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ABSTRAK 

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERPIKIR (SPPKB) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

BIOLOGI PESERTA DIDIK KELAS XI SMA AL-KAUTSAR 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

Wiwit Nurhasanah 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan ilmiah yang dimiliki oleh 

setiap individu, namun kemampuan tersebut tidak akan berkembang jika tidak dilatih 

dan dikembangkan. Pelaksanaan pembelajaran Biologi di kelas XI SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung masih berfokus pada guru (teacher centered) dan penyajian materi 

masih bersifat saru arah serta kurang melatih dan membiasakan peserta didik untuk 

berpikir kritis. Hal tersebut menyebabkan kemampuan berpikir kritis biologi yang 

dimiliki peserta didik masih rendah.  Berkenaan dengan masalah tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

pada kelas XI semester genap Tahun Ajaran 2015/2016 untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) 

terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy experimental design dengan 

rancangan posttest only control design. Populasi penelitian ini adalah peserta didik 

kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Sampel yang digunakan sebanyak 2 

kelas yang dipilih dengan teknik acak kelas, yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas 

eksperimen dengan penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB) dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas kontrol dengan strategi 

pembelajaran konvensional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes 

berbentuk uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis biologi berdasarkan 

indikator berpikir kritis, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

adalah uji-t. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) terhadap kemampuan 

berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

Hal ini dapat dilihat dari perhitungan menggunakan rumus Polled Varians 

menunjukkan bahwa   yaitu, 6,115 > 1,671. Sehingga H0 ditolak dan 

H1 diterima. 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

(SPPKB), Kemampuan berpikir kritis biologi, Sistem 

reproduksi manusia. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



v 
 

MOTTO 

 

          

  

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (Q.S An Nahl, 16:78).
1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Selatan : PT Pantja 

Cemerlang, 2010), h. 275. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Sejalan 

dengan hal tersebut, tuntutan akan kebutuhan pendidikan juga akan meningkat. 

Terutama pada peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama 

yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Sebab, maju mundurnya sebuah masyarakat atau 

bangsa, terletak pada tingkat pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

dalam proses pembelajaran harus terjadi situasi dan kondisi yang memadai serta 

strategi yang tepat untuk mempengaruhi keefektifan pembelajaran. 

Proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan merupakan realisasi dari 

perwujudan undang-undang pendidikan nasional. Dalam undang-undang No 20 

Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
2
 

 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut perlu adanya upaya 

peningkatan di setiap jenjang pendidikan. Dalam hal ini pendidik sebagai unsur 

                                                           
2
Undang-undang Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional No. 20, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), h. 7.   
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pelaksana yang pokok, perlu adanya keterampilan, kemampuan, kecakapan dan 

kesungguhan dalam mengajar. Untuk mencapai hal tersebut harus ditanamkan kepada 

peserta didik bagaimana cara belajar yang aktif disekolah. Hal ini berdasarkan firman 

Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 125 berikut : 

              

        

   

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”.  (Q.S An-Nahl, 16:125).
 3

 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidik dalam 

menyampaikan pembelajaran harus menggunakan cara yang baik agar peserta didik 

dapat menerima ilmu pengetahuan dengan baik. Pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses 

belajar pada diri peserta didik dengan mengoptimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi yang ada pada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan 

memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

terutama mempersiapkan peserta didik sebagai penerus pembangunan masa depan 

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Selatan : PT Pantja 

Cemerlang, 2010), h. 281. 
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yang kompeten, mandiri, kritis, kreatif serta sanggup menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi. 

Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilaksanakan seiring perkembangan 

Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan menerapkan pembelajaran peningkatan berpikir. Berpikir dapat melatih 

kemampuan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman 

konkrit yang dialami kemudian mengaitkannya dengan fenomena yang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pembelajaran berpikir dapat dengan 

mudah dilakukan. Namun, kondisi pembelajaran di kebanyakan sekolah belum 

mendukung untuk terlaksananya pembelajaran kemampuan berpikir yang efektif. 

Beberapa kendala yang terjadi adalah pembelajaran di sekolah masih berfokus 

pada guru (teacher centered) dan fokus pendidikan di sekolah lebih pada yang 

bersifat menghafal. Dalam proses pembelajaran peserta didik kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuannya berpikirnya, akibatnya ketika peserta didik lulus 

dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi.
4
 Perlu 

diperhatikan dalam pengajaran kemampuan berpikir bahwa kemampuan tersebut 

harus dilakukan melalui latihan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif 

peserta didik. 

Pengembangan kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting bagi 

peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Kemampuan berpikir kritis menggunakan 

                                                           
4
I Nyoman Rida, “Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemapuan Berpikir (SPPKB) dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Tahun Pelajaran 2012/2013”, Jurnal 

Pendidikan, Vol. 6 No.2 (September 2012), h. 97. 
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dasar berpikir menganalisis dan kemampuan memahami asumsi. Kemampuan 

berpikir kritis adalah potensi intelektual yang dapat dikembangkan melalui proses 

pembelajaran. Menurut Liliasari setiap manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan 

berkembang menjadi pemikir yang kritis karena sesungguhnya kegiatan berpikir 

memiliki hubungan dengan pola pengelolaan diri yang ada pada setiap makhluk di 

alam termasuk manusia sendiri.
5
 

Kemampuan berpikir kritis itu sendiri merupakan proses mental yang 

menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Anggelo yang menyatakan berpikir kritis adalah mengaplikasikan 

pemikiran yang rasional dalam kegiatan berpikir yang tinggi meliputi kegiatan 

menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahan masalahnya, 

menyimpulkan, dan mengevaluasi.
6
 

Kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari penilaian ranah kognitif. 

Berpikir kritis dapat melatih peserta didik untuk memecahkan suatu masalah yang 

sering ditemui dikehidupan sehari-hari. Terdapat ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

menyerukan pentingnya proses berpikir bagi setiap manusia. Seperti yang terdapat di 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Jaatsiah ayat 13 berikut : 

                                                           
5
Wong Solo. “Menggunakan Keterampilan Berpikir untuk Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran” (online), tersedia di: 

http://supraptojielwongsolo.wordpress.com/2008/06/13/menggunakan-keterampilan-berpikir-untuk-

meningkatkan-mutu-pembelajaran. htm (06 Maret 2016). 
6
Dian Aditya, Eko Suyanto, Viyanti, “Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Dan Gaya 

Belajar Terhadap Hasil Belajar”. Jurnal FKIP Unila, Vol. 1 No. 3 (2013), h. 133-141. 

http://supraptojielwongsolo.wordpress.com/2008/06/13/menggunakan-keterampilan-berpikir-untuk-meningkatkan-mutu-pembelajaran.%20htm%20(06
http://supraptojielwongsolo.wordpress.com/2008/06/13/menggunakan-keterampilan-berpikir-untuk-meningkatkan-mutu-pembelajaran.%20htm%20(06
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Artinya : “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan 

apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Al-Jaatsiah, 45:13)
7
 

 

Kata berpikir dalam ayat di atas merupakan hal yang penting sebagai hamba 

yang memiliki akal. Allah SWT telah menghamparkan dan menundukkan untuk 

manusia dan alam semesta, maka manusia tidak sepantasnya bersikap acuh dan pasif 

dalam mentafakuri nikmat Allah SWT. Manusia sepatutnya mampu memanfaatkan 

akal pikiran untuk menela‟ah, melakukan eksperimen dan memanfaatkan alam bagi 

kebaikan kehidupan umat manusia. 

Peran guru sangat penting dalam proses belajar mengajar di kelas karena 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi 

oleh sikap guru dalam mengelola pembelajaran, keterampilan mengajukan 

pertanyaan, pengetahuan guru dan keterampilan dalam menggunakan media, dan 

masih banyak faktor pendukung lain yang dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang lebih baik.
8
 Seiring perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan, guru 

dituntut meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dengan cara menyelenggarakan 

                                                           
7
Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 499. 

8
Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, Teori dan Aplikasinya, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), h. 75. 
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pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga dapat 

memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi peserta didik. 

Dalam pembelajaran biologi guru tidak hanya berperan sebagai penyampai 

informasi saja, melainkan sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing yang akan 

memberikan kesempatan berkembangnya kemampuan berpikir peserta didik. Guru 

merupakan kunci utama sebagai tokoh dalam penyampaian materi pelajaran biologi 

dan harus mengetahui beragam strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik, terutama kemampuan berpikir kritis. 

Pada kenyataanya, saat ini proses pembelajaran dengan memfokuskan 

perkembangan kemampuan berpikir peserta didik belum terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh peneliti ketika melakukan program Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, terlihat bahwa 

proses pembelajaran belum memfokuskan perkembangan kemampuan berpikir, 

penyampaian materi pembelajaran masih berfokus pada guru, dan evaluasi pada akhir 

pembelajaran berupa hasil belajar saja. Sehingga banyak peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah biologi secara mandiri melalui 

kemampuan dasar berpikirnya. 

Melalui observasi di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, diperoleh data awal 

kemampuan berpikir kritis melalui tes menggunakan soal uraian materi sistem 

regulasi. Data kemampuan berpikir kritis untuk kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, 

dan XI IPA 4 semester genap Tahun Ajaran 2015/2016 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 1.1 

Data Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Biologi Materi Sistem Regulasi Peserta 

Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

No 
Interval 

Nilai 

Jumlah Peserta Didik Jumlah 

Peserta 

Didik 

Presentase 
Presentase 

Komulatif XI A1 XI A2 XI A3 XI A4 

1 91-100 3 - 2 2 7 5 % 12,7 % 

Sangat Kritis 2 81-90 4 2 3 2 11 7,7 % 

3 71-80 6 4 4 - 14 9,8 % 20,3 % 

Kritis 4 61-70 2 3 5 5 15 10,5 % 

5 51-60 3 5 - 3 11 7,7 % 13,3 % 

Cukup Kritis 6 41-50 - 2 1 5 8 5,6 % 

7 31-40 10 9 13 8 40 28 % 46 % 

Kurang Kritis 8 21-30 3 4 10 9 26 18 % 

9 11-20 1 2 1 4 8 5,6 % 7,7 % 

Tidak Kritis 10 1-10 - 1 1 1 3 2,1 % 

Jumlah 32 32 40 39 143 100 % 100 % 

Sumber Data : Data Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Materi Sistem Regulasi 

Kelas XI Semester Genap T. A. 2015/2016 di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas terlihat bahwa terdapat 12,7 % siswa sangat 

kritis, 20,3 % siswa kritis, 13,3 % siswa cukup kritis, 46 % siswa kurang kritis, dan 

7,7 % siswa tidak kritis. Terdapat 53,7 % siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis rendah dan hanya 46,3 % yang sudah memiliki kemampuan berpikir kritis. 

Artinya kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung pada materi sistem regulasi masih rendah. Kurang ditekankannya 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir di SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung mengakibatkan peserta didik belum  memiliki kemampuan berpikir kritis 

yang maksimal dan perlu dikembangkan.  

Berdasarkan observasi pada kelas XI di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 

pembelajaran biologi masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional yang 

cenderung berpusat pada guru (teacher centered), strategi pembelajaran yang 
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digunakan belum bertumpu pada proses perbaikan dan peningkatan kemampuan 

berpikir peserta didik. Evaluasi pembelajaran guru belum memberikan persoalan pada 

tahap berpikir kritis. Guru menekankan hasil belajar pada akhir pelajaran, dimana 

guru masih memberikan soal pada tahap berpikir C1 (menghafal) dan C2 

(memahami). Oleh karena itu diperlukan penggunaan strategi pembelajaran yang 

dapat memacu peserta didik untuk berpikir kritis dan evaluasi kemampuan berpikir 

kritis. Berpikir (thingking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar 

mengingat (remember) dan memahami (comprehending).
9
 Akibatnya proses 

pembelajaran yang terjadi akan mengabaikan pengetahuan awal yang telah dimiliki 

peserta didik. Sehingga proses pembelajaran bersifat menerima pengetahuan dari 

guru bukan membangun sendiri pengetahuan yang dimiliki. Sehingga peserta didik 

tidak dituntut untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

menggunakan strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan gagasan-gagasan 

berdasarkan pengetahuan dasar dan pengalaman peserta didik, agar dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam pembelajaran sains, peserta didik 

akan lebih mengusai pelajaran apabila memperoleh serta mencari tahu sendiri tentang 

konsep tersebut. Salah satu strategi yang pembelajaran yang dapat membantu peserta 

didik untuk memperoleh suatu konsep yang direncanakan guru adalah strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). 

                                                           
9
Observasi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 
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SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

kemampuan berpikir peserta didik, yang bertumpu kepada pengembangan 

kemampuan berpikir melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk 

memecahkan masalah yang diajukan.
10

 Pembelajaran dilakukan dengan cara peserta 

didik diprogramkan agar selalu aktif secara mental maupun fisik, dan materi yang 

disajikan guru bukan begitu saja diberikan pada peserta didik, tetapi peserta didik 

diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh berbagai pengalaman. 

Materi sistem reproduksi pada manusia memiliki karakteristik yang sangat 

berkaitan dengan kehidupan manusia secara nyata, merupakan fenomena yang terjadi 

di dalam tubuh secara pribadi. Hal tersebut memungkinkan peserta didik untuk 

menganalisis pengetahuan dari konsep yang ada pada materi berdasarkan pengalaman 

nyata dari kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan rasa keingintahuan yang 

memacu berkembangnya kemampuan berpikir yang kontekstual. Karakteristik 

pengetahuan reproduksi memungkinkan peserta didik berpikir kritis dan 

komprehensip dengan menerapkan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB). 

Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) 

menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, artinya peserta didik berperan 

aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalaman sendiri dan 

                                                           
10

Anisa1, Joko, Sulifah, “Efektivitas Strategi Pemebelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir (SPPKB) Terhadap Hasil Belajar Dan Aktivitas Siswa Menggunakan Strategi Synargetic 

Teaching (Pada Mata Pelajaran Biologi di SMP Negeri 10 Jember)”. Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No. 4, 

(November 2013), h. 101. 
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mengkaitkan pada kehidupan nyata. Tindakan atau perilaku peserta didik dibangun 

atas dasar kesadaran diri sendiri, misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu 

karena menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat. Kriteria 

keberhasilan ditentukan oleh proses dan hasil belajar. Pengetahuan yang dimiliki 

setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya, oleh 

sebab itu setiap peserta didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB), untuk mengkaji lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul : “Pengaruh 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Biologi Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran biologi masih menggunakan strategi konvensional yang 

cenderung berpusat pada guru (teacher centered), belum berpusat pada 

peserta didik (student centered) sehingga kemampuan berpikir kritis biologi 

peserta didik SMA Al-Kautsar Bandar Lampung masih rendah. 
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2. Evaluasi pembelajaran hanya berfokus pada hasil belajar saja, belum 

bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir kritis. 

3. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) belum 

pernah diterapkan. 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Strategi pembelajaran dibatasi pada penerapan strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). 

2. Materi pembelajaran dibatasi pada materi pokok sistem reproduksi pada 

manusia. 

3. Evaluasi hasil pembelajaran yaitu aspek kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung?”. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak dari penerapan 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) terhadap 

kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori sesuai 

dengan judul dan tema skripsi, utamanya masalah pengaruh penerapan 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) 

terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA 

Al-Kautsar Bandar Lampung. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Pendidik 

a) Dapat meningkatkan pemahaman pendidik terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). 

b) Dapat meningkatkan minat pendidik untuk menggunakan 

pendekatan, strategi, maupun metode yang sesuai dengan 
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keadaan peserta didik, mata pelajaran dan materi yang akan 

dipelajari. 

2) Bagi Peserta Didik 

Untuk mengetahui peningkatan dalam motivasi, minat, 

pemahaman, dan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran 

biologi. 

3) Bagi Sekolah 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang bermanfaat bagi sekolah, sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian bersama untuk rujukan pembelajaran di 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

b) Mendapatkan panduan tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB). 

4) Bagi Peneliti 

Mendapatkan wawasan dan pengalaman baru tentang 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB), sekaligus 

sebagai contoh pembelajaran yang dapat dikembangkan kelak di 

lapangan. 

 



14 
 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya masalah sehingga pembahasan dapat fokus dan 

mencapai apa yang diharapkan maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Objek penelitian ini adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB), yang diterapkan untuk mempengaruhi kemampuan 

berpikir kritis biologi peserta didik pada materi sistem reproduksi pada 

manusia. 

2. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI di SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. 

3. Hasil evaluasi belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah nilai ranah 

kognitif berdasarkan indikator yang akan dicapai oleh peserta didik untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis setelah melalui kegiatan 

pembelajaran dalam waktu tertentu pada materi sistem reproduksi pada 

manusia. 

4. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 

2015/2016 yang bertempat di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 
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teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.
11

 Hipotesis bersifat teoritis dan merupakan jawaban 

permasalahan, dimana kesimpulan harus diuji kebenarannya berdasarkan data hasil 

penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0  : 1 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) terhadap 

kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung). 

H1  :  1  2  (Ada pengaruh yang signifikan penggunaan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) terhadap 

kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 

X), (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 96. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Kata strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan yang dirancang 

seksama untuk mencapai tujuan. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, 

kiat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum strategi adalah suatu garis besar haluan 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun strategi 

belajar mengajar bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
12

 

Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang 

dilakukan oleh pengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai ke 

tahap evaluasi, serta program tindakan lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan 

kemampuan mengelola proses pembelajaran adalah kesanggupan atau kecakapan para 

pengajar dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara pengajar dan 

peserta didik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Semuanya 

                                                           
12

Pupuh Fathurrohman, M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman 

Konsep Umum dan Konsep Islami, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 3. 
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berlangsung dalam upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai 

dengan tahap evaluasi dan tindak lanjutnya agar tercapainya tujuan pengajaran.
13

 

Menurut Arthur L.Costa strategi pembelajaran merupakan pola kegiatan 

pembelajaran yang berurutan yang ditetapkan dari waktu ke waktu dan 

diarahkan untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diingkinkan. 

Strategi pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang 

dirancang secara seksama sesuai dengan tuntutan kurikulum sekolah 

untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal, dengan memilih 

pendekatan, metode, media, dan keterampilan-keterampilan 

(membelajarkan, bartanya, berkomunikasi).
14

 

Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun agar tujuan 

tercapai secara optimal yaitu menggunakan metode. Metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi satu 

strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode, 

strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan 

metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. 

Suatu strategi pembelajaran yang ditetapkan 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 guru memiliki taktik yang mungkin berbeda 

antara guru yang satu dengan yang lain.
15

 Untuk melaksanakan tugas secara 
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Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 9. 
14

Nuryani Y. Rustaman, et. al. Strategi Belajar Mengajar Biologi Edisi 1 (Cet. I), (Jakarta: 

UPI, 2003), h. 3. 
15

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beroirentasi Sandar Proses Pendidikan Edisi 

Pertama (Cet. I), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 128. 
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profesional, guru memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan-

kemungkinan strategi belajar yang sesuai dengan tujuan belajar yang telah 

dirumuskan. 

Menurut Mansyur, batasan belajar mengajar yang bersifat umum mempunyai 

empat dasar strategi, yaitu: 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. 

b. Mempertimbangkan dan memilah sistem belajar mengajar yang tepat untuk 

mencapai sasaran yang akurat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan tekhnik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam 

menunaikan kegiatan mengajar. 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta 

standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan 

dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang 

bersangkutan secara keseluruhan.
16

 

Dari keempat uraian diatas,  jika diterapkan dalam konteks kegiatan belajar 

mengajar, maka strategi belajar mengajar pada dasarnya memiliki implikasi sebagai 

berikut : 

a. Proses mengenal karakteristik dasar anak didik yang harus dicapai melalui 

pembelajaran. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan kultur, aspirasi, dan 

pandangan filosofis masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan tekhnik mengajar. 

d. Menetapkan norma-norma atau kriteria-kriteria keberhasilan belajar.
17
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Pupuh Fathurrohman, M. Sobry Sutikno, Op.Cit, h. 3-4. 
17

Ibid. 
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2. Pengertian dan Karakteristik SPPKB 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) adalah 

strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir 

peserta didik melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 

memecahkan masalah yang diajukan.
18

 Joice dan Weil menyebut SPPKB dengan 

inquiry on information processing models learning about thinking. Menurut Joice dan 

Weil, SPPKB adalah “Quite a number of models of teaching are designed to increase 

students ability to process information more powerfully.”
19

 SPPKB Merupakan salah 

satu strategi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk memproses informasi lebih kuat. 

Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, SPPKB memiliki tiga karakteristik utama yaitu sebagai 

berikut:
20

 

a. Proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses mental peserta 

didik secara maksimal. SPPKB bukan strategi pembelajaran yang hanya 

menuntut peserta didik sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki 

aktivitas peserta didik dalam proses berpikir. Berpikir adalah salah satu cara yang 

digunakan manusia untuk belajar. Pada saat berpikir, manusia belajar membuat 

solusi atas segala persoalan, mengungkapkan korelasi antara berbagai objek dan 
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Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 226-227. 
19

Bruce Joyce, et. al., Models of Teaching, (America: Pearson Education, 2000), 6th Ed., p. 

275. 
20

 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 231-232. 
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peristiwa, melahirkan prinsip dan teori, dan menemukan berbagai penemuan 

baru. Oleh karena itu, para psikolog menyebut berpikir sebagai proses belajar 

yang paling tinggi. Proses berpikir tidak dapat dilepaskan dari akal manusia, 

karena Allah memberi karunia berupa akal kepada manusia supaya mereka dapat 

berpikir dan menerima pelajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa 

Ta’ala dalam Al-Qur‟an surat Az-Zumar ayat 9 berikut: 

            

       

    

Artinya : “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (Q.S Az-Zumar, 39:9).
21

 

 

Berdasarkan ayat tersebut manusia diperintahkan untuk berpikir dengan 

menggunakan akalnya agar dapat memahami ayat-ayat Allah. Demikian pula 

dalam proses pembelajaran materi Sistem Reproduksi Pada Manusia, hendaknya 

peserta didik tidak langsung diberi konsep, akan tetapi sebaiknya mereka diberi 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan membangun 

pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-

hari. 

                                                           
21

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Selatan : PT Pantja 

Cemerlang, 2010), h. 459. 
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b. SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-

menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yang 

pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh yang dikonstruksi sendiri. 

c. SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi yang 

sama pentingnya, yaitu proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk 

mengkontruksi pengetahuan.
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran yang lebih mengutamakan pada kemampuan berpikir peserta didik. 

Dimana kegiatan berpikir tersebut membutuhkan suasana yang kondusif agar peserta 

didik dapat berkonsentrasi dalam berpikir dan dapat memecahkan sebuah masalah 

yang telah diangkat menjadi tema pembelajaran. Dalam Strategi ini guru berperan 

sebagai fasilitator dan menggiring peserta didik untuk berpikir secara kritis dalam 

menyelesaikan masalah serta guru juga harus dapat memahami kondisi mental peserta 

didiknya sehingga dalam proses pembelajaran tidak akan mengalami kesulitan. 

Dalam SPPKB proses penyampaian materi tidak langsung disajikan kepada 

peserta didik akan tetapi, peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri konsep 

yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus menerus dengan 
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Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 231-232. 
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memanfaatkan pengalaman peserta didik. SPPKB bukan hanya sekadar pembelajaran 

yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami berbagai data, 

fakta, atau konsep, akan tetapi bagaimana data, fakta dan konsep tersebut dapat 

dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir peserta didik dalam 

menghadapi dan memecahkan suatu persoalan.
23

 

SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, artinya peserta 

didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali 

pengalamannya sendiri, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui 

penggalian pengalaman setiap peserta didik dan perilaku dibangun atas kesadaran 

sendiri. Dalam SPPKB kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman, tujuan 

akhir dari proses pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan berpikir dengan 

menghubungkan pengalaman dengan kenyataan. Pengetahuan yang dimiliki setiap 

individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialami, dan tujuan yang 

ingin dicapai oleh SPPKB adalah kemampuan peserta didik dalam proses berpikir 

untuk memperoleh pengetahuan, maka kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses 

dan hasil belajar.
24

 

Dalam pola pembelajaran SPPKB, guru memanfaatkan pengalaman peserta 

didik sebagai titik tolak berpikir, bukan teka-teki yang harus dicari jawabannya. 

SPPKB adalah pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan 
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berpikir, artinya tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah bukan sekedar peserta 

didik dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana peserta didik 

dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana peserta didik 

dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan secara 

verbal. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa kemampuan berbicara secara verbal 

merupakan salah satu kemampuan berpikir. Telaah fakta-fakta sosial atau 

pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir, artinya 

pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam 

kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil 

pengamatan terhadap fakta dan data yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
25

 

3. Hakikat Kemampuan Berpikir dalam SPPKB 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) adalah 

strategi yang bertumpu pada kemampuan berpikir peserta didik. Kemampuan berpikir 

merupakan sekumpulan keterampilan yang kompleks yang dapat dilatih sejak usia 

dini. Menurut Suryabrata berpikir adalah proses aktif dinamis yang bersifat ideasional 

dalam rangka pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan 

kesimpulan. Sedangkan menurut Conny, berpikir adalah proses mental yang terjadi 

karena berfungsinya otak dalam rangka mencari jawaban atas suatu persoalan, 

menemukan ide-ide, mencari pengetahuan, atau sekedar untuk berimajinasi. 
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Menurut Peter Reason, berpikir (thingking) adalah proses mental seseorang 

yang lebih dari sekedar mengingat (remember) dan memahami (comprehending). 

Menurut Reason mengingat dan memahami lebih bersifat pasif daripada kegiatan 

berpikir (thingking). Mengingat pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan 

sesuatu yang telah dialami untuk suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, 

sedangkan memahami memerlukan perolehan apa yang didengar dan dibaca serta 

melihat keterkaitan antar aspek dalam memori.
26

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir merupakan kemampuan otak untuk membangun pengetahuan baru yang 

digunakan untuk memecahkan masalah. Oleh sebab itu, SPPKB bukan hanya sekedar 

strategi pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan 

memahami berbagai data, fakta, atau konsep, akan tetapi bagaimana data, fakta, dan 

konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir 

peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan suatu persoalan. 

4. Latar Belakang Filosofis dan Psikologis SPPKB 

Cara pandang teori belajar  dalam SPPKB menganut aliran konstruktivisme 

(constructivism). Brooks and Brooks menyatakan bahwa konstruktivisme adalah 

suatu pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarah pada penemuan suatu 

konsep yang lahir dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif peserta didik.
27
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Konstruktivisme merupakan tekhnik pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

untuk membangun sendiri pengetahuannya secara aktif dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Menurut Horsley, pembelajaran yang berlandaskan cara pandang 

konstruktivisme meliputi empat tahap yaitu : (1) tahap apersepsi (mengungkap 

konsepsi awal dan membangkitkan motovasi belajar peserta didik), (2) tahap 

eksplorasi, (3) tahap diskusi dan penjelasan konsep, dan (4) tahap pengembangan dan 

aplikasi konsep. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme meliputi empat 

kegiatan, antara lain (1) berkaitan dengan pengetahuan awal, (prior knowledge) 

peserta didik, (2) mengandung kegiatan pengalaman nyata (experiences), (3) terjadi 

interaksi sosial (social interaction) dan (4) terbentuknya kepekaan terhadap 

lingkungan (sense of making environment).
28

 

Menurut Suparno hakikat pengetahuan menurut filsafat konstruktivisme 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi 

selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui subjek. 

b. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu 

untuk pengetahuan. 

c. Pengetahuan dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi 

membentuk pengetahuan apabila konsepsi itu berhadapan dengan pengalaman-

pengalaman seseorang.
29

 

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dalam proses pembelajaran berpikir, 

pengetahuan tidak diperoleh sebagai hasil transfer dari orang lain, akan tetapi 
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pengetahuan diperoleh melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungan yang ada. Suatu pengetahuan dianggap benar, manakala 

pengetahuan tersebut berguna untuk mengahadapi dan memecahkan persoalan atau 

fenomena yang muncul. Aliran konstruktivisme menganggap bahwa pengetahuan 

tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus 

diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing individu. Oleh sebab itu model 

pembelajaran berpikir menekankan kepada aktivitas peserta didik untuk mencari 

pemahaman akan objek, menganalisis, dan mengkontruksinya sehingga terbentuk 

pengetahuan baru dalam diri individu.
30

 

Landasan psikologi SPPKB adalah aliran psikologi kognitif. Menurut aliran 

kognitif, belajar pada hakikatnya merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa 

behavior. Sebagai peristiwa mental perilaku manusia tidak semata-mata merupakan 

gerakan fisik saja, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya faktor pendorong 

yang menggerakkan fisik itu. Sebab manusia selamanya memiliki kebutuhan yang 

melekat dalm dirinya. Psikologi kognitif memandang bahwa belajar itu merupakan 

proses mental, tingkah laku manusia hanyalah ekspresi yang dapat diamati sebagai 

akibat dari eksistensi internal yang pada hakikatnya bersifat pribadi.
31

 

5. Tahap-tahap Pembelajaran SPPKB 

SPPKB menekankan kepada keterlibatan peserta didik secara penuh dalam 

belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan peserta 

                                                           
30

Ibid. 
31

Ibid, h. 229-230. 



27 
 

didik sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru 

kemudian mencatat untuk dihafalkan. Cara yang demikian bukan saja tidak sesuai 

dengan hakikat belajar sebagai usaha memperoleh pengalaman, namun juga dapat 

menghilangkan gairah dan motivasi belajar peserta didik. Ada 6 tahap dalam 

SPPKB, setiap tahap dijelaskan berikut ini : 

a. Tahap Orientasi 

Pada tahap ini guru mengondisikan peserta didik pada posisi siap untuk 

melakukan pembelajaran  Tahap orientasi dilakukan dengan menjelaskan tujuan 

yang harus dicapai dan menjelaskan proses pembelajaran yang harus dilakukan 

peserta didik dalam setiap tahapan proses pembelajaran. 

b. Tahap Pelacakan 

Tahap pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami 

pengalaman dan kemampuan dasar peserta didik sesuai dengan tema atau pokok 

persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan inilah guru mengembangkan 

dialog dan tanya jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah 

dimiliki peserta didik yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. 

Dengan berbekal pemahaman itulah selanjutnya guru menentukan bagaimana ia 

harus mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan 

selanjutnya. 

c. Tahap Konfrontasi 

Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus 

dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman peserta didik. 
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Untuk merangsang peningkatan kemampuan peserta didik pada tahapan ini, 

guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan 

jawaban atau jalan keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau 

topik itu tentu saja persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau 

pengalaman peserta didik. Pada tahap ini guru harus dapat mengembangkan 

dialog agar peserta didik benar-benar memahami persoalan yang harus 

dipecahkan. 

d. Tahap inkuiri 

Pada tahap ini peserta didik belajar berpikir yang sesungguhnya. 

Melalui tahapan inkuiri peserta didik diajak untuk memecahkan persoalan yang 

dihadapi. Oleh sebab itu guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan 

persoalan. 

e. Tahap Akomodasi 

Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru 

melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini peserta didik dituntut untuk dapat 

menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada 

tahap ini melalui dialog guru membimbing agar peserta didik dapat 

menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik 

yang dipermasalahkan. 
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f. Tahap Transfer 

Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan 

dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan agar peserta didik 

mampu menstransfer kemampuan berpikir setiap peserta didik, untuk 

memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini guru memberikan tugas-

tugas yang sesuai dengan topik pembahasan.
32

 

Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

dalam pembelajaran melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Guru mempersiapkan kondisi peserta didik dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin disampaikan. 

b. Guru mencari tahu seberapa jauh pengetahuan peserta didik tentang materi yang 

akan dipelajari melalui pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan oleh 

peserta didik. 

c. Guru menyajikan persoalan yang harus dipecahkan peserta didik berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh. 

d. Guru membimbing peserta didik untuk menemukan jawaban dari persoalan yang 

diberikan dengan mengembangkan gagasan-gagasan dari peserta didik melalui 

media yang telah disediakan. 

e. Guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan. 

f. Peserta didik diberikan persoalan baru berupa tugas. 

Berdasarkan langkah-langkah SPPKB yang sudah dijelaskan di atas dan 

dilihat dari uraian pada setiap tahapan maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa : 

a. Perencanaan yang harus dipersiapkan dalam Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) antara lain : 

a) Melakukan tahap orientasi 

b) Mempersiapkan pertanyaan sebagai bahan untuk mempermudah 

melakukan tahap pelacakan pada pelaksanaan pembelajaran. 
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b. Pelaksanaan dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

(SPPKB) meliputi : 

a) Tahap pelacakan 

b) Tahap konfrontasi 

c) Tahap inkuiri 

d) Tahap akomodasi 

e) Tahap transfer 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar SPPKB dapat berhasil dengan 

sempurna, SPPKB adalah model pembelajaran bersifat demokratis, oleh sebab itu 

guru harus mampu menciptakan suasana demokratis dan saling menghargai. SPPKB 

dibangun dalam suasana tanya jawab, oleh sebab itu guru dituntut untuk dapat 

mengembangkan kemampuan bertanya untuk melacak, bertanya untuk memancing, 

dan lain-lain. SPPKB juga merupakan model pembelajaran yang dikembangkan 

dalam suasana dialogis, karena itu guru harus mampu merangsang dan 

membangkitkan keberanian peserta didik untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, 

membuktikan dengan memberikan data dan fakta sosial, serta keberanian untuk 

mengeluarkan ide-ide, serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek 

yang dipermasalahkan.
33

 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) memiliki 

kelebihan maupun kekurangannya. Adapun kelebihan dari Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) adalah sebagai berikut : 

a. Melatih daya pikir peserta didik dalam penyelesaiaan masalah yang 

ditemukan dalam kehidupannya. 

b. Peserta didik lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh 

guru. 

c. Peserta didik diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 
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d. Memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan peserta didik dengan 

berbagai media yang ada. 

Adapun kelemahan dari Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir (SPPKB) adalah sebagai berikut : 

a. SPPKB yang membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu       

pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. 

b. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk 

mengikuti pelajaran karena peserta didik selalu akan diarahkan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang diajukan. 

c. Guru atau peserta didik yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB, akan 

membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagai mana 

seharusnya, sehingga tujuan  yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. 

d. SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan 

karakteristik SPPKB itu sendiri. 

 

6. Perbedaan SPPKB dengan Pembelajaran Konvensional 

Ada perbedaan pokok antara SPPKB dengan pembelajaran yang selama ini 

banyak dilakukan guru. Perbedaan tersebut adalah: 

a. SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, artinya peserta 

didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali 

pengalamannya sendiri; sedangkan dalam pembelajaran konvensional peserta 

didik ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima 

informasi secara pasif. 

b. Dalam SPPKB, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui 

penggalian pengalaman setiap siswa; sedangkan dalam pembelajaran 

konvensional pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. 

c. Dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan dalam 

pembelajaran konvensional perilaku dibangun atas kebiasaan. 

d. Dalam SPPKB, kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman; 

sedangkan dalam pembelajaran konvensional kemampuan diperoleh melalui 

latihan-latihan. 

e. Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan 

berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dengan 

kenyataan; sedangkan dalam pembelajaran konvensional tujuan akhir adalah 

penguasaan materi pembelajaran. 

f. Dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri, 

misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari 
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bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat; sedangkan dalam 

pembelajaran konvensional tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh 

faktor dari luar dirinya, misalnya individu tidak melakukan sesuatu 

disebabkan takut hukuman. 

g. Dalam SPPKB, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang 

sesuai dengan pengalaman yang dialaminya, oleh sebab itu setiap peserta 

didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang 

dimilikinya. Dalam pembelajaran konvensional, hal ini tidak mungkin terjadi. 

Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final, oleh karena pengetahuan 

dikonstruksi oleh orang lain. 

h. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah kemampuan siswa dalam 

proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan, maka kriteria keberhasilan 

ditentukan oleh proses dan hasil belajar; sedangkan dalam pembelajaran 

konvensional keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes.
34

 

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Kemampuan  berpikir  kritis  peserta didik penting digalakkan  agar  mampu  

memecahkan  masalah  dan  mengambil  keputusan yang  tepat  sesuai  dengan  

kebenaran  ilmiah.  Berpikir  kritis  memungkinkan peserta didik menemukan  

kebenaran  di  tengah-tengah   derasnya  informasi   yang mengelilingi  mereka  setiap  

hari  dari  berbagai  sumber  belajar. Menurut Browne dan Keeley berpikir dalam 

tingkatan yang lebih tinggi membidik berpikir kritis. Merupakan kemampuan berpikir 

dengan jelas dan imajinatif, menilai bukti, bermain logika, dan mencari alternatif 

imajinatif dari ide-ide konvensional, memberi rute yang jelas di tengah carut-marut 

pemikiran pada zaman teknologi saat ini.
35
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Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisi asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. 

Berpikir kritis adalah kemampuan berpendapat dengan cara yang terorganisasi. 

Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot 

pendapat pribadi dan pendapat orang lain. 

Pengertian berpikir kritis menurut beberapa ahli, John Dewey berpendapat 

bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses aktif yang persistens (terus menerus) serta 

teliti terhadap suatu keyakinan dan mempertimbangkan sudut alasan-alasan serta 

kesimpulan-kesimpulan yang mendukungnya.
36

 Menurut Robert Ennis “Critical 

thinking is areasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to believe 

or do”. Kemampuan berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif 

yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya dan dilakukan.
37

 

Menurut Edward Glaser mendaftarkan kemampuan berpikir kritis untuk 

mengenal masalah; menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani 

masalah-masalah itu; mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan; 

mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan; memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas; menganalisis data; menilai fakta dan 

mengevaluasi pernyataan-pernyataan; mengenal adanya hubungan yang logis antara 
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masalah-masalah; menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang 

diperlukan.
38

 

Menurut Scriven & Paul berpikir kritis didefinisikan sebagai “critical 

thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully 

conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and or evaluating 

information gathered from, or generated by observation, experinces, 

reflection, reasoning, or communication, as guide to belief and action. 

In itsexemplary form, it is based on universal intellectual values that 

transcend subject metter divisions: clarity, accuracy, precision, 

consistency, relevance, sound evidence, good reasons, dept, breadth, 

and fairness”.
39

  

 

Berdasarkan dari definisi ini dapat dikatakan bahwa berpikir kritis adalah 

proses disiplin yang secara intelektual aktif dan terampil mengkonseptualisasi, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang 

dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh, pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, 

atau komunikasi, sebagai panduan untuk kepercayaan dan tindakan. Dalam bentuk 

contoh, didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang melampaui bagian-

bagian materi subjek, seperti: kejelasan, ketepatan, presis, konsistensi, relevansi, 

pembuktian, alasan-alasan yang baik, kedalaman, luas, dan kewajaran. 

Liliasari mengemukakan bahwa berpikir kritis untuk menganalisis 

argumen dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan 

interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan 

logis, memahami asumsi dan bias yang mendasari tiap-tiap posisi. 

Akhirnya dapat memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, 

ringkas dan meyakinkan.
40
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis adalah proses pemecahan masalah yang terdiri dari kegiatan 

menganalisis ide atau gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara 

tujuan, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan menghubungkan kearah yang lebih 

sempurna sehingga menghasilkan kesimpulan dan gagasan yang dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Berpikir kritis adalah proses berpikir aktif 

dan masuk akal mengenai suatu masalah dan mencari informasi yang logis sehingga 

dapat melakukan tindakan untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

ilmu pengetahuan agar dapat memberikan argumen atau alasan yang masuk akal dan 

bermakna. 

Berpikir kritis adalah aktifitas terampil, yang bisa dilakukan dengan lebih baik 

atau sebaliknya, dan pemikiran kritis yang baik akan memenuhi beragam standar 

intelektual, seperti kejelasan, relevansi, kecukupan, koherensi, dan lain-lain. Berpikir 

kritis dengan jelas menuntut interpretasi dan evaluasi terhadap observasi, komunikasi, 

dan sumber-sumber informasi lainnya. Selain itu, menuntut kemampuan dalam 

memikirkan asumsi-asumsi, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang   

relevan, dalam menarik implikasi-implikasi, dalam memikirkan dan  memperdebatkan  

isu-isu secara terus menerus. Lebih lanjut pemikir kritis percaya ada banyak situasi 

dimana cara terbaik memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan adalah 

dengan memakai jenis berpikir kritis dan reflektif.
41
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Berpikir kritis memungkinkan peserta didik untuk menemukan kebenaran di 

tengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka setiap hari. Berpikir 

kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan peserta didik untuk 

merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Berpikir 

kritis adalah sebuah proses yang terorganisasi yang memungkinkan peserta didik 

mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang 

lain. Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam. 

Pemahaman membuat kita mengerti dan maksud di balik ide yang mengarahkan 

kehidupan sehari-hari.
42

 

Mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dipandang 

sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar peserta 

didik mampu dan terbiasa menghadapi berbagai permasalahan disekitarnya. Menurut 

Cabera yang dikutip dalam jurnal didaktik matematika, menyatakan bahwa 

penguasaan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai tujuan pendidikan semata, 

tetapi juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengatasi berbagai permasalahan masa yang akan mendatang di lingkungannya.
43

 

Untuk itu dalam proses belajar mengajar guru tidak boleh mengabaikan penguasaan 

berpikir kritis peserta didik. 
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2. Indikator Berpikir Kritis 

Menurut Zeidler, bebrapa karakteristik orang yang mampu berpikir 

kritis antara lain ialah : a) memiliki perangkat pikiran tertentu yang 

dipergunakan untuk mendekati gagasanya dan memiliki motivasi kuat 

untuk mencari dan memecahkan masalah, b) bersikap skeptis, yaitu 

tidak mudah menerima ide atau gagasan kecuali telah membuktikan 

sendiri kebenarannya.
44

 

 

Mengacu pada karakteristik diatas maka dalam proses pembelajaran 

mengharapkan peserta didik dapat berkembang menjadi manusia yang berpikir secara 

kritis, dengan bimbingan penuh pada proses perkembangan keterampilan berpikir 

peserta didik. Kemampuan berpikir kritis seseorang berbeda-beda, untuk 

membedakannya diperlukan suatu indikator sehingga dapat dinilai tingkat berpikir 

kritis seseorang. Menurut Ennis dalam Goal for A Critical Thinking Curiculum, 

terdapat lima tahap berpikir kritis dengan masing-masing indikatornya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Indikator Berpikir Kritis
45

 

 
Indikator Kata-kata operasional 

Memberikan penjelasan sederhana 
Menganalisis pernyataan, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi 

Membangun keterampilan dasar 
Menilai kredibilitas suatu sumber, meneliti dan menilai 

hasil penelitian 

Membuat inferensi 

Mereduksi dan menilai deduksi, menginduksi dan 

menilai induksi, membuat dan menilai penilaian yang 

berharga 

Membuat penjelasan lebih lanjut 
Mendefinisikan istilah, menilai definisi, dan 

mengidentifikasi asumsi 

Mengatur strategi dan taktik 
Memutuskan sebuah tindakan dan berinteraksi dengan 

orang lain 

Sumber : Muh. Tawil, Liliasari. Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran IPA (Cet. I. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

adalah suatu proses berpikir untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi dan mengambil keputusan untuk sesuatu yang diyakini dan  dilakukan. 

Menurut Collegiate Assessment of Academic Proficiency (CAAP) tes berpikir kritis   

bahwa tes mengukur keterampilan, menganalisis, mengevaluasi dan berpendapat. 

Meskipun sangat meyakinkan dikatakan bahwa berpikir kritis sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia, namun berpikir kritis masih memiliki 

hambatan, yakni: (1) kurangnya informasi yang memadai, kemampuan membaca 

yang buruk; (2) bias, prasangka, tahayul; (3) egosentrisme (pemikiran yang memusat 

ke diri sendiri), pikiran sempit; (4) sosiosentrisme (pemikiran  yang memusat ke 

kelompok); (5) tekanan kelompok; (6) pikiran tertutup, tidak percaya pada nalar; 

(7) berpikir jangka pendek, asumsi-asumsi yang tidak terbukti; (8) penyangkalan,   

penipuan diri; (9) emosi yang menggebu-gebu.
46

 

C. Analisa Materi IPA Biologi 

Sebagai makhluk hidup di muka bumi ini, manusia memiliki derajat yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Manusia memiliki sifat 

“ingin tahu” yang berasal dari akal pikirannya. Sifat keingintahuan manusia adalah 

ingin tahu lebih banyak akan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Istilah 

Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains yang merupakan 

pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam semesta dengan segala isinya. IPA 

                                                           
46

H. Surya,  Cara Belajar Orang Genius, (Jakarta: PT. Elex Media, 2013), h. 175. 



39 
 

adalah  ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu mengenai alam dimana 

terdapat beberapa kajian ilmu didalamnya yakni biologi, fisika, dan kimia. Ilmu 

pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup disebut biologi.
47

 

Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “bios” yang berarti 

kehidupan dan “logos” yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan.
48

 Guru perlu 

menyadari benar hakikat pembelajaran biologi, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang lahir dan berkembang melalui observasi dan eksperimen.
49

 IPA adalah dasar 

dari teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, adapun teknologi itu sendiri 

merupakan tulang punggung pembangunan. Teknologi dimanfaatkan hampir pada 

semua bidang, sehingga IPA dapat dimanfaatkan pada semua segi kehidupan.
50

  Jadi, 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup. 

Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi maka biologi sebagai ilmu semakin 

berkembang. Adapun hakikat biologi meliputi empat unsur utama yaitu : 

1. Sikap berupa rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, mahluk hidup, serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan 

melalui prosedur yang benar. 

2. Proses berupa prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. 

3. Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 
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4. Aplikasi berupa penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari.
51

 

 

Keempat unsur di atas, belajar biologi dapat membantu peserta didik 

memahami alam dan gejalanya, karena itu belajar biologi banyak berkaitan dengan 

penelitian. Pembelajaran Biologi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan 

dengan ilmu-ilmu alam lainnya, untuk mengenal proses kehidupan nyata di 

lingkungan. Berupaya mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu maupun 

sosial. Sehingga dengan belajar biologi diharapkan dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas dan lulusan hidup manusia dengan lingkungan. 

Menurut Laksmi Prihantoro dkk, mengatakan bahwa IPA hakikatnya 

merupakan suatu produk, proses, dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan 

sekumpulan pengetahuan dan sekumpulann konsep dan bagian konsep. Sebagai suatu 

proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, 

menemukan dan mengembangkan produk sains, dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA 

akan melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan.
52

 

Setiap mata pelajaran memiliki tujuan tersendiri, begitu juga mata pelajaran 

biologi. Belajar biologi berarti berupaya mengenali diri sendiri sebagai makhluk atau 

belajar biologi dari aspek evaluasi. Belajar biologi diharapkan bermanfaat untuk 

peningkatan kualitas dan kelulushidupan manusia dan lingkungannya. Biologi 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk memupuk sikap ilmiah yaitu 
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jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerjasama dengan orang lain; 

mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan 

menggunakan konsep dan prinsip biologi; serta meningkatkan kesadaran dan 

berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.
53

 Melalui proses pembelajaran 

peserta didik melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan 

tujuan biologi yang mengacu pada hakikat sains yaitu dengan menekankan sikap, 

proses dan produk. 

Merujuk pada hakikat IPA, maka nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan 

dalam pembelajaran IPA antara lain sebagai berikut : 

a. Kecakapan bekerja dan berpikiran secara teratur dan sistematis menurut langkah-

langkah metode ilmiah. 

b. Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, mempergunakan 

alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 

c. Memiliki sifat ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik dalam 

kaitanya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan.
54

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPA biologi 

adalah salah satu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik dan dalam 

penggunaanya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. 
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1. Tinjauan Kurikulum 

Materi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Sistem Reproduksi Pada 

Manusia. Berdasarkan silabus pembelajaran yang telah ada maka dapat dibuat konsep 

materi yang tercantum pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Tinjauan Kurikulum KTSP pada Materi Sistem Reproduksi Manusia 

 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi Pelajaran 

3. menjelaskan 

struktur dan 

fungsi organ 

manusia dan 

hewan 

tertentu, 

kelainan 

dan/atau 

penyakit yang 

mungkin 

terjadi serta 

implikasinya 

pada 

salingtemas. 

3.3 Menjelaskan 

keterkaitan 

antara struktur, 

fungsi, dan 

proses yang 

meliputi 

pembentukan 

sel kelamin, 

ovulasi, 

menstruasi, 

fertilisasi, dan 

pemberian ASI, 

serta kelainan 

penyakit yang 

terjadi pada 

sistem 

reproduksi 

manusia. 

1. Mengidentifikasi struktur dan 

fungsi dari alat reproduksi laki-

laki dan wanita 

2. Mengurutkan proses 

terbentuknya sel kelamin jantan 

dan betina 

3. Menguraikan proses ovulasi pada 

wanita 

4. Pemahaman terhadap proses 

menstruasi dan pembentukan 

sperma 

5. Mendeskripsikan alat kontrasepsi 

pada pria dan wanita 

6. Mengidentifikasi proses 

fertilisasi, gestasi, dan persalinan 

7. Menjelaskan proses terjadinya 

pembuahan, kehamilan dan 

persalinan 

8. Menjelaskan penyakit pada alat 

reproduksi 

9. Menjelaskan kebaikan ASI pada 

bayi 

1. Struktur dan 

fungsi alat-alat 

reproduksi pada 

laki-laki dan 

wanita 

2. Proses 

terbentuknya 

sel kelamin 

jantan dan 

betina, serta 

proses ovulasi 

pada wanita 

3. Menstruasi, 

Fertilisasi, 

gestasi, dan 

persalinan 

4. ASI 

5. Kelainan/penya

kit pada 

reproduksi. 

Sumber : Silabus Kelas XI IPA Materi Sistem Reproduksi Pada Manusia
55

 

2. Uraian Materi Sistem Reproduksi Manusia 

Semua Mamalia termasuk manusia merupakan organisme uniseksual karena 

memiliki jenis kelamin yang terpisah, yaitu jantan dan betia. Reproduksi seksual pada 

manusia diawali dengan persetubuhan (koitus) atau perkawinan (kopulasi). 
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Persetubuhan merupakan masuknya organ kelamin luar pria berupa penis masuk 

kedalam organ kelamin dalam wanita disebut vagina. Umumnya persetubuhan diikuti 

dengan proses pembuahan (fertilisasi) internal atau pembuahan yang terjadi dalam 

tubuh wanita.  

a. Organ Reproduksi Pria 

Sistem reproduksi pada laki-laki berfungsi menghasilkan sperma di dalam 

testis, menghantarkan sperma dalam medium cair menuju vagina selama proses 

kopulasi, dan membentuk hormon kelamin jantan utama yaitu testosteron. Sistem 

tersebut mulai berfungsi pada awal masa remaja atau pada masa pubertas. Sistem 

reproduksi pada laki-laki tersusun atas alat-alat atau organ-organ seksual sekunder. 

Organ-organ seksual primer terdiri atas sepasang testis yang memiliki saluran untuk 

menyimpan dan mengangkut sperma keluar tubuh melalui penis. Testes tergantung 

diluar tubuh (di luar rongga abdominal), di dalam kantong kulit khusus yang disebut 

skrotum. Karena letaknya di luar tubuh, testis memiliki suhu yang lebih rendah dari 

pada suhu tubuh sekitar 2
o
C lebih rendah. 

 

Gambar 2.1 Organ Reproduksi Pada Laki-laki 

Sumber : Clegg dan Mackean, 2000: 587 
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Tiap testis terdiri atas sekitar seribu tubulus seminiferus. Di bagian itulah 

sperma dibuat. Tubulus seminiferus merupakan saluran yang panjang dan tipis serta 

dikelilingi oleh jaringan ikat. Tubulus seminiferus dan jaringan ikat itu mengandung 

kapiler-kapiler dan sel-sel interstisial (Leydig), yaitu sel-sel endokrin testis. Semua 

tubulus seminiferus pada tiap testis bersambung dengan saluran tunggal, yaitu 

epididimis, melalui suatu sistem saluran-saluran kecil. Epididimis adalah saluran 

panjang sekitar 6 m dan berkelok-kelok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

dan pemasakan sperma. Epididimis berhubungan dengan saluran sperma (Vas 

deferens). Dua vas deferens dari dua testis bersambung dengan uretra, persis di 

bawah kantong kemih. 

Penis tersusun atas jaringan ikat berongga dengan sejumlah besar pembuluh 

darah kecil di dalamnya serta dibungkus oleh kulit yang elastis. Jaringan ikat itu 

dinamakan jaringan erektil. Bagian ujung penis melebar, disebut glands. Glands 

merupakan bagian yang sensitif dan dilindungi oleh kulit retraktil yang disebut 

dengan kulup (foreskin). Selain tersusun atas organ-organ seksual primer yang berupa 

testis dan saluran-salurannya, sistem reproduksi pada laki-laki juga didukung oleh 

organ-organ seksual sekunder yang terdiri atas tiga buah kelenjar, yaitu vesikula 

seminalis (kantung semen), kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper (bulbouretra). 

Vesikula seminalis merupakan saluran pendek dan berkelok-kelok yang bercabang 

dari setiap vas deferens tepat sebelum memasuki kelenjar Cowper. Ketiga kelenjar itu 
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berfungsi menghasilkan semen, yaitu cairan seperti susu yang memberi nutrisi dan 

mempermudah gerakan sperma saat ejakulasi.
56

 

b. Organ Reproduksi Wanita 

Sistem reproduksi pada perempuan juga tersusun atas otot-otot atau organ-

organ seksual primer (sepasang ovari) dan organ seksual sekunder (oviduk, uterus, 

dan vagina yang terletak di dalam tubuh, serta organ genital eksternal yang disebut 

vulva).  

 

Gambar 2.2 Organ Reproduksi Wanita 

Sumber : Clegg dan Mackean, 2000: 590 

Ovari merupakan organ kecil dengan panjang sekitar 3-4 cm dengan tebal 1-

1,5 cm, yang terikat di dekat dasar rongga abdominal oleh ligamen-ligamen. Ovari 

terletak di sisi kiri dan kanan uterus (rahim). Selain menghasilkan ovum, ovari juga 

merupakan kelenjar endokrin. Di dekat tiap ovarium terdapat saluran sempit dengan 

ujung seperti corong yang dilewati oleh ovum dari ovarium menuju uterus. Saluran 

tersebut dinamakan saluran telur atau oviduk. Oviduk disebut juga saluran atau tuba 

fallopi. Oviduk merupakan saluran berotot dan berdinding tipis. Panjangnya sekitar 
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10 cm. Dinding bagian dalam terdiri atas epitel bersilia dengan sel-sel yang 

menyekresi mukus. Uterus merupakan organ berotot dan berdinding tebal dengan 

bentuk serta ukuran  seperti buah pir terbalik (sekitar 7,5 cm x 5 cm). Uterus 

merupakan organ yang berisi sedikit cairan. Dinding uterus tersusun atas otot polos, 

tetapi lapisan terdalamnya (endometrium) tersusun atas membran mukosa yang kaya 

akan arteriola. Uterus berhubungan dengan vagina melalui leher (serviks) uterus, 

yaitu suatu cincin otot yang menutup ujung terbawah uterus. Vagina merupakan suatu 

saluran berotot menuju keluar tubuh. Lubang vagina terletak tepat di bawah lubang 

sistem urinaria tempat keluarnya urine pada perempuan. Lubang vagina dan lubang 

urinari ikelilingi oleh vulva. Vulva merupakan bagian luar sistem reproduksi 

perempuan. Vulva terdiri atas lipatan-lipatan kulit (labia), yaitu labia mayor dan labia 

minor, serta suatu struktur kecil yang disebut klitoris. Klitoris ini memiliki struktur 

yang sama dengan penis pada laki-laki.
57

 

c. Gametagenesis 

Gametagenesis adalah peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel 

kelamin, baik gamet jantan/sel spermatozoa (spermatogenesis) dan juga gamet 

betina/sel ovum. 

a) Spermatogenesis 

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa. Sel ini 

dibentuk di dalam tubula seminiferus dan dipengaruhi oleh beberapa hormon yaitu 

hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung 
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serta merangsang sel sertoli untuk menghasilkan ABP (Androgen Binding Protein) 

untuk memacu spermatogonium melakukan spermatogenesis dan hormon LH yang 

berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron (yaitu suatu 

hormon sex yang penting untuk perkembangan sperma).
58

 

Pada mulanya di dalam tubulus seminiferus embrio laki-laki hanya ada 2 

macam sel, yakni sel induk atau sel punca (stem cell) besar yang akan berpoliferasi 

secara mitosis membentuk spermatongia, dan sel kecil yang belum berspesialisasi. 

Pada waktu spermatogenesis berlangsung, sebagian sel tetap berupa sel punca sedang 

yang lain berdiferensiasi selama pembelahan meiosis. Pada masa pubertas, 

spermatogenesis berlanjut, dimana spermatogonia berpoliferasi menghasilkan 

semakin banyak spermatogonia, yang masing-masing mengandung 23 pasang 

kromosom atau diploid (2n = 46 kromosom). 

Beberapa spermatogonia berdiferensiasi menjadi spermatosit primer yang juga 

diploid. Sel-sel spermatosit primer tersebut kemudian membelah secara meiosis 

menjadi dua spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom menjadi setengahnya 

yaitu 23 kromosom atau haploid (n). Selanjutnya spermatosit sekunder membelah 

lagi secara meiosis menjadi empat spermatid. Keempat spermatid ini memasuki ujung 

sel-sel sertoli untuk mematangkan diri menjadi spermatozoa.
59

 Berikut ini gambar 

pembentukan gamet pada laki-laki: 
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Gambar 2.3 Spermatogenesis Pada Manusia 

Sumber : sugeng_biologilover.wordpress.com, 2008 

 

b) Oogenesis 

Oogenesis merupakan proses pembentukam dan perkembangan sel ovum. 

Proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon yaitu : hormon FSH yang 

berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum; hormon 

Estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH; hormon LH yang berfungsi 

merangsang terjadinya ovulasi (yaitu proses pematangan sel ovum); hormon 

progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH.
60

 

Oogenesis terjadi di ovarium. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya 

mengeluarkan 1 sel telur saja selama waktu tertentu. Ovulasi pada wanita 

berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Oogenesis dimulai di dalam 

embrio perempuan, yang menghasilkan oogonium dari sel punca (stem cell) 

primordial. Oogonium membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang 
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telah ada sejak bayi, tetapi tertahan perkembangannya sampai masa pubertas tiba. 

Oosit primer ini terkandung di dalam folikel kecil. Oosit primer mengandung 23 

pasang kromosom atau diploid (2n = 46 kromosom). Saat pubertas, FSH akan 

merangsang folikel untuk melanjutkan perkembangannya dan oosit primer melakukan 

pembelahan meiosis I menghasilkan satu sel oosit sekunder yang besar dan satu sel 

polosit primer (badan polar pertama) yang lebih kecil. Oosit sekunder ini mempunyai 

kromosom setengah kromosom dari oosit primer yaitu 23 kromosom atau haploid (n). 

Oosit sekunder akan dilepaskan saat ovulasi. Jika ada sperma yang berhasil 

menembusnya, oosit sekunder akan menjalani meiosis II menghasilkan satu sel ootid 

yang besar dan satu polosit sekunder (badan polar kedua). Ootid yang besar tersebut 

mengandung hampir semua sitoplasma dan kuning telur. Pada saat yang sama, polosit 

primer membelah diri menjadi dua (bisa juga tidak membelah). Selanjutnya ootid 

berdiferensiasi menjadi ovum yang mempunyai 23 kromosom atau haploid (n). 

Sementara itu ketiga polosit kecil hancur, sehingga setiap oosit primer hanya 

menghasilkan satu ovum yang fungsional. Ovum yang besar itu mengandung sumber 

persediaan makanan, ribosom, RNA, dan komponen-komponen sitoplasma lain yang 

berperan dalam perkembangan embrio. Ovum yang matang diselubungi oleh korona 

radiata dan zona pelusida.
61
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Gambar 2.4 Oogenesis Pada Manusia 

Sumber : sugeng_biologilover.wordpress.com, 2008 

d. Siklus Menstruasi 

Panjang siklus menstruasi rata-rata 28 + 3 hari dan durasi rata-rata hari 

menstruasi 5 + 2 hari dengan total kehilangan darah kurang lebih 130 ml. Siklus 

menstruasi dapat dibagi menjadi 2 fase yaitu fase folikular dan fase luteal, yang 

merupakan interaksi kompleks antara hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Siklus ini 

membutuhkan kerjasama yang serasi antara kelenjar-kelenjar tersebut, yang 

melibatkan hormon-hormon seperti gonadotropin releasing hormone (GnRH), follicle 

stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), estrogen, dan progesterone. 

Hubungan antar hormon ini saling tergantung satu sama lainnya, di mana hormon 

estrogen dan progesteron akan memberikan umpan balik negatif dan positif terhadap 

sekresi LH dan FSH. Sekresi LH dan FSH yang berasal dari kelenjar hipofise sangat 

tergantung dari sekresi GnRH dari hipotalamus yang dicetuskan oleh efek umpan 

balik dari estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini dilepaskan seperti lonjakan 

singkat dalam waktu 1-3 jam, sehingga kadar konstan tidak dapat terdeteksi di dalam 

sirkulasi. Frekuensