor 1) 

 

 

          

          

          

         Bandar Lampung,      April 2017 

           Observer  

      

        

 

  



 

 

ASSESMENT KINERJA KELAS EKSPERIMEN 

PADA PERCOBAAN BUAH PIR 

(SESUDAH DIBERI UMPAN BALIK) 

 

No 

 

 

 

 

NAMA SISWA 

 

 

 

M
em

b
a
n

g
u

n
 

k
et

er
a
m

p
il

a
n

 d
a
sa

r
 

In
fe

re
n

si
  

 

M
en

g
a
tu

r 
st

ra
te

g
i 

d
a
n

 t
a
k

ti
k

  

M
em

b
er

ik
a
n

 

p
en

je
la

sa
n

 

se
d

er
h

a
n

a
 

B
er

p
ik

ir
 E

la
b

o
ra

ti
f 

B
er

p
ik

ir
 O

ri
g
in

a
l 

B
er

p
ik

ir
 L

u
w

es
 

J
u

m
la

h
 s

k
o
r 

 

N
il

a
i 

 

1 Adi Vivaldy 3 4 2 4 4 3 3 23 82,14 

2 Agil  Pratama 3 3 4 4 4 3 2 23 82,14 

3 Agung Apriliana  4 3 4 3 4 3 3 24 85,71 

4 Amartya Intan Ramadhina 4 3 3 4 4 3 3 24 85,71 

5 Anggini Putri Arieza Hakim 3 2 4 4 3 3 3 22 78,57 

6 Annisa Nadia Herajani 3 3 4 3 3 3 3 22 78,57 

7 Banu Ibni Wariz 3 2 4 4 4 3 3 23 82,14 

8 Bunga Mauliqa Ilwan 4 3 3 3 4 4 3 24 85,71 

9 Dede Armansyah 4 2 4 4 2 3 3 22 78,57 

10 Dinda Putri Balqys Suri 3 3 4 4 2 3 2 21 75,00 

11 Durotul Masfufah 3 3 4 3 4 3 4 24 85,71 

12 Gema Annisa Hermastuti 4 2 4 4 2 3 3 22 78,57 

13 Hanna Putri Aulia 3 3 4 3 4 3 4 24 85,71 



 

 

14 Indah Ayu Wirastiti 3 2 4 4 2 3 3 21 75,00 

15 Indah Novita Sari 4 4 3 3 2 3 3 22 78,57 

16 Intan Wahda Nurlia 3 4 3 4 2 3 4 23 82,14 

17 Kurnia Utami 3 3 4 4 4 3 3 24 85,71 

18 M. Refvoyandra 3 4 3 3 4 3 3 23 82,14 

19 M. Zulyadi Ihsan 4 4 2 3 4 3 4 24 85,71 

20 Maulana Irfan Firdian 4 3 2 4 4 3 2 22 78,57 

21 Muhammad Arfan Pratama 3 4 3 3 2 4 3 22 78,57 

22 Muhammad Dimas Aditya 

Heru  

3 4 3 4 3 3 4 24 85,71 

23 Muhammad Naufal Al Hafidz

  

4 3 4 2 3 3 3 22 78,57 

24 Muhammad Raza Ari Putra 3 4 2 4 2 3 4 22 78,57 

25 Muthiia Salsa Mutadinda 3 3 4 4 3 3 4 24 85,71 

26 Mutiara Rizka Pradini  3 4 3 3 4 3 3 23 82,14 

27 Nanda Bagas Satyanath  4 3 3 4 4 4 3 25 89,28 

28 Nirmala Rosa  4 4 3 3 4 3 3 24 85,71 

29 Rahma Yunika  4 3 4 3 3 3 3 23 82,14 

30 Raihan Dk Akbar  3 4 2 3 4 3 3 22 78,57 

31 Ranu Permana  3 4 2 2 4 3 4 22 78,57 

32 Rezki Soleha  3 3 2 4 4 3 3 22 78,57 

33 Rissa Sukma Ayu Silvia 

Widayanti 

4 3 3 3 4 4 3 24 85,71 

34 Rizky Putra Lasmana  4 3 4 3 3 3 3 23 82,14 

35 Tasyania Miranda 3 2 3 4 4 3 4 23 82,14 

36 Trias Ristiyani  4 3 3 4 2 3 4 23 82,14 

JUMLAH 123 114 117 125 119 112 115 825 2946,33 

RATA-RATA 3,41 3,16 3,25 3,47 3,30 3,11 3,19 22,92 81,84 

 



 

 

Keterangan Penilaian : 

Nilai = 
                   

                 
 x 100  
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PERHITUNGAN RATA-RATA ASSESMENT KINERJA PESERTA DIDIK 

 (SEBELUM DIBERI UMPAN BALIK) 

 

AK  = 
                           

              
  x 100 % 

 

1. Membangun Keterampilan Dasar 

   

   
 X 100 % =  79,16  % 

2. Inferensi 

  

   
 X 100 % = 63,88  % 

3. Mengatur Strategi Dan Taktik  

  

   
 X 100 % = 61,80 % 

4. Memberikan Penjelasan Sederhana 

   

   
 X 100 % = 70,13  % 

5. Berpikir Elaboratif 

  

   
 X 100 % = 62,50  % 

6. Berpikir Original 

  

   
 X 100 % = 56,94 % 

7. Berpikir Luwes 

  

   
 X 100 % = 56,25   % 
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PERHITUNGAN RATA-RATA ASSESMENT KINERJA PESERTA DIDIK 

 (SESUDAH DIBERI UMPAN BALIK) 

 

AK  = 
                           

              
  x 100 % 

 

1. Membangun Keterampilan Dasar 

   

   
 X 100 % =  85,41  % 

2. Inferensi 

   

   
 X 100 % = 79,16  % 

3. Mengatur Strategi Dan Taktik  

   

   
 X 100 % = 81,25 % 

4. Memberikan Penjelasan Sederhana 

   

   
 X 100 % = 86,80  % 

5. Berpikir Elaboratif 

   

   
 X 100 % =  82,63 % 

6. Berpikir Original 

   

   
 X 100 % = 77,77 % 

7. Berpikir Luwes 

   

   
 X 100 % =  79,86  % 
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KISI-KISI SOAL  

KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

Tingkat Satuan Pendidikan  : SMAN  

Mata Pelajaran  : Biologi  

Kelas /   Semester         : XI (Sebelas) / 2 

Bentuk tes    : Essay 

Kompetensi Dasar                  : 3.14 Mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem immun untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya melalui program immunisasi 

sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam tubuh. 

4.16 Menyajikan data jenis-jenis imunisasi (aktif dan pasif) dan jenis penyakit yang 

dikendalikannya. 

Indikator Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi 

 

Indikator Pembelajaran 

 

Sub materi 

 

 

Soal 

 

 

Jumlah 

soal 

* Berpikir Kreatif 

Berpikir Lancar 

(Mencetuskan banyak gagasan 

jawaban, penyelesaian masalah 

Menganalisis fungsi sistem 

pertahanan tubuh 

Mekanisme sistem pertahanan 

tubuh pada patogen penyebab 

penyakit 

1 1 
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atau jawaban)  

 

 

 

* Berpikir Kreatif 

Berpikir Luwes 

(Dapat melihat masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda.) 

Menganalisis  sistem 

pertahanan tubuh 

Mekanisme sistem pertahanan 

tubuh pada penyakit cacar dan 

bagaimana sel T dapat 

mengingat penyakit tersebut 

 

 

 

2 1 

*Berpikir Kreatif 

Berpikir Lancar 

(Selalu memikirkan lebih dari satu 

jawaban) 

Menganalisis cara antibodi 

dikeluarkan oleh tubuh 

antibodi dalam respon 

imunitas humoral 

3 1 

*Berpikir Kreatif 

Berpikir Luwes 

(Menghasilkan gagasan atau 

jawaban, atau pertanyaan yang 

bervariasi) 

Memprediksi  pemberian 

vaksin dalam tubuh 

manusia 

 

Jenis-jenis vaksin 4 1 

*Berpikir Kritis menganalisis lapisan Membasmi antigen 5 1 
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memberikan penjelasan sederhana 

(menganalisis argumen) 

pertahanan tubuh 

*Berpikir Kreatif 

Berpikir Original 

(Memikirkan cara-cara yang tak 

lazim untuk mengungkapkan diri) 

Menemukan sebab 

penyakit alergi pada 

respon imunitas humoral 

Penyebab penyakit alergi 6 1 

*Berpikr kritis 

mengatur strategi dan teknik 

(memutuskan sebuah tindakan) 

Memutuskan sebuah 

tindakan Sistem 

pertahanan buatan 

 

pencegahan penyakit 

demam tifus 

7 1 

*Berpikir Kritis 

Membuat penjelasan lebih lanjut 

(mengidentifikasi asumsi) 

Mengidentifikasi inflamasi 

dalam mikroorganisme 

patogen 

Tujuan inflamasi 8 1 

*Berpikir kreatif 

Berpikir Elaboratif 

(Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan 

atau produk) 

Mengembangkan suatu 

gagasan pada kejadian 

kegiatan praktikum  

pengamatan kulit sebagai 

sistem pertahanan tubuh  

 

Merancang alat dan bahan 

pada kegiatan praktikum 

9  1 

*Berpikir Kreatif Membuat kombinasi yang Merancang cara kerja pada 10 1 
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Berpikir Original 

(Mampu membuat kombinasi-

kombinasi yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur) 

 

tak lazim dari bagian-

bagian kegiatan praktikum  

pengamatan kulit sebagai 

sistem pertahanan tubuh  

kegiatan praktikum 

*Berpikir Kritis 

 Membuat Inferensi 

(Mereduksi dan menilai dedukasi) 

Mereduksi dan menilai 

dedukasi penyakit yang 

ditimbulkan pada sistem 

pertahanan tubuh 

Penyakit sistem pertahanan 

tubuh 

11 1 

*Berpikir Kritis 

membangun keterampilan dasar 

(Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi) 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi gelaja penyakit 

yang timbul pada sistem 

pertahanan tubuh  

Ciri-ciri virus HIV 12 1 

 

  



 

 

   

 

 

 

 

 

SOAL POSTEST 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 

 

1. Jika tubuh seseorang terserang suatu penyakit, misalnya cacar, maka 

seseorang tersebut tidak akan bisa terserang cacar kembali. Bagaimana sel T 

yang ada didalam tubuh dapat mengingat dan mengenali antigen yang 

menyerang sebelumnya? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

2. Kita hidup di lingkungan mikroorganisme yang terdapat di udara, di air dan 

berbagai tempat. Diantara mikroba tersebut banyak yang merupakan 

mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Akan tetapi kenyataanya kita 

tidak selalu sakit, menurut pendapat mu mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

3. Interleukin merupakan molekul yang mengaktifkan limfosit B untuk  

mengikat antigen, kemudian sel B mensekresikan antibodi. Bagaimanakah 

antibodi yang ada didalam tubuh dapat dikeluarkan ? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

Nama  : 

Kelas             : 

No. Absen       : 

  



 

 

4. Berikut adalah Tabel mengenai dosis pemberian beberapa jenis vaksin: 

Jenis Vaksin Dosis Pemberian Selang Waktu 

DPT 3 Kali 4 Minggu 

Polio 3 Kali 4 Minggu 

Tetanus Toksoid 

(TT) 

2 Kali 4 Minggu 

Berdasarkan Tabel tersebut,menurut pendapat kalian mengapa pemberian vaksin 

harus diberikan secara berkala?  

Jawab:  

 

 

 

 

 

5. Apabila antigen dapat menembus lapisan pertahanan tubuh pertama (kulit), 

maka respon tubuh akan menghadangnya dilapisan pertahanan tubuh yang 

kedua (yang dilakukan oleh kelenjar getah bening). Bagaimanakah 

mekanisme kelenjar getah bening dalam menghancurkan antigen yang ada 

didalam tubuh ? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

6. Perhatikan gejala penyakit yang timbul pada sistem pertahanan tubuh dibawah 

ini : 

e. Pupil mata membesar                e. Timbul gatal-gatal pada kulit 

f. Tubuh kurus dan tampak kering  f. Kulit melepuh  

g. Lesu tidak bersemangan dan mudah lelah g. Kulit merah-merah 

h. Daya tahan tubuh menurun sehingga  h. Bersin-bersin  

rentan terhadap penyakit   i. Mata membengkak 

Dari data diatas, manakah yang termasuk kedalam ciri-ciri tubuh yang terinfeksi 

virus HIV ? 

Jawab:  

 

 

 

 



 

 

7. Pada awal abad ke-20, vaksinasi propilaktik (prophylactic vaccination) 

digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Salmonella typhii. Akan tetapi 

pemberian vaksinasi tersebut kurang efektif untuk mencegah penyakit demam 

tifus, menurutmu bagaimanakah cara yang tepat untuk pencegahan penyakit 

demam tifus ini? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

8. Mikroorganisme patogen yang sering menyebabkan inflamasi adalah virus 

dan bakteri. Virus menimbulkan peradangan dengan cara merusak sel-sel 

tubuh sedangkan bakteri mengakibatkan peradangan dengan cara melepaskan 

racun endotoksin kedalam tubuh. Mengapa inflamasi ini terjadi didalam 

tubuh, apa tujuan dari inflamasi tersebut ? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

9. Dalam melakukan kegiatan pengamatan kulit sebagai sistem pertahanan 

tubuh, tulislah alat dan bahan yang perlu kamu siapkan untuk melakukan 

kegitan praktikum tersebut ! 

Jawab:  

 

 

 

 

 

10. Dalam melakukan kegiatan praktikum kulit sebagai sistem pertahanan tubuh, 

tuliskan cara kerja yang perlu kamu lakukan untuk melakukan kegiatan 

praktikum ! 

Jawab: 

 

 

 

 



 

 

11. Perhatikan nama-nama penyakit berikut: 

c. Alergi   c. AIDS  e. Anemia  g. HIV 

d. Lupus   d. Kanker   f. Polio 

Dari nama-nam penyakit diatas manakah yang termasuk kedalam  penyakit 

sistem pertahanan tubuh ?   

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

12. Perhatikan gejala penyakit yang timbul pada sistem pertahanan tubuh dibawah 

ini : 

i. Pupil mata membesar                e. Timbul gatal-gatal pada kulit 

j. Tubuh kurus dan tampak kering  f. Kulit melepuh  

k. Lesu tidak bersemangan dan mudah lelah g. Kulit merah-merah 

l. Daya tahan tubuh menurun sehingga  h. Bersin-bersin  

rentan terhadap penyakit   i. Mata membengkak 

Dari data diatas, manakah yang termasuk kedalam ciri-ciri tubuh yang terinfeksi 

virus HIV ? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KONCI JAWABAN SOAL POSTEST 

 

1. Karena sistem pertahanan tubuh telah mengenali patogen atau antigen 

penyakit cacar sehingga setelah sembuh kita menjadi kebal. Hal ini 

dikarenakan pertahanan tubuh telah dapat mengenali dan merespons dengan 

baik sehingga gejala penyakit tersebut tidak akan terasa. 

2. Tubuh mempunyai sel-sel khusus yang bertugas untuk itu yang disebut sel-

sel memori. Pengingatan dan pengenalan terhadap antigen tersebut 

merupakan ciri khas sistem pertahanan tubuh.  

3. Cara antibodi dikeluarkan oleh tubuh: 

 Penelanan antigen yang masuk kedalam tubuh oleh sel-sel fagosit 

 Sel-sel fagosit berinteraksi dengan limfosit 

 Terjadi proses fagositosis 

4. Karena pada pemberian vaksin pertama biasanya tubuh masih harus berusaha 

untuk melawan vaksin tersebut, tetapi pada pemberian vaksin kedua atau 

selanjutnya tubuh sudah bisa beradaptasi terhadap reaksi vaksin tersebut, hal 

ini disebabkan karena tubuh memerlukan waktu secara bertahap terhadap 

reaksi vaksin yang telah diberikan. 

5. Antigen masuk kedalam aliran darah, maka sistem lapisan pertahanan tubuh 

yang kedua akan bertindak, lapisan ini adalah sistem kelenjar getah bening. 

Caiaran getah bening yang mengandung limfosit akan mengikat antigen dan 

dibawa kekelenjar getah bening, disinilah antigen akan dihancurkan. 

6. Pasien tersebut terkena Alergi. 

Faktor pemicu penyakit alergi yaitu: 

 Makanan seafood 

 Hewan peliharaan 

 Jamur 

 Antibiotik 



 

 

 Bahan antiseptik 

7. Pencegahan demam tifus dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, 

air, dan makanan serta menjaga pola hidup yang sehat 

8. Inflamasi bertujuan untuk mengisolasi, menghancurkan, dan menonaktifkan 

benda asing yang masuk. Selain itu, inflamasi berfungsi sebagai pembuangan 

debris (jaringan yang telah mati atau sisa benda asing), perbaikan jaringan 

dan penyembuhan penyakit 

9. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum yaitu : 

i. 4 buah kantong plastik tertutup 

j. 4 buah apel utuh 

k. 1 apel busuk 

l. Tusuk gigi 

m. Spidol 

n. Tissue 

o. Kapas 

p. Alkohol 

10. cara kerja yang perlu dilakukan untuk melakukan kegiatan praktikum : 

a. Mencuci bersih semua apel 

b. mengelap semua apel dengan tissue 

c. pada percobaan buah apel pertama, masukan buah apel kedalam kantong 

plastik dan menutup kantong plastik tersebut kemudian beri label no 1  

d. pada percoban buah apel kedua, dengan menggunakan tusuk gigi 

oleskan buah apel busuk pada buah apel kedua tanpa melukai kulit buah 

apel dan menutup kantong plastik tersebut kemudian beri label nomer 2 

e. pada percobaan buah apel ketiga, dengan menggunakan tusuk gigi 

oleskan buah apel busuk pada buah apel ketiga dengan melukai kulit 

buah apel dengan menusukkan tusuk gigi kuat-kuat dan dibuat goresan 



 

 

vertikal sebanyak 3 kali kemudian menutup kantong plastik tersebut 

kemudian beri label nomer 3 

f. pada percobaan buah apel keempat, dengan menggunakan tusuk gigi 

oleskan buah apel busuk pada buah apel keempat setelah melukai kulit 

buah apel oleskan bagian yang terluka dengan kapas yang dicelup 

alcohol, kemudian menutup kantong plastik tersebut kemudian beri label 

nomer 4. 

11. Yang termasuk kedalam penyakit sistem pertahanan tubuh adalah: 

 Alergi  

 AIDS 

 Polio  

 HIV 

 Lupus 

12. Yang termasuk kedalam ciri-ciri terinfeksi virus HIV adalah : 

 Pupil mata membesar 

 Tubuh kurus dan tampak kering 

 Lesu tidak bersemangat dan mudah lelah 

 Daya tahan tubuh menurun sehingga rentn terhadap penyakit 

 Mengalami demam, nyeri otot, nyeri sendi, luka di kulit/mulut, 

pembesaran getah bening, sakit kepala, depresi, mual, muntah, dan 

diare. 

 

  



 

 

Nilai Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SMA N 3 Bandar Lampung  

Materi Sistem Pertahanan Tubuh 

No Kelas Eksperimen (XI IPA 3) Kelas Kontrol  (XI IPA 4) 

Nama Peserta Didik  Postest Nama Peserta Didik Postest 

1 Adi Vivaldy 80 Anzela Andandya Putri 70 

2 Agil  Pratama 72 Azwar Susendi 60 

3 Agung Apriliana  85 Chandra Almer Putra 70 

4 Amartya Intan Ramadhin 67 Chivo Realitawan 80 

5 Anggini Putri Arieza Hakim 72 David Inzaghi 75 

6 Annisa Nadia Herajani 85 Dinda Deslia 78 

7 Banu Ibni Wariz 67 Edo Iman Tauhid 70 

8 Bunga Mauliqa Ilwan 85 Febby Fitri Permadani 65 

9 Dede Armansyah 78 Fibi Rizki Herdianti 75 

10 Dinda Putri Balqys Suri 70 Hami Rantina 65 

11 Durotul Masfufah 87 Harada Raden Lesmana Jaya  68 

12 Gema Annisa Hermastuti 72 M. Fadel Al Farabi 80 

13 Hanna Putri Aulia 90 Muhammad Ichsan Syaditya  60 

14 Indah Ayu Wirastiti 82 M. Roma Rio 82 

15 Indah Novita Sari 80 Made Dewi Purnami 80 

16 Intan Wahda Nurlia 75 Muhammad Emir Rasyid 70 

17 Kurnia Utami 72 Muhammad Galang Karisma  80 

18 M. Refvoyandra 82 Muhammad Septaredho 75 

19 M. Zulyadi Ihsan 90 Nadiyah Yurtika Sari 60 

20 Maulana Irfan Firdian 78 Najla Andria Khalilah 65 

21 Muhammad Arfan Pratama 80 Nico Awi Ahmadi 70 

22 Muhammad Dimas Aditya Heru 72 Putri Dian Pertiwi 75 

23 Muhammad Naufal Al Hafidz 75 R. Gamma Ramadhan 75 

24 Muhammad Raza Ari Putra 85 Rahmad Asriyadin 70 

25 Muthiia Salsa Mutadinda 90 Rani Budiwati Sampurna 75 

26 Mutiara Rizka Pradini  80 Rani Laraswati 65 

27 Nanda Bagas Satyanath 85 Renata Ayunda Sari 78 

28 Nirmala Rosa  82 Rizky Hadi 75 

29 Rahma Yunika  75 Rofika Al Qodri 78 

30 Raihan Dk Akbar  85 Sania Media Nosa 70 

31 Ranu Permana  82 Sanyya Dewi Cantika 80 

32 Rezki Soleha  70 Septiyana Komala Sari 60 

33 Rissa Sukma Ayu Silvia  70 Shindi Philadelpia 80 

34 Rizky Putra Lasmana  78 Syahzidan Daffa 82 

35 Tasyania Miranda 67 Tesalonika Nova Sianturi 70 

36 Trias Ristiyani  90 Tri Yoga Adji Setiawan 65 

JUMLAH 2835 JUMLAH 2596 



 

 

NILAI TERTINGGI 90 NILAI TERTINGGI 82 

NILAI TERENDAH 67 NILAI TERENDAH 60 

RATA-RATA 78,75 RATA-RATA 72,11 

 

  



 

 

   

                   

PENCAPAIAN INDIKATOR POSTEST KELAS EKSPERIMEN  

 

No  Nama Siswa  
No Soal   

SKOR SKOR MAX. Xi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Adi Vivaldy 

3 3 3 3 3 2 3 1 1 4 

 

4 

 

2 32 40 

80 

2 

Agil  Pratama 

3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 

 

3 

 

2 29 40 

72 

3 

Agung Apriliana  

2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 

 

3 

 

3 34 40 

85 

4 

Amartya Intan Ramadhin 

2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 

 

2 

 

2 27 40 

67 

5 

Anggini Putri Arieza Hakim 

2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 

 

2 

 

2 29 40 

72 

6 

Annisa Nadia Herajani 

3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 

 

2 

 

2 34 40 

85 

7 

Banu Ibni Wariz 

1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 

 

3 

 

2 27 40 

67 

8 

Bunga Mauliqa Ilwan 

3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 

 

2 

 

2 34 40 

85 

9 

Dede Armansyah 

2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 

 

2 

 

2 31 40 

78 

10 

Dinda Putri Balqys Suri 

3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 

 

2 

 

2 28 40 

70 

11 

Durotul Masfufah 

3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 

 

2 

 

2 35 40 

87 



 

 

12 

Gema Annisa Hermastuti 

1 1 3 2 3 4 4 3 2 2 

 

2 

 

2 29 40 

72 

13 

Hanna Putri Aulia 

4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 

 

2 

 

2 36 40 

90 

14 

Indah Ayu Wirastiti 

2 2 3 3 4 2 2 3 4 4 

 

2 

 

2 33 40 

82 

15 

Indah Novita Sari 

3 2 2 4 1 3 3 4 1 3 

 

3 

 

3 32 40 

80 

16 

Intan Wahda Nurlia 

1 2 3 3 3 2 1 3 3 3 

 

3 

 

3 30 40 

75 

17 

Kurnia Utami 

3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

 

1 

 

1 29 40 

72 

18 

M. Refvoyandra 

3 2 4 3 3 2 3 3 1 4 

 

2 

 

3 33 40 

82 

19 

M. Zulyadi Ihsan 

4 3 1 3 4 1 3 4 3 4 

 

3 

 

3 36 40 

90 

20 

Maulana Irfan Firdian 

3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 

 

1 

 

1 31 40 

78 

21 

Muhammad Arfan Pratama 

3 1 4 1 3 4 4 3 2 2 

 

2 

 

3 32 40 

80 

22 

Muhammad Dimas Aditya  

3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 

 

2  

 

2 29 40 

72 

23 

Muhammad Naufal Al Hafidz 

3 1 3 3 2 3 3 1 4 3 

 

2 

 

2 30 40 

75 

24 

Muhammad Raza Ari Putra 

3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 

 

1 

 

2 34 40 

85 

25 

Muthiia Salsa Mutadinda 

4 2 4 4 1 3 4 4 2 3 

 

1 

 

4 36 40 

90 

26 

Mutiara Rizka Pradini  

3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 

 

2 

 

1 32 40 

80 

27 

Nanda Bagas Satyanath 

4 2 4 1 4 3 3 3 3 3 

 

1 

 

3 34 40 

85 



 

 

28 

Nirmala Rosa  

3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 

 

2 

 

2 33 40 

82 

29 

Rahma Yunika  

3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

 

2 

 

2 30 40 

75 

30 

Raihan Dk Akbar  

3 1 1 3 4 3 4 3 3 3 

 

3 

 

3 34 40 

85 

31 

Ranu Permana  

2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 

 

1 

 

4 33 40 

82 

32 

Rezki Soleha  

3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

 

1 

 

2 28 40 

70 

33 

Rissa Sukma Ayu Widayanti 

3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 

 

2 

 

3 28 40 

70 

34 

Rizky Putra Lasmana  

2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

 

2 

 

2 31 40 

78 

35 

Tasyania Miranda 

2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 

 

3 

 

2 27 40 

67 

36 

Trias Ristiyani  

4 3 4 3 1 3 4 1 3 4 

 

3 

 

3 36 40 

90 

 

Jumlah 112 108 119 121 118 121 120 118 123 116 115 119 

  

 

 

 

 

 

                  



 

 

PENCAPAIAN INDIKATOR POSTEST KELAS KONTROL 

No  Nama Siswa  
   

SKOR SKOR MAX Xi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Anzela Andandya Putri 2 2 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 28 40 70 

2 Azwar Susendi 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 24 40 60 

3 Chandra Almer Putra 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 28 40 70 

4 Chivo Realitawan 2 2 4 4 2 4 3 3 2 2 3 3 32 40 80 

5 David Inzaghi 2 2 3 2 4 3 2 1 2 2 3 4 30 40 75 

6 Dinda Deslia 3 2 3 4 2 2 3 3 1 1 4 3 31 40 78 

7 Edo Iman Tauhid 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 28 40 70 

8 Febby Fitri Permadani 2 2 3 2 3 2 3 3 1 1 2 2 26 40 65 

9 Fibi Rizki Herdianti 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 30 40 75 

10 Hami Rantina 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 26 40 65 

11 Harada Raden Lesmana Jaya Sakti 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 1 27 40 68 

12 M. Fadel Al Farabi 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 32 40 80 

13 Muhammad Ichsan Syaditya Rama 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 24 40 60 

14 M. Roma Rio 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 4 33 40 82 

15 Made Dewi Purnami 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 32 40 80 

16 Muhammad Emir Rasyid 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 28 40 70 

17 Muhammad Galang Karisma Putra 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 32 40 80 

18 Muhammad Septaredho 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30 40 75 

19 Nadiyah Yurtika Sari 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 24 40 60 

20 Najla Andria Khalilah 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 26 40 65 

21 Nico Awi Ahmadi 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 28 40 70 

22 Putri Dian Pertiwi 2 2 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 30 40 75 

23 R. Gamma Ramadhan 2 2 4 3 3 3 3 2 3 1 2 1 30 40 75 

24 Rahmad Asriyadin 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 28 40 70 



 

 

25 Rani Budiwati Sampurna 2 2 4 3 2 3 2 4 2 2 2 2 30 40 75 

26 Rani Laraswati 2 2 3 3 4 2 3 3 1 0 2 1 26 40 65 

27 Renata Ayunda Sari 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 1 1 31 40 78 

28 Rizky Hadi 2 2 3 3 4 2 2 4 2 1 3 2 30 40 75 

29 Rofika Al Qodri 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 31 40 78 

30 Sania Media Nosa 2 2 2 3 3 3 4 2 1 2 1 3 28 40 70 

31 Sanyya Dewi Cantika 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 32 40 80 

32 Septiyana Komala Sari 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 1 24 40 60 

33 Shindi Philadelpia 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 32 40 80 

34 Syahzidan Daffa 3 2 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 33 40 82 

35 Tesalonika Nova Sianturi 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 28 40 70 

36 Tri Yoga Adji Setiawan 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 26 40 65 

 

Jumlah 101 96 110 108 113 110 109 110 106 98 101 104 

   Perhitungan  Postest Mengenai Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Rumus = 
Skor Siswa Tiap item

   X 100 
  Skor Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Indikator Hasil Belajar Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1. Berpikir Lancar 

(mencetuskan banyak gagasan jawaban menyelesaikan masalah atau jawaban) 

112
  X100 = 78,47%  

144 

101  
  X 100 = 70,13% 

144 

2. Berpikir Luwes 

(Dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda.) 

108   
X 100 = 75,00% 

144 

96   
 X 100 = 66,66% 

144 

3. Berpikir Lancar 

        (Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban) 

119   
X 100 = 82,63% 

144 

110
  X 100 = 76,38%

  

144 

4. Berpikir Elaboratif 
121

   X 100 = 84,02% 
144 

108  
 X 100 = 75,00% 

144 

5. Memberikan Penjelasan Sederhana 
118

    X 100 = 81,94% 
144 

113
  X 100 = 78,47% 

144 

6. Berpikir Original 

(Me             (Mikirkan cara-cara yang tak lazim untuk mengungkapkan diri) 

121
    X 100 = 84,02% 

144 

110 
  X 100 = 76.38% 

144 

7. Mengatur Strategi dan Teknik 
120

  X 100 = 83,33% 
144 

109
 X 100 = 75,09% 

144 

8. Membuat Penjelasan Lebih Lanjut 
118

  X 100 = 81,94% 
144 

110
  X 100 = 76,38% 

144 

9. Berpikir Luwes 

 (Menghasilkan gagasan atau jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi) 

123
  X 100 = 85,41% 

144 

106
  X 100 = 73,61%

  

144 

10. Berpikir Original 

(Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur) 

 

116   
X 100 = 80,55% 

144 

98    
 X 100 = 68,05% 

144 

11.  Membuat Inferensi  

 

115   
X 100 = 79,86% 

144 

101 
X 100 = 70,13% 

144 

12. Membangun Keterampilan Dasar 

 

119   
X 100 = 82,63% 

144 

104   
X 100 =72,22 % 

144 

 

 



 

 

 

Indikator Hasil Belajar Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Berpikir Lancar 

 

231
  X100 = 80,20%  

288 

211  
 X 100 = 73,26% 

288 

Berpikir Luwes 

 

231   
X 100 = 80,20% 

288 

202   
 X 100 = 70,13% 

288 

Berpikir Elaboratif 
121

  X 100 = 84,02% 
144 

108  
 X 100 = 75,00% 

144 

Memberikan Penjelasan Sederhana 
118

  X 100 = 81,94% 
144 

113
  X 100 = 78,47% 

144 

Berpikir Original 

 

237
  X 100 = 82,29% 

288 

199
  X 100 = 69,09% 

288 

Mengatur Strategi dan Teknik 
120

  X 100 = 83,33% 
144 

109
  X 100 = 75,09% 

144 

Membuat PenjelasanLebih Lanjut 
118

  X 100 = 81,94% 
144 

110
  X 100 = 76,38% 

144 

 Membuat Inferensi  

 

115   
X 100 = 79,86% 

144 

101   
X 100 = 70,13% 

144 

Membangun Keterampilan Dasar 

 

119   
X 100 = 82,63% 

144 

104   
X 100 =72,22 % 

144 

 

 

  

 



 

 

Perhitungan Postest Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Indikator Hasil Belajar Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Berpikir Lancar 

 

231
  X100 = 80,20%  

288 

211  
 X 100 = 73,26% 

288 

Berpikir Luwes 

 

231   
X 100 = 80,20% 

288 

202   
 X 100 = 70,13% 

288 

Berpikir Elaboratif 
121

  X 100 = 84,02% 
144 

108  
 X 100 = 75,00% 

144 

Memberikan Penjelasan 

Sederhana 

118
  X 100 = 81,94% 

144 

113
  X 100 = 78,47% 

144 

Berpikir Original 

 

237
  X 100 = 82,29% 

288 

199
  X 100 = 69,09% 

288 

Mengatur Strategi dan Teknik 
120

  X 100 = 83,33% 
144 

109
  X 100 = 75,09% 

144 

Membuat Penjelasan Lebih 

Lanjut 

118
  X 100 = 81,94% 

144 

110
  X 100 = 76,38% 

144 

 Membuat Inferensi 

 

115   
X 100 = 79,86% 

144 

101   
X 100 = 70,13% 

144 

Membangun Keterampilan 

Dasar 

 

119   
X 100 = 82,63% 

144 

104   
X 100 =72,22 % 

144 

 

  



 

 

 

   

                   

PENCAPAIAN ASPEK ANGKET SIKAP ILMIHAH KELAS EKSPERIMEN  

 

No  Nama Peserta Didik 
No Soal   

jumlah 
 ASPEK No Soal jumlah 

ASPEK 1 5 15 16  2 12 14 17 

1 Adi Vivaldy 

 

 

R 

A 

S 

A 

 

I 

N 

G 

I 

N 

 

3 4 3 3 13  

 

B 

E 

R 

T 

A 

N 

G 

G 

U 

N 

G 

3 4 3 3 13 

2 Agil  Pratama 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 

3 Agung Apriliana  3 3 4 4 14 3 3 4 4 14 

4 

Amartya Intan 

Ramadhin 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 

5 

Anggini Putri Arieza 

Hakim 4 3 4 4 14 3 3 4 3 13 

6 Annisa Nadia Herajani 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 

7 Banu Ibni Wariz 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

8 Bunga Mauliqa Ilwan 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

9 Dede Armansyah 3 4 4 3 14 3 4 4 3 14 

10 Dinda Putri Balqys Suri 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 

11 Durotul Masfufah 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 

12 

Gema Annisa 

Hermastuti 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 



 

 

 

13 Hanna Putri Aulia T 

A 

H 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 4 4 14  

J 

A 

W 

A 

B 

 

3 3 4 4 14 

14 Indah Ayu Wirastiti 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 

15 Indah Novita Sari 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 

16 Intan Wahda Nurlia 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 

17 Kurnia Utami 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 

18 M. Refvoyandra 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 

19 M. Zulyadi Ihsan 3 4 3 4 14 3 4 3 2 12 

20 Maulana Irfan Firdian 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 

21 

Muhammad Arfan 

Pratama 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 

22 

Muhammad Dimas 

Aditya Heru  4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 

23 

Muhammad Naufal Al 

Hafidz 4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 

24 

Muhammad Raza Ari 

Putra 3 3 3 4 13 3 3 4 4 14 

25 

Muthiia Salsa 

Mutadinda 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 

26 Mutiara Rizka Pradini  4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 

27 Nanda Bagas Satyanath 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 

28 Nirmala Rosa  4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 



 

 

 

29 Rahma Yunika   

 

 

 

 

 

3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 

30 Raihan Dk Akbar  4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 

31 Ranu Permana  4 3 3 4 14 3 3 4 4 14 

32 Rezki Soleha  3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

33 Rissa Sukma Ayu Silvia  4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 

34 Rizky Putra Lasmana  3 4 4 3 14 3 3 4 4 14 

35 Tasyania Miranda 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 

36 Trias Ristiyani  3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 

Jumlah Total 511  Jumlah Total 497 

 

 

 

no  nama siswa  
No Soal   

jumlah 
 ASPEK No Soal jumlah 

ASPEK 3 7 13 20  8 10 18 19 

1 
Adi Vivaldy 

 

 

 

 

T 

O 

L 

E 

R 

A 

N 

 

3 4 3 3 13 
 

 

 

 

 

T 

E 

L 

I 

T 

I 

 

3 4 3 3 13 

2 
Agil  Pratama 

3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 

3 
Agung Apriliana  

3 3 4 4 14 3 3 4 3 13 

4 

Amartya Intan 

Ramadhin 
4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 

5 

Anggini Putri Arieza 

Hakim 
4 3 4 4 14 3 3 4 3 13 

6 
Annisa Nadia Herajani 

3 4 3 4 14 3 3 3 4 13 



 

 

 

7 
Banu Ibni Wariz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

8 
Bunga Mauliqa Ilwan 

3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

9 
Dede Armansyah 

3 4 4 3 14 3 4 4 3 14 

10 
Dinda Putri Balqys Suri 

4 3 4 4 15 3 3 3 4 13 

11 
Durotul Masfufah 

4 3 4 3 14 4 3 3 3 13 

12 

Gema Annisa 

Hermastuti 
4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 

13 
Hanna Putri Aulia 

3 3 4 4 14 3 3 4 4 14 

14 
Indah Ayu Wirastiti 

4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 

15 
Indah Novita Sari 

4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 

16 
Intan Wahda Nurlia 

4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 

17 
Kurnia Utami 

3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 

18 
M. Refvoyandra 

4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 

19 
M. Zulyadi Ihsan 

3 4 3 4 14 3 4 3 2 12 

20 
Maulana Irfan Firdian 

4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 

21 

Muhammad Arfan 

Pratama 
4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 

22 

Muhammad Dimas 

Aditya Heru  
4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 

23 

Muhammad Naufal Al 

Hafidz 
4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 



 

 

 

24 

Muhammad Raza Ari 

Putra 
3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 

25 

Muthiia Salsa 

Mutadinda 
4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 

26 
Mutiara Rizka Pradini  

4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 

27 
Nanda Bagas Satyanath 

3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 

28 
Nirmala Rosa  

4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 

29 
Rahma Yunika  

3 4 3 3 13 4 3 3 3 13 

30 
Raihan Dk Akbar  

4 4 3 3 14 3 4 3 4 14 

31 
Ranu Permana  

4 3 3 4 14 3 3 3 4 13 

32 
Rezki Soleha  

3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 

33 
Rissa Sukma Ayu Silvia  

3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 

34 
Rizky Putra Lasmana  

3 4 4 3 14 3 3 4 4 14 

35 
Tasyania Miranda 

4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 

36 
Trias Ristiyani  

3 3 3 4 13 4 3 3 3 13 

Jumlah Total 502  Jumlah Total 473 

 

 

 

 

 

                                           

No  Nama Peserta Didik 
No Soal   

Jumlah 
ASPEK 4 6 9 11 



 

 

 

1 
Adi Vivaldy 

 

 

 

 

B 

E 

K 

E 

R 

J 

A 

 

S 

A 

M 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 3 3 13 

2 
Agil  Pratama 

3 4 3 4 14 

3 
Agung Apriliana  

3 3 4 4 14 

4 

Amartya Intan 

Ramadhin 
4 4 4 3 15 

5 

Anggini Putri Arieza 

Hakim 
4 3 4 4 14 

6 
Annisa Nadia Herajani 

3 4 3 4 14 

7 
Banu Ibni Wariz 

4 3 3 3 13 

8 
Bunga Mauliqa Ilwan 

3 4 3 3 13 

9 
Dede Armansyah 

3 4 4 3 14 

10 
Dinda Putri Balqys Suri 

4 3 4 4 15 

11 
Durotul Masfufah 

4 3 4 3 14 

12 

Gema Annisa 

Hermastuti 
4 4 4 3 15 

13 
Hanna Putri Aulia 

3 3 4 4 14 

14 
Indah Ayu Wirastiti 

4 4 3 4 15 

15 
Indah Novita Sari 

4 4 4 4 16 

16 
Intan Wahda Nurlia 

4 3 4 3 14 

17 
Kurnia Utami 

3 3 3 4 13 



 

 

 

18 
M. Refvoyandra  

 

 

 

 

 

 

4 4 3 3 14 

19 
M. Zulyadi Ihsan 

3 4 3 4 14 

20 
Maulana Irfan Firdian 

4 3 4 3 14 

21 

Muhammad Arfan 

Pratama 
4 4 4 3 15 

22 

Muhammad Dimas 

Aditya Heru  
4 3 4 4 15 

23 

Muhammad Naufal Al 

Hafidz 
4 3 4 4 15 

24 

Muhammad Raza Ari 

Putra 
3 3 3 4 13 

25 

Muthiia Salsa 

Mutadinda 
4 3 4 3 14 

26 
Mutiara Rizka Pradini  

4 3 4 4 15 

27 
Nanda Bagas Satyanath 

4 4 3 4 15 

28 
Nirmala Rosa  

4 3 3 4 14 

29 
Rahma Yunika  

3 4 4 3 14 

30 
Raihan Dk Akbar  

4 4 3 4 15 

31 
Ranu Permana  

4 3 3 4 14 

32 
Rezki Soleha  

3 4 3 3 13 

33 
Rissa Sukma Ayu Silvia  

4 3 3 4 14 



 

 

 

34 
Rizky Putra Lasmana  

3 4 4 3 14 

35 
Tasyania Miranda 

4 3 4 3 14 

36 
Trias Ristiyani  

3 4 3 4 14 

Jumlah Total 511 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 

PENCAPAIAN ASPEK ANGKET SIKAP ILMIAH KELAS KONTROL 



 

 

 

 

No  Nama Peserta Didik 
No Soal   

Jumlah 
 ASPEK No Soal Jumlah 

ASPEK 1 5 15 16  2 12 14 17 

1 Anzela Andandya Putri  

 

 

 

R 

A 

S 

A 

 

I 

N 

G 

I 

N 

 

T 

A 

H 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 3 3 12  

 

 

 

B 

E 

R 

T 

A 

N 

G 

G 

U 

N 

G 

 

J 

A 

W 

A 

B 

 

3 3 3 3 12 

2 Azwar Susendi 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 

3 Chandra Almer Putra 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 

4 Chivo Realitawan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

5 David Inzaghi 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 

6 Dinda Deslia 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

7 Edo Iman Tauhid 4 3 3 3 13 2 3 3 3 11 

8 Febby Fitri Permadani 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

9 Fibi Rizki Herdianti 3 4 4 3 14 3 2 4 3 12 

10 Hami Rantina 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

11 

Harada Raden Lesmana 

Jaya Sakti 4 3 2 3 12 4 3 2 3 12 

12 M. Fadel Al Farabi 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

13 

Muhammad Ichsan 

Syaditya Rama 3 3 3 4 13 3 3 3 2 11 

14 M. Roma Rio 3 4 3 2 13 3 4 3 2 13 

15 Made Dewi Purnami 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 

16 

Muhammad Emir 

Rasyid 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

17 

Muhammad Galang 

Karisma Putra 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

18 Muhammad Septaredho 4 2 3 3 12 4 2 3 3 12 

19 Nadiyah Yurtika Sari 3 4 3 2 12 3 4 3 2 12 

20 Najla Andria Khalilah 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 

21 Nico Awi Ahmadi 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

22 Putri Dian Pertiwi 4 3 3 3 13 2 3 3 3 11 



 

 

 

23 R. Gamma Ramadhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

24 Rahmad Asriyadin 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

25 

Rani Budiwati 

Sampurna 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

26 Rani Laraswati 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

27 Renata Ayunda Sari 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

28 Rizky Hadi 4 3 3 4 14 4 3 3 2 12 

29 Rofika Al Qodri 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

30 Sania Media Nosa 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

31 Sanyya Dewi Cantika 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

32 Septiyana Komala Sari 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

33 Shindi Philadelpia 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

34 Syahzidan Daffa 3 3 4 4 14 2 3 4 4 12 

35 

Tesalonika Nova 

Sianturi 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

36 Tri Yoga Adji Setiawan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

Jumlah Total 461  Jumlah Total 444 

 

 

No  Nama Peserta Didik  
No Soal   

Jumlah 
 ASPEK No Soal Jumlah 

ASPEK 1 5 15 16  2 12 14 17 

1 Anzela Andandya Putri 
 

 

 

 

T 

O 

L 

E 

3 3 3 3 12  

 

 

 

 

T 

E 

L 

3 3 3 3 12 

2 Azwar Susendi 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 

3 Chandra Almer Putra 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 

4 Chivo Realitawan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

5 David Inzaghi 3 3 2 3 11 3 3 4 3 13 

6 Dinda Deslia 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

7 Edo Iman Tauhid 2 3 3 3 11 4 3 3 3 13 



 

 

 

8 Febby Fitri Permadani R 

A 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 3 3 13 I 

T 

I 

 

 

3 4 3 3 13 

9 Fibi Rizki Herdianti 3 2 4 3 12 3 4 2 3 12 

10 Hami Rantina 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

11 

Harada Raden Lesmana 

Jaya Sakti 4 3 2 3 12 4 3 2 3 12 

12 M. Fadel Al Farabi 4 3 3 2 12 4 3 3 3 13 

13 

Muhammad Ichsan 

Syaditya Rama 3 3 3 2 11 3 3 3 4 13 

14 M. Roma Rio 3 4 3 2 13 3 4 3 2 13 

15 Made Dewi Purnami 3 2 3 3 11 3 4 3 3 13 

16 

Muhammad Emir 

Rasyid 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

17 

Muhammad Galang 

Karisma Putra 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

18 Muhammad Septaredho 4 2 3 3 12 4 2 3 3 12 

19 Nadiyah Yurtika Sari 3 4 3 2 12 3 4 3 2 12 

20 Najla Andria Khalilah 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 

21 Nico Awi Ahmadi 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

22 Putri Dian Pertiwi 2 3 3 3 11 4 3 3 3 13 

23 R. Gamma Ramadhan 4 3 3 3 13 2 3 3 3 11 

24 Rahmad Asriyadin 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

25 

Rani Budiwati 

Sampurna 4 3 3 3 13 2 3 3 3 11 

26 Rani Laraswati 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

27 Renata Ayunda Sari 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

28 Rizky Hadi 4 3 3 2 12 4 3 3 4 14 

29 Rofika Al Qodri 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 

30 Sania Media Nosa 3 2 3 4 12 3 3 3 4 13 

31 Sanyya Dewi Cantika 3 3 3 4 13 3 3 3 2 11 



 

 

 

32 Septiyana Komala Sari 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

33 Shindi Philadelpia 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

34 Syahzidan Daffa 2 3 4 4 12 3 3 4 4 14 

35 

Tesalonika Nova 

Sianturi 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 

36 Tri Yoga Adji Setiawan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

Jumlah Total 439  Jumlah Total 453 

 

  



 

 

 

No  Nama Peserta Didik  
ASPEK No Soal Jumlah 

2 12 14 17 

1 Anzela Andandya Putri  

 

 

 

B 

E 

K 

E 

R 

J 

A 

 

S 

A 

M 

A 

 

3 3 3 3 12 

2 Azwar Susendi 3 3 3 3 12 

3 Chandra Almer Putra 3 3 4 3 13 

4 Chivo Realitawan 3 3 3 3 12 

5 David Inzaghi 3 3 4 3 13 

6 Dinda Deslia 3 3 3 4 13 

7 Edo Iman Tauhid 4 3 3 3 13 

8 Febby Fitri Permadani 3 4 3 3 13 

9 Fibi Rizki Herdianti 3 4 2 3 12 

10 Hami Rantina 3 3 3 4 13 

11 

Harada Raden Lesmana 

Jaya Sakti 4 3 2 3 12 

12 M. Fadel Al Farabi 4 3 3 3 13 

13 

Muhammad Ichsan 

Syaditya Rama 3 3 3 4 13 

14 M. Roma Rio 3 4 3 2 13 

15 Made Dewi Purnami 3 4 3 3 13 

16 

Muhammad Emir 

Rasyid 4 3 3 3 13 

17 

Muhammad Galang 

Karisma Putra 3 4 3 3 13 

18 Muhammad Septaredho 4 2 3 3 12 

19 Nadiyah Yurtika Sari 3 4 3 2 12 

20 Najla Andria Khalilah 3 3 4 3 13 

21 Nico Awi Ahmadi 3 3 3 3 12 

22 Putri Dian Pertiwi 4 3 3 3 13 

23 R. Gamma Ramadhan 2 3 3 3 11 



 

 

 

24 Rahmad Asriyadin 3 3 3 3 12 

25 

Rani Budiwati 

Sampurna 2 3 3 3 11 

26 Rani Laraswati 4 3 3 3 13 

27 Renata Ayunda Sari 3 3 3 4 13 

28 Rizky Hadi 4 3 3 4 14 

29 Rofika Al Qodri 4 3 3 3 13 

30 Sania Media Nosa 3 3 3 4 13 

31 Sanyya Dewi Cantika 3 3 3 2 11 

32 Septiyana Komala Sari 3 3 3 3 12 

33 Shindi Philadelpia 3 4 3 3 13 

34 Syahzidan Daffa 3 3 4 4 14 

35 

Tesalonika Nova 

Sianturi 3 4 3 3 13 

36 Tri Yoga Adji Setiawan 3 3 3 3 12 

Jumlah Total 453 

 

Perhitungan Angket Aspek Sikap Ilmiah Peserta Didik 

Rumus =  
Jumlah Skor yang diperoleh  

X 100 % 
         Jumlah Skor Maksimal 

 

Aspek Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rasa Ingin Tahu 
511

  X100 = 88,71%  
576 

461
  X 100 = 80,03% 

576 

Bertanggung Jawab 
 497  

X 100 = 86,28 % 
576 

444
  X 100 = 77,08% 

576 

Toleran 
502   

X 100 = 87,15% 
576 

439
  X 100 = 76,21%

  

576 

Teliti 
473

  X 100 = 82,11% 
576 

453 
  X 100 = 78,64% 

576 



 

 

 

Bekerja Sama 
511

  X 100 = 88,71% 
576 

453
  X 100 = 78,64% 

576 

 



 

 

Perhitungan Aspek Sikap Ilmiah  

 

Aspek sikap ilmiah Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Bertanggung Jawab 
71

  X100 = 88,75%  
80 

64 
  X 100 = 80,00% 

80 

Rasa Ingin Tahu 
 69   

X 100 = 86,25% 
80 

62   
 X 100 = 77,05 % 

80 

Toleran  
70    

X 100 = 87,05% 
80 

61
 X 100 = 76,25% 

80
 

Teliti   
66

   X 100 = 82,05% 
80 

63   
 X 100 = 78,75% 

80 

Bekerja Sama  
71

    X 100 = 88,75% 
80 

63 
  X 100 = 78,75%

  

80 

 

  



 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Kelas Eksperimen 

 
 

Peserta didik melakukan percobaan  

(kulit sebagi sstem imun pada buah apel) 
Guru melakukan (penilaian) asesmen kinerja 

saat peserta didik melakukan percobaan 

 

  
Peserta didik menggores kilit buah apel Peserta didik mengoleskan alkohol pada 

buah apel ke empat yang telah dilukai 



 

 

  
 

Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik 

 

  
 

Peserta didik diberi umpan balik oleh guru 

 



 

 

  
 

Peserta didik melakukan percobaan  

(kulit sebagi sistem imun pada buah pir) 
Guru melakukan (penilaian) asesmen kinerja 

saat peserta didik melakukan percobaan 

 

  
 

Peserta didik mengoleskan alkohol pada buah apel 
ke empat yang telah dilukai 

Peserta didik menggores kilit buah apel 



 

 

2. Kelas Kontrol 

  
 

Peserta didik memperhatikan kelompok yang 

sedang presentasi 
 

Peserta didik melakukan presentasi 

  
 

Peserta didik menjelaskan hasil diskusi 
 

Guru melakukan (penilaian) pada kelompok 

presentasi 

 



 

 

Evaluasi Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  
 

Peserta didik mengerjakan soal postest 
 

Peserta didik mengisi angket sikap ilmiah 

 

  
 

Peserta didik mengerjakan soal postest Peserta didik mengisi angket sikap ilmiah 

 


