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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal proses pembuatan skripsi agar lebih 

mendalami maksud dari judul penelitian dan untuk menghindari 

kesalahpahaman penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata 

dari judul penelitian. 

Adapun judul penelitian yaitu “Pengaruh Model 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures dengan 

Mind Mapping Terhadap Higher Order Thinking Skill Peserta 

Didik Kelas XI Mipa”. 

1. Pengaruh merupakan suatu hal yang timbul dari orang atau 

benda yang membentuk sikap, keyakinan, ataupun tingkah 

laku seseorang.
1
 

2. Model merupakan tindakan terstruktur yang dapat  

digunakan sebagai langkah pedoman untuk tercapainya  

tujuan dalam pembelajaran yang mana terdapat strategi, 

teknik, metode, bahan, dan media pembelajaran.
2
 

3. Pembelajaran merupaka kegiatan pendidik yang terprogram 

dan terstruktur untuk membuat peserta didik belajar secara 

aktif.
3
 

4. Conceptual understanding procedures merupakan sebuah 

model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih 

memahami konsep pembelajaran yang dianggap suli.
4

                                                             
1 Kamus Bahasa Indonesia,(Bandung: Mitra Belajar, 2008),h. 220 
2 Muhamad Afandi, Evi Chamalah, dan Oktarina Puspita Wardani,Model 

Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah: (UNISSULA PRESS. 2013) 
3Nuning Mulyani, “Meningkatkan Aktivitas Belajar Peserta Didik pada 

Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti Melalui Pembelajaran Kooperatif Model Mind 

Mapping dalam Bentuk Peta Konsep Kreatif di SMP Negeri 1 Pemeng”, Jurnal 

Pedagogy: Jurnal Penelitian dan pengembagan, Vol. 7 No. 3 (2020), hal. 244–51,. 
4
Aliefman Hakim Diana Lestari, Mukhtar Haris, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (Cups) Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Kimia”, jurnalfkip.unram.ac.id, Vol. 2 No. 1 (2019), hal. 31–37, 

https://doi.org/10.29303/cep.v2i1.1184. 
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5. Teknik mind mapping adalah cara mencatat kreatif secara 

menyeluruh dalam satu halaman.
5
 

6. Higher order thinking skill adalah kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang mencangkup kemampuan untuk menganalisis, 

mengevaluasi, serta mencipta.
6
 

 

B. Latar Belakang masalah 

 

Pendidikan merupakan buah dari suatu pembelajaran yang 

menimbulkan suatu kebiasaan dalam lingkungan sehingga dapat 

mempengaruhi perubahan, baik itu perubahan tingkah laku 

seseorang ataupun perubahan dalam  berpikir. Pendidikan memiliki 

tujuan yang luas tanpa ada batas. Tujuan yang luas tanpa batas ini 

menandakan bahwa pendidikan berhak didapat dari cara dan teknik 

apapun yang berbauh positif dan diperoleh dari siapa dan 

dimanapun. Pendidikan merupakan akar dalam suatu negara. 

Pendidikan memegang peran utama terhadap kemajuan dan 

kemunduran suatu negara, karena pendidikan merupakan sumber 

yang menjamin perputaran kelangsungan hidup negara dan bangsa. 

Selain itu hakikat pendidikan manusia seutuhnya adalah proses yang 

internal dimana manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses 

pendidikan.
7
Dengan adanya pendidikan kemajuan negara akan 

terjamin. Pendidikan merupakan cabang utama dalam  menembus 

perubahan-perubahan dunia baik dalam bidang teknologi, 

pengetahuan, maupun dalam bidang agama. Hal  itulah yang 

mewajibkan setiap orang harus berpindidikan. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah di dalam  Q.S Al-Mujadilah ayat 11 di bawah ini 

                                                             
5Fitriana Ayu Wulandari et al., “Peningkatan Keterampilan Berpikir Kreatif 

Siswa Kelas 5 Menggunakan Model Mind Mapping”, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, Vol. 

3 No. 1 (2019), hal. 10–16, https://doi.org/10.23887/jisd.v3i1.17174. 
6Sofyan M. Soleh Chintia Tri Noprinda1, “Pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (Lkpd) Berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS)”, Indonesian Journal 

of Science and Mathematics Education, Vol. 2 No. 2 (2019), hal. 168–76, 

https://doi.org/10.24042/ijsme.v2i2.4342. 
7Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan,Yogyakarta: SUKA-

Press, 2014,  Hal 54 
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ُ لَُنْنْۚ َواِ 
ا اَِرا قِْيَل لَُنْن تَفَسَُّحْىا فًِ اْلَوٰجلِِس فَبْفَسُحْىا يَْفَسِح ّللّاٰ ًُْشُزْوا ٰيٰٓبَيُّهَب الَِّزْيَي ٰاَهٌُْىٰٓ َرا قِْيَل ا

 ُ
ٌُْنْنْۙ َوالَِّزْيَي اُْوتُىا اْلِعْلَن َدَسٰجت ٍۗ َوّللّاٰ ُ الَِّزْيَي ٰاَهٌُْىا ِه

ًُْشُزْوا يَْشفَعِ ّللّاٰ              - مَِوب تَْعَولُْىَى َبيِْيش  فَب

                                                                 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadilah ayat 

11) 

Q.S Al-Mujadilah ayat 11 ini menjelaskan bahwa setiap 

manusia yang beriman wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, baik 

ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kemudian dalam hal menuntut 

ilmu berlapang-lapanglah dan berikan kemudahan bagi orang-orang 

dalam menuntut ilmu, sebab Allah  juga akan memudahkan urusan 

kita baik itu urusan dunia maupun akhirat bagi siapa saja yang 

memudahkan saudaranya dalam kesulitan dan orang yang beriman 

dan berilmu mimiliki drajad yang berbeda dengan orang yang hanya 

beriman atau berilmu saja. 

Pembelajaran adalah proses interaksi yang berjalan antara 

pendidik dengan peserta didik dengan maksud tujuan agar generasi 

muda bangsa indonesia memiliki  ilmu pengetahuan yang berkualitas 

sehingga hal tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

maksimal.
8
 Tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal 

ketika peserta didik dapat mentransfer pemikirannya ke dalam suatu 

hal yang baru, mampu menganalisis berbagai informasi serta mampu 

untuk mengasah kemampuan berpikirnya di dalam pembelajaran 

dengan suasana belajar yang aktif.
9
 Suasana pembelajaran yang 

                                                             
8 Agus Riyanto, “Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Materi Dengan 

Menggunakan Mediamind Mapping”, VOCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan 
Kejuruan, Vol. 1 No. 1 (2021), hal. 1–8,. 

9 Orin Neta Julia. Rahma Diani, Ardian Asyhari, "Pengaruh Model Rms (Reading, 

Mind Mapping And Sharing) Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Pada 
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hidup dan menyenangkan bagi peserta didik, sementara proses 

pembelajaran yang diharapakan adalah proses pembelajaran yang 

aktif.
10

 Pembelajaran yang aktif memerlukan suatu model 

pembelajaran yang bisa memberikan pemahaman konsep terhadap 

materi yang dipelajari. Model pembelajaran yang dapat membuat 

peserta didik memahami konsep dalam materi pembelajaran salah 

satunya adalah model pembelajaran conceptual understanding 

procedures. 

Model pembelajaran conceptual understanding procedures 

adalah model pembelajaran yang memiliki kelebihan yaitu mampu 

menumbuhkan pemikiran peserta didik dalam membuat kesimpulan 

terhadap materi yang dipelajari, dapat menemukan konsep yang 

dianggap sulit dan peserta didik dapat mendefinisikan konsep, 

mengidentifikasi dan memberikan contoh.
11

 Kemampuan  peserta 

didik dalam menemukan konsep yang dianggap sulit, mampu 

menganalisis, mengidentifikasi, memecahkan masalah dan 

memberikan contoh membuat model conceptual understanding 

procedures berkaitan dengan kemampuan higher order thinking 

skill.12 Hal itu dibuktikan dari setiap fase dalam pembelajaran model 

conceptual understanding procedures. Fase individu, dimana dalam 

fase individu membuat peserta didik mampu mentransfer 

pengetahuannya terhadap masalah yang dihadapi, dalam fase diskusi 

kelompok membuat peserta didik mampu memecahkan masalah, dan 

dapat merangsang keaktifan peserta didik secara menyeluruh dan 

dalam fase presentasi membuat peserta didik mampu berpikir kreatif 

dan dapat menyimpulkan masalah.
13

 Susan M. Brookhart 

                                                                                                                                         
Pokok Bahasan Impuls dan Momentum”, Jurnal Pendidikan Edutama, Vol. 5 No. 1 
(2018), hal. 31–43, https://doi.org/10.30734/jpe.v5i1.128. 

10 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan Pendidikan Abad 

Ke-21.Yogyakarta:DIVA press.2019. hal 9 
11Aliefman Hakim Diana Lestari, Mukhtar Haris, Loc.Cit. 
12Meisita Sari Antomi Saregar , Sri Latifah, “Efektivitas Model Pembelajaran Cups: 

Dampak Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Madrasah Aliyah 
Mathla‟ul Anwar Gisting Lampung”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi, Vol. 05 

No. 2 (2016), hal. 233–43, https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v5i2.123. 
13Ibid. 



5 

 

 

 

mengatakan bahwa kemampuan higher order thinking skill terdiri 

atas transfer, memecahkan masalah dan berpikir kreatif.
14

 

Susan M. Brookhart menjelaskan bahwa kemampuan higher 

order thinking skill merupakan suatu konsep dan metode berpikir 

pada tingkatan yang lebih tinggi  level taksonomi kognitif bloom. 

Tujuan utama dari kemampuan higher order thinking skill adalah 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level 

kognitif yang lebih tinggi, untuk berpikir secara kritis dalam 

menerima berbagai jenis materi pembelajaran, berpikir kreatif dalam 

memecahkan suatu masalah, serta membuat keputusan. Higher order 

thinking skill menekankan pada makna yang lebih menganalisis 

informasi pembelajaran dibandingkan dengan hanya mengingat.
15

 

Setiap individu yang memiliki kemampuan higher order thinking 

skill mampu mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada dan  

selanjutnya mampu untuk menarik kesimpulan yang berdasarkan 

fakta.
16

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-A‟raaf ayat 176 

menjelaskan pentingnya untuk berpikir: 

 

ٰٓ اَْبلََذ اِلًَ اْْلَْسِض َواتَّيََع هَٰىىهُْۚ فَوَ  هُ مِهَب َوٰلِنٌَّه  ٌٰ ثَلُه  َمَوثَِل اْلَنْلِبْۚ َولَْى ِشْئٌَب لََشفَْع  

 ٰرلَِل َهثَُل اْلقَْىِم الَِّزْيَي َمزَّمُْىا مِٰبٰيتٌَِبْۚ فَبْقُصصِ  
ٍۗ
اِْى تَْحِوْل َعلَْيِه يَْلهَْث اَْو تَْتُشْمهُ يَْلهَْث  

ُشْوَى    اْلقََصَص لََعلَّهُْن يَتَفَنَّ  

 

Artinya: Dan sekiranya Kami menghendaki niscaya Kami 

tinggikan (derajat)nya dengan (ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung 

kepada dunia dan mengikuti keinginannya (yang rendah), maka 

                                                             
14Jannatin „Ardhuha Charisma Permadi Zulmi, Hairunisyah Sahidu, “Pengaruh 

Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (Cups) Dengan Teknik 
Problem Solving Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Peserta Didik di SMAN 7 

Mataram”, Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, Vol. 5 No. 2 (2019), hal. 310–18,. 
15Woro Setyarsih Lilik Ayumniyya, "Profil Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Siswa SMA Dalam Pemecahan Masalah Pada Materi Hukum Newton", IPF : Inovasi 
Pendidika Fisika, Vol. 10 No. 1 (2021), hal. 50–58,. 

16Fuaddilah Ali Sofyan, "Implementasi Hots Pada Kurikulum 2013", Jurnal 

Inventa, Vol. 3 No. 1 (2019), hal. 1–17, https://doi.org/10.36456/inventa.3.1.a1803. 
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perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan 

lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya 

(juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan 

ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka 

berpikir. (Q.S Al-A‟raaf ayat 176) 

Q.S Al-A‟raaf ayat 176 menjelaskan bahwa Allah memberikan 

akal yang sehat pada setiap manusia yang diciptakan-Nya agar 

mereka mampu berpikir dengan baik. Bagi orang yang berpikir pasti 

akan mengetahui ketika seorang hamba meninggalkan ketaatan 

kepada Tuhan, maka Allah akan merendahkannya, berbedah dengan 

orang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengangkat 

drajadnya. Oleh karena itu akal sehat yang diciptakan-Nya 

merupakan pembeda antara manusia dengan mahkluk ciptaan Allah 

yang lainnya. 

Penggunakan model pembelajaran conceptual understanding 

procedures membuat peserta didik  bukan hanya menghafal namun 

juga memahami secara menyeluruh agar mampu mengoptimalkan 

akal sehingga menumbuhkan daya ingat yang kuat terhadap suatu 

pembelajaran yang diterapkan.
17

 Teknik pembelajaran yang 

diterapkan untuk menimbulkan daya ingat yang kuat bagi peserta 

didik salah satunya adalah dengan menggunakan mind mapping.  

Mind mapping adalah catatan singkat  yang bersifat kreatif, 

efektif yang mampu menumbuhkan daya ingat yang kuat bagi 

peserta didik.
18Mind mapping merupakan catatan singkat yang 

memberikan tambahan warna, simbol, dan garis lengkung beserta 

kata kunci yang menyebabkan tampak lebih menarik. Selain itu mind 

maping juga menjelaskan materi secara terstruktur dari setiap topik 

melalui kata kunci, garis lengkung  dan gambar.
19

 Mind mapping  

                                                             
17 Jannatin „Ardhuha Charisma Permadi Zulmi, Hairunisyah Sahidu, Loc.Cit. 
18Albertus Tuhu Setyo Nugroho, "Metode Kubus Ringkasan Taksonomi Bloom 

Berbasis Mind Mapping Untuk Meningkatkan Higher-Order Thingking Skill (Hots) Guna 

Pengembangan Literasi Matematika Dan Mendukung Kecakapan Abad 21", Jurnal 
Pendidikan Matematika, Vol. 1 No. 2 (2020), hal. 128–35,. 

19Jamilah Syamilah Meidiyanti1, St. Syamsudduha, Eka Damayanti, "Pengaruh 

Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Melalui Pembelajaran Model Learning Cycle 
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dapat mengembangkan kemampuan berpikir otak kanan dan otat kiri 

hal inilah yang membuat mind mapping mampu memberikan daya 

ingat yang kuat.
20

 Otak akan bekerja maksimal jika  otak kanan dan 

otak kiri mampu secara seimbang dalam menerima materi 

pembelajaran.
21

 

Kelebihan mind mapping dalam pembelajaran yaitu membantu 

peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran dalam kurun 

waktu yang lama, memperoleh ide yang cemerlang, bisa 

berkonsentrasi dalam pembelajaran, nilai yang didapat sesuai 

harapan, dapat membuat peserta didik lebih aktif, dapat dijadikan 

media bermain, serta mampu leluasa dalam menuangkan imajinasi. 

Imajinasi yang dituangkan akan memunculkan kreativitas terhadap 

potensi kemampuan higher order thinking skill peserta didik.
22

 

Kemampuan higher order thinking skill sangat diperlukan 

dalam setiap mata pelajaran karena membuat peserta didik mampu  

memecahkan masalah, mentransfer pengetahuan yang diperolehnya 

dalam hal yang baru serta dapat berpikir secara kreatif. Salah satu 

mata pelajaran yang tidak lepas dari penyelesaian masalah adalah 

biologi. Biologi adalah pembelajaran yang tidak dapat lepas dari 

proses pemecahan masalah. Jika peserta didik tidak memiliki 

kemampuan dalam memecahkan masalah hal ini menjadi dampak 

utama rendahnya kemampuan higher order thinking skill karena jika 

seseorang memiliki kemampuan higher order thinking skill maka 

salah satu yang harus dimiliki adalah mampu dalam memecahkan 

                                                                                                                                         
Engagement Exploration Explanation Elaboration Dan Evaluation Disertai Mind 

Mapping", Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 12 No. 1 (2021), hal. 16–21,. 
20Ali Rif‟an Siti Qomariyah, "Peningkatan Kemampuan High Order Thinking Skill 

(HOTS) Siswa Melalui Media Mind Mapping Pada Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadist 
Kelas XI MA Mu‟allimat Kota Malang", PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 

Vol. 3 No. 1 (2020), hal. 16–34,. 
21Subandi Jumrotul Laili Mukaromah, Suhadi Ibnu, "Dampak Model Pembelajaran 

BBL-Mind Map terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Kemampuan Awal 
Berbeda" Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Vol. 5 No. 5 (2020), 

hal. 630–36,. 
22 Albertus Tuhu Setyo Nugroho, Loc.Cit. 
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masalah.
23

 Itulah sebabnya dalam pembelajaran biologi sangat 

memerlukan kemampuan higher order thinking skill.24
 Namun saat 

peneliti melakukan wawancara langsung dengan pendidik yang 

mengajar di kels XI mipa mata pelajaran biologi mengatakan bahwa 

sistem pembelajaran belum terlalu fokus dalam menerapkan model 

dan teknik pembelajaran berbasis kemampuan higher order thinking 

skill peserta didik. Hal ini sangat bertentangan dengan kurikulum 

yang diterapkan di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan yaitu kurikulum 

2013 yang salah satu tujuan utamanya meningkatkan kemampuan 

higher order thinking skill. 

Penerapan pembelajaran berbasis kemampuan higher order 

thinking skill peserta didik belum sepenuhnya diterapkan. Model 

discovery learning merupakan model pembelajaran yang sering 

diterapkan saat pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaranya 

model discovery learning yang pertama memberikan rangsangan, 

mengidentifikasi masalah, menyimpulkan data, mengolah data, 

memferifikasi, dan menyimpulkan. Pembelajaran discovery learning 

di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan menggunakan metode mencatat 

dan cerama. Kelemahan dari  model discovery learning yaitu peserta 

didik menjadi individual karena penemuan dilakukan secara mandiri. 

Peserta didik yang berkemampuan tinggi enggan berbagi dengan 

peserta didik  yang berkemampuan rendah. Hal ini menyebabkan 

kesenjangan di dalam kelas.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan  guru yang 

mengajar di kelas XI mipa SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan  

khususnya guru yang mengajar mata pelajaran biologi mengatakan 

bahwa pendidik di  SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan juga belum 

pernah menerapkan model pembelajaran conceptual understanding 

procedures. Dalam proses pembelajaran pendidik hanya 

menggunakan metode diskusi, mencatat dan ceramah. Metode ini 

                                                             
23 Imelda Santi Yuarifka, "Peningkatan Hasil Belajar Biologi Melalui Metode 

Pembelajaran Mind Mapping Materi Jaringan dan Organ Hewan Pada Siswa Kelas XI-

IPA 1"Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 3 No. 1 (2020), hal. 33–39,. 
24 Rina Hidayati Pratiwi Puspita Zahra1, Efri Gresinta1, "Pengaruh Kecerdasan 

Intrapersonal Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah pada Mata Pelajaran Biologi", 

Biological Science and Education Journal, Vol. 1 No. 1 (2021), hal. 43–49,. 
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diterapkan sesuai dengan tingkat kesukaran materi yang diajarkan. 

Untuk materi yang sulit maka pendidik menyampaikan dengan 

menggunakan metode ceramah serta mencatat karena peserta didik 

akan lebih memahami, sedangkan untuk materi yang tidak terlalu 

sulit maka pendidik menerapkan metode diskusi yang akan 

dibimbing langsung oleh pendidik.  

Metode ceramah didominasi oleh pendidik sementara peserta 

didik pasif dan cenderung hanya menghapalkan materi pelajaran 

yang hanya mampu diingat sementara waktu, sehingga kurang  

membantu  peserta didik mengorganisasikan materi dalam 

ingatannya untuk jangka waktu yang lama dan pada akhirnya akan 

mengurangi kreativitas peserta didik.
25

 Kemudian selama  proses 

pembelajaran sains khususnya pada mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 6 Bengkulu Selatan  belum pernah menerapakan mind 

mapping dalam pembelajaran. Peserta didik hanya mencatat secara 

tradisional. Dimana cara mencatat tradisional ini memiliki 

kekurangan karena tidak dapat merangsang higher order thinking 

skill peserta didik. Peserta didik hanya mencatat tanpa menganalisis 

informasi apa yang telah dicatat. 

Pada saat observasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan 

diperoleh data peserta didik kelas XI mipa berjumlah empat kelas, 

dimana dalam observasi tersebut peneliti membagikan soal berbasis 

higher order thinking skill kepada peserta didik kelas XI mipa mata 

pelajaran biologi sebanyak 10 soal dengan materi sel yang sudah 

dijelaskan sebelumnya di semester ganjil. Soal-soal yang disebarkan 

kepada peserta didik adalah jenis soal essay yang sudah valid yaitu 

menggunakan soal dari Siti Irmayanti dengan materi sel berbasis 

higher order thinking skill kelas XI mipa. Namun pembagian soal 

dilakukan melalui aplikasi google formulir. Hal ini dikarenakan 

situasi covid-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk bertatap 

muka langsung dengan peserta didik. Peneliti memberikan soal 

dengan mengambil sampel 41 orang peserta didik dari jumlah 

                                                             
25 Nida Adilah, "Perbedaan Hasil Belajar IPA melalui Penerapan Metode Mind Map 

dengan Metode Ceramah", Indonesian Journal of Primary Education, Vol. 1 No. 1 

(2017), hal. 98–103, https://doi.org/10.17509/ijpe.v1i1.7521. 
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populasi 137 orang, dimana mengambil 30% dari 137 populasi. 

Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling. Teknik simple random sampling bisa digunakan jika 

populasi berjumlah lebih atau sama dengan 100 orang maka 10 % - 

30 % sampling dapat diambil  sampel dari populasi itu.
26

 

Pembagian soal kepada peserta didik berbasis higher order 

thinking skill ini dilakukan saat prapenelitian berlangsung. Tujuan 

utama dilakukan pembagian soal berbasis higher order thinking skill 

disaat prapenelitian adalah untuk mengetahui kemampuan awal 

higher order thinking skill peserta didik kelas XI mipa di SMA 

Negeri 6 Bengkulu Selatan memiliki higher order thiking skill 

tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Berdasarkan tes yang 

telah dilakukan, peserta didik kelas XI mipa di SMA Negeri 6 

Bengkulu Selatan memiliki higher order thinking skill yang 

tergolong masih sangat rendah. Hal itu dibuktikan dengan hasil tes 

yang ditunjukan pada tabel 1.1 di bawah ini 

Tabel 1.1 

Data Hasil Survei Higher Order Thinking Skill (HOTS)Peserta Didik 

Kelas XI Mipa Di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan T.A 

2020/2021.
27

 

 

Indikator 

HOTS 

Kelas XI MIPA 

(41peserta didik) 

 

Rata-

rata 

 

% 

 

Kriteria 

XI 

MIPA 

1          

1 

XI 

MIPA 

2 

 

XI 

MIPA 

3 

XI 

MIPA 

4 

Menganalisis 

(C4) 

(C4) 

44 6 60 26 3,31 3,31 Sangat 

Rendah 

Mengevaluasi 

(C5) 

59 8 78 39 4,47 4,47 Sangat 

Rendah 

Mencipta (C6) 

 (C6) 

46 6 64 26 3,45 3,45 Sangat 

Rendah 

                                                             
26 Suharsimi Arikunto. Prosedur Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 177. 
27 Arsip Pribadi Peneliti Hasil Survei di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan 
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Dari tabel 1.1 diketahui bahwa  peserta didik di SMA Negeri 6 

Bengkulu Selatan masih memiliki higher order thinking skill yang 

tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari 

persentase setiap indikator higher order thinking skill. Untuk 

indikator menganalisis memperoleh persentase 3,31%, indikator 

mengevaluasi 4,47%, dan untuk indikator mencipta memperoleh 

persentase 3,45%. Dari data tabel 1.1  hasil pra penelitian nilai 

higher order thinking skill peserta didik di SMA Negeri 6 Bengkulu 

Selatan masih sangat rendah. 

Peneliti menyakini bahwa higher order thinking skill peserta 

didik di bawah rata-rata disebabkan oleh penerapan model 

pembelajaran yang belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran 

berbasisis higher order thinking skills sehingga menyebabkan 

tingkat pemahaman berpikir tingkat tinggi peserta didik kurang. 

Membangun pembelajaran higher order thinking skill tidak instan, 

melainkan kebiasaan yang dilakukan terus menerus.
28

 Namun 

penerapan pembelajaran yang tidak terlalu fokus maka akan 

menimbulkan kemampuan berpikir rendah peserta didik. Menurut 

Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni mengatakan model serta teknik 

pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik dengan benar maka 

akan  sangat mempengaruhi pola pikir peserta didik, serta dapat 

memicu kemampuan higher order thinking skill peserta didik dan 

memudahkan peserta didik memahami pembelajaran.
29

 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, bahwa penerapan 

model pembelajaran yang belum terlalu fokus terhadap higher order 

thinking skill, rendahnya higher order thinking skill peserta didik, 

pembelajaran berpusat pada pendidik dengan metode ceramah, 

mencatat, dan diskusi, serta proses pembelajarannya masih 

menggunakan metode mencatat secara tradisional maka pada 

penelitian ini peneliti memadukan antara model pembelajaran 

                                                             
28I Gusti Putu Suryadarma Robertus Arifin Nugroho, "Pengaruh servant leadership 

learning dengan concept mapping terhadap pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa", 
Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, Vol. 4 No. 1 (2018), hal. 114–27,. 

29 Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni. Inovasi Model Pembelajaran. (Sidoarjo: 

Nizamia Learning Center.2016) h 3 
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conceptual understanding procedures dengan mind mapping untuk 

meningkatkan higher order thinking skill. Dimana peneliti memilih 

model conceptual understanding procedures karena model ini dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dari setiap sintak fase 

pembelajarannya. Menurut Antomi Saregar, Sri Latifah, dan Meisita 

Sari model pembelajaran conceptual understanding procedures 

efektif dalam meningkatkan higher order thinking skill, karena 

model ini mampu mengakibatkan keaktifan peserta didik di dalam 

kelas.
30

 Serta dapat  menimbulkan interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik. Sedangkan mind mapping adalah catatan kreatif 

yang mampu merangsang kemampuan higher order thinking skill 

peserta didik. 

Peneliti sangat berharap model pembelajaran conceptual 

understanding procedures dengan mind mapping dapat 

meningkatkan higher order thinking skill peserta didik di SMA 

Negeri 6 Bengkulu Selatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu. Jika pada penelitian sebelumnya peneliti hanya 

menggunakan model pembelajaran conceptual understanding 

procedures atau teknik mind mapping saja untuk meningkatkan 

higher order thinking skill. 

Kelebihan model pembelajaran conceptual understanding 

procedures dengan mind mapping dipadukan adalah peserta didik 

mampu saling menghargai pendapat dalam berdiskusi, peserta didik 

yang kurang aktif dalam pembelajaran dapat dibantu oleh temannya 

agar lebih bisa berpartisipasi dalam menanggapi masalah yang 

diberikan oleh pendidik sehingga dapat memunculkan solusi 

penyelesaian masalah, selain itu peserta didik dapat memahami 

konsep dalam jangka waktu yang lama dikarenakan skema dibuat 

oleh peserta didik itu sendiri, peserta didik bisa merasakan berbagai 

menfaat dari pembelajaran hal ini dikarenakan  masalah-masalah 

yang diselesaikan berkaitan dengan kehidupan nyata, serta cara 

berpikir yang digunakan pada model conceptual understanding 

procedures dengan mind mapping ini tidak hanya didominasi dengan 

                                                             
30Meisita Sari Antomi Saregar , Sri Latifah, Loc.Cit. 
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otak kiri melainkan juga dengan menggunakan otak kanan sehingga 

menimbulkan daya ingat yang kuat. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik yang mengajar 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan 

bahwa pendidik belum terlalu fokus dalam menerapkan model 

pembelajaran yang mengacuh higher order thinking skill. 

2. Berdasarkan prapenelitian menggunakan soal-soal materi sel 

berbasiis higher order thinking skill yang sudah pernah 

dipelajari sebelumnya menunjukan kemampuan higher order 

thinking skill peserta didik rendah. 

3. Pendidik di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan menggunakan 

model pembelajaran discovery learning. Dimana pembelajaran 

model discovery learning membuat peserta didik yang 

individual karena penemuan-penemuan dilakukan secara 

mandiri. Peserta didik yang berkemampuan tinggi tidak ingin 

berbagi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Hal 

ini menyebabkan kesenjangan di dalam kelas. Selain itu model 

discovery laerning dengan kelompok besar yaitu berjumla 4-6 

orang yang membuat peserta didik tidak leluasa dalam 

mengemukakan pendapat yang menyebabkan peserta didik 

hanya bergantung dengan pendapat teman sekelompoknya.
31

 

4. Model conceptual understanding procedures  dengan  mind 

mapping untuk meningkatkan higher order thinking skill 

khususnya mata pelajaran biologi belum pernah diterapkan. 

 

Untuk menghindari masalah agar tidak meluas dan menyimpang, 

peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 

                                                             
31

Hiwa Wonda Antonius Hali, Marsi D. S. Bani, Soleman Bully, "Penerapan Model 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures Vs Model Pembelajaran Discovery 

Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Siswa", Jurnal Politik, 

Hukum, Sosial Budaya dan Pendidikan, Vol. 19 No. 1 (2021), hal. 119–28,. 
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1. Penelitian ini di lakukan di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan 

dan hanya untuk peserta didik kelas XI mipa. 

2. Materi yang disajikan hanyalah materi sistem reproduksi kelas 

XI mipa semester genap. Adapun sub materi sistem reproduksi 

pada manusia yaitu: mengenal sistem reproduksi manusia, 

fertilissi, gastasi, persalinan, asi, serta kelainan pada sistem 

reproduksi dan teknologi untuk membantu dalam sistem 

reproduksi. 

3. Model pembelajaran yang digunakan peneliti adalah model 

pembelajaran conceptual understanding procedures 

menggunakan ahli Pan Gustone dengan menerapkan tiga langka 

utama dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Hal pertama yang dilakukan yaitu peserta didik dihadapkan 

pada suatu masalah untuk dipecahkan secara individu. 

b. Kemudian peserta didik dikelompokan, tiap kelompok tiga 

orang peserta didik (triplet) dengan beragam kemampuan 

(tinggi-menengah-sedang) berdasarkan kategori yang dibuat 

pendidik. Dalam pembagian kelompok, setiap kelompok ada 

satu orang laki-lakinya. Apabila jumlah peserta didik bukan 

kelipatan tiga, empat lebih baik daripada dua.
32

 Setiap 

kelompok mendiskusikan permesalahan yang sama dengan 

permasalahan yang dipecahkan dalam fase individu. Dalam 

pelaksanaan diskusi (triplet) pendidik mengelilingi kelas 

untuk mengklarifikasi hal-hal yang berkenaan dengan 

masalah bila diperlukan.  

c. Kemudian masuk fase presentasi kelas dengan membentuk 

liter U, sehingga seluruh peserta didik mampu melihat 

semua jawaban secara jelas di depan kelas. Kemudian 

peserta didik akan melanjutkannya dengan persentasi hasil 

kelompok. 

4. Higher order thinking skill dengan menggunakan ahli Susan M. 

Brookhart. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

indikator menganalisis dengan sub indikator membedahkan dan 

                                                             
32Aliefman Hakim Diana Lestari, Mukhtar Haris, Loc.Cit. 
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menganalisis. Indikator mengevaluasi dengan sub indikator 

mengkritisi, menilai, menyimpulkan dan indikator mencipta 

dengan sub indikator merancang, mencari informasi dan 

membuat hipotesis 

5. Mind mapping, dengan menggunakan teori Busan. Mind 

mapping menghubungkan konsep terhadap suatu permesalahan 

dari cabang8sel saraf untuk membentuk8korelasi konsep 

dengan pemahaman4dan hasilnya ditulis langsung9di atas 

kertas dengan animasi yang disukai dan mudah dipahami oleh 

peserta didik. Akibatnya, tulisan adalah deskripsi langsung 

tentang cara kerja koneksi di otak. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran conceptual 

understanding procedures dengan mind mapping terhadap 

higher order thinking skill pada mata pelajaran biologi kelas XI 

mipa? 

2. Apakah ada kontribusi model pembelajaran conceptual 

understanding procedures dengan mind mapping terhadap 

higher order thinking skill pada mata pelajaran biologi kelas XI 

mipa? 

 

E. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian 

iniyaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran conceptual 

understanding procedures dengan mind mapping terhadap 

higher order thinking skill pada mata pelajaran biologi kelas XI 

mipa. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi model 

pembelajaran conceptual understanding procedures dengan 

mind mapping terhadap higher order thinking skill pada mata 

pelajaran biologi kelas XI mipa.  
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi sekolah 

Hasil dari penelitian ini menjadi bantuan4pemikiran dan bahan 

referensi masukan untuk  meningkatkan3kualitas pembelajaran 

khususnya mata pelajaran0biologi. 

2. Bagi pendidik 

Menjadikan inovatif dalam menerapkan model pembelajaran 

dan mengembankan kemampuan pendidik dalam kegiatan 

proses pembelajaran biologi 

3. Bagi peserta didik 

Memberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran 

dalam proses pembelajaran serta menjadikan peserta didik lebih 

aktif 

4. Bagi peneliti 

Memberikan informasi tentang model pembelajaran conceptual 

understanding procedures dengan  mind mapping sebagai salah 

satu model pembelajaran alternatif yangdapat diterapkan dalam 

pembelajaran biologi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relavan yaitu: 

1. Indah Putri Dianti dalam penelitiannya menunjukan hasil bahwa 

penggunaan model conceptual understanding procedures disertai 

teknik mind mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik dibandingkan dengan menggunakan model direct 

instruction. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui juga bahwa 

model pembelajaran conceptual understanding procedures 

disertai teknik mind mapping dapat memberikan perbedaan 

pemahaman konsep pada peserta didik yang mempunyai 

kreativitas belajar tinggi, sedang, dan rendah.
33

 

                                                             
33Indah Putri Dianti , Akbar Handoko,Netriwati, "Penerapan Model Conceptual 

Understanding Procedures Disertai Mind Mapping Terhadap Pemahaman Konsep 

Ditinjau Dari Kreativitas Belajar", Jurnal Pendidikan dan Biologi, Vol. 12 No. 1 (2020), 

hal. 85–93, https://doi.org/10.25134/quagga.v12i1.2102.Received. 
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2. Siti Qomariyah dan Ali Rif‟an,hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa penerapan media mind mapping efektif 

dapat membantu tercapainya kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(HOTS) siswa terhadap materi etos kerja pribadi muslim dan 

makanan yang halal dan haram dengan peningkatan nilai rata-rata 

pada pra siklus 57,6% menjadi 72,8% pada siklus I dan semakin 

meningkat dengan presentase 82,4% pada siklus II.
34

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim Ma‟ruf, Mohamad 

Syafi‟i, dan Arie Purwa Kusuma, mengatakan bahwa Ada 

pengaruh motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika 

model mind mapping berbasisl higher order thinking skill pada 

hasil belajar matematika siswa. Terdapat perbedaan motivasi 

belajar matematika siswa dengan model pembelajaran mind 

mapping berbasis higher order thinking skill dan model 

pembelajaran mind mapping tanpa bantuan soal higher order 

thinking skill. Terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa 

dengan model pembelajaran mind mapping berbasis higher order 

thinking skill dan model pembelajaran mind mapping tanpa 

bantuan soal higher order thinking skill.35
 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Lestari, Mukhtar Haris, dan 

Aliefman Hakim mengatakan bahwa peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah setiap indikator dan perbedaan nilai rata-rata 

pretest dan postest kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. Uji hipotesis dengan uji t-test menunjukkan thitung 

(2,61) > ttabel (1,68) pada taraf signifikan 5% dengan derajat 

kebebasan (dk) = 58, sehingga Ho ditolak. Dengan demikian, 

model pembelajaran conceptual understanding procedures 

(CUPs) memberikan pengaruh yang lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap kemampuan pemecahan 

masalah kimia materi stoikiometri pada siswa kelas X MIA 

SMAN 1 Gunungsari.
36

 

                                                             
34Ali Rif‟an Siti Qomariyah, Loc.Cit. 
35I Gusti Putu Suryadarma Robertus Arifin Nugroho, Loc.Cit. 
36Aliefman Hakim Diana Lestari, Mukhtar Haris, Loc.Cit. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Syifaul Gummah, Liza Hani 

Soraya, Sukainil Ahzan, dan Hardariyanti menjelaskan bahwa 

hasil penelitian, pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa 

belum mencapai ketuntasan klasikalnya yaitu 72,09 %, keaktifan 

guru berkategori sangat aktif dan keaktifan siswa berkategori 

aktif. Pada siklus II, ketuntasan hasil belajar siswa sudah 

mencapai ketuntasan kelasikal yaitu 86,04 %, keaktifan guru 

berkategori sangat aktif dan keaktifan siswa berkategori aktif, 

Sehingga hasil belajar siswa terjadi peningkatan sebesar 13,09 % 

Dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik conceptual understanding 

procedures dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa 

kelas VIII SMP Negeri 13 Mataram. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh  Antomi Saregar, Sri Latifah, dan 

Meisita Sari mengatakan bahwa terdapat perbedaan rerata 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik antara 

menggunakan model conceptual understanding procedures 

dengan model pembelajaran konvensional. Penggunaan model 

conceptual understanding procedures lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampun berpikir tingkat tinggi peserta didik, 

hal ini ditunjukkan dari nilai effect size yang diperoleh sebesar 

0,3 yang termasuk dalam kategori sedang.
37

 

 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang 

„‟Pengaruh Model Pembelajaran Conceptual Understanding 

Procedures Dengan Mind Mapping Terhadap Higher Order 

Thinking Skill Mata Pelajaran Biologi Kelas XI Mipa Pada Materi 

Sistem Reproduksi Pada Manusia di SMA Negeri 6 Bengkulu 

Selatan.” Dari hasil penelitian-penelitian relevan yang sudah 

dilakukan sebelumnya, peneliti menyakini bahwa model 

pembelajaran conceptual understanding procedures dengan mind 

mapping ini dapat memberikan pengaruh terhadap higher order 

                                                             
37Meisita Sari Antomi Saregar , Sri Latifah, Loc.Cit. 
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thinking skill peserta didik kelas XI di SMA Negeri 6 Bengkulu 

Selatan.  

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu. Jika pada penelitian sebelumnya peneliti hanya 

menggunakan model pembelajaran conceptual understanding 

prosedures atau mind mapping saja untuk meningkatkan higher  

order thinking skill maka pada penelitian ini peneliti memadukan 

antara model pembelajaran conceptual understanding procedures 

dengan mind mapping untuk meningkatkan higher order thinking 

skill peserta didik. 

 Kelebihan jika model pembelajaran conceptual understanding 

procedures dengan mind mapping dipadukan adalah peserta didik 

mampu saling menghargai pendapat dalam berdiskusi, peserta didik 

yang kurang aktif dalam pembelajaran dapat dibantu oleh temannya 

agar lebih bisa berpartisifasi dalam menanggapi masalah yang 

diberikan oleh pendidik sehingga dapat memunculkan solusi 

penyelesaian masalah, selain itu peserta didik dapat memahami 

konsep dalam jangka waktu yang lama dikarenakan skema yang 

dimiliki dibuat oleh peserta didik itu sendiri, peserta didik bisa 

merasakan berbagai menfaat dari pembelajaran hal ini dikarenakan  

masalah-masalah yang diselesaikan berkaitan dengan kehidupan 

nyata, serta cara berpikir yang digunakan pada model ini tidak hanya 

didominasi dengan otak kiri melainkan juga dengan menggunakan 

otak kanan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Halaman Sampul 

Halaman sampul ini memuat tentang judul skripsi, tentang  logo 

UIN Raden Intan Lampung, nama penulis skripsi, nomor pokok 

mahasiswa ( NPM), program studi, nama fakultas, dan universitas 

serta tahun penyelesaian skrpsi  (hijrah dan masehi) 

2. Abstrak  
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Absatak, bagian ini berisi uraian singkat mengenai masalah 

penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian, jenis 

penelitian, hasil penelitian, dan simpulan. 

3. Halaman pernyataan orisinilitas 

Berisi pernyataan bahwa skripsi yang di tulis merupakan hasil 

karya ilmiah orisinil penulis. 

4. Halaman persetujuan 

Berisi pernyataan bahwa pembimbing dan ketua jurusan 

menyetujui untuk diujikan. 

5. Halaman pengesahan 

Memuat tanggal lulus, pengesahan tim penguji dan dekan 

fakultas, serta menyatakan bahwa skripsi diujikan dalam sidang 

munaqosah fakultas. 

6. Motto 

Berisi ayat al-quran, hadist nabi, ataupun untaian filosofis ringkas 

7. Riwayat hidup 

Memuat nama penulis, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan 

riwayat pendidkan 

8. Kata pengantar 

Berisi ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyelesaian penulisan skripsi 

9. Daftar isi 

Memuat daftra-daftra bagian yang ada di dalam skripsi mulai dari 

halaman judul, motto, persembahan, riwayat hidup, kata 

pengantar, daftar grafik, daftar gambar, daftar tabel, bab, sub bab, 

dan lampiran. 

10. Bab I Pendahuluan 

Bab I ini terdiri atas beberapa sub  bab diantaranya yaitu ada 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relavan, dan sistematika 

penulisan 
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11. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab II berisi landasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

proses penelitian serta pengajuan hipotesis yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

12. Bab III Metode Penelitian 

Pada III metode penelitian mencangkup bahasan tentang waktu 

dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, 

uji prasarat analisis, dan uji hipotesis. 

13. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian 

beserta pembehasan yang didukung oleh teori-teori yang relavan. 

Bab IV ini disajikan dalam bentuk data hasil penelitian, 

pembahasan hasil penelitian dan analisis 

14. Bab V Penutup 

Bab V ini merupakan bagian akhir atau bab penutup yang terdiri 

atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara 

singkat mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian sedangkan  

saran merupakan rekomendasi mengenai model pembelajaran 

yang telah diterapkan agar berguna  bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya 

15. Daftar rujukan 

Bagian ini berisi daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan 

skripsi. Daftar rujukan dilakukan untuk memperkuat dan 

mendukung hasil penelitian. 

16. Lampiran 

Pada bagian lampiran ini berisi dokumentasi-dokumentasi yang 

mendukung penelitian. Dokumentasi tersebut dimulai dari proses 

pra penelitian hingga hasil penelitian. Untuk dokumentasi hasil 

pra penelitian mencangkup dokumentasi surpei sekolah, surpei 

kelas, wawancara, dan lainya. Sedangkan untuk dokumentasi 

untuk penelitian itu mencangkup proses pembelajaran yang diteli. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures  

 

1. Pengertian Conceptual Understanding Procedures  

Pembelajaran conceptual understanding procedures pertama kali 

dikembangkan oleh Richard F. Gustone dari Universitas Monash, 

Australia dengan melalui project for enchancing learning conceptual 

understanding procedures kemudian dikembangkan kembali oleh 

David Milis, Susan Feteris, Pam Mulhall dan Brian Mc Kittrick pada 

tahun 1996. Kemudian setelah itu model conceptual understanding 

procedures diperbaruhi kembali pada tahun1999, tahun 2001 dan 

tahun 2007 oleh Pan Mulhall dan Brian MC Kittrick.
38

 Model 

conceptual understanding procedures untuk pertama kalinya  

dikembangkan pada mata pelajaran pendidikan fisika namun 

perkembangan selanjutnya dapat di diesain dalam bidang studi lainnya 

seperti, kimia, matematika dan biologi.
39

 

Penerapan model pembelajaran conceptual understanding 

procedures dilaksanakan secara bertahap dimana langkah-langkahnya 

disusun secara sistematis sehingga mampu membuat peserta didik 

menguasai konsep pembelajaran yang dianggap sulit dan dapat 

membuat peserta didik lebih mudah dalam memecahkan masalah. 

Dalam setiap langkah-langkah pembelajaranya begitu sistematis. 

Pemecahan masalah terhadap suatu materi dengan mudah dipecahkan 

ha itu dikarenakan oleh langkah-langkah pembelajaran 

                                                             
38La Masi Muhammad Rifal, Muhammad Sudia, “Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematik Siswa Kelas VII-F SMP Negeri 7 Kendari Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs)”, Jurnal Penelitian 

Pendidikan Matematika, Vol. 5 No. 1 (2017), hal. 85–98,. 
39Faury Hidayati dan Karya Sinulingga, “Pengaruh Model Pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (Cups) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Pokok Listrik Dinamis Di Kelas X Semester II SMA Negeri 1 Binjai T.P 2014/2015”, 

Jurnal Inpafi, Vol. 3 No. 4 (2015), hal. 59–66,. 
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40
. Hal ini dibuktikan oleh beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa 

model pembelajaran conceptual understanding procedures mampu 

menaikkan kesanggupan peserta didik dalam pemecahan masalah.
41

 

Model pembelajaran conceptual understanding procedures 

mempermudah peserta didik memahami konsep.
42

 

Model pembelajaran conceptual understanding procedures 

dikembangkan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. 

Konstruktivisme merupakan keyakinan bahwa peserta didik mampu 

mendorong pemahaman konsep dengan cara menganalisis informasi 

yang diperoleh dalam proses pembelajaran.
43

 Dalam pendekatan di 

mana siswa membangun argumen, ada dua jenis argumentasi utama: 

argumentasi individu dan argumentasi kolaboratif. Argumentasi 

individu yaitu cara perindividu membangun argumen berfokus pada 

membangun pengetahuan individu dengan menghadirkan argumen 

untuk mendukung suatu hal. Sedangkan argumentasi kolaboratif 

mengacu pada argumentasi dialogis yang terjadi dalam kelompok 

siswa ketika mereka diminta untuk bekerja sama dalam tugas bersama 

untuk membangun argumen. Pembelajaran conceptual understanding 

procedures membuka peluang bagi peserta didik untuk berkonstruksi 

pengetahuan yang dimilikinya dari masalah dunia nyata.
44

 

Model pembejaran conceptual understanding procedures 

termasuk pengembangan dari model pembelajaran kooperatif, peserta 

didik bekerja sama secara triplet untuk memecahkan masalah.  

                                                             
40Jannatin „Ardhuha Charisma Permadi Zulmi, Hairunisyah Sahidu, "Pengaruh 

Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) Dengan Teknik 
Problem Solving Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Peserta Didik di SMAN 7 

Mataram", Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, Vol. 5 No. 2 (2019), hal. 310–18, 

tersedia pada http://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPFT/article/view/1375 (2019). 
41Sutrio Hikmawati Nurul Hidayah, "Pengaruh Model Conceptual 

Understanding Procedures Terhadap Penguasaan Konsep Dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Fisika Peserta Didik Kelas X SMAN 1 Gerung", Jurnal Pendidikan Fisika dan 

Teknologi, Vol. 5 No. 1 (2019), hal. 182–89,. 
42Farah Salsabila, "Pengaruh Model Pembelajaran Conceptual Understanding 

Procedures (Cups) Berbantuan Media Handout Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Ditinjau Dari Gaya Belajar Di SMK N 3 Pekalongan", Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Matematika, Vol. 7 No. 1 (2019), hal. 37–48,. 
43La Masi Muhammad Rifal, Muhammad Sudia, Loc.Cit. 
44Gunawan Sutrio Nurul Fitriani,"Berpikir Kreatif Dalam Fisika Dengan 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (Cups) Berbantuan LKPD", Jurnal 

Pendidikan Fisika dan Teknologi, Vol. III No. 1 (2017), hal. 24–33,. 
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Setiap kelompok triplet akan mengerjakan soal-soal secara 

individu terlebih dahulu, kemudian masuk fase diskusi kelompok dan 

diskusi kelas sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah.
45

 

Model conceptual understanding procedures ini dibagi atas tiga 

fase yaitu fase kerja individu, fase kerja kelompok dan fase 

presentasi.
46

 Model conceptual understanding procedures ini dibagi 

atas tiga fase yaitu: 

a. Fase individu, dimana peserta didik dibimbing untuk 

mengajukan pendapat sesudah memperhatikan atau mengamati 

demonstrasi; 

b. Fase diskusi kelompok (triplet), dimana peserta didik berdiskusi 

kelompok, peserta didik bertukar pikiran satu sama lain dan 

dapat mendapatkan jawaban yang tepat; 

c. Fase presentasi, dimana pendidik dapat menilai perkembangan 

pemahaman konsep peserta didik berdasarkan jawaban 

kelompok yang dipresentasikan, namun pendidik hanya sebagai 

fasilitator.
47

 

 

2. Sintak Model Conceptual Understanding Procedures 

Richard F. Gustone mengemukakan langkah-langkah dalam proses 

pelaksanaan model pembejaran conceptual understanding procedures 

adalah
48

 : 

a. Hal pertama yaitu fase individu dimana  peserta didik 

dihadapkan pada suatu masalah untuk dipecahkan secara 

individu Kemudian peserta didik dikelompokan, tiap kelompok 

tiga orang peserta didik (triplet) dengan beragam kemampuan 

                                                             
45Rizki Wahyu Yunian Putra Dwi Adianti Putri, Istihana,"Pengaruh 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures Berbantuan Modul Desain Didaktis 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep", Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 4 No. 

1 (2020), hal. 64–74,. 
46Meisita Sari Antomi Saregar , Sri Latifah, Loc.Cit. 
47Wiyanto Mohamad Yafuz Bil Amri , Ani Rusilowati, “Penerapan Model 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures untuk Meningkatkan Kemampuan 

Literasi Sains Siswa SMP di Kabupaten Tegal”, Unnes Physics Education Journal, Vol. 6 
No. 3 (2017), hal. 80–93,. 

48Pam Gustone, Dick., McKittrick, Brian., & Milhall, CUP – A Procedure for 

Developing Conceptual Understanding‟ (Australia: Monash University, 2009). 
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(tinggi-mengah-sedang) berdasarkan kategori yang dibuat 

pendidik. Pembagian peserta didik  terlebih dahulu menjadi 

kelompok-kelompok kecil. Pembagian kelompok sacara rata.
49

 

Dalam pembagian kelompok, setiap kelompok ada satu orang 

laki-lakinya. Jika kelas tidak dapat dikelompokan menjadi per 

tiga peserta didik ( triplet)  maka disusun keseluruhan kelas 

menjadi triplet dan sisanya digabung ketriplet yang telah ada. 

Namun tiga orang perkelompok merupakan jumlah optimal 

yang efektif terlibat dalam diskusi kelompok kecil. Apabila 

jumlah peserta didik bukan kelipatan tiga, empat lebih baik 

daripada dua.
50

 

b. Fase diskusi yang mana setelah peserta didik dikelompokkan, 

maka setiap kelompok mendiskusikan permesalahan yang sama 

dengan permasalahan yang harus dipecahkan secara individu. 

Dalam pelaksanaan diskusi kelompok pendidik mengelilingi 

kelas untuk mengklarifikasi hal-hal yang berkenaan dengan 

masalah bila diperlukan. Namun pendidik tidak boleh terlibat 

dalam diskusi. Berikut ini bentuk triplet dalam pembelajaran 

conceptual understanding procedures51 terdapat dalam gambar 

2.1 dibawah ini: 

 
Gambar 2.1. Cara Pembagian Kelompok (Triplet) 

                                                             
49Ibrahim et al., “Pengaruh Model Pembelajaran Conceptual Understanding 

Procedures (Cups) Berbantuan LKPD Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 
Fisika”, Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, Vol. III No. 1 (2017), hal. 14–23, 

tersedia pada http://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPFT/article/view/318 (2017). 
50Aliefman Hakim Diana Lestari, Mukhtar Haris, Loc.Cit. 
51Syifaul Gummah, Liza Hani Soraya, Sukainil AhzanHardariyanti, “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Conceptual Understanding Procedures Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Dan Aktivitas Siswa”, Jurnal Pengkajian Ilmu dan 

Pembelajaran Matematika dan IPA “PRISMA SAINS,” Vol. 2 No. 2 (2014), hal. 137–42,. 
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c. Selanjutnya fase presentasi dengan membentuk liter U, 

sehingga seluruh peserta didik mampu melihat semua jawaban 

secara jelas di depan kelas. Bentuk triplet dalam pembelajaran 

conceptual understanding procedures52 terdapat dalam gambar 

2.2 dibawah ini: 

 
Gambar 2.2. Pelaksanaan Diskusi Membentuk Liter U 

 

d. Selanjutnya pendidik mengamati persamaan dan perbedaan 

setiap jawaban peserta didik. Proses diskusi bisa dimulai 

dengan diawali pendidik memilih satu jawaban dari satu 

anggota. Kemudian pendidik meminta anggota triplet yang telah 

dipilih untuk menjelaskan jawaban kelompok yang mereka buat 

dan yang mereka anggap benar dan tepat. Sedangkan untuk 

anggota kelompok triplet lainnya yang memiliki jawaban yang 

berbeda diminta untuk menjelaskan alasannya. Dengan adanya 

jawaban yang berbeda ini, pendidik memberikan kesempatan 

peserta didik untuk berargumen sendiri mengenai jawaban yang 

mereka buat. Sehingga rasa tanggung jawab akan tumbuh dalam 

diskusi ini yang menimbulkan hasil akhir diskusi yang 

diharapkan. Tahapan diskusi ini pendidik belum memberikan 

jawaban yang banar atau jawaban yang salah. Dalam tahapan 

ini peserta didik benar-benar dituntut untuk berpikir. Setalah 

diskusi berakhir, pendidik harus mampu membuat semua 

anggota diskusi benar-benar mengerti terhadap jawaban yang 

dijelaskan. Jika dalam proses diskusi ini tidak menemukan 

                                                             
52Ibid. 
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jawaban yang sebenarnya maka, pendidik  boleh menyimpulkan 

hasil diskusi dan memberikan pemahaman terhadap jawabannya 

sehingga peserta didik dapat yakin terhadap kesimpulan yang 

peserta didik buat.
53

 

 

3. Kelebihan Dan Kekurangan  Model Pembejaran Conceptual 

Understanding Procedures. 

Adapun kelebihan model pembejaran conceptual understanding 

procedures adalah: 

a. Peserta didik mampu memahami konsep yang diajarkan 

karena mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. 

b. Peserta didik memiliki pengetahuan yang tertanaman hal ini 

dikarenakan skema yang dimiliki dan dibuat oleh peserta 

didikitu sendiri sehinga menyebabkan pembelajaran yang 

lebih bermakna 

c. Peserta didik bisa merasakan berbagai menfaat dari 

pembelajaran hal ini dikarenakan  masalah-masalah yang 

diselesaikan berkaitan dengan kehidupan nyata. 

 

Adapun kekurangan model pembejaran conceptual understanding 

procedures adalah: 

a. Proses belajar yang menggunakan model pembejaran 

conceptual understanding procedures membutuhkan waktu 

yang cukup lama hal ini menyebabkan pendidik harus benar-

benar  teliti terhadap pembagian waktu. 

b. Model pembelajaran dengan menggunakan model conceptual 

understanding procedures itu akan mengubah kebiasaan 

peserta didik  dari hanya menerima informasi kemudian 

beralih ke belajar yang mengharuskan peserta didik untuk 

banyak menemukan konsep-konsep baru, hal ini sendiri 

merupakan hal tersulit bagi peserta didik untuk beradaptasi 

                                                             
53  Wandi praginda I made alit mariana’hakikat IPA dan PendidikanIPA ( 

Bandung: pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan ilmu 

pengetahuan alam,2009). h 53 
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dengan model pembelajaran konvensianal ke model 

pembelajaran conceptual understanding procedures.
54

 

 

B. Mind Mapping 

1. Pengerian Mind Mapping 

Mind mapping merupakan strategi pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Dr. Tony Buzan kepala Brain Foundation diawal 

tahun 1970-an yang didasari pada riset tentang bagaimana cara kerja 

otak yang sebenarnya. Busan mengatakan Mind mapping 

menghubungkan konsep terhadap suatu permesalahan dari cabang8sel 

saraf untuk membentuk8korelasi konsep dengan pemahaman4dan 

hasilnya ditulislangsung9di atas kertas dengan animasi yang disukai 

dan mudah dipahami oleh penulis. Akibatnya, tulisan adalah deskripsi 

langsung tentang cara kerja koneksi di otak.
55

 Mind mapping 

menggunakan kemampuan otak akan pengenalan visual untuk 

mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya
.
.
56

 Mind mapping lebih 

merangsang secara visual daripada metode pencatatan tradisional, 

yang cenderung linear dan tidak memiliki kombinasi warna dan 

gambar.
57

 Dengan mind mapping daftar informasi yang panjang bisa 

menjadi singat dan dialihkan menjadi garis warna-warni, sangat 

teratur, dan mudah diingat oleh peserta didik karena ingatan selaras 

dengan cara kerja otak dalam melakukan berbagai hal. 

Mind mapping adalah teknik pembelajaran yang mampu 

mengkoordinir cara kerja otak secara natural sehingga peserta didik 

                                                             
54I Wayan Darmadi dan Muh. Jarnawi Komang Ayu Sari, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) Berbantuan Alat Praktikum 

Sederhana Terhadap Pemahaman Konsep Fisika Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Palu”, 
Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online (JPFT), Vol. 8 No. 1 (2020), hal. 113–18, 

tersedia pada http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EPFT/article/view/16419 (2020). 
55 Muh. Japar Tatang, Anwar, „The Effectiveness of Career Information Service 

with Mind Mapping Technique to Improve Students Occupational Knowledge‟, Jurnal 
Bimbingan Konseling, 7.1 (2018), h.24. 

56Tri Pudji Astuti, “Model Problem Based Learning dengan Mind Mapping dalam 

Pembelajaran IPA Abad 21”, Proceeding of Biology Education, Vol. 3 No. 1 (2019), hal. 

64–73,. 
57Anton Santiasa Kadek Niva Sucahyanti1, Budi Adnyana, “Pengembangan 

Instrumen Asesmen Mind Mapping Untuk Menilai Pemahaman Konsep Biologi”, Jurnal 

Pendidikan Biologi Undiksha, Vol. 5 No. 2 (2018), hal. 113–22,. 
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mampu membayangkan suatu objek dalam materi pembelajaran 

sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan.
58

 Mind mapping 

adalah catatan kecil yang kreatif dan efektif sehingga menimbulkan 

daya ingat yang kuat.
59

 Mind mapping dapat dikatakan sebagai peta 

rute yang bagus bagi ingatan, hal ini dikarenakan peserta didik dapat 

menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja 

alami otak dilibatkan sejak awal. Kombinasi warna, gambar-gambar 

serta cabang-cabang melengkung ini akan sangat memudahkan peserta 

didik dalam mengingat informasi dan juga dapat merangsang sisi 

kreatifkarena mind mapping membuat peserta didik untuk mengingat 

secara detail tentang poin-poin kunci, memahami konsep-konsep 

utama terhadap materi atau informasi yang didapatnya.
60

 

Peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dan memiliki 

keterampilan dalam menyelesaikan soal  berbasis higher order 

thinking skill.61
 dapat meningkatkan keterampilan, dan hasil belajar 

peserta didik.
62

 Mind mapping mampu menolong peserta didik dalam 

hal mengingat perkataan maupun bacaan, mampu meningkatkan 

pemahaman terhadap materi, mampu membantu mengorganisasi 

materi, dan dapat  memberikan wawasan baru dalam pembelajaran.
63

 

Menerapkan teknik mind mapping bisa dilakukan dengan cara 

memisahkan dan menghubungkan konsep-konsep yang terlebih 

dahuluh diteliti secara rinci sehingga dapat menampilkan secara 

sempurna subjek yang telah dipelajari.
64

 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa mind mapping adalah 

bentuk catatan yang kreatif yang berbentuk lambang, gambar, dan 

                                                             
58Purwanto Liza Yolanda, “Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan 

Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Swasta Angkasa 1 Lanud Soewondo 

Medan T.P 2018/2019”, Jurnal Inovasi Pembelajaran Fisika (INPAFI), Vol. 8 No. 3 

(2020), hal. 71–78,. 
59Albertus Tuhu Setyo Nugroho, Loc.Cit. 
60Anton Santiasa Kadek Niva Sucahyanti1, Budi Adnyana, Loc.Cit. 
61Arie Purwa Kusuma Abdul Hakim Ma‟ruf, Mohamad Syafi‟i, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Mind Mapping Berbasis HOTS terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Siswa”, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 8 No. 3 (2019), hal. 503–14,. 
62Fitriana Ayu Wulandari et al., Op.Cit. 11. 
63Albertus Tuhu Setyo Nugroho, Loc.Cit. 
64Ali Rif‟an Siti Qomariyah, Loc.Cit. 
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warna yang menarik. Hal ini memacu otak kanan yang berperan dalam 

menginterpretasikan keindahan (warna dan gambar) dan kreativitas. 

Selain itu mind mapping juga memacu otak kiri yang berperan dalam 

menginterpretasikan logika dan ide sistematis. Mind mapping juga 

dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berpikir 

kreatif. Di dalam penerapannya banyak orang yang berpendapat 

mengenai mind mapping itu sama dengan peta konsep. Namun 

kenyataanya mind mapping itu berbeda dengan peta konsep.  

Peto konsep sendiri adalah ilustrasi dari grafis konkret yang 

mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke 

konsep-konsep lain pada kategori yang sama disertai beberapa 

penjelasan singkat dan penjelasan panjang yang berbeda.
65

 Sedangkan 

mind mapping menurut Tony Buzan, mind mapping adalah pemetaan 

pikiran yang berupa poin-poin penting yang memuat topik-topik 

utama dan sub topik tanpa unsur penjelas namun lebih ke bentuk 

visual.
66

 Jadi perbedaannya itu Peta konsep lebih mengedepankan 

unsur kata-kata sedangkan mind mapping lebih mengedepankan unsur 

gambar daripada kata-kata. Perbedaan antara peta konsep dan mind 

mapping lebih terletak pada bentuk penyajiannya. Di bawah ini 

perbedaan Peta konsep dan mind mapping yaitu pada gambar 2.3 dan 

gambar 2.4 yaitu: 

 
Gambar 2.3 

Mind mapping 

Sumber:iMindMap.com.au 

                                                             
65Nurmiyati Dedy Setiyawan, Meti Indrowati. Perbandingan Model 

PembelajaranDiscovery Berbantu Peta Konsep Dan Model Pembelajaran Discovery 

Terhadap Pemahaman Konsep Protista Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sukaharjo Tahun 
Pelajaran 2014/2015‟, Jurnal Bio-Pedagogi, 5.1 (2016), h.52. 

66Sutanto Windura. Teknik Berpikir Dan Belajar Sesuai Cara Kerja Alami 

Otak‟. (Jakarta: Gramedia, 2013), h.12-13. 
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Gambar 2.4 

Peta konsep  

Sumber: https://slideplayer.info/slide/13823989/ (Universitas Esa 

Unggul) 

 

2. Kegunaan Mind Mapping 

Adapun kegunaan dari Mind mapping adalah sebagai berikut 

a. Memudahkan untuk melihat kembali sekaligus mengulang-

ulang ide dan gagasa 

b. Mempermudah  karena ide dan gagasan yang selama ini tidak 

mudah direkam maka menjadi mudah dituangkan diatas 

selembar kertas 

c. Menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semula 

rumit, panjang dan tidak mudah dilihat menjadi lebih mudah 

d. Mengasah kemampuan kerja otak karena mind mapping penuh 

dengan kreativitas 

 

3. Proses Penyusunan Mind Mapping Saat Proses Pembelajaran  

Adapun Proses penyusunan mind mapping saat proses 

pembelajaran yaitu: 

a. Hal pertama yang pendidik harus pahami yaitu terlebih dahulu 

pendidik harus menentukan sebuah materi atau bacaan  yang 

sesuai untuk dijadikan mind mapping. 

b. Selanjutnya konsep yang sudah sesuai untuk dijadikan mind 

mapping, pendidik pilih kemudian diurutkan terlebih dahulu 

mulai dari konsep yang terendah sampai konsep yang tertinggi. 
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c. Kemudian konsep-konsep tersebut disusun dan dijadikan 

sebuah bagan yang dimulai dari hal yang paling penting. 

Dimana hal paling penting atau induk dari materi tersebut 

diletakkan  di atas sendiri selanjutnya disambungkan dengan 

kata-kata penghubung yang meliputi kata terdiri, terdiri atas dan 

lain-lain.
67

 

 

4. Langkah-Langkah Dalam Pembelajaran Mind Mapping 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran mind mapping yaitu: 

a. Pendidik menjelaskan kompetensi apa yang akan dicapai dalam 

pembelajaran yang akan diterapkan menggunakan mind 

mapping. 

b. Kemudian pendidik menjelaskan permasalahan yang memiliki 

alternatif jawaban yang akan direspon oleh peserta didik. 

c. Setelah itu membentuk kelompok yang anggotanya sekitaran 2-

3 peserta didik. 

d. Lalu setiap kelompok mencatat alternatif jawaban dalam hasil 

diskusi. 

e. Kemudian setiap kelompok atau perwakilan setiap kelompok 

diberikan tugas untuk membaca/mempresentasikan hasil 

diskusinya, lalu pendidik mencatat di papan dan 

mengelompokkan sesuai kebutuhan pendidik. 

f. Setalah itu dari data-data yang pendidik tulis di papan, pendidik 

memintah peserta didikuntuk membuat kesimpulan atau 

pendidik  memberi bandingan sesuai konsep yang disediakan 

oleh peserta didik.
68

 

 

5. Kelebihan Dan Kekurangan Mind Mapping 

Adapun kelebihan dari Mind mapping yaitu: 

a. Dapat  meningkatkan kemampuan dalam berimajinasi. 

                                                             
67Ali Rif‟an Siti Qomariyah, Loc.Cit. 
68Anis Mahmudah et al., “Ekperimentasi Metode Conceptual Understanding 

Procedures Dan Mind Mapping Ditinjau Dari Gaya Belajar”, Varia Pendidikan, Vol. 27 

No. 1 (2015), hal. 33–42,. 
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b. Mengingat, dan mamiliki daya ingat yang kuat terhadap suatu 

materi atau pelajaran. 

c. Berkonsentrasi. 

d. Mampu membuat catatan singkat mengenai apa yang peserta 

didik pahami terhadap suaru materi pembelajaran, sehingga 

mampu meningkatkan minat dalam pembelajaran. 

e. Cara berpikir yang digunakan pada model ini tidak hanya 

didominasi dengan otak kiri melainkan juga dengan 

menggunakan otak kanan.  

f. Model mind mapping dapat merangsang sisi kreatif seseorang 

lewat penggunakan garis lengkung, warna dan gambar. 

g. Terbiasanya peserta didik menggunakan mind mapping dalam 

memahami materi, dapat membantu peserta didik dalam 

menghadapi soal berbasis higher order thinking skill.69
 

 

Adapun kekurangan mind mapping yaitu: 

a. Hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. 

b. Tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. 

c. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. 

 

6. Tujuh Langkah Dalam Membuat Mind Mapping 

Adapun  tujuh langkah dalam membuat mind mapping yaitu: 

a. Pertama dimulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisi 

panjangnya diletakkan mendatar, dimana dengan memulai dari 

tengah memberi kebebasan kepada otak untuk menyebar ke 

segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih 

bebas dan alami. 

b. Selanjutnya penggunaan gambar atau foto untuk ide sentral, 

sebuah gambar dapat memberikan  makna seribu kata dan 

mampu membantu peserta didik berimajinasi. Suatu gambar 

yang sentral akan sangat lebih menarik sehingga mampu 

membuat peserta didik tetap terfokus. Selain itu mampu 

                                                             
69Abdul Hakim Ma‟ruf et al., “Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping 

Berbasis HOTS terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa”, Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol. 8 No. 3 (2019), hal. 503–14,. 
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menolongpeserta didik berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak 

peserta didik. 

c. Kemudian mind mapping ini selalu menggunakan warna. Hal 

ini dilakukan karena bagi otak warna sama menariknya dengan 

gambar. Selain itu dengan adanya warna mampu  membuat 

mind mapping lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran 

kreatif, dan pastinya menyenangkan sehingga tidak membuat 

bosan peserta didik. 

d. Kemudian peserta didik menghubungkan cabang-cabang utama 

ke gambar pusat dan hubungkan cabang- cabang tingkat dua 

dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. Otak bekerja 

menurut asosiasi, otak senang mengaitkan dua atau lebih hal 

sekaligus. Jika peserta didik  menghubungkan cabang-cabang 

maka peserta diidk  akan lebih mudah mengerti dan mengingat 

materi yang dipelajari menggunakan mind mapping tersebut. 

e. Selanjutnya peserta didik membuat garis melengkung, bukan 

garis lurus. Hal ini karena cabang-cabang yang melengkung 

dianggap  jauh lebih menarik bagi mata. 

f. Selanjutnya  mind mapping selalu menggunakan satu kata kunci 

untuk setiap garis. Hal ini dikarenakan kata kunci tunggal dapat  

memberi banyak daya dan fleksibilitas kepada mind mapping. 

g. Setelah itu selalu menggunkan gambar  disetiap cabang mind 

mapping seperti gambar sentral yang mana setiap gambar dapat 

memberikan makna seribu kata.
70

 

 

C. Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

1. Pengertian Higher Order Thinking Skill  

Menurut Brookhart higher order thinking skill merupakan suatu 

konsep dan metode berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi level 

taksonomi kognitif Bloom. Tujuan utama dari higher order thinking 

skill adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta 

didik pada level kognitif yang lebih tinggi, terutama peserta didik agar 

mampu melakukan transfer, artinya peserta didik mampuan untuk 

                                                             
70Tri Pudji Astuti, Loc.Cit. 
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berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, 

berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi-

situasi yang kompleks.  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi ditandai dengan ketika 

memperoleh atau mendapatkan berbagai jenis informasi, mampu 

menyering berita atau informasi yang diterima secara kritis sehingga 

tidak merugikan semua kalangan dan selalu berpikir kreatif dalam 

menghadapi dan memecahkan suatu permasalahan, selalu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membuat suatu 

keputusan atau untuk menyelesaikan permesalahan yang ada.
71

 

Berpikir tingkat tinggi menekankan pada makna yang terkandung 

dalam suatu materi pembelajaran dibandingkan dengan hanya 

menghafal saja. Berpikir tingkat tinggi adalah tindakan secara 

komplek dan menyeluruh dan kompleks yang bertujuan memperoleh 

jawaban dari permasalahan.
72

 

Higher Order Thinking Skill pada mulanya itu dikenal dari konsep 

Benjamin S. Bloom dkk di dalam buku berjudul Taxonomy of 

Educational Objectives: The Classification of Educational Goals 

(1956) yang mengategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama 

Taksonomi Bloom.Tingkatan pemikiran Taksonomi Bloom selalu di 

mulai dari yang terendah ke yang tertinggi. Dimana konsep ini 

diterapkan untuk menumbuhkan tujuan-tujuan pembelajaran yang 

terbagi ke dalam tiga ranah, yaitu ranah Kognitif (keterampilan mental 

yang berkaitan terhadap pengetahuan),  ranah Afektif (yaitu ranah 

yangt berkaitan dengan sisi emosi seputar sikap, tingkah laku, adap 

dan perasaan), dan  ranah Psikomotorik (yaitu kemampuan yang 

berkaitan dengan fisik seperti keterampilan). 

Ranah kognitif versi Bloom lama sebelum direvisi: Pengetahuan, 

Pemahaman, Penerapan, Analisis, Sintesis, Evaluasi. Dimana ranah 

kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh LorinAnderson, 

David Karthwohl, dkk. Pada tahun  2001. Adapun tabel 2.1 di bawah 
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ini adalah urutan hots yang diubah menjadi enam bagian dalam proses 

kognitif sesuai level kognitif bloom yaitu:  

 

Tabel 2.1 

Proses Kognitif Sesuai Level Kognitif Bloom.
73

 

Proses Kognitif Definis 

CI  

 

 

L 

O 

T 

S 

 

Mengingat Mengambil pengetahuan yang 

relevan dari ingatan 

C2 Memahami Membangun arti dari proses 

pembelajaran, termasuk 

komunikasi lisan, tertulis, dan 

gambar 

C3  Menerapkan/Meng

aplikasikan 

Melakukan atau menggunakan 

prosedur di dalam situasi yang 

tidak biasa 

C4  

H 

O 

T 

S 

Menganalisis Memecah materi ke dalam bagian-

bagiannya dan menentukan 

bagaimana bagian-bagian itu 

terhubungkan antarbagian dan ke 

struktur atau tujuan keseluruhan 

C5 Menilai/mengeval

uasi 

 

Membuat pertimbangan 

berdasarkan kriteria atau standar 

C6 Mengkreasi/ 

Mencipta 

Menempatkan unsur-unsur secara 

bersama-sama untuk membentuk 

keseluruhan secara koheren atau 

fungsional; menyusun kembali 

unsur-unsur ke dalam pola atau 

struktur baru 

 

Berpikir tingkat tinggi bukan hanya mampu dalam mengingat, 

menyatakan kembali, atau melakukan pengolahan namun juga mampu 
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untuk  menalaah suatu informasi yang diperoleh
74

. Berpikir tingkat 

tinggi proses pengimplementasinya dalam pembelajaran mampu 

mengintegrasikan berbagai aspek baik dalam pembelajaran, seperti 

perumusan tujuan. Pembelajaran dalam tahapan perencanaan 

penyusunan langkah-langkah dan pemilihan strategi pembelajaran, 

penyediaan modul,  dan pemilihan teknik pembelajaran.
75

 Stimulus 

yang diberikan dapat berbentuk bahan bacaan seperti  teks bacaan,teks 

drama, cerita atau dongeng, suatu paragraf,  penggalan novel, gambar, 

grafik, puisi, foto, tabel, daftar kata/simbol, film, rumus, peta, atau 

rekaman suara.
76

 Higher order thinking skill mamiliki tujuan yang 

mendefinisikan secara pasti, bersifat komplek, memungkinkan adanya  

yang berbeda terhadap satu permasalahan yang sama, adanya 

ketidakpastian, terdapat proses menyusun makna serta melibatkan 

pekerjaan mental.
77

 

Susan M. Brookhart mengelompokkan higher order thinking skill 

dalam tiga kategori utama, yaitu: transfer, berpikir kritis, penyelesaian 

masalah.
78

 

 

a. Transfer 

Transfer, artinya peserta didik dituntut untuk dapat berfikir, 

mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga  

peserta didik dapat mengembangkannya dalam kegiatan 

                                                             
74Adelia Septiarini, “Pengembangan LKPD Berbasis HOTS dan Inkuiri 

Terbimbing Pada Mata Pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan Kelas 
XII OTKP Semester Gasal di SMKN 10 Surabaya”, Jurnal Pendidikan Administrasi 

Perkatoran (JPAP), Vol. 8 No. 1 (2020), hal. 9–21, tersedia pada 

https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/8091 (2020). 
75Fahmil Ikhsan Taharu et al., “Analisis Penerapan Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) Pada Pembelajaran Biologi di SMAN 2 Baubau”, Fahmil Ikhsan Taharu, 

Samritin, Nurwahida, Kusrini, Arwan Bin Laeto, Vol. 6 No. 2 (2020), hal. 48–57, 

https://doi.org/10.35326/pencerah.v6i2.692. 
76Nur Rochmah Lailly dan Asih Widi Wisudawati, “Analisis Soal Tipe Higher 

Order Thinking Skill (Hots) Dalam Soal Un Kimia Sma Rayon B Tahun 2012/2013”, 

kaunia, Vol. XI No. 1 (2015), hal. 27–39,. 
77Ponikem, “Stimulasi High Order Thinking Skills (Hots) Dengan Task-Based 

Learning Dalam Pembelajaran Teks Information Report”, Jurnal Karya Ilmiah Guru, Vol. 
5 No. 2 (2020), hal. 82–90,. 
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pembelajaran pada konteks yang baru (konsep yang diterapkan  

tersebut tidak pernah terpikirkan olah peserta didik sebelumnya, 

namun dalam pembelajaran penerapan konsep sudah diajarkan). 

Higher order thinking skill dapat dikatakan berati kemampuan 

peserta didik menghubungkan pembelajaran dengan hal baru yang 

belum pernah dijelaskan dalam pembelajaran.
79

 

 

b. Higher Order Thinking Skill Sebagai Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif adalah berpikir reflektif yang terfokus terhadap 

pengambilan keputusan terhadap apa yang akan dilakukan. 

Kemampuan berpikir kritis dapat dibuktikan dengan pemikiran 

yang meliputi penalaran, mempertanyakan dan menyelidiki, 

mengamati dan menggambarkan, membandingkan dan 

menghubungkan, mencari kompleksitas, dan menjelajahi sudut 

pandang.  

 

c. Higher Order Thinking Skill Sebagai Penyelesaian Masalah 

Mencapai hasil atau tujuan pembelajaran tentu tidak secara 

otomatis dan mudah untuk mendapatkannya, sehingga perlulah 

mencari solusi yang digunakan untuk mencapainya. Hal yang dapat 

digunakan salah satunya proses berpikir tingkat tinggi. Proses-

proses berpikir tersebut disebut penyelesaian masalah.  

 

2. Indikator Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Susan M. Brookhart mengatakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi memiliki tiga indikator yaitu menganalisi, mengevaluasi dan 

mengkreasi.
80

 Indikator higher order thinking skill  beserta dengan  

sub indikator higher order thinking skill  terdapat pada tabel 2.2 di 

bawah ini; 

 

                                                             
79 Siti Irmayanti‟‟Pengaruh Model Gallery Walk Dengan Teknik Brainstorming 

Terhadap Higher Order Thinking Skill (Hots) Pada Pelajaran Biologi Peserta Didik Kelas 

XI SMAN 5‟‟, Bandar Lampung: Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2018 

80 Susan M. Brookhart, How To Assess Higher-Order Thinking Skills In Your 
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Tabel 2.2 

Indikator HOTS Menurut Susan M. Brookhart.
81

 

Indikator  Sub Indikator  

Mengalisis (C4) Mengelompokkan,  menghubungkan, 

menganalisis, membedakan,  mewujudkan, 

menemukan. 

Mengevaluasi (C5) Membandingkan, mengorganisasikan 

mengkritisi, menafsirkan, menyimpulkan, 

meringkas, membuat urutan, menilai. 

Mengkreasi  atau 

mencipta (C6) 

Menghasilkan, menggabungkan, 

merencanakan, mengkobinasikan, 

memformulasikan, merealisasikan, mencari 

informasi, mambuat hipotesis 

 

D. Kajian Materi Pada Materi Penelitian  

 Materi sistem reproduksi pada manusia adalah  materi yang dipilih 

peneliti untuk menerapkan model  pembelajaran conceptual 

understanding procedures dengan mind mapping untuk meningkatkan 

higher order thinking skill peserta didik dalam proses pembelajaran 

biologi. Adapun silabus pembelajaran terdapat pada tabel 2.3 di bawah 

ini: 

Tabel 2.3 

Silabus Pembelajaran.
82

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.12.Menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun 

organ  reproduksi dengan 

fungsinya dalam proses 

reproduksi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi. 

3.12.1Membedakan struktur 

fungsi alat reproduksi laki-laki 

dan perempuan 

 

3.12.2. Mampu memberikan 

penilaian mengenai struktur 

jaringan penyusun organ  

                                                             
81 Siti Isbandiyah, Anwar Sanusi, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir 
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Kompetensi Dasar Indikator 

 

4.12.Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada struktur 

dan fungsi organ yang 

menyebabkan gangguan sistem 

reproduksi manusia melalui 

berbagai bentuk media presentasi. 

 

 

 

reproduksi dengan fungsinya 

dalam proses reproduksi manusia  

 

3.12.3 Membuat hipotesis 

mengenai struktur jaringan 

penyusun organ  reproduksi 

dengan fungsinya dalam proses 

reproduksi manusia. 

 

3.12.3. Mengkritisi proses 

menstruasi, fertilisasi, gestasi, 

persalinan, dan asi 

 

3.12.4 Menyimpulkan suatu ide 

atau cara pandang mengenai 

siklus menstruasi, fertilisasi, 

gestasi, persalinan, dan asi  

 

4.12.1. Menganalisis  kelainan 

dan penyakit pada sistem 

reproduksi.  

 

4.12.2 Merancang suatu cara  

menyelesaikan masalah tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi 

organ yang menyebabkan 

gangguan sistem reproduksi 

manusia 

 

4.12.2 Mencari  informasi 

mengenai teknologi yang 

berperan dalam  sistem 

reproduksi. 
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Pada tabel 2.4 di bawah ini merupakan uraian materi sistem 

reproduksi pada manusia: 

Tabel 2.4. 

Uraian Materi Sistem Reproduksi Pada Manusia 

Materi Uraian Materi 

1.Struktur dan 

fungsi alat-alat 

reproduksi pada 

manusia 

1. Alat reproduksi pria 

a. Alat reproduksi luar 

1) Penis merupakan kopulasi (persetubuhan) 

pada pria. 

Penis terdiri dari meatus uretra, glans penis, 

prepusium, dan korpus penis. 

2) Skrotum merupakan kntong longgal 

yang tersusun dari kulit fasia, dan otot polos 

berfungsi sebagai tempat memproduksi 

sperma. 

3) Uretra terletak pada ujung glans penis tempat 

keluarnya urin dansperma pada saat ejakulasi. 

 

 
Gambar 2.5 

Alat reproduksi laki-laki 

Sumber:https://www.google.com/urlmaterikimia.co

m.diakses pada tanggal 28 februari 2021, pukul 

23:44 WIB 

b. Alat Reproduksi Dalam 

1) Vas Deferens sebuah saluran yang berjalan dari 

bagian bawah epididimis. Naik di belakang 

testis masuk ke tali mani (funikulus 

https://www.google.com/urlmaterikimia.com.diakses
https://www.google.com/urlmaterikimia.com.diakses
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Materi Uraian Materi 

spermatikus) dan mencapai rongga Abdomen 

melalui saluran inguinal, dan berjalan masuk ke 

dalam pelvis. 

2) Vesikula Seminalis merupakan kantong-kantong 

terletak diantara vesikula urin dan rektum  

fungsinya untuk mensekresi cairan kental 

berwarna kekuningan yang ditambahkan pada 

sperma. 

3) Duktus Ejakulatoris merupakan pertemuan 

(ampula) di bagian ujung duktus deferen 

danduktus  vesikula seminalis. 

4) Kelenjar prostat berukuran sebesar buah kenari 

besar terletak di bawah kandung kencing 

mengelilingi uretra. Prostat mengelurkan secret  

cairan yang bercampur dengan secretdari testis. 

5) Glandula Bulbouretralis (Cowper) Berbentuk 

seperti kacang kapri, berwarna kuning terletak 

di bahaw postat. Sekresi glandula bulbouretralis 

mengeluarkan ciran melumasi penis sehingga 

mempermudah masuk ke dalam vagina. 

 

2. Alat Reproduksi Wanita 

 
Gambar 2.6 

Alat reproduksi wanita 

Sumber:https://www.google.com/http.myrightspot.co

m-bagian-organ-reproduksi-wanita. Diakses pada 

tanggal 28 februari 2021, pukul 23:49 WIB 
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Materi Uraian Materi 

a. Alat Reproduksi Luar, yang terdiri dari: 

1) Vulva merupakan  alat reproduksi paling luar 

berupa celah yang dibatasi oleh sepasang 

labium,yaitu labium kiri dan labium kanan. 

2) Mons pubis merupakan bantalan jaringan 

lemak berkulit yang terletak di atas simfisis 

pubis. 

3) Labia major (bibir besar) merupkan dua  

lipatan kulit bulat besar dari jaringan lemak 

yang tertutup oleh kulit yang bertemu di depan 

mons pubis. 

4) Labia minor (bibir kecil) merupakan dua 

lipatan berwarna merah mudayang lebih kecil 

dibanding labia mayora. 

5) Klitoris berukuran sebesar biji kacang hijau, 

tertutup oleh preputium klitoris dan terdiri atas 

glans klitoridis, korpus klitoridis dan dua 

krura. 

6) Vestibulum merupakan rongga sebelah lateral 

dibatasi oleh kedua labia minora, interior oleh 

klitoris dan dorsal oleh fourchet. 

7) Hymen (selaput darah) berupa lapisan tipis 

yang berfungsi untuk mengeluarkan getah dari 

genitalia interna dan darah menstruasi. 

 

b. Alat Reproduksi Dalam, yang terdiri dari: 

1) Vagina suatu yang  menghubungkan uterus 

dengan vulva, terletak antara kandungan 

kemih berfungsi sebagai saluran keluar dari 

uterus yang dapat mengalirkan darah 

menstruasi dan sebagai jalan lahir pada waktu 

partus  

2) Rahim (Uterus) adalah organ yang tebal 

berotot dan terletak di dalam pelvis. 
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Materi Uraian Materi 

 

Mengenai rahim Al-Qur'an menyebutkan dengan 

kalimat yang kokoh, sebagaimana firman Allah 

SWT. 

ِنْيي   هُ فِْي قََشاس  هَّ ٌٰ ١٢ -فََجَعْل  

ْعلُْىم ْۙ  ١١ -اِٰلً قََذس  هَّ  

Artinya:“Kemudian kami letakkan dia dalam tempat 

yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan.” 

(QS. al-Mursalat: 21- 22) 

 

3) Saluran Telur (Tuba Fallopi/oviduk) atau 

saluran telur berjumlah sepasang, yaitu 

saluran telur kanan dan saluran telur kiri. 

4) Ovarium (Indung Telur) disebut juga 

folikel berjumlah sepasang, terletak di 

rongga pelvis (panggul), berfungsi sebagai 

tempat oogenesis, serta menghasilkan 

hormon estrogen dan progesteron 

2.Proses 

Pembentukan Sel 

Kelamin 

(Gametogenesis) 

Gambar 2.7 di bawah ini merupakan bagian-bagian 

dari sel sperma 

 
Gambar 2.7 

Struktur sel sperma manusia 

Sumber:https://www.google.com/url=httpspendidika

nmu.com.pengertian-sel-sperma.Diakses pada 

tanggal 28 februari 2021, pukul 23:52 WIB. 

 

Al-Qur‟an Allah menjelaskan bahwasannya 
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Materi Uraian Materi 

manusia berasal dari air hina yang dikenal dengan 

nuthfah. Terdapat banyak sekali ayat-ayatAl-Quran 

yang menjelaskan tentang nuthfah diantaranya yaitu 

surat Al-waqiah ayat 58. 

 

٥٨-                                 

 

Artinya:”Maka Terangkanlah kepadaku tentang 

nutfah yang kamu pancarkan‟‟ (QS Alwaqi‟ah ayat 

58). 

 

Apakah kalian tidak memperhatikan nutfah yang 

kalian pancarkan ke dalam rahim istri kalian. Apakah 

kalian yang menciptakannya menjadi seorang 

manusia ataukah Kami yang menciptakannya.? 

(Tafsir Al Muyassar) 

 

Hal ini akan dijelaskan mengenai nuthfah yang 

Allah SWT gunakan untuk penciptaan manusia 

dalam Alquran dilihat dari penjelasan ilmu sains. 

Nuthfah merupakan proses pencampuran antara 

setetes mani laki-laki dan perempuan. Dalam ilmu 

reproduksi setetes mani disebut dengan sperma yang 

mengandung jutaan sel spermatozoa yang bercampur 

dengan sel telur yang disebut dengan ovum. 

Gametogenesis adalah proses terbentuknya gamet 

atau sel kelamin. 

Gamet jantan dibentuk di dalam testis pada 

skrotum. Sedangkan gamet betina dibentuk di dalam 

ovarium. Pembentukan gamet jantan disebut 

spermatogenesis dan pembentukan gamet betina 

disebut oogenesis. Proses gametogenesis dibedakan 

menjadi dua yaitu: 
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1. Spermatogenesis 

 
Gambar 2.8 

Proses Spermatogenesis 

     Sumber: Biologi Campbell, Jilid 3, h 176. 

 

Spermatogenesis merupakan proses 

pembentukan sperma atau gamet (alat kelamin) 

jantan yang terjadi di dalam testis. Kata sperma atau 

nutfah sering diterjemahkan dengan istilah air mani 

atau setetes mani. Sperma atau nutfah ini merupakan 

suatu pasukan yang berjumlah 300 juta personel yang 

terdapat dalam tubuh laki-laki, dan personilnya 

adalah para sel sperma yang panjangnya mencapai 

seperseratus milimeter dan harus melalui perjalanan 

panjang menujusasarannya, yaitu sel telur. Setelah 

sampai di sel telur barulah berkemban janin 

membentuk tubuh yang sempurna, Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam surat Al-Mu‟minun ayat 13 

dan surat Al-Insan ayat 2 

  

 ثُنَّ َبلَْقٌَب الٌُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقٌَب اْلَعلَقَةَ ُهْضَغةً فََخلَْقٌَب اْلُوْضَغةَ ِعٰظًوب 

هُ  ًٰ ًَْشأْ ُ اَْحَسُي  فََنَسْىًَب اْلِعٰظَن لَْحًوب ثُنَّ اَ
َبْلقًب ٰاَبَشٍۗ فَتَيَبَسَك ّللّاٰ

٢١ –اْلَخبلِِقْيَيٍۗ   

 

Artinya:artinya: „‟Kemudian, air mani itu Kami 

jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang 

melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan 
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segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, 

lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 

daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk 

yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta 

yang paling baik‟'(Q.S Al-Mu‟minun ayat 13) 

 

ًَْسبَى ِهْي ًُّْطفَة  اَْهَشبج ٍۖ  هُ َسِوْيًعۢب مَِصْيًشا اًَِّب َبلَْقٌَب اْْلِ ٌٰ ١ –ًَّْيتَلِْيِه فََجَعْل  

 

Artinya: „‟Sungguh, Kami telah menciptakan 

manusia dari setetes mani yang bercampur yang 

Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan 

larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar 

dan melihat‟‟(Q.S Al-Insan ayat 2) 

 

Dengan demikian, telah terlihat oleh kita, sungguh 

sempurna ciptaan Allah SWT, sehingga manusia 

yang berimanlah yang dapat mengambil pelajaran 

dan hikmahnya. 

 

2. Oogenesis 

 
Gambar 2.9 

Proses Oogenesis 

Sumber:https://www.google.com/ururl=https.idschoo

l.net-tahapan-oogenesis-pada-pembentukan-sel-telur-

wanita. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 

00.05 WIB. 

 

Oogenesis yaitu proses pembentukan sel sel 

https://www.google.com/ururl=https.idschool.net-tahapan-oogenesis-pada-pembentukan-sel-telur-wanita
https://www.google.com/ururl=https.idschool.net-tahapan-oogenesis-pada-pembentukan-sel-telur-wanita
https://www.google.com/ururl=https.idschool.net-tahapan-oogenesis-pada-pembentukan-sel-telur-wanita
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kelamin wanita (ovum) yang berlangsung di dalam 

ovarium. Ovum merupakan salah satu sel terbesar 

dalam tubuh manusia, yang berukuran sekitar 0,2 mm 

dan tertutup dalam folikel telurdari indung telur. 

Ovum dilingkari oleh zona pelusida dan dilapisi oleh 

koronaradiata. Oogenesis dimulai di dalam embrio 

perempuan, yang menghasilkan oogonium dari sel 

punca (stem cell) primordial. Oogonium membelah 

secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang 

ada sejak masa bayi, namun tertahan 

perkembangannya sampai masa pubertas tiba. Oosit 

primer mengandung 23 pasang kromosom atau diploid 

(2n = 46 kromosom). 

Oosit sekunder akan dilepaskan saat ovulasi. 

Jika ada sperma yang berhasil menembusnya, oosit 

sekunder akan menjalani meiosis II menghasilkan satu 

sel ootid yang besar dan satu polosit sekunder (badan 

polar ke dua). Ootid mengandung hampir semua 

kuning telur dan sitoplasma. Pada saat yang sama, 

polosit primer membelah diri menjadi dua (bisa juga 

tidak membelah). Kemudian ootid berdiferensiasi 

menjadi ovum yang mempunyai 23 kromosom 

(haploid). Sementara itu kedua polosit ketiga polosit 

kecil hancur, sehingga setiap oosit primer hanya 

menghasilkan satu ovum yang fungsional. 

 

3.Siklus Menstruasi Menstruasi adalah peleburan dinding rahim 

karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma . 

menstruasi terjadi setiap bulan. Menstruasi memiliki 

banyak menfaat bagi kesehatan perempuan. Adanya 

aturan mengenai hukum bagi wanita yang sedang 

haid ini menunjukkan betapa komprehensifnya 

cakupan hukum Islam yang ada dalam Al-Qur„an, 

sehingga perkara yang dianggap tabu oleh 
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kebanyakan masyarakat juga telah diatur dalam Al-

Qur„an. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat 

Al-Baqarah ayat 222: 

 

ْيِط ٍۗ قُْل هَُى اًَريْۙ فَبْعتَِزلُىا الٌَِّسۤبَء فًِ اْلَوِحْيِطْۙ َويَْسـ َلُْىًََل َعِي اْلَوحِ   

  ُ
ً يَْطهُْشَى ْۚ فَبَِرا تَطَهَّْشَى فَأْتُْىهُيَّ ِهْي َحْيُث اََهَشُمُن ّللّاٰ َوَْل تَْقَشمُْىهُيَّ َحتّٰ  

امِْيَي َويُِحبُّ اْلُوتَطَهِِّشْيَي   َ يُِحبُّ التَّىَّ ١١١ -اِىَّ ّللّاٰ  

 

Artinya:‟‟Dan mereka menanyakan kepadamu 

(Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah 

sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri 

padawaktu haid; dan jangan kamu dekati mereka 

sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, 

campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah 

menyukai orang yang tobat dan menyukai orang 

yang menyucikan diri‟‟ (Surat Al-Baqarah ayat 222) 

 

Pelepasan siklus endometrium dari uterus, yang 

terjadi dalam suatu aliran melewati serviks dan 

vagina, disebut menstruasi. Perubahan-perubahan 

yangterjadi di dalam uterus didefinisikan sebagai 

siklus menstruasi. Siklus menstruasi rata-rata 

berlangsung 28 hari. Siklus menstruasi terdiri dari 

siklus ovarium, dan siklus uterus. 

a. Siklus ovarium 

1) Fase folikel 

Diawali dengan pelepasan GnRH dari 

hipotalamus yang merangsang pituitary 

anterior untuk menyekresikan FSH dan LH 

dalam jumlah kecil. Hormon FSH dan LH 

merangsang pertumbuhan folikel dan membuat 
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estradiol. Sekresi ekstradiol yang meningkat 

akan menyebabkan kadar FSH dan LH juga 

meningkat. Sedangkan kadar ekstradiol yang 

rendah menghambat sekresi gonadotropin–

gonadotropin pituitari. Konsentrasi eksrtradiol 

yang tinggi merangsang sekresi gonadotropin 

untuk meningkatkan keluaran GnRH. 

Peningkatan sekresi ekstradiol dari folikelyang 

sedang tumbuh merupakan hasil akhir dari 

pematangan folikel. 

2) Fase Luteal 

Merupakan siklus ovarium yang terjadi setelah 

fase ovulasi. LH merangsang jaringan folikel 

yang tersisa di dalam ovarium untuk 

bertransformasi menjadi korpus luteum, 

kemudian korpus luteum menyekresikan 

progesteron dan estradiol. Progesteron dan 

estradiol akan mengurangi sekresi LH dan 

FSH. Selanjutnya pituitari mulai 

menyekskresikan FSH untuk merangsang 

pertumbuhan folikel-folikel baru didalam 

ovarium, sehingga memulai siklus ovarium 

berikutnya. 

 

b. Siklus Uterus 

Siklus endometrium uterus terdiri atas empat 

fase yaitu pasca menstruasi, poliferasi, 

sekrtoris, dan menstruasi. 

1) Pasca Menstruasi 

Pada waktu menstruasi berhenti, stratum 

kompaktum dan stratum spongiosum dari 

endometrium telah selesai meluruh. Pada 

waktu inikonsentrasi hormon estrogen dan 

hormon progesteron rendah, keadaan 
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inimemberikan umpan balik positif bagi 

hipotalamus untuk meningkatkan produksi 

hormon GnRH, sehingga produksi FSH dan 

LH juga naik. 

2) Fase Poliferasi 

Pada fase ini endometrium mulai menebal 

kembali secara progresif. Penebalan 

memungkinkan oleh proliferasi atau 

perbanyakan sel-sel endometrium di lapisan 

stratum basalis yang tidak mengalami erosi 

pada waktu menstruasi. 

3) Fase Sekretoris 

Pada fase sekretoris tebalnya endometrium 

telah maksimum yaitu mencapai 5-7 cm. 

Setelah ovulasi hormon LH dari lobus anterior 

hipofisis menginduksi folikel de graff yang 

tersisa menjadi korpus luteum. Korpus luteum 

ini memproduksi hormon progesteron. Fase ini 

berlangsung kuranglebih 8 hari. 

4) Fase Menstruasi 

Jika ovum tidak dibuahi, maka menjelang 

akhir fase sekretoris hormon estrogen dan 

progesteron semakin meningkat, konsentrasi 

tinggi dari kedua hormon tersebut 

menyebabkan produksi hormon GnRH ditekan 

dan mengakibatkan penurunan produksi 

hormon FSH dan LH. Pada waktu LH 

berkurang, maka korpus luteum membutuhkan 

LH untuk berubah menjadi korpus albikans. 

Hal ini mengakibatkan penurunan konsentrasi 

hormonestrogen dan progesteron. Pembuluh 

darah terpotong, sehingga terjadi pendarahan. 

Peristiwa ini yang disebut dengan menstruasi 
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Gamabr 2.10 

Siklus menstruasi 

Sumber:https://www.google.com/urlsa. Diakses 

pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 00.11 WIB. 

 

4.Pembuaha 

(Fertilisasi), 

Kehamilan 

(Gestasi), dan 

Persalinan  (Partus) 

1. Fertlisisasi 

Fertilisasi merupakan proses pertemuan dan 

persenyawaan antara spermatozoa dengan ovum 

yang menghasilkan zigot dan terjadi pada tuba 

fallopi. 

Setelah itu, maka zigot akan membelah diri 

tanpa merubah ukuran dan bergerak melalui 

tabung Fallopian. Fallopian merupakan suatu 

tabung yang menghubungkan indung telur dengan 

rahim. Dimana pada akhirnya zigot akan 

menempelkan diri pada rahim.  

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-

Qiyamah: 37-38 : 

 

 ً ٌٰ ٌِيٍّ يُّْو ْي هَّ ٧٣ -اَلَْن يَُل ًُْطفَةً هِّ  

يْۙ  ٧٣ -ثُنَّ َمبَى َعلَقَةً فََخلََق فََسّىٰ  

Artinya:“Bukankah dia mulanya hanya setetes mani 

yang ditumpahkan (ke dalam rahim),kemudian (mani 

itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah 

menciptakannya dan menyempurnakannya.‟‟(QS Al-

https://www.google.com/urlsa
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Qiyamah: 37-38). 

Al-Qiyamah ayat 37-38,Allah mengingatkan 

kembali tentang asal mula penciptaan manusia, yaitu 

ia diciptakan dari setetes air mani yang ditumpahkan 

(ke dalam rahim). Kemudian mani itu menjadi 

segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan 

menyempurnakannya. Allah juga menjadikan dari 

padanya sepasang laki-laki dan perempuan. 

Ayat QS Al-qiyamah ayat 37-38, mengingatkan 

manusia yang ingkar bagaimana air mani itu 

diciptakan Allah menjadi daging yang dengannya 

manusia diciptakan dengan sempurna melalui proses 

kehamilan. Adalah hal yang mudah juga bagi Allah 

menghidupkan manusia, kemudian mematikan dan 

menghidupkannya kembali. 

Sperma laki-laki dan sel telur perempuan 

bercampur menjadi satu sehingga tercipta manusia 

yang sempurna, lengkap dengan penglihatan dan 

pendengaran,baik dari jenis laki-laki maupun 

perempuan. Maka apakah manusia tidak pernah 

memikirkan bahwa sang Pencipta dari segala proses 

kejadian itu mampu pula menghancurkan dunia ini 

kemudian menciptakan hari kiamat serta manusia 

yang telah mati dibangkitkan hidup kembali ? 

Ini suatu penegasan bagi manusia yang mau 

berpikir andaikata masih ragu-ragu tentang 

kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali 

manusia yang telahmati. (Tafsir Kemenag RI) 

Perjuangan di dalam proses pembuahan dan 

perjalanan zigot hingga akhirnya menempel di 

dinding rahim memerlukan waktu hingga 6 hari. 

Selanjutnya zigot tetap akan terus menempel pada 

dinding rahim. Proses menempelnya zigot pada 

dinding rahim, pada istilah kedokteran biasa disebut 
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dengan istilah  Blastocyt dan zigot ini tumbuh hingga 

hari ke 15, ketika sudah pembentukan alaqoh 

dimulai. 

Pembelahan sel ini dimulai setelah 24 jam 

terhitung sejak peristiwapembuahan. Dua sel yang 

lahir dari pembelahan ini adalah sama dan sejenis. 

Begitulah yang terjadi di hari pertama kehamilan 

seorang ibu. Kemudian sel inimembelah menjadi 4 

sel, dan pembelahan ini terus berlangsung dan 

setiaptahap pembelahan jumlah sel yang dihasilkan 

dua kali lipat dari sebelumnya. Zigot yang sedang 

mengalami perkembangan ini dinamakan embrio. 

Embrioini melalui pembelahan sel di tuba fallopi, 

sambil terus bergerak menujutempat menetapnya 

selama sembilan bulan kedepan, yakni rahim ibu 

(uterus). 

 
Gambar 2.11 

Fertilisasi 

Sumber:https://www.google.com/urlsahttpsketerkaita

n-antara-fertilisasi-dengan-hormat-kepada-orang. 

Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 00.15 

WIB. 

 

https://www.google.com/urlsahttps
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Gambar 2.12 

Implantasi 

Sumber:https://www.google.com/url?sa=i&url=https

www.dokter.id. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, 

pukul 00.22 WIB 

 

2. Gestasi /kehamilan 

Kondisi mengandung satu atau lebih embrio 

dalam uterus disebut kehamilan (pregnancy) 

atau gestasi. Kehamilan manusia berlangsung 

rata-rata266 hari (38 minggu) dari fertilisasi 

telur, atau 40 minggu dari awal siklus 

menstruasi terakhir. Kehamilan dipengaruhi 

oleh beberapa hormon diantaranya estrogen, 

progesteron, Hcg, prolaktin dan sebagainya. 

hCG adalah hormon aktif khusus yang 

berperan selama masa awal kehamilan, 

berfluktuasi kadarnya selama masa kehamilan. 

Masa kehamilan dapat terjadi dalam tiga 

priode yaitu trimester I, trimester II, dan 

trimester III. 

1) Trimester Pertama 

Trimester pertama adalah saat terjadi perubahan 

paling radikal pada ibu. Selama 2-4 minggu pertama 

perkembangan, embrio memperoleh nutrient secara 

langsung dari endometrium. Trimester pertama 

merupakan priode pertama perkembangan organ-

https://www.google.com/url?sa=i&url=https
https://www.google.com/url?sa=i&url=https
http://www.dokter.id/
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organ tubuh atau yang disebut organogenesis.Pada 

akhir minggu ke 6, bentuk manusia mulai tampak 

terlihat dengan terbentuknya tulang-tulang kerangka 

mirip manusia, walaupun belum sempurna. 

Pembungkusan tulang oleh otot dan daging, 

merupakan babak baru dalam perkembangan anak 

manusia. 

       Seiring usainya proses Myogenesis 

(pembentukan otot) akhirnya embrio mulai dapat 

bergerak. Masa ini di mulai pada akhir minggu ke 7, 

dan berakhir pada akhir minggu ke 8 sekaligus babak 

akhir dari pembentukan embrio, atau dalam bahasa 

arab disebut dengan Takhalluq. Akhir dari fase 

embriologi ini, segera di ikuti oleh, fase dimulainya 

perkembangan janin,yang di dalam alquran 

dibahasakan dengan Nasyah alias perkembangan. 

2) Trimester Kedua 

Pada trimester kedua, uterus tumbuh cukup besar. 

Fetus sangat aktif dengan panjang mencapai 30 cm. 

3) Trimester Ketiga 

Selama trimester terakhir, fetus tumbuh dengan bobot 

kira-kira 3-4 kgdengan panjang 50 cm. 

         Ketika telur yang sudah dibuahi akan membagi 

diri menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, lalu 8 sel, 

demikian seterusnya, setiap beberapa jam. Akibatnya 

ratusan bahkan ribuan sel secara bertahap akan 

berkelompok menjadi beberata tipe jaringan seperti 

otot, syaraf, dan sel-sel darah. Lima minggu sesudah 

pembuahan, embrio ukuranya lebih kecil dari sebutir 

kacang goreng, tetapi lengan dan tungkainya telah 

berkembang. 

1) Masa 2 bulan 

Bayi lebih kecil daripada kacang kenari, dan 

kaki-kaki serta jari-jari tumbuh. Kehamilan 
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telah terjadi. 

 
Gambar 2.13 

Kehamilan 2 bulan 

Sumber : Ririn Safitri. Biologi XI. Surakarta:CV 

MEDIAUTAMA.2016 

 

2) Masa 3 bulan 

Lebih kurang panjangnya 70mm. Bayi dapat 

menggerakkan kepala dan anggota gerak. 

Sang ibu belum dapat  merasakannya. 

 
Gambar 2.14 

Kehamilan 3 bulan 

Sumber : Ririn Safitri. Biologi XI. Surakarta:CV 

MEDIAUTAMA.2016 

 

3) Masa 5 bulan 

Bayi panjangnya 25cm dan memberikan 

reaksi terhadap suara keras dengan cara 

menendang dan menggeliat. Perut  ibu 

menggelembung 
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Gambar 2.15 

Kehamilan 5 bulan 

Sumber : Ririn Safitri. Biologi XI. Surakarta:CV 

MEDIAUTAMA.2016. 

 

4) Masa 7 bulan 

Bayi sekarang panjangnya kurang lebih 40 

cm terimpit di dalam rahim. Bayi cendrung 

meletakkan kepalanya di bawah, suatu posisi 

untuk melahirkan. 

 
Gambar 2.16 

Kehamilan 7 bulan 

Sumber : Ririn Safitri. Biologi XI. Surakarta:CV 

MEDIAUTAMA.2016. 

 

5) Masa 9 bulan 

Pada model anatomi dari abad ke18 ini, bayi 

sudah berkembang secara utuh dan lengkap 

dan siap untuk dilahirkan. Beratnya lebih 

kurang 3-4 kg dan panjangnya 50 cm. 
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Gambar 2.17 

Kehamilan 9 bulan 

Sumber : Ririn Safitri. Biologi XI. Surakarta:CV 

MEDIAUTAMA.2016. 

2. Persalinan 

         Merupakan proses pengeluaran janin yang 

telah dikandung setelah masa kehamilan sekitar 

40 minggu. Umumnya berlangsung sekitar 16 jam 

setelah kontraksi otot rahim. Manusia diciptakan 

oleh Allah dengan cara yang sempurna. Yang 

mana manusia tercipta melalui berbagai tahapan 

sampai dengan diberikan bentuk yang sempurna. 

        Persalinan dimulai ketika leher rahim ibu, 

yaitu serviks yang tertutup rapat selama 

kehamilan mengalami relaksasi dan peleburan. 

Otot-otot dinding rahim mulai menegang dan 

memendek secara bergelombang yang disebut 

kontraksi, yang menjadi semakin kering dan 

makin kuat. Tahap ini disebut tahap I, dan 

merupakan kerja berat, baik bagi ibu maupun bagi 

bayi. Secara berangsur-angsur kontraksi 

mendorong bayi melalui serviks yangsudah 

membuka dan memasuki vagina menuju dunia 

luar yang fana. Ini adalah kerja II, yaitu kala 

persalinan. Kala II diikuti oleh kala III yaitu tahap 

pasca persalinan ketika uri keluar. 
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Bayi melewati lubang besar ditengah-tengah 

panggul ibu atau tulang-tulang panggul lubang ini 

jauh lebih besar daripada yang ada pada panggul 

pria. Untuk memberi tempat pada bentuk kepala 

bayi. Embrio diselaputi oleh tiga lapisan yaitu: 

amnion,  khorion, alantolis 

 
Gambar 2.18 

Lapisan embrio 

Sumber : Ririn Safitri. Biologi XI. Surakarta:CV 

MEDIAUTAMA.2016. 

 

5.Air susu(ASI) Air susu ibu dihasilkan oleh kelenjar susu. 

Kelenjar-kelenjar ini membuat susu untuk makanan 

bayi. kelenjar mamalia manusia berada pada 

payudara di dada. Tiap payuda memiliki lebih 

kurang 20 lobus, yaitu kumpulan kelenjar laktifirus 

pembuat susu. Selama kehamilan, terjadi terjadi 

peningkatan kadar prolaktin, hormon yang dihasilkan 

pada cuping atas kelenjar pituitari. Hormon ini tetap 

pada kadar tinggi selama ibu menyusui. Selama 

kehamilan dan sesudah melahirkan, kelenjar-kelenjar 

ini membesar dan menghasilkan susu yang mengalir 

sepanjang saluran laktifirus. 

Prolaktin adalah hormon yang mendorong 

produksi air susu pada kelenjar air susu. Hormon 

yang dilepas saat kehamilan adalah oksitosin, yang 
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mana oksitosin membawa gerak reflek yang 

menyebabkan air susu keluar dari puting. Hormon ini 

dihasilkan pada cuping bawah kelenjar pituitari. 

Sekresi prolaktin dan oksitosin, hormon penting saat 

menyusui, dirangsang katika bayi menghisap 

payudara.  

Ada banyak menfaat asi bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi maupun bagi sang ibu sendiri. 

Itulah sebabnya sangat dianjurkan bagi ibu-ibu yang 

memiliki bayi untuk menyusui bayinya. Paling tidak 

sampi bayi berusia 60 bulan. Anjuran itu juga 

dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 

233 

 

ِتمَّ  ۞ َواْلَوالِٰدُت ُيْرِضْعَن اَْوََلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن اََراَد اَْن يُّ

َضاَعَة ۗ َوَعلَى اْلَمْولُْوِد لَٗه ِرزْ  قُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُرْوِفۗ  ََل ُتَكلَُّف الرَّ

َنْفٌس ِاَلَّ ُوْسَعَها ۚ ََل ُتَضۤارَّ َوالَِدةٌ ِۢبَولَِدَها َوََل َمْولُْوٌد لَّٗه ِبَوَلِدٖه َوَعلَى 

ْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفََل  اْلَواِرِث ِمْثُل ٰذلَِكۚ  َفِاْن اََراَدا فَِصاَلا َعْن َتَراٍض مِّ

ا اَْوََلَدُكْم َفََل ُجَناَح َعلَْيُكْم ِاَذا جُ  ْم اَْن َتْسَتْرِضُعْوْٓ َناَح َعلَْيِهَما َۗوِاْن اََرْدتُّ

َ ِبَما َتْعَملُْوَن َبِصْيرٌ 
ٰ

ا اَنَّ ّللّا َ َواْعلَُمْوْٓ
ٰ

قُوا ّللّا آْ ٰاَتْيُتْم ِباْلَمْعُرْوِفۗ َواتَّ    َسلَّْمُتْم مَّ

 

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-

anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin 

menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 

(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya 

ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada 

dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 

menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak 
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ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan 

cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan. 

Dari ayat Al-Baqarah Ayat 233 diketahui 

bahwa Allah SWT sangat menyayangi setiap 

ciptaanNya.  Asi banyak memberikan menfaat bagi 

pertumbuhan bayi yang baru lahir. Asi merupakan 

makanan ideal bagi bayi karena menyediakan nutrisi 

untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

ASI eksklusif artinya bayi diberi asi saja, tanpa 

tambahan cairan lain seperti susu fermula, jeruk, 

madu, air teh,air putih, dan tanpa tambahan makanan 

padat seperti pisang, pepayah, bubur susu, biskuit, 

bubur nasi, dan tim. 

1. Keuntungan pemberian ASI 

1). Komponen asi sangat spesifik yang 

disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

2).  Asi mengandung antibodi yangmerupakan 

perlindungan alami bagi bayi baru lahir. 

3). Asi dapat meningkatkan IQ anak. Zat 

dalam asi yang penting untuk 

perkembangan otak adalah DHA 

(Docosa Hexanoic Acid) dan AA 

(Arachdonic Acid) 

4). Terbentuk ikatan emosional yang kuat 

antara ibu dengan anaknya. 

6.Keluarga 

berencana (KB) 

         Keluara berencana (KB) adalah gerakan untuk 

membentuk keluarga yang sehat dan sejahterah 

dengan membatasi kelahiran. Hal ini bermakna 

adalah perencanaan jumlah keluarga dengan 

pembetasan yang dapat dilakukan penggunaan alat-

alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. 
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Alat-alat kontrasepsi yang dapat digunakan anatar 

lain: 

1) Pil KB, berbentuk pil 

2) Suntikan ( 1 bulan dan 3 bulan) 

3) Implan ( susuk) 

4) AKDR (alat kontasepsi dalamrahim) 

5) Kondom  

6) Tubektomi  

 

7.Teknologi 

Sistem 

Reproduksi 

1. Bayi Tabung (In Vitro Fertilization) yaitu 

salah satu teknologi reproduksi untuk 

membantu pasangan yang kesulitan memiliki 

keturunan. Umumnya dikarenakan kerusakan 

pada tuba fallopi wanita. 

2. Amnio sentesis yaitu metode yang digunakan 

untuk mendiagnosis penyakitgenetik dan 

penyakit bawaan ketika janin masih berada di 

dalam rahim. 

3. Charionic Villus Sampling (CVC) merupakan 

suatu metode berupa penyempelan vilus 

korionik untuk mendeteksi kelainan genetik 

dan kelainan bawaan pada janin. 

4. Ultrasonografi (USG) yaitu metode pencitraan 

organ internal yang menggunakan gelombang 

bunyi berfrekuensi tinggi. 
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8.Kelainandan 

Penyakitpada 

sistemreproduki 

Beberapa kelainan dan penyakit yang terjadi pada 

sistem reproduksi manusia diantaranya adalah 

1) Herpes  

 
Gambar 2.19 

Sumber:https://www.google.com/urlsahttpspe

nyakit sistem reproduksi 

 

2) Gonorrhea  

 
Gambar 2.20 

Sumber:https://www.google.com/urlsahttpspe

nyakit sistem reproduksi 

3) Sifilis 

Merupakan penyakit seksul yang 

banyak terjadi baik dalam kalangan 

laki-laki maupun untuk perempuan. 

Banyak cara penularan yang 

biasanya melalui kontak seksual dan 

dimulai dengan ditandai luka tanpa 

rasa sakit. Penyakit sifilis ini diobati 

dengan penisilin. 

https://www.google.com/urlsahttps
https://www.google.com/urlsahttps
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Gambar 2.21 

Sumber:https://www.google.com/urlsahttpspe

nyakit sistem reproduksi 

 

4) HIV/AIDS 

 
Gambar 2.22 

Sumber:https://www.google.com/urlsahttpspe

nyakit sistem reproduksi 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan  jawaban sementara dalam suatu penelitian yang 

akan diuji kebenarannya melalui analisis.
83

 Berdasarkan latar 

                                                             
83 Arif Susilo. „‟Efektivitas Model Pembelajaran Conceptual Understanding 

Prosedures (Cups) Terhadap Pemahaman Konsep Peserta Didik Pada Materi Suhu Dan 

Kalor: Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 2019 . 

https://www.google.com/urlsahttps
https://www.google.com/urlsahttps
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belakang, dan teori yang mendukung, maka hipotesis dari penelitian 

ini yaitu : 

1. Berdasarkan rumusan masalah apakah ada pengaruh model 

pembelajaran conceptual understanding procedures dengan mind 

mapping terhadap higher order thinking skill pada mata pelajaran 

biologi kelas XI mipa? 

Terdapat pengaruh model pembelajaran conceptual 

understanding procedures dengan mind mapping terhadap higher 

order thinking skill pada mata pelajaran biologi kelas XI mipa. 

2. Berdasarkan rumusan masalah apakah ada kontribusi model 

pembelajaran conceptual understanding procedures dengan mind 

mapping terhadap higher order thinking skill peserta didik kelas 

XI mipa? 

Terdapat besarnya kontribusi model pembelajaran conceptual 

understanding procedures berbantuan mind mapping terhadap 

higher order thinking skill peserta didik kelas XI mipa. 
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