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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DI SERTAI PETA KONSEP 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM EKSEKRESI BIOLOGI KELAS XI DI 

SMA GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

Oleh ABSTRAK 

Indra Yani 

Pembelajaran yang masih berpusat pada guru menyebabkan siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran, sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran Biologi kurang maksimal. 

Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat membantu  meningkatkan 

aktivitas belajar Biologi siswa. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning di sertai peta konsep terhadap penguasaan konsep 

pada materi sistem eksekresi.  

Penelitian ini menggunakan metode Quasi Ekseperimen, dengan populasi sebanyak 

97 siswa sampel penelitian terdiri dari dua kelas dengan jumlah siswa sebanyak 61 orang. 

Sampel tersebu adalah siswa-siswi kelas XI IPA 1 berjumlah 31 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 31 siswa yang 

dipilih dengan teknik acak kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, hasil priktest, postest, dan dokumentasi 

. 

Bedasarkan hasil analisis data pada kelompok ekseperimen dan kontrol diperoleh 

hasil yaitu uji t nilai  thitung 8,77575762 < 2.6603 sedangkan ttabel (0,05) sehingga H1 diterima 

maka dapat disimpulkan ada pengaru model pembelajaran Problem Based Learning 

terhadap penguasan konsep pada materi sistem eksekresi, siswa kelas XI pada mata 

pelajaran Biologi SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. 

Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Based Learning di sertai peta Konsep dan hasil belajar 

siswa Pada Materi Sistem Eksekresi Pada Manusia 
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MOTTO 

 

            

“Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kemampuannya” (QS. Al-Baqarah ayat 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran di sekolah sering kali menimbulkan 

Permasalahan baik dari guru maupun dari siswa. Salah satu permasalahan 

yang sering timbul di sekolah adalah mengenai kurangnya pemahaman siswa 

terhadap konsep biologi yang berakibat pada kemampuan berpikir siswa yang 

rendah pada mata pelajaran tersebut selama ini siswa kurang terlibat dalam 

aktivitas pembelajaran, karena pembelajaran yang dilakukan guru hanya 

mengacu pada materi yang harus diselesaikan sebelum ujian akhir semester 

sehingga guru harus bisa dan cepat menyampaikan seluruh materi pelajaran 

tampa memperhatikan kemampuan pemahaman dan kemampuan berpikir 

siswa. 

Kenyataan yang terjadi selama ini, guru kurang memperhatikan 

penggunaan model pembelajaran dengan penerapan Kompetensi Dasar yang 

sesuai. Penggunaan model pembelajaran oleh guru tidak menggarah pada 

pembelajaran yang mengacu siswa untuk berpikir menyelesaikan suatu 

permasalahan dalam pembelajaran yang berlangsung. Sehingga kemampuan 

berpikir siswa menjadi tidak berkembang. 
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Pendidikan merupakan salah satu pilar yang mempunyai peranan 

penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas. Undang-Undang 

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

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyebutkan bahwa “pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.
1
  

Pemerintah merancang pendidikan nasional mencakup tiga ranah, yakni 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif ditunjukkan dengan berilmu; 

ranah afektif ditunjukkan dengan beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 

mandiri, demokratis, bertanggungjawab; dan ranah psikomotor ditunjukkan 

dengan kata sehat, cakap, dan kreatif. Proses tersebut diperlukan guru yang 

memberikan keteladanan, membangun kemauan serta mengembangkan potensi 

dan kreativitas siswa. 

Pentingnya pendidikan dalam wahyu pertama-Nya surat Al-Alaq ayat 1 

sampai dengan 5 Allah SWT juga memberikan prinsip dasar tentang ilmu 

pengetahuan. Ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut antara lain : 

                                                             
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beroreantasi Standar Proses Pendidikan ( Bandung : 

Kencana Prenada Media Group, 2006), h.2. 
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Artinya :” Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq (96) ayat 1-5).
2
 

Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu belajar dengan membaca,  

menelaah dan meneliti segala sesuatu yang menjadi fenomena dan gejala yang  

terjadi di jagad raya ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bukan hanya  

pengetahuan yang terkait urusan ukhrowi saja tetapi juga urusan duniawi juga. 

Manusia dapat mencapai kebahagiaan hari kelak dengan melalui jalan 

kehidupan dunia ini.  

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta tuntutan 

peningkatan mutu pembelajaran semakin mendorong upaya-upaya 

pembaharuan pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru 

dituntut agar mampu menggunakan strategi pembelajaran agar dapat mencapai 

tujuan pengajaran yang diharapkan. Kemajuan dan teknologi, berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut guru dapat 

menggunakan berbagai model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan pembelajaran. 

                                                             
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanlema, 2009), h.597 
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Biologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, 

umumnya menggunakan istilah atau bahasa latin untuk memahami sebuah  

materi. Proses pembelajaran biologi akan lebih bermakna apabila menggunakan 

media, siswa dalam berfikir secara langsung dalam pembelajaran sehingga 

siswa merasa senang atau mudah. 

 SMA Gajah Mada merupakan sekolah menengah atas yang  diharapkan 

mampu menghasilkan  Output atau lulusan yang mampu bersaing dan handal 

yang baik. Dalam kegiatan pembelajaran, SMA Gajah Mada menyediakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung tujuan tersebut, seperti ruang di laboratorium, 

bedasarkan ruang komputer, ruang UKS, perpustakaan, ruang kelas yang  dan 

sarana penunjang lainnya. 

SMA Gajah Mada kelas X1 memiliki tiga kelas, yaitu kelas  XI 1, X1 2, 

dan XI 3.  Kelas IPA X1 1, 2 dan 2 merupakan kelas yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas XI 1, 2,  guru sudah 

menerapkan beberapa metode belajar aktif seperti tanya jawab, diskusi, ceramah, 

dan eksperimen percobaan. Proses pembelajaran yang berlangsung ini sebenarnya 

memiliki potensi yang dapat menunjang proses pembelajaran yang aktif. sudah 

menerapkan strategi belajar aktif proses  pembelajaran di SMA Gajah Mada 

belum menunjukkan aktivitas belajar siswa  secara maksimal, sehingga prestasi 

yang didapatkan oleh siswa dirasa masih kurang. 

 Oleh karena itu perlu adanya model pembelajaran alternatif  yang dapat 

meningkatkan partisipasi dan  prestasi hasil belajar siswa. Guru memberikan 
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perhatian khusus berkenaan dengan permasalahan  ini. Guru harus berani 

mencoba sesuatu yang baru dengan meninggalkan cara-cara lama dalam 

mengelola dan menjalankan proses pembelajaran. Kiranya  tempat bila guru 

memilih model pembelajaran PBL ( Problem Based Learning) Pembelajaran 

Berbasis Masalahmendalami materi yang disampaikan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan observasi di sekolah pada tanggal 26 Januari 2016, 

didapatkan rekap nilai hasil ulangan siswa semester ganap tahun ajaran 

2015/2016 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1 

Nilai  Biologi Ulangan Semester Genap Siswa Kelas XI  

SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 

No Nilai 
Kelas XI Jumlah  

siswa 
Persentase 

 

IPA 1
 

IPA 2
 

IPA 3 Keterangan 

1 95-100 1 1 2 2 2 % 

Peserta didik yang 

lulus sebesar 33% 
(39 siswa) 

2 85-94 - 1 - 1 2 % 

3 75-84 19 10 7 36 2 % 

4 65-74 9 16 11 36 30 % 
Peserta didik yang  

tidak lulus sebesar 

67% 
(80 siswa) 

5 55-64 3 8 10 21 18 % 

6 45-54 6 2 8 16 13 % 

7 35- 44 2 3 2 7 6 % 

Jumlah 39 40 40 119 100 %  

Sumber : dokumentasi nilai murni biologi kelas X1 SMA Gajah Mada Badar Lampung ajaran 

2015/2016 

Berdasarkan data yang diperoleh, pada Tabel 1.1 terlihat bahwa di SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung, menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran biologi cukup tinggi yaitu 75 (tujuh puluh lima). Siswa yang nilai 
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kognitifnya telah mencapai KKM hanya 39 siswa atau 33% dari jumlah seluruh siswa 

kelas XI IPA. Siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 80 siswa atau 67%. 

Artinya pemahaman siswa untuk mata pelajaran biologi khususnya pada materi 

sistem ekskresi masih sangat kurang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi kelas X1 IPA 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung bahwa proses belajar mengajar yang berlansung 

selama ini lebih berorientasi pada guru atau menggunakan model konvensional, 

sehingga siswa hanya aktif menerima penjelasan. Aktifitas siswa yang dilibatkan 

dalam pembelajaran masih terbatas, yaitu kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran,fasilitas laboraturium yang terbatas, misalnya aktif dalam memecahkan 

masalah, aktif dalam melakukan pengamatan, dan aktif dalam melakukan analisis.
3
  

Materi sistem ekskresi merupakan materi pelajaran yang banyak memiliki 

konsep-konsep, yang dalam penerapannya kebanyakan diajarkan dengan 

menggunakan metode konvensional dan tanya jawab. Pembelajaran yang dilakukan 

kebanyakan hanya berpusat pada guru yang sering juga dikenal dengan pembelajaran 

langsung. Dimana cara ini dinilai kurang mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

karena siswa tidak ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses 

pembelajaran sistem ekskresi ini siswa sulit mengerti bagian paru-paru, hati dan 

ginjal di karenakan bagian itu tidak dilakukan pratikum sedangkan bagian urine dan 

kulit dilakukan dengan cara pratikum atau pengamatan. 

                                                             
3  Rosa, Wawancara dengan Guru Bidang Study SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 26 

Januari 2016. 



25 

 

Pada masalah tersebut, maka diterapkanya Model Problem Based Learning 

disertai peta konsep. Peta konsep digunakan untuk mempermudahkan siswa, dalam 

memahami isi materi. Ditetapkannya Model Problem Based Learning, karena model 

pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan pada 

pemecahan masalah. Dalam model ini, siswa dapat menumbuhkan keterampilan 

menyelesaikan masalah, bertindak sebagai pemecah masalah dan pembelajaran 

dibagun dengan proses berfiki, kerja kelompok, berkomunikasi serta saling memberi 

informasi. Selain menggunakan model pembelajaran tersebut, perlu didukung juga 

teknik pembelajaran agar siswa. Menjadi dalam memahami konsep  yaitu dengan 

disertainya peta konsep.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba memberikan altenatif 

dengan menggunakan suatu model pembelajar Problem Based Learning  sebagai 

strategi pembelajaran agar motivasi siswa dalam belajar biologi dapat meningkat. 

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Disertai Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Sistem Ekskresi Biologi Kelas XI Di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung. 
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2. Proses pembelajar masih berorientasi pada guru atau menggunakan model 

konvensional, aktifitas siswa yang dilibatkan masih terbatas kurang aktifnya 

siswa dalam memecahkan masalah.  

3. Perlunya ditingkatkan aktivitas belajar biologi siswa dalam proses 

pembelajaran biologi pada materi sistem ekskresi. 

4. Model pembelajaran yang digunakan kurang mendukung siswa untuk turut 

serta secara aktif dalam proses pembelajaran.  

5. Pembelajaran di sekolah belum pernah menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning. 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini pada masalah yang diharapkan, maka ruang 

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

sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian yang akan diteliti adalah penggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning. 

2. Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI semester genap SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016. 

3. Penelitian ini dibatasi pada peningkatan atau pengukuran hasil pembelajaran 

biologi yang meliputi ranah kognitif siswa kelas XI semester genap di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung.  
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4. Pelaksanaan penggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

dibatasi pada materi sistem eksekresi kelas XI semester genap di SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah 

diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut ”Adakah pengaruh 

model pembelajaran problem based learning disertai peta konsep terhadap hasil 

belajar siswa pada materi sistem ekskresi Kelas XI di SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning disertai peta konsep terhadap hasil belajar siswa pada 

materi sistem ekskresi biologi kelas XI di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2015/2016. 

 

2. Manfaat Penelitian 
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a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

berupa pembelajaran biologi dengan menggunakan pembelajaran Problem 

Based Learning disertai peta konsep. 

b. Bagi guru, sebagai bahan masukkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

pembelajaran Problem Based Learning disertai peta konsep khususnya pada 

mata pelajaran biologi pada materi sistem ekskresi. 

c. Bagi siswa dengan pembelajaran Problem Based Learning disertai peta 

konsep akan dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan 

melatih konsentrasi dan imajinasi siswa. 

d. Bagi sekolah yaitu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas 

belajar mengajar dan meningkatkan ketuntasan belajar siswa khususnya 

mata pelajaran biologi. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari perbedaan masalah yang dimaksud dan memperhatikan judul 

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

1. Objek Penelitian 

 Siswa yang diajar menerapkan pembelajaran Problem Based Learning 

disertai peta konsep. 

2. Subjek Penelitian 

Siswa kelas XI IPA wilayah penelitian SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

3. Waktu Penelitian 

Semester genap tahun pelajaran 2015/2016. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Belajar dan Pembelajaran  

1. Pengertian Belajar Pembelajaran  

Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi 

perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan 

sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil 

menjadi terampil. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono belajar merupakan 

tindakan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami 

oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya proses belajar.4 

Proses belajar mengajar menurut pilihan siswa, pendekatan yang berbeda 

dengan apa yang telah disampaikan di atas ialah penyediaan berbagai kemungkinan 

metode belajar seperti metode kuliah, diskusi, kelompok kecil seminar belajar sendiri, 

atau kombinasi antara dua metode yang berkaitan dengan belajar mengajar adalah 

dengan mengetahui prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar maka dapat 

digunakan guru dalam mempertimbangkan perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. 

Guru juga lebih memahami bagaimana siswa berkembang dalam belajar, ini membuat 

guru memiliki kemampuan untuk mengenali lebih dekat kondisi siswa terutama hal-hal 

                                                             
4 Ritwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.40 
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yang mampu mempengaruhi perkembangan proses-proses belajar. Hubungannya 

adalah dengan pemberian perlakuan khusus bagi peserta didik yang membutuhkan. 

Berdasarkan masalah belajar diatas dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah 

perubahan yang relatif dalam perilaku ataupun potensi perilaku sebagai dari 

pengalaman atau latihan yang diperkuat. Ciri-ciri belajar yaitu yang memenuhi  unsur-

unsur pokok yaitu Perilaku (Siswa yang bertindak belajar), tujuan (Memperoleh hasil 

belajar dan pengalaman hidup). Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses ilmu dan pengetahuan, serta Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. 

Ada beberapa istilah pembelajaran, diantaranya adalah Metode, Pendekatan, 

teknik dari istilah-istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran 

yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan 

bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. 

Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik yang 

dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki 

taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lain. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan 
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timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya 

proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti 

yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi 

edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, 

melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. Dalam proses 

belajar mengajar tersirat adanya suatu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara 

siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Antara kedua kegiatan ini terjalin interaksi 

yang saling menunjang. 

Proses belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan secara terus 

menerus (continous) yang disebab adaptasi. Proses belajar dan pembelajaran 

dipengaruhi oleh: faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikis, faktor 

eksternal yaitu merupakan segala sesuatu yang berada di luar dari individu yang 

meliputi: lingkungan kelembagaan yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah dan 

masih perlunya mamfaat sumber belajar untuk siswa adalah segala sesuatu dan dengan 

mana seseorang memperlajari sesuatu. Dan siswa menyebutkan sumber-sumber belajar 

mencakup semua sumber yang memungkin dapat dipergunakan oleh siswa agar terjadi 

perilaku belajar. Sumber pembelajaran yang direncanakan ragam di sekitar kehidupan 

perserta didik, baik yang didesain maupun non desain  dimanfaatkan secara optimal, 

dalam pembelajaran. Di mamfaatkan  sumber belajar, guru mempunyai tangung jawab 

membantu siswa belajar agar berlajar lebih mudah, lebih lancar lebih terarah. Didalam 

buku Karwono dijelaskah bahwa guru harus mampu: a) menggunakan sumber belajar 

dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. c) mengenalkan dan menyajikan sumber 
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belajar. c) menerangkan peranan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. d) 

menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. e) 

mencarari sendiri bahandari berbagai sumber. f) Menilai ke aktifan penggunaan sumber 

belajar sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran dan merencanakan.  kegiatan 

penggunaan sumber belajar secara efektif.5 

2. Hakikat Belajar Biologi  

Biologi sama dengan halnya dengan ilmu sain, sain itu sendiri merupakan upaya 

yang dilakukan manusia secara sistematis,terorganisasi, dan sebagai proses kreatif, yang 

didorong oleh rasa ingin tahu (sanse of knowlrdg) keteguhan hati, dan ketekunan yang 

dapat diulang kembali oleh orang lain secara berulang-ulangkali.  

Hasil dari proses yang berulang-ulangkali tersebut adalah penjelasan tentang 

rahasia alam yang diungkap dalam bentuk kumpulan fakta, defenisi, konsep-rahasia 

alam yang diungkap dalam bentuk kumpulan fakta, defenisi, konsep-konsep, prinsip dan 

teori ilmiaah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat sain meliputi tiga unsur-utama 

sebagai berikut.  

a. Sikap; Rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makluk hidup, serta 

hubungan yang menimbulkan masalah baru, dan dapat dipercayakan melalui 

prosedur yang benar.  

                                                             
5Karwono,  Belajar  dan Sumber Pembelajaran,(Jakarta : Rajawali Pers, 2012). h. 141-142. 



33 

 

b. Proses; Prosedur pemecahan masalah melalui metode meliputi, penyusunan 

hipotesis, perancanaan ekperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan 

penarikan kesimpulan. 

c. Prosedur pembelajaran; Berupa fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. aplikasinya 

berupa penerapan metode dalam kehidupan.6 

Hakikat biologi dapat digunakan guru sebagai pertimbangan untuk 

mengembangkan pembelajaran biologi. Pendidikan biologi menekankan pada 

pemberian pengalaman secara langsung. Karena itu peserta didik perlu dibantu untuk 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar. 

Jika biologi hanya diajarkan dengan hafalan, memaksa peserta didik yang 

memiliki pengetahahuan awal tentang berbagai fenomena biologi tidak dapat 

menggunakan pengetahuan mereka selama proses pembelajaran yang di kembangkan 

oleh guru. Belajar biologi seharusnya dapat kesenangan, dan kepuasan intelektual bagi 

peserta didik dalam usahanya memperbaiki berbagai konsep yang mungkin masih keliru. 

Pembelajaran biologi akan lebih bermakna jika memungkinkan siswa menjalani 

perubahan konsepsi. 

Kesimpulan diatas dalam pembelajaran biologi adalah cara yang 

digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 

                                                             
6
Uus, Taharudin,  Membagun Literasi Sains Peserta Didik, (Bandung : Humaniora, 2011), h. 

28. 
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sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Metode dalam pembelajaran biologi diantaranya: Metode ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi. 

B. Model Pembelajaran 

Menurut bukunya Uno B Hamsah Model Pembelajaran (2012) adalah dilandasi 
atas pemahaman masyaraat dimana setiap orang berbeda-beda panangan dan prioritas 
satu sama lain, dan nilai-nilai sosialnya saling  satu sama lain. Jadi model pembelajar 
adalah melatih siswa untuk pekah terhadap permasalahn sosial, mengambil posisi 
(sikap) terhadap permasalah, tersebut serta mempertahan sikap tersebut dengan 
argumentasi yang relevan dan valid. Model ini juga dapat mengajar siswa untuk dapat 
menerima atau menghargai sikap orang lain terhadap sesuatu masalah yang mungkin 
bertentangan dengan sikap yang ada pada dirinya.7 

Menurut Suprijono, model pembelajaran adalah suatu landasan praktik 

pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan, dan teori belajar yang 

dirancang berdasarkan analisis terhadap implentasi kurikulum, dan implikasinya pada 

tingkat operasional dikelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang 

digunakan dalam penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberikan petunjuk 

guru dikelas. 

Menurut Arends dalam bukunya Suprijono model pembelajar adalah suatu 

pembelajaran yang mengacu pada lingkungan pembelajaran, dan pengolahan kelas 

serta pendekatan yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran.8  

                                                             
7
Uno B Hamzah, Model Pembelajaran, (Jakarta : PT Bumi Aksara 2012), h.30-31. 

8Suprijono, Model Pembelajaran , ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2010), h. 46 



35 

 

Disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rancangan atau usaha 

yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan belajar, tahap-tahap belajar, yang 

akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari proses belajar-mengajar. 

Pemilihan model pembelajaran dapat memicu peserta didik untuk lebih aktif 

dalam belajar. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat membangun 

keterampilan berfikir siswa dalam memecahkan masalah adalah model Problem Based 

Learning. 

1. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Problem Based Learning (PBL) atau model pembelajaran berbasis masalah 

yaitu suatu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya 

keterampilan berpikir siswa (penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam 

memecahkan masalah.9 Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan 

berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk menghadapi segala sesuatu 

yang baru. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah yaitu sebagai berikut:10 

Pembelajaran (Problem Based Learning) Berbasis Masalah di disingkat PBL 

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi 

belajar aktif kepada siswa. Problem Based Learning adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui 

tahap-tahap metode ilmia sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang 

                                                             
9Rusma, Model Pembelajaran  Mengembangkan Profesionalisme Guru Rdisi kedua, (Jakarta : 

PT Raja Grafindo Parsada, 2012), h. 229 
10Ibid, h. 232. 
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berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk 

memecahkan masalah.11 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), pertama kali 

diterapkan di Mc. Master University sebuah sekolah kesehatan di kanada. Banyak 

pengertian tentang Problem Based Learning namun pada intinya Problem Based 

Learning merupakan cara belajar dengan pola pemecahan masalah yang dilakukan 

oleh siswa secara kolaboratif. Ada beberapa tinjauan mengenai pengertian 

pembelajaran berbasis masalah, yang pertama, Duch menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang 

menghadapkan peserta didik pada tantangan “belajar untuk belajar”. Siswa aktif 

berkerja sama di dalam kelompok untuk mencari solusi permasalahan dunia nyata. 

Model ini di maksudkan untuk mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis, 

analitis, menetukan serta menggunakan sumber daya yang sesuai untuk belajar.12 

2. Langkah Pembelajaran Problem Based Learning 

Pembelajaran problem Based Learning didasarkan atas teori psikologi 

kognitif yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses yang didalamnya 

seorang pembelajaran secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya melalui 

                                                             
11

Esti Dazuqisti, Problem Based Learnin  Konsep Ideal Model Pembelajaran Untuk 
Peningkatkan Prestasi Belajar dan Motivasi Berprestasi, Jurnal Penelitian ,( Sekolah Tinggi Islam 
Negeri Pekalongan , 2010), h. 5. 

12Nyi Nyoma Sri Lestari, Pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah ( Problem Based 
Learning ) dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas VII SMP, (Singaraja : 
Universitas Pendidikan Gannesha, 2012) h. 6. 
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interaksi dengan lingkungan belajaran dirancang oleh fasilitator pembelajaran.13 

Terdapat lima langkah pelaksanaan pembelajaran Problem Based Learning menurut 

arends dalam  buku Ngalimun yaitu sebagai berikut: 

  

                                                             
13Agus Suprijono, Cooperatif  Learning, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 99.  
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Tabel 2 
Sintaks Pembelajaran Problem Based Learning 

 

Fase Aktifitas Guru 

Fase 1  
Mengorientasikan peserta didik pada 
masalah  

Menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik 
yang diperlukan, memotivasi peserta didik 
untuk terlibat aktif pada aktifitas pemecahan 
masalah. 

Fase 2 
Mengorganisasi peserta didik untuk 
belajar  
 

Membantu peserta Jangan mengorganisas 
tugas belajar yang berhubungan dengan 
masalah yang dihadapi. 

Fase 3  
Membimbing penyelidikan individu maupun 
kelompok 

Mendorong  peserta didik  mengumpulkan 
informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk 
penjelasan dan pemecahan 

Fase 4 
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  

Membantu peserta didik merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 
vidio, dan model serta membantu mereka 
untuk berbagai tugas dengan temannya. 

Fase 5  
Menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Membantu peserta didik melakukan refleksi 
terhadap penyelidikan dan proses-proses yang 

digunakan selama berlangsung.
14

 

Sumber : Ngalimun Sterategi dan Model Pembelajaran, 2014. 

Berdasarkan  tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari pembelajaran 

Problem Based Learning yaitu, memberikan orientasi permasalahan ke pada siswa , 

mendiagnosis masalah, pendidik membimbing proses pengumpulan data individu 

maupun kelompok, mengembangkan, dan menyajikan hasil karya, menganalisis, 

mengevaluasi proses, serta hasil. Model pembelajaran berbasis masalah dapat 

diterapkan melalui kegiatan individu dan melalui kegiatan kelompok. 

Penerapan tersebut tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

dan pada materi yang diajarkan. Apabila materi yang diajarkan diperlukan pemikiran 

                                                             
14Ngalimun, Op. Cit, h. 96. 
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yang dalam, maka sebaiknya pembelajaran dilakukan melalui kegiatan kelompok, 

atapun sebaliknya.  

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Learning 

Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Problem Based 

Learning adalah sebagai berikut: 

1) Kelebihan  

a. Pemecahan masalah (problem based learning) merupakan teknik yang 

cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran. 

b. Pemecahan masalah (problem based learning) dapat menantang 

kemampuan siswas serta memberikan kepuasan untuk menemukan 

perngetahuan baru siswa. 

c. Pemecahan masalah (problem based learning) dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran siswa. 

d. Pemecahan masalah (problem based learning) dapat membantu siswa 

bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah 

dalam kehidupan nyata. 

e. Pemecahan masalah (problem based learning) dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab 

dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di sampingitu, pemecahan 

masalah itu, juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik 

terhadap hasil maupun proses belajarnya. 
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f. Pemecahan masalah (problem solving) dianggap lebih menyenangkan dan 

disukai siswa. 

g. Pemecahan masalah (problem basd learning) dapat mengembangkan ke 

mampuan siswa untuk berpikir dan mengembangkan kemampuaan mereka 

untuk menyesuaikan pengetahuan baru. 

h. Pemecahan masalah (problem based learning) dapat mengembangkan 

minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada 

pendidikan formal telah beakhir. 

2. Kekurangan  

a. maka siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan     bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipercayakan, maka mereka akan merasa 

enggan untuk mencoba. 

b. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui (Problem based learning) 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.  

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin 

pelajari.15 

 

 

 

                                                             
15Winda Sanjaya, Op, Cit, h. 220-221. 
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C. Pembelajaran Problem Based Learning 

Pembelajaran Problem Bsased Learning merupakan model pembelajaran yang 

berorientasi pada penemuaan. Peta konsep adalah ilustasi dari grafis konkret yang 

mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan konsep-konsep lain 

pada katagori yang sama, merupakan alat mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harfiah akan memecahkan memetak pikiran. Peta konsep digunakan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran dengan materi yang banyak, sehingga disertai peta 

konsep untuk membuat pemahaman peserta didik dalam menguasai konsep-konsep 

materi sistem eksekresi.  

D. Pengertian Peta Konsep  

Peta konsep merupakan penggunaan dalam pembelajar akan memberikan 

manfaat yang banyak kepala peserta didik. manfaat peta konsep dalam pembelajaran, 

yaitu(1) menyelidiki apa yang telah diketahui peserta didik, (2) belajar bagaimana cara 

belajar, dan (3) sebagai alat evaluasi belajar.16  

Agar pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, Menurut Trianto dalam 

bukunya, dikemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut: 

1) Peta konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan bidang 

studi. 

                                                             
16

Uus Taharudin, Membagun Literasi Sain Peserta Didik, (Bandung : Humaniora, 2011), h. 
107. 
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2) Suatu peta konsep merupakan gambaran dan dimensi dari suatu bidang studi, atau 

suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan hubungan 

proporsional antara konsep-konsep. 

3) Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama, ini berarti ada konsep yang lebih  

dari konsep-konsep lain. 

4) Bila dua atau lebih konsep digambarkan suatu bentuk pada peta konsep tersebut.17 

Mamfaat dan penggunaan pada peta konsep ini adalah merupakan salah 

satu bagian dari strategi organisasi. Strategi organisasi bertujuan membantu 

pebelajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan organisasi bertujuan 

membantu pebelajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru, terutama di 

lakukan dengan mengunaka struktur-struktur pengorganisasian baru pada bahan-

bahan tersebut. Strategi-strategi organisasi dapat terdiri dari pengelompokan ulang 

ide-ide atau istilah-istilah atau membagi ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi 

subjek yang lebih kecil. Strategi- strategi ini juga terdiri dari pengidentifikasian ide-

ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. 

Menurut Arends adapun langkah-langkah dalam peta konsep sebagai berikut : 

 

 

Tabel 3 
Langkah-Langkah Dalam Membuat Peta Konsep 

 

Langkah l Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah 
konsep. Contoh Sistem Ekskresi  

                                                             
17Trianto, Medesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. (Jakarta : Kencana, 2011), h.159.  
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Langkah 2 Mengidentifikasikan ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang 
menunjang ide utama. Contoh, organ-organ-organ ekskresi, kulit, 
struktur kulit,ginjal, struktur ginjal, hati, para-paru. 

Langkah 3 Menempatkan ide-ide utama di tengah atau diucapkan peta 
tersebut. 

Langkah 4 Mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang 
secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ideu 
utama.  

Sumber : Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Proggresif, Kencana Prena 
Group: 2011. 

 
1. Kelebihan dan Kekurangan Peta Konsep  

a) Kelebihan Peta Konsep  

Peta konsep dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat yang beragaman, 

terutama bagi peserta didik. Manfaat peta konsep tersebut adalah. 

a. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, karena peta konsep 

merupakan cara belajar yang mengembangkan proses belajar bermakna, 

b. Dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifitas berpikir siswa dan  

c. Akan memudahkan peserta didik dalam belajar.18 

b) Kelemah Peta Konsep 

Beberapa kelemahan atau hambatan yang mungkin dialami peserta didik dalam 

menyusun peta konsep yaitu: 

a. Dalam menyusun peta konsep membutuhkan waktu yang cukup lama, 

sedangkan waktu yang tersedia di dalam kelas sangat terbatas. 

                                                             
18Ismi Septina ‘’ Keefektifan Penggunaan Media Peta Konsep Pohon Jaringan Pada 

Pembelajaran Menulis Cerpen di Kelas X.(Skripsi, Fakultas Bahasa dan Sen, UN Yogyakarta, 2011, h. 
19, tidak dipublikasikan. 
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b. Siswa sulit menetukan konsep-konsep yang terdapat dalam materi yang 

dipelajari, siswa sulit menentukan kata penghubungan untuk 

menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain 

Kesimpulan dalam pembelajaran peta konsep ini adalah  mengenai 

penerapan menggunakan peta konsep untuk meningkatkan kemampuan dan 

pembuktian  awal dari upaya meningkatkan belajar siswa. Telah  dampaknya pada 

penampilan dan sikap asiswa dalam pembelajaranpeta konsep . 

2. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang sudah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individu maupun kelompok.19 Menurut Suprijono, hasil 

belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, dan keterampilan.20  

Bedasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan proses pembelalajaran. Hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah peserta didik melakukan 

serangkaian kegiatan belajar yang menyangkut kognitif, efektif dan psikomotorik. 

Hasil belajar  adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia meerima 

pengalaman belajar. harwar kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni a) 

keterampilan. B) pengetahuan dan pengertian . c) sikap dan cita-cita. Sedangkan 

                                                             
19

Hamdani, Strategi  Belajar  Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.137. 
20Agus Suprijono, Op. Cip, h. 5. 
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gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni a) informasi verbal, b) 

keterampilan intelektual, c) strategi kognitif, d)sikap, e) keterampilan proses.21 

Penelitian ini hanya mengukur hasil belajar aspek saja, dikarenakan hasil 

belajar di SMA Gajah Mada Bandar Lampung masih rendah. Hasil belajar  ini bisa  

kita lihat didalam tabel (1) dan hasil belajar  mengacuh pada taksonomi Bloom. Pada 

Tabel di bawah ini disajikan indikator menurut jenjang kognitif Bloom. 

  

                                                             
21 Purwoto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka belajar. 2008, h. 48  
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Tabel 4 
Indikator Menurut Jenjang Kognitif Bloom 

No Kemampuan Indikator 

1 Menghafal Kemampuan menarik kembali informasi yang pernah tersimpan 
dalam memori jangka panjang. Kategori ini mencakup dua macam 
proses kognitif: mengenali (recognizing) dan meningkatkan 
(recalling). 

2 Memahami Kemampuan mengkontruk makna atau pengertian berdasarkan 
pengetahuan awal yang dimiliki atau mengintegrasikan 
pengetahuan yang baru dalam skema yang telah ada dalam 
pemikiran peserta didik. Ketegori ini mencakup tujuh proses 
kognitif: menafsirkan (interpreting), memberikan contoh 
(exemplifying), mengklasifikasikan (classifying), meringkas 
(summarizing), menarik inferensi ( inferring), membandingkan 
(comparing) 

3 Mengaplikasikan Kemampuan menggunakan suatu prosedur guna menyelesaikan 
masalah atau mengerjakan tugas. Kategori ini mencakup dua 
proses kognitif: menjalankan (executing) mengimplementasikan ( 
implementing) 

4 Menganalisis Kemampuan menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke 
unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keteraitan 
antar unsur-unsur tersebut. Ketegori ini mencakup tiga proses 
kognitif: menguraikan (differ hating), mengorganisir ( organizing) 

5 Mengevaluasi Kemampuan membuat suatu pertimbangan bedasarkan kriteria 
dan standar yang ada. Kategori ini mencakup dua proses kognitif: 
memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing) 

6 Membuat Kemampuan menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu 
bentuk kesatuan. Kategori ini mencangkup tiga proses kognitif: 
membuat (generrating), merencanakan (planning), dan 

memproduksi (producing).
22

 

 

Belajar yang efektif dapat Membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Pada pembelajar 

sering dirasakan kelambatan itu dapat kita atasi dengan suatu perintah pada diri 

sendiri.23 Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

                                                             
22Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Malang: UM Press, 2005), h. 156. 
23

Slameto, Belajar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta Rineka Cipta, 2010) , h. 74-
77. 
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berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar 

mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa, tetapi 

berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi 

pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. 

Adapun kriteria nilai yang diperoleh peserta didik, memiliki tingakatan-tingkatan 

khusu yang mengabungkan seberapa jauh peserta didik itu menguasai materi pelajaran 

dan memiliki perubahan keterampilan serta perilaku. Tingkatan nilai tersebut biasanya 

sebagai berikut.24 

100  : Sangat istimewa  

90   :  Istimewa 

70   : Sangat baik   

60   : Cukup  

50   : Kurang  

40   : Kurang sekali  

30   : Buruk 

Menurut  buku Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu: 

 

                                                             
24

Muhibbin Syah,  Pisiologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, ( Bandung: PT. Rosdakarya, 
2010), h. 85. 
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a. Faktor internal, diantaranya: 

1) Faktor jasmani, diantaranya adalah: faktor kesehatan dan cacat tubuh.  

2) Faktor psikologi, diantaranya adalah: intelgensi, perhatian, minat, bakat motif, 

kematangan dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan  

b. Faktor Eksternal, diantaranya: 

1) Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, keluarga dan sebagainya. 

2) Faktor sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, disiplin, alat pengajaran 

dan sebagainya.  

3) Faktor masyarakat, meliputi: kegiatan siswa dalam masyarat, dan media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarat.25 

Pemilih model pembelajaran dapat memicu peserta didik untuk lebih aktif 

dalam belajar. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat membangun 

keterampilan berfikir peserta didik dalam memecahkan masalah adalah model Problem 

Based Learning. 

E.  Materi Pembelajaran Sistem Eksresi   

Sistem ekskresi adalah salah satu ciri makhluk hidup, baik hewan, manusia, 

maupun tumbuhan. Ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang 

tidak lagi dubutuhkan oleh tubuh. 

                                                             
25Ibid, h. 46.  
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a. Pengertian sistem eksekresi pada manusia  

Eksekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh, 

seperti CO2 H2O, NH3, zat warna empedu dan asam urat. Beberapa istilah yang erat 

kaitannya dengan eksekresi adalah sebagai berikut. 

1. Defeksi : yaitu proses pengeluaran sisa pencermaan makanan yang disebut 

feses. Zat yang dikeluarkan belum pernah mengalami metabolisme di dalam 

jaringa. 

2. Eksekresi : yaitu pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna 

lagi bagi tubuh. 

3. Sekresi : yaitu pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan ke dalam seluruh 

pencernaan. 

b. Fungsi sistem eksekresi  

1. Membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. 

2. Mengatur konsentrasi dan volome cairan tubuh (osmoregulasi) 

3. Mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal (termoregulasi) 

4. Homeostasis. 
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Gambar 1. Sistem Ekskresi Manusia.26 

 
c. Struktur Ginjal 

Ginjal manusia merupakan dua organ berbentuk kacang merah, masing-

masing berukuran kepalan tangan yang tertutup. Adanya di dinding tubuh di kedua 

sisi tulang belakang. Kedudukan ginjal dapat diperkirakan dari belakang, mulai dari 

ketinggian vertebra torakolis terakhir sampai vertebra lumbalis ketiga. Ginjal kanan 

sedikit lebih rendah dari kiri, karena hati menduduki banyak ruang di sebelah kanan. 

Setiap ginjal panjangnya 6 sampai 7,5 sentimeter, dan tebal 1,5 sampai 2,5 

sentimeter. Pada orang dewasa beratnya kira-kira 140 gram.27 

 

 

1)Fungsi Ginjal  

                                                             
26

Gaunce, “Excretory tem” msmsscience7.mssd14.wikispaces.net, diakses 23 Juni 2015. 
27Evelyn C. Pearce, terj. Sri Yuliani Handoyo,  Anatomi dan Fisiologi, hlm. 298. 
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Fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan air, konsentrasi garam dalam 

darah, keseimbangan asam basa darah, serta ekskresi bahan buangan dan kelebihan 

garam.28Selain itu ginjal juga memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

a. Pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatin, amonia, 

seraproduk penguraian hemoglobin dan hormon. 

b. Pengeluaran zat racun, contohnya obat-obatan, zat kimia asing, zat adiktif 

makanan, dan polutan. 

c. Pengaturan keseimbangan konsentrasiion-ion penting di dalam tubuh (natrium, 

kalium, kalsium magnesium, sulfat dan fosfat). 

d. Pengaturan keseimbangan asam-basa melalui ekskresi hidrogen ion hidrogen 

(H+), bikarbonat (HCO3), dan amonium (NH4). 

e. Penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air, serta 

menghasilkan enzim renin pemicu pembentukan hormon angiotensin yang 

selanjutnya memicu pelepasan hormon aldosteron. 

f. Pengaturan produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang dengan 

melepaskan hormon eritropoietin. 

g. Pengendalian konsentrasi nutrisi darah, seperti glukosa dan asam amino. 

h. Mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif.29 

                                                             
28

Ibid, h. 302. 
29Irnaningtyas, Biologi, hlm. 318-319. 
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Gambar. 2. Letak ginjal. 30 

 
Ginjal mempunyai daerah yang berbeda, yaitu korteks renal di bagian luar dan 

medula renal di bagian dalam. Yang membungkus kedua daerah tersebut adalah tubula 

ekskresi mikroskopis yang disebut nefron, dan duktus pengumpul, di mana 39 keduanya 

berkaitan dengan pembuluh darah kecil. Nefron yang merupakan unit fungsional ginjal 

veterbrata, terdiri atas sebuah tubula panjang tunggal dan sebuah bola kapiler yang di 

sebut glomelurus. Ujung buntu tubula itu membentuk pembengkakan mirip piala, yang 

disebut kapsula Bown (Boeman’s capsule), yang mengelilingi glomerulus.31 

 
Pada potongan melintang ginjal, terlihat bagian-bagian yang berbeda. Bagian-

bagian tersebut dari luar ke dalam adalah korteks, medula, dan pelvis. Pada bagian 

korteks dan medula ginjal terdapat sekitar satu juta nefron. Nefron merupakan satuan 

                                                             
30

  Wendy T, Funsions of kidneys” www. Studyblue. Com, diakses 23 juni 2015. 
31Campbell, Dkk, terj. Wasmen Menalu, Biologi, (Jakarta: Erlangga, 2003), jil. III,hlm. 117. 
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struktur dan fungsional paling kecil dari ginjal. Nefron ini berfungsi sebagai alat 

penyaring. 

 
Gambar 2.  

Penampang melintang ginjal32 

Nefron berbentuk seperti cacing berkepala besar dengan tubuh bagaikan elang 

yang berkelok kelok. Pada bagian kepala terdapat saringan halus yang hanya dapat 

dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Sel darah dan protein darah tidak dapat melewati 

Gambar 1. Letak ginjal. Saringan ini karena ukurannya lebih besar. Susunan nefron 

terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 

 

a. Badan malphigi, yang meliputi kapsul bowman dan glomerulus 

b. Tubulus kontortus, yang meliputi tubulus proksimal, henle, dan tubulus distal. 

Sebagian tubulus bentuknya berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus 

proksimal. Setelah itu terdapat lengkung henle. Tubula berkelok-kelok lagi sebagai 

kelokan yang kedua disebut tubula distal. Kemudian bersambung dengan tubula 

penampung yang melintasi korteks dan medula. 

                                                             
32

http:// ww, Pintar Biologi, com, Gambar Penampang Melintang Ginja. Diakses Pada 
Tanggal 8 Nomvemcer 2014. 
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Masing-masing nefron terdiri atas badan malphigi. Pada malphigi ini 

terdapat bagian yang disebut kapsula bowman yang berbentuk mangkuk dan di 

dalamnya terdapat glomerus. Di dalam glomerus ini terdapat kapiler-kapiler darah. 

Dalam tubuh manusia ginjal memiliki fungsi: 

a) Menyaring/membersihkan darah 

b. Mengatur volume darah 

c. Mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan gizi. 

d. Mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. 

e. Menjaga darah agar tidak terlalu asam. 

f. Penghasil hormon. 

2) Proses pembentukan urine :  

Terdapat 3 proses penting yang berhubungan dengan proses 

pembentukan urine, yaitu : 

a. Fitrasi (penyaringan) : kapsula bowman dari badan malgighi menyaring darah 

dalam glomerus yang mengandung air, gram, gula. Urea dan zat bermolekul 

besar (protein dan sel darah) sehinga dihasilkan fitrat glomerus (urine primer). 

b. Reabsorbsi (penyerapan kembali) : dalam tubulus kontortus proksimal zat 

dalam urine primer yang masih berguna akan direabsorbsi yang dihasilkan fitrat 

tubulus (urine sekunder) dengan kadar urea yang tinggi. 
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c. Eksekresi (pengeluaran) : dalam tubulus kontortus distal, pembulu darah 

manambahkan zat lain yang tidak digunakan dan terjadi reasornsi aktif ion+ dan 

C- dan sekresi H+ dan K+.33 

3. Kulit  

Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh, serta bersambung 

selaput lendir yang melapisi rongg dan lubang-lubang masuk. Kulit yang di dalamnya 

terdapat ujung saraf peraba mempunyai banyak fungsi, antara lain mengatur suhu, 

dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh dan mempunyai sedikit kemampuan 

ekskretori, sekretori, dan absorpsi. 

a. Fungsi Kulit 

Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan 

selaput lendir yang melapisi rongga yang berfungsi sebagai berikut: 

a) Sebagai pelindung 

b) Sebagai peraba atau alat komunikasi  

c) Sebagai alat pengantar panas 

d) Sebagai tempat penyimpanan 

Kulit beraksi sebagai alat penampung air dan lemak , yang dapat 

melepaskannya bilamana diperlukan. Kulit dan jaringan dibawahnya  bekerja 

sebagai tempat penyimpanan air. Jaringan  adiposa di bawah kulit merupakan 

tempat  penyimpanan lemak yang utama pada tubuh. 

e.  Sebagai alat absorpsi 

                                                             
33  Aruf  Priadi, Biologi SMA Kelas XI, (Jakarta:Yudhistira, 2009), h. 125. 
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Kulit dapat mengabsorbsi sinar ultraviolet yang beraksi atas prekusor 

vitamin D yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tulang.  

f. Sebagai ekskresi  

Zat berlemak, air dan ion-ion, seperti Na+ diekskresi melalui kulit.34 

b. Struktur Kulit 

Pada kulit mamalia termasuk manusia terdapat beberapa reseptor yang 

memiliki fungsi berbeda. Kulit manusia tersusun oleh dua lapisan utama, yaitu 

epidermis dan dermis. Ketebalan Epidermis (kulit ari) menentukan ketebalan kulit. 

Kulit yang tebal, misalnya pada.telapak tangan, ujung jari, dan telapak kaki, 

memiliki lima lapis epidermis, yaitu sratum basal, sratum spinosum, stratum 

granulosum, sratum lusidum, dan stratum lunium. Kulit yang tipis, seperti yang 

melapisi tubuh, tidak memiliki stratum lusidum dalam epidermis (kulit janggat) 

terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu terdapat pula 

kelenjar keringat serta kelenjar minyak yang terletak dekat akar rambut dan 

berfungsi meminyaki rambut.35 

                                                             
34

Setiadi, dan Fsiologi Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 26-28. 
35D.A. Pratiwi, dkk, Biologi SMA, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 174. 
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Gambar 3.Lapisan kulit36 

Kulit merupakan organ ekskresi yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran 

keringat. Bagian kulit yang melakukan hal ini adalah kelenjar keringat. Selain sebagai 

alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai berikut: 

a) Melindungi tubuh dari panas, kuman, dan gesekan dari luar. 

b) Mengatur suhu tubuh. 

c) Mengatur pengeluaran air. 

4. Paru-paru 

Paru-paru pada tubuh manusia terdapat di dalam rongga dada, dilindungi 

oleh tulang rusuk dan berjumlah sepasang. Saluran dari batang tenggorokan 

bercabang-cabang menuju paru-paru kiri dan kanan. Percabangan saluran yang 

masuk ke paru-paru. ini disebut bronkus. Masing-masing bronkus bercabang lagi 

                                                             
36http : // www. Google. Com. Gambar Kulit. Diakses Pada Tanggal 02 Mey 2012. 
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menjadi bronkiolus. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, pada alveolusinilah 

terjadinya pertukaran gas O2 dengan CO2.37  

 

 

 

 

Gambar 4.Paru-paru38 

Paru-paru sebagai alat ekskresi berfungsi sebagai tempat pengeluaran CO2 dan 

air. Ini terkait juga dengan proses pernafasan. CO2 dan air hasil proses metabolisme sel 

diangkut melalui kapiler vena darah dibawa ke bagian alveolus paru-paru, kemudian 

dibuang lewat proses pernafasan. 

5. Hati 

Pada manusia, hati berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat  Kg. Hati 

terletak di dalam rongga perut dan merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. 

Hati dilindungi oleh selaput tipis pada bagian luar yang disebut kapsula hepatis.39 

                                                             
37Setiadi, Op, Cip. H. 206. 
38http : // www. Google. Com. Gambar Paru-paru, Diakses Pada Tanggal 08 Januari 2015. 
39

Evelyn C. Pearce,terj. Sri Yuliani Handoyo, Anatomi dan Fisiologi, hlm. 243. 
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Gambar 5. Hati40 

 
Hati juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu untuk mengubah zat buangan 

dan bahan racun untuk di keluarkan ke dalam empedu dan urine. Selain itu hati juga 

berfungsi sebagai berikut: 

a) Menawarkan racun, 

b) Tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah. 

c) Tempat pembentukan dan pembongkaran protein 

d) Mengubah glukosa menjadi glikogen atau sebaliknya, 

e) Menghasilkan zat yang melarutkan lemak, 

6. Kelainan dan penyakit yang menyerang  

f) Untuk menyimpan vitamin. 

7. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi  

Kelainan dan penyakit yang menyerang sistem eksekresi dapat disebabkan 

oleh banyak hal. Misalnya virus bakteri, jamur, efek samping obat atau pola makan 

yang tidak sehat. Beberapa penyakit pada sistem ekskresi antara lain sebagai 
                                                             

40http : // www. Google. Com. Gambar Hati. Diakses Pada Tanggal  05 Mey 2015. 
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berikut. 1) Albuminuria 2) Hermaturia, 3) Nefrolitiasis, 4) Nefritis, 5) Gagal Ginjal, 6) 

Diabetetes Insipidus, 7) Diabetes Melitus, 8) Hepatitis. 

 
F. Kerangka Berpikir  

Pada proses pembelajaran biologi, terkakadang siswa merasa jenuh dengan 

model ceramah. Ditambah lagi, jika siswa menerima materi pelajaran yang sulit siswa 

biasanya menjadi tidak bersemangat yang akhirnya berdampak pada aktivitas belajar 

yang menjadi rendah. Oleh karena itu, guru harus menjadi model terbaru dalam proses 

pembelajaran untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Selain itu, materi sistem 

eksekresi yang diangap cukup sulit sehingga siswa kesulitan dalam memahaminya, 

karena objek dan cara kerja sistem ekskresi tidak dapat dilihat secara langsung. 

Aktivitas belajar siswa dapat mempengaruhi hasil belajarnya, baik dalam ranah 

kognitif, efektif, maupun psikomotoriknya. Ketiga ranah tersebut berperan dalam 

melihat aktivitas siswa. Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan, ranah efektif 

berkaitan dengan keaktifan, dan ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Dengan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning, dimana  

pada model ini kegiatan pembelajaran diarahkan pada siswa sehingga siswa yang 

bertindak secara aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. Dengan ini siswa akan 

terdorong untuk terlibat lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat 

menuangkan ide-ide yang mereka miliki  dalam mencari solusi untuk pemecahan suatu 

masalah.  
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Untuk memecahkan masalah peserta didik perlu melakukan kegiatan mental 

atau berpikir yang lebih kompleks, dari pada kegiatan mental ketika peserta didik 

menyelesaikan soal rutin. Pembelajaran Problem Based Learning, merupakan model 

pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan proses berpikir, penguasaan konsep 

merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan nilai belajar siswa, yang sesuai 

dengan klasifikasi Bloom yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan evaluasi mengandung unsur pemecahan masalah. Bedasarkan uraian di atas, dapat 

diduga bahwa pembelajaran melalui Problem Based Learning disertai peta konsep dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 
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Gamabar 9. Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Bedasarkan Gamabaran di atas, dapat dijelaskan bahwa proses belajar akan 

mendapatkan kemampuan hasil belajar yang baik. Kemampuan hasil belajar di dalam 

penelitian merupakan proyeksi ranah kognitif dari hasil belajar sebagai variabel terikat 

(variabel Y) .untuk dapat meningkatkan kemampuan belajar yang baik, proses belajar 

Pembelajaran Biologi 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

faktor internal 
jasmani, 
psikologi, 
kelelahan  

 

Hasil Belajar 

(ranah Kognitif, Efektif dan 
Psikologi) 

Faktor 
eksternal 
keluarga, 
sekolah, 

masyarakat 

Kemampuan Belajar Siswa 

Pengetahuann
n 

Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Evaluasis
si 

Model PBL disertai  

teknik peta konsep  
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dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal (model pembelajaran Problem Based 

Learning)disertai peta konsep dan faktor internal (kesehatan jasmani dan rohani).  

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas model pembelajaran Problem Based 

Learning disertai peta konsep dalam pembelajaran biologi sebagai variabel bebas 

(variabel X). Sehingga kerangaka pemikiran dapat disajikan sebagai berikut. 

 

 

Keterangan  

X : Pembelajaran model Problem Based Learning disertai peta konsep  

Y : Hasil Belajar  

 
G. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.41 Oleh karena itu,  penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

H0 = Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

disertai peta konsep pada materi sistem ekskresi manusia terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas X1 SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

H1 = terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning disertai 

peta konsep pada materi sistem ekskresi pada manusia terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas X1 di SMA Gajah Bandar Lampung. 

                                                             
41

Sugiyono. Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &I, (Bandung: 
Alfabeta, 2013), h.224. 

X Y 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2016 bertempat di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung pada peserta didik kelas X1 IPA Terpadu Pelajaran 

2015/2016. 

B. Metode Penelitian  

Pada penelitian ini, yang digunakan adalah dengan metode Quasi Eksperimen 

dan desain penelitian pretest-postes. Pengunaan metode Quasi Eksperimen didasarkan 

pertimbangan saat penelitian dilakukan dalam kelas ketika proses belajar mengajar 

berlangsung membuat siswa tidak merasa sedang diteliti dan menghasilkan proses 

belajar mengajar yang natural. Penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji 

suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan 

perubuhan terhadap kelompok yang dikenal perlaku.42 

  

                                                             
42

  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 207. 
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Tabel 5 

Desain Penelitian Kuasi Eksperimen 

Kelompok  Pretest Perlakukan  Postest 

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol  O1 X2 O2 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,Bandung, 
Alfabeta, 2013, h, 79. 

Keterangan : 

O1    =  Tes awal (pretest) pada kelas eksperimen dan kontrol. 

O2    =  Tes akhir (posttes) pada kelas eksperimen dan kontrol. 

X1  = Perlaku menggunakan metode pembelajaran Problem Based   Learning           

disertai peta konsep. 

X2   = Perlaku menggunakan model pembelajaran Konvensional.43 

 
C. Variabel penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:  

a. Variabel bebas ( X ) yaitu Model Pembelajaran Problem Based learning disertai 

peta konsep. 

b. Variabel terikat ( Y ) yaitu hasil belajar siswa. 

 

D. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IPA SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung sebanyak 3 kelas. Dalam penelitian ini diambil dua kelas 

sebagai sampel yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen menggunakan model 

                                                             
43Ibid, h. 116. 
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pembelajaran Problem Based Learning disertai peta konsep. Dan kelas X1 IPA 2 sebagai 

kelas kontrol menggunakan model konvensional. Teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling, yaitu memiliki subjek bukan berdasarkan random atau 

daerah tetapi berdasarkan tujuan tertentu.44 Kedua kelas yang dijadikan sampel 

tersebut, memiliki karakteristik yang sama jika di lihat dari rata-rata kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta didik. 

Tabel 6 
Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi Sampel Total 
Sampel 

Seluruh 
siswa 

Kelas XI 
Semester 

genap 

 
 

96 siswa 

Kelas eksperimen 
Kelas X1 IPA I 

31 Siswa  
 

62 Siswa 

Kelas Kontrol 
Kelas XI IPA 2 

31 Siswa  

 

E. Teknik Pengambilan Data. 

Adapun Teknik Pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Tes yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik, yaitu 

melalui tes formatif pretest dan postest. Tes terdiri dari 20 soal yang sudah diuji 

validitasnya. 

2. Observasinya yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan saranan pengamatan. 

                                                             
 

44
  Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : PT Rhineka 

Cipta, 2006), h. 139-140. 



67 

 

3. Wawancara yaitu pengamatan data berbentu pengajuan pertanyaan secara lisan. 

4. Dokumentasi adalah alat pengumpulan data tertulis atau tercetak fakta-fakta yang 

akan disajikan sebagai bukti fisik penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas  

Uji validitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan dalam kegiatan dalam penelitian layak atau tidak diberikan kepada peserta 

didik.  Adapun rumus yang digunakan yaitu: 

 

     

          
 

 
   (     )    

 

 
      

 

 
    

√    
 

 
        

 ( 
 

 
     )       

 

 
    

 

 
  ( 

 

   
)  

 

Keterangan  

Rxy                      = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y. 

   
 
            = Skor total (dimana i = 1, 2, 3, ..., n). 

   
 
           = Jumlah subjek peserta didik yang diteliti. 

   
  

           = Jumlah kuadrat skor tiap butir soal (dimana i = 1, 2, 3, ..., n     
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Adapun kriteria interpretasi korelasi producht moment:45 

 0,91 -1,00   : Sangat tinggi 

 0,71 - 0,90   : Tinggi  

 0,41 - 0,70    : Sedang 

 0,21 - 0,40   : Rendah 

 0,00- 0,20    : Sangat rendah 

 

2. Uji Reliabilitas  

 Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Untuk menguji reabilitas soal 

tes menggunakan metode Kuder Richardson yaitu dengan mengunakan rumus 

KR.20:  

 

   = (
 

   
) (

      

  ) 

 

Keterangan: 

  : Koefisien reabilitas tes  

                : Banyaknya butir item  

 1  : Bilangan consttant  

                                                             
45

  Anas, Sudijono, pengatar Stastik Pendidikan, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2011). h. 
193. 
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                            : varian total  = 
    

 
 

                 PI  : Proporsi teste yang menjawaban benar pada butir item yang berkaitan 

 Qi  :  Propoesi teste yang menjawab salah pada butir item yang berkaitan 

             Q  :  1-P  

                 ∑pq : Jumlah dan hasil perkalian antara p dan q46 

Tabel 7 

Kriteria Reliabilitas  

Reliabilitas  Kriteria  

0,91- 1,00 Sangat tinggi  

 0,71 - 0, 90 Tinggi  

0,41 - 0,70  Sedang  

 0,21 -  0, 40  Rendah  

 0,00 -  0, 20  Sangat rendah  

 

3. Tingkat Kesukaran  

 Tingkat kesukaran suatu butir item soal dapat ditanyakan dengan rumus 

sebagai berikut: 

P = 
 

   
 

Keterangan : 

 

P            :Indeks kesukaran 

B           : Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

JS          : Jumlah seuruh peserta didik peserta tes. 

 

                                                             
46  Suharsimi Arikunto, Op, Cip, h. 115. 
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 Besarnya tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00 yang 

dapat diklasifikasikan kedalam tiga katagori sebagai berikut ini.47 

Tabel 8 

Kriteria Tingkat Kesukaran  

 

Proportion Correct (p) nilai (P) Kategori Soal  

p     Sukar  

0,3       Sedang  
p     Rendah  

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Aksara,                Jakarta,  
2013, h. 225 

4. Daya Beda 

 Daya pembeda adalah soal suatu butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan anatara peserta didik yang dapat 

menjawab soal dan peserta didik yang tidak dapat menjawab. Untuk menentukan 

daya pembeda tiap item instrument penelitian adalah sebagai berikut:  

D= 
  

  
  

  

    

 =         

Keterangan :  

 

J       : Jumlah peserta tes  

JA        : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB        : Banyak kelompok kelompok bawah  

BA     : Banyaknya kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB      : Banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

PA      :  Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan 

                                                             
47  Ibid , h. 223. 
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PB      :  Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.48 

 

 

Tabel 9 

Kriteria Daya Pembeda  

Kriteria  Koefisien  Keputusan  

 
Daya pembeda  

0,00  -  0,20 Jelek 

0,21  -  0,40 Cukup  

0,41  - 0,70 Baik  

0,71 – 100 Baik Sekali 
Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, 
Jakarta, 2013, h. 232. 

 

 

 

 

G. Teknik Analisiss Data  
 

 Uji Normalitas  

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan metode lillefors, dengan 

langkah sebagai berikut:49 

 

 

Lhitung = Max | f(z) – S(z) |, Ltabel = L (a, n) 

                                                             
48  Ibid, h. 228-229. 
49

  Novalia, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Bandung Lampung : Anugrah Utama Reharja, 
2014),  h. 53. 
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Dengan Hipotesis :  

 

H0    : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal  

H1     : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

 

Kesimpulan : Jika Lhitung          maka H0 diterima 

 

Langkah-langkah uji Liliefors :  

a. Mengurutkan Data  

b. Menentukan frekuensi masing-masing data 

c. Menentukan frekuensi kumulatif  

d. Menentukan nilai z dimana z, = 
 

  
 

 

 
 dengan S = 

√ (    )

   
 

e. Taraf signifikansi α = 0,05 

f. Menentukan nilai f (z),  dengan menggunakan tabel Z 

g. Menentukan s (Z)  
    

 
 

h. Menentukan L = | F(z) – S(z) | 

i. Menentukan nilai Lhitung   = Max | f(z) – S(z) | 

j. Menentukan nilai Ltabel       = L (α, n), ada pada tabel lampiran  
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                  k. Membandingkan Lhitungan dan Ltabel, serta membuat kesimpulan. Adapun kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut : Jika Lhitung          maka H0 diterima. 

Tolak H0 jika L0 ˃ LI 

Terima H0 jika L0 ≤ Lt 

 

1. Kesimpulan  

1)  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 diterima. 

2)  Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika H0 ditolak. 

2. Uji Homogenitas  

 Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua variabel uji 

fisher.50 Dengan prosedur sebagai berikut. 

a. Hipotesis uji:  

H0  : Kedua sampel mempunyai varians yang homogen. 

H0   : Kedua sampel tidak mempunyai varians yang homogen. 

 

b. Taraf signifikansi α = 0,05 

c. Statistik uji:  

F = 
 
 

 

 
 

 

 

                                                             
50  Nana sujana, metode Statistik, Tarsito, Bandung, 2001, h. 249. 
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Keterangan : 

F             :  Homogenitas  

S           : Varians terbesar  

S           :  Varians terkecil  

d. Daerah kritik: DK = { F | F ˃ Fα n } dengan sampel  

e. Keputusan uji: 

H0 diterima jika Fhitubg  ≤ Ftabel  

3. Uji  hipotesis uji:  

a. Hipotesis uji:  

H0  : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning disertai 

peta konsep terhadap hasil belajar peserta didik. 

H1   :  Terdapat pengaruh model pembelajaran problem Based Learning disertai peta 

konsep terhadap hasil belajar peserta didik.  

b. Taraf signifikansi : α = 0,05 

c. Statistik uji: 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan persamaan. Jika kedua kelompok 

homogen, uji stastik yang digunakan adalah. 
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thitung  =  
  ̅    ̅ 

 
         √

 
  

  
 

   

 

dimana            = √
(     )  

  (    )  
 

(         )
 

 Keterangan:  

 X1          =  nilai rata-rata hitung hasil belajar kelas ekseperimen.  

 X2          = nilai rata-rata hitung hasil belajar kelas kontrol. 

 N1          = banyak peserta didik kelas eksperimen.  

 N2          = banyaknya peserta didik kelas kontrol.  

                     
        = Varians data kelompok eksperimen. 

   
        = varians data kelompok kontrol.  

         = simpangan baku kedua kelompok.  

d. Daerah kritik : DK = {t | t ≤  tabel} 
 

e. Keputusan Uji: 

 

H0 ditolak, jika thitung  ≤  ttabel, dalam kata lain H1diterima.  

H0 diterima, jika thitung   tabel.  

 

Hipotesis yang diajurkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning  

disertai peta konsep terdapat hasil belajar peserta didik pada materi sistem 
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ekskresi pada manusia kelas XI semester genap di SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. H1 : Terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning disertai 

peta konsep terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem ekskresi 

pada manusia kelas X1 semester genap di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017. 
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.  

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaan Umum Tempat Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tes berupa nilai 

pretest dan postest. Data tersebut dugunakan untuk mengetahui hasil belajar  

siswa yang meliputi ranah konitif pada peserta didik kelas XI  IPA I (kelas 

eksperimen) dan kelas XI IPA 2 (kelas kontrol) pada materi sistem ekskresi. Data 

tersebut diperoleh dari 62 peserta didik yang berasal dari kelas X1 IPA I  sebagai 

kelas eksperimen sebanyak 31 peserta didik dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas 

kontrol sebanyak 31 peserta didik. pada kelas eksperimen proses pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan Sterategi Pembelajaran Active Knowledge 

Sharing dan pada kelas kontrol proses pembelajaran menggunakan metode 

ceramah. 

1. Visi dan Misi SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

Visi dan Misi SMA Gajah Mada adalah dalam bidang pendidikan yaitu 

menyelenggarakan sekolah umum yang berkualitas  unggul dan islami, pada 

jenjang SMP, SMA, dan SMK, yang didukung oleh unit pendukung pendidik 

lainya, meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesehatan pegawai untuk 

tercapainya proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang berkualitas 

unggul dan meningkatkan kualitas prestasi, keberhasilan, daya saing, siswa, guru, 
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dan karyawan sebagai hasil proses pembelajaran yang berkualitas unggul, 

membagun dan mengembangkan pendidkan menjadi tempat yang indah dan 

berwawasan lingkungan, aman dan nyaman, serta menunjang proses 

pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang unggul, serta membangun dan 

mengembangkan pendidikan umum yang profesional, mandiri, dan berdasa saing.  

2. Saran dan prasaranan  

Saranan dan prasaranan yang terdapat di SMA Gajah Mada sudah cukup 

lengkap, diantarannya terdapat ruang kelas 20 kelas, delapan kelas X, enam kelas 

kelas XI, dan enam kelas XII, ruang laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia serta 

Bahasa, ruang audio visual, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang staf tata 

usaha, ruang bimbingan konseling, perpustakaan, ruang osis, ekstakurikuler, 

lapangan olaraga, mushollah, ruangan siaran radio, ruang musik, pusat lembaga 

bimbingan belajar, unit kesehatan, sekolah dan klinik, dapur dan gunang, pusat 

kantin, 12 WC siswa empat WC guru dan ruang koperasi. Bedasarkan saranan 

dan prasaranan yang ada, dapat disimpulkan bahwa SMA Gajah Mada telah 

memiliki saranan dan prasaranan yang lengkap guru menunjang proses 

pembelajaran. 

3. Keadaan Guru  

Guru bidang studi di SMA Gajah Mada jumlah cukup banyak, untuk guru 

bidang studi Biologi, terdapat dua guru yaitu Rosa Sari SP, dan Imam yudosono 

Biologi, merupakan lulusan dari perguruan Tinggi Univesitas Lampung dengan 

program pendidikan ,sedangkan imam yodosono merupakan lulusan dari 
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perguruan Tinggi Univesitas Lampung dengan program pendidikan Biologi. 

melihat program pendidikan yang ditempuh oleh guru bidang studi Biologi di 

SMA Gajah Mada dapat disimpulkan telah sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampun. Artinya, guru bidang studi memiliki kecakapan profesionalitas dibidang 

Biologi dengan baik. 

B. Analisis Data Penelitian  

1. Uji Coba Soal  

Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data hasil belajar awal 

peserta didik dan hasil belajar akhir peserta didik dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning  disertai peta konsep, terlebih hahulu 

soal diuji cobakan Pada peserta didik untuk mengetahui validitas, reabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Uji coba soal dilaksanakan dikelas XII 

IPA di SMA Gajah Mada Bandar Lampung dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 33 orang.
51

 Soal yang diujikan berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 

butir soal. Soal yang diujikan berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 butir soal. 

Selain itu dilakukan analisis terhadap keseluruhan data yang tercantum dalam 

lampiran. 

a.   Uji Validitas 

Tes yang peneliti gunakan untuk diujikan pada kelas eksperimen dan 

kontrol sebelum di uji coba diluar populasi. Uji coba tes yang dimaksud untuk 

mengetahui apakah butir soal dapat mengukur apa yang hendak diukur. Upaya 

                                                             
51  Lampiran 2b, Daftar peserta Didik Uji Validitas Instrumen Soal, h. 
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untuk mendapatkan data yang akurat maka tes yang digunakan dalam penelitian 

ini harus memenuhi kriteria yang baik. Hasil analisis validitas butir soal tes 

hasil belajar kognitif biologi dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Validitas Soal Tes Uji Coba 

No. Butir 

 Soal 
rhitung Interprestasi Kriteria 

1 0,717 Tinggi Valid 

2 0,732 Tinggi Valid 

3 0,732 Tinggi Valid 

4 0,213 Rendah Tidak valid 

5 0,202 Sangat rendah Tidak valid 

6 0.731 Tinggi  Valid 

7 0,580 Sedang Valid 

8 0,329 Rendah Tidak valid 

9 0,747 Tinggi Valid 

10 0,095 Sangat rendah Tidak valid 

11 0,488 Sedang  Valid  

12 0,671 Sedang Valid 

13 0,575 Sedang Valid 

14 0,773 Tinggi Valid 

15 0,523 Sedang Valid 

16 0,443 Sedang Valid 

17 0,409 Sedang  Valid  

18 0,086 Sangat rendah Tidak Valid   

19 0,337 Sedang  Tidak Valid  

20 0,276 Rendah Tidak Valid 

21 0,216 Rendah Tidak Valid 

22 0,150 Sangat rendah Tidak Valid 

23 0,122 Sangat rendah Tidak Valid 

24 0,408 Sedang Valid 

25 0,445 Sedang  Valid 

26 0,034 Sangat rendah Tidak Valid 

27 0,376 Sedang Valid 

28 0,596 Sedang Valid 

29 0,541 Sedang Valid 

30 0,596 Sedang   Valid 
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Dari hasil perhitungan uji instrument tes hasil uji coba soal  dengan 30 butir 

didapat 19 soal yang valid dan 11 soal tidak valid yaitu nomor soal 4, 5, 8, 10, 

18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 26 maka butir soal dengan nomor tersebut tidak 

dipakai. Butir soal yang valid yaitu pada nomor soal 1,2, 3, 6, 7, 9, 11,12,13, 14, 

15, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 29, dan 30  terdapat 19 butir soal yang valid. Peneliti 

menggunakan 20 butir soal yang valid maka ada dengan melihat hasil analisis 

oleh ahli validator dari 11 soal yang tidak valid dibutuhkan revisi soal serta 

menetapkan 1 soal yang layak digunakan yaitu pada soal nomor 19. Butir soal 

no.19 digunakan dengan melihat hasil analisis dan ahli validator. 

b. Uji Reliabilitas  

Setelah melakukan uji validitas, item-item yang valid kemudian diuji 

reliabilitasnya. Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes 

yang valid yang terdiri dari 19 butir yang akan digunakan untuk mengambil data. 

Menurut Anas Sudijono, suatu tes dikatakan baik jika memiliki reliabilitas lebih 

dari 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program Anates 

menunjukan bahwa tes tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,93 sehingga 

butir-butir soal tersebut dapat menghasilkan data relatif sama walaupun 

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

yang layak digunakan untuk mengambil data. 
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c. Uji Tingkat Kesukaran  

Untuk melakukan uji tingkat kesukaran di hasil perhitungan uji tingkat 

kesukaran    sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal 

No Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0,72 Mudah  

2 0,39 Sedang 

3 0,39 Sedang 

4 0,15 Sukar  

5 0,60 Sedang  

6 0,45 Sedang 

7 0,54 Sedang 

8 0,60 Sedang 

9 0,75 Mudah  

10 0,81 Mudah 

11 0,66 Mudah  

12 0,69 Sedang  

13 0,66 Sedang 

14 0,66 Sedang 

15 0,57 Sedang   

16 0,78 Mudah  

17 0,75 Mudah  

18 0,87 Sangat mudah 

19 0,81 Mudah  

20 0,69 Mudah  

21 0,81 Mudah  

22 0,66 Sedang  

23 0,81 Mudah  

24 0,57 Sedang 

25 0,72 Mudah  

26 0,24 Sukar  

27 0,57 Sedang 

28 0,57 Sedang 

29 0,60 Sedang  

30 0,57 Sedang  



83 

 

Bedasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat butir soal 

yang tergolong mudah yaitu nomor 1, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 23,   dan 25, 

dan terdapat 2 butir soal yang tergolong sukar yaitu pada nomor, 4, dan 26, 

sedangkan soal no 18 tergolong sangat mudah. Dan butir soal selebihnya 

tergolong sedang. 

 

d. Uji daya Pembeda  

Bedasarkan analisis daya pembeda tiap-tiap butir soal memiliki daya pembeda 

sebagai berikut:
52

 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

No   Daya Pembeda Kreteria  

1 0,88 Baik 

2 1,00 Baik 

3 1,00 Cukup 

4 0,22 Baik  

5 0,22 Baik 

6 1,00 Baik 

7 0,55 Baik 

8 0,44 Baik 

9 0,88 Baik 

10 0,11 Baik 

11 0,55 Baik 

12 0,66 Baik 

13 0,66 Baik 

14 1,00 Baik 

15 055 Baik 

16 0,33 Baik 

17 0,33 Baik 

18 0,11 Cukup 

19 0,22 Baik 

20 0,22 Baik 

                                                             
52 Lampiran, Tabel Analisis Daya Pembedaan, h. 
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21 0,22 Cukup 

22 0.11 Cukup 

23 0,11 Cukup 

24 0,55 Cukup 

25 0,33 Baik 

26 0,00 Cukup 

27 0,33 Cukup 

28 0,77 Baik 

29 0,66 Cukup  

30 0,77 Baik  
 

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 butir soal 

perlu direvisi yaitu butir soal nomor,5, 7, 13, 18, 23, 26, 27. Untuk soal yang 

lainnya diterima. Setelah diuji, validitasnya, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya beda dapat disimpulkan sebagai berikut:
53

 

Tabel 4.4 

Simpulan Uji Validitas Tingkat Kesukaran dan Daya Beda 

No  

Soal  

Validitas  Daya Beda Tingkat 

Kesukaran  

Keputusan  

1 Valid  Baik Sedang Diterima 

2 Valid Baik Sedang Diterima 

3 Valid  Cukup Sedang Ditolak 

4 Inavalid Baik Sedang  Ditolak 

5 Invalid Cukup Mudah Diterima 

6 Valid Baik             Sedang Diterima 

7 Valid Jelek sekali Sukar Ditolak 

8 Invalid Baik Sedang Diterima 

9 Valid  Baik Sedang Ditolak 

10 Invalid Baik Mudah Diterima 

11 Valid  Baik Sedang Ditolak 

12 Valid Baik Mudah  Diterima 

13 Valid  Cukup Sedang Ditolak 

14 Valid Baik Sedang  Diterima 

15 Valid Baik Mudah Diterima 

16 Valid Baik Sedang Diterima 

                                                             
53  Lampiran, Tabel Validitas, Tingkat Kesukaran, dan Daya Beda, h.  
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17 Valid Baik Sedang Diterima 

18 Invalid Cukup Sedang Terima 

19 Invalid Baik Sedang Terima 

20 Invalid Baik Sedang Terima 

21 Inavalid Cukup Sedang Ditolak 

22 Inavalid Cukup Sukar Ditolak 

23 Inavalid Cukup Sedang Ditolak 

24 Valid Cukup Sedang Diterima 

25 Valid Baik Sedang Diterima 

26 Invalid Cukup Mudah Diterima 

27 Valid Cukup  Mudah Diterima 

28 Valid Baik Sedang Diterima 

29 Valid Cukup Mudah  Diterima 

30 Valid Baik  Sedang  Diterima 

 

Bedasarkan tabel diatas terdapat 11 butir soal yang tidak layak digunakan 

yaitu butir soal no 4,5,8,10,18,19,20,21,22,23,dan 26. Dan 19 butir soal 

selebihnya layak digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini akan 

digunakan 20 butir soal. Maka berdasarkan analisis dan saran dari ahli 

validator maka no.19 bisa digunakan. 

2. Analisis Hasil Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa 

nilai hasil belajar peserta didik kelas XI IPA semester genap pada materi 

sistem ekskresi. Data diperoleh dari 62 peserta didik, dimana kelas XI IPA 1 

sebanyak 31 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan XI IPA 2 sebanyak 

31 peserta didik sebagai kelas kontrol. Pembelajaran dilakukan sebanyak lima 

kali pertemuan dengan jumlah 90 menit setiap pertemuan. Nilai awal 

diperoleh sebelum diterapkannya model pembelajaran sedangkan nilai akhir 
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setelah diterapkan model pembelajaran. data hasil pretest dan postest masing-

masing kelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
54

 

Tabel 4.5 

Hasil Belajar Pretest dan Postest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

No  

 

Kelas Ekseperimen 
 

Kelas Kontrol 
Subyek Pretest Posteest Subyek Pretest Posteest 

1 Adelia Agrivina 35 90 Adisti Ayu Mandani 25 50 

2 Ahmad Zaki 25 75 Anita Rahayu 35 45 

3 AyubIndah Lestari 45 75 Anisa Mayang 25 60 

4 Bilqis Fitri Amanda 25 95 Ayu Fitriani 45 70 

5 Cindy Selvia 

Velandine 

50 100 Bela Labersa 25 50 

6 Desak Komang  yuni 25 90 Berta Ayu Sutama 30 70 

7 Desi Lestari 60 75 Desi Oktavia 25 50 

8 Dewi Resti Sari 35 75 Dimas Pratama 30 45 

9 Dona Savitri 50 80 Dwi Andrian0 50 60 

10 Eka Septiana Sari 35 95 Efri Wahyuni 30 50 

11 Febriyan Adi 25 80 Eka Rati 50 60 

12 Hadi Wira Prahara 35 85 Hendra 30 60 

13 Indah Pratiwi 35 80 Incik Ferdelia 60 45 

14 Istiqomah 35 75 Indah  Ayu Pratasari 50 50 

15 Jasela Azizah 40 90 Khusnu Khotimah 30 80 

16 Kris Maylani 50 85 Lista Ariyanto 35 60 

17 Lefi Sunime 60 95 Lurian Putri 25 80 

18 Lienlong 

Simorangking 

45 85 Marlina Diyan 35 50 

19 Mardiyah Indah 25 75 Masi yanto 45 90 

20 Miswan Yoga 

Presitia 

40 85 Mega Inta Sari 30 70 

21 Murni Febri 45 80 Manda Ayu 35 45 

22 Niken Nawang 

Praiwi 

25 95 Nanda Putra 45 70 

23 Octha Ayu Putri 45 75 Ninda Amalia 50 70 

24 Perengki 50 85 Novita Nur Qomari 30 60 

25 Ranga Arya Pradana 25 80 Putri  sari D. 25 90 

26 Rani Sabela 45 75 Rangga 50 80 

27 Retno Ayu Ambar 

Sari 

50 95 Reni Yesta Putri 45 90 

                                                             
54  Lampiran 3c. Tabel Nilai Pretest dan post-test Kelas Kontrol dan Ekseperime. h. 
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28 Sandy Kurniawan 50 95 Riska Ramadani 50 70 

29 Shyfa Luthfianisa 60 85 Rita Mustika 50 80 

30 Tehnikita Ayu Nur 

MP 

25 100 Saskia Yunanda 25 70 

31 Umaya Buana Putri 40 80 Sintia 45 80 

 

a. Uji Normalitas  

Uji analisis data dengan mengunakan metode Liliefros terhadap hasil tes 

hasil belajar kognitif peserta didik dilakukan pada masing-masing kelompok 

data yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rangkuman hasil uji 

normalitas kelas data tersebut disajikan pada tabel 4.6 berikut : 

Tabela 4.6 

Tabel Uji Normalitas Pretest dan Post-test Kelas ekseperimen 

Karakteristik 

Kelas Ekseperimen 

 Hasil Interpretasi 

Pretest Posttest 

Lhitung 
0,094 

 

0, 154 

 Lhitung > Ltabel 
Berdistribusi 

Normal 
Ltabel 0,161 0,161 

 

Tabela 4.7 

Tabel Uji Normalitas Pretest dan Post-test Kelas kontrol  

Karakteristik 

Kelas Kontrol 

 Hasil Interpretasi 

Pretest Postteest 

Lhitung 

 

0.091 

 

 

0.089 

 
Lhitung > Ltabel 

Berdistribusi 

Normal 

Ltabel 0. 161 0. 161 

 

Dari tabel di atas diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung tes awal kelas 

ekseperimen = 0. 094 dan L
hitung 

tes akhir kelas ekseperimen = 0,154 sedangkan Ltabel 

= 0, 161  maka kelas ekseperimen berdisteribusi normal. Sedangkan  pada tes awl 
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kelas kontrol L
hitung

 = 0,091 dan tes akhir L
hitung

 = 0,089 diperoleh Lhitung 0,161 hal ini 

juga telah menunjukan bahwa berdasarkan hasil tes  akhir kelas ekseperimen dan 

kelas kontrol masih berdistribusi. 

 

b. Uji Homogenitas  

Untuk mengetahui sampel memiliki varians yang homogen, maka 

dilakukannya uji homogenitas di bawah ini :  

Tabel  4.8 

Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Pretest 

No. Kelas Varians (s
2
) Fhitung Ftabel Keputusan uji 

1 Eksperimen 122.4731183 
1,586 2,39 Homogen 

2 Kontrol 77.21730839 

 

Hasil uji homogenitas Fhitung = 1,586 dengan Ftabel = 2.39 pada taraf nyata 5% 

(0. 05) dan derajat kebebesan sebesar 60, maka Fhitung < Ftabel. Hal ini menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan berati data tersebut homogen atau, sama, 

sehingga dapat dilakukan sebagai objek penelitian. 

Tabel  4.9 

Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Postest 

No. Kelas Varians (s
2
) Fhitung Ftabel Keputusan uji 

1 Eksperimen 71.55913978 
0,353 2,39 Homogen 

2 Kontrol 202.4401665 
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menunjukan bahwa Fhitung < Ftabel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

terima atau sampel berasal dari populasi yang homogen. 

 

c. Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji normalitas didapatkan sampel berdisteribusi 

normal dan uji homogenitas menunjukkan sampel berasal dari varians 

homogen maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yang menggunakan rumus 

uji-t, sebagaimana hasil perhitungannya terdapat pada lampiran. Dari 

perhitungan tersebut, didapatkan hasil thitung =  8,7757 sedangkan tabel (0,05) 

2,6603 dengan db 60. Dengan demi kian kriteria uji H0 ditolak, dalam hal ini 

H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima pada taraf sigfikasi 

0.05%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran 

berbasis masalah terdapat hasil belajar peserta didik pada materi sistem 

ekskresi (kelas X1 IPA SMA Gajah Mada Bandar Lampung). 

d. Pembahasan Analis Data  

Bedasarkan hasil analisis data di atas, dapat diketahui bahwa sampel 

memiliki rata-rata data yang bersifat homogen. Hal ini tersebut dikatakan, 

kedua sampel mempunyai kemampuan yang sama dan dapat digunakan dalam 

sampel penelitian. Hasil penelitian menunjuk bahwa nilai akhir peserta didik 

pada materi sistem eksekresi, pada kelas ekseperimen maupun kelas kontrol 

mengalami peningkatan. Pengaruh hasil belajar peserta didik antara kelas 

eksperimen. 
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Bedasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa kedua kelompok 

tersebut berdistribusi normal dan homogen, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t. Hipotesis yang diajurkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran problem basis 

learning disertai peta konsep terhadap hasil belajar peserta didik 

pada materi sistem ekskresi kelas XI semester genap di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. H1 : Terdapat pengaruh model pembelajaran problem based 

learning disertai peta konsep terhadap hasil belajar peserta didik 

pada materi sistem ekskresi kelas XI semester genap di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015?2016.  

Dilihat dari hasil perhitungan rata-rata N-Gain kelas ekseperimen lebih 

besar dari kelas kontrol yaitu 77,248<44,685. Hasil uji-t diperoleh thitung  > 

ttabel  yaitu 2,6603 > 0,61. Dimana keputusan ujihipotesis berbunyi: ditolak, jika 

jika thitung   ttabel, dalam kata lain H1 diterim. H0 diterima, jika thitung < ttabel . 

maka dalam hal ini H1 diterima karena < ttabel. dilihatdari presentase ketuntusan 

belajar diketahui bahwa pada kelas ekseperimen, presentase lebih tinggi dari 

kelas kontrol yaitu 10,934%<16,99% dari masing-masingkelas kelas 

berjumlah 31 orang. 
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Dengan demikian, hipotesis penulis diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran problem based learning 

disertai peta konsep  terhadap hasil belajar pada materi sistem ekskresi kelas  

XI IPA SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2015.  

Pengaruh model pembelajaran problem based learning membuat siswa 

menjadi aktif bertanya menjawab sanggahan dari siswa yang lain, serta 

mampu berfikir mandiri dalam proses pembelajaran baik secara individu 

maupun kelompok. Karena, pada proses pembelajaran peserta didik 

dihadapkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan materi dan 

peserta didik tersebut harus berfikir untuk mendapatkan solusi ataupun 

pemecahan dari masalah yang mereka hadapin. 

Untuk menyelidiki dan mengolah masalah yang ada siswa melakukan 

diskusi kelompok pada kelompok masing-masing, selain itu siswa juga bisa 

menggalih informasi baik dari buku-buku paket, yang relevan maupun dari 

internet. Kegiatan-kegiatan siswa tersebut, dijuga dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa dari berbagai aspek baik aspek mengamati, mengklasifikasi , 

menafsirkan, memprediksikan, menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

khususnya pada materi sistem ekskresi akan meningkatkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, diperoleh 

hasil uji hipotesis untuk thitung sebesar 8, 77575762 dan ttabel sebesar 2,6603 

Dengan keputusan uji hipotesis berbunyi : H0 ditolak, jika thitung    ttabel, dalam kata 

lain H1 diterima. H0 diterima, jika thitung   ttabel. Karena hasil perhitungan uji 

hipotesis menunjukkah thitung   ttabel maka H1 diterima dengan kesimpulan 

hipotesis yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning 

disertai peta konsep pada materi sistem ekskresi kela XI  semestem genap di 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. 

B. Saran  

Bedasarkan penyajian data dilapangan dan analisis serta kesimpulan 

maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, hendaknya pendidik 

bidang studi menerapkan model-model pembelajaran yang susuai dengan 

materi pembelajaran salah satunya dengan penggunaan model problem based 

learning disertai peta konsep. 
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2. Pendidik hendaknya lebih menekankan keaktifan siswa sehingga siswa dapat 

mengembangkan pola pikir mereka karena hal itu dapat berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa tersebut. 

3. Menggingat penelitian ini sangat sederhana dan apa yang dihasilkan dari 

penelitian ini bukan akhir, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

terhadap konsep lain pada mata pelajaran biologi khususnya menggunakan  

model problem based learning.  

4. Bagi Guru  

Hasil penelitian model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran untuk diterapkan dalam 

pembelajaran Biologi lainnya yang dilengkapi dengan program proses 

pembelajaran yang dilakukan guru demi peningkatan kualitas pembelajaran 

Biologi.  

5. Bagi Siswa  

Dapat memberikan pengalaman belajar berbeda dengan model 

Problem Based Learning, serta dapat membantu siswa untuk berpartisipasi, 

dalam proses pembelajaran Biologi.  

6. Bagi sekolah  

Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran Biologi di sekolah dengan penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning disertai peta konsep terhadap hasil belajar siswa.   



94 

 

 

7. Bagi Penelitian Lain  

Hasil penelitian dapat memberikan informasi pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning, sebagai 

salah satu model alternatif baru yang dapat diterapkan bagi pembelajaran di 

sekolah menengah dan dapat ditempuh pada materi Biologi lainya, terutama 

yang melibatkan kegiatan pratikum. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya 

peneliti mendampingkan, dengan tes penguasaan konsep aktivitas belajar 

siswa. 

 

C. Penutup  

Alhamdulilahhirabbil‟alamin atas ridho Allah SWT, akhirnya penulis 

dapat menyesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. 

Semonga skripsi ini dapat berguna dan bermamfaat bagi pembaca pada umumnya 

dan bagi penulis pada khususnya. Kepada semua pihak yang turut membantu 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih semoga apa yang telah 

dilakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Amin 
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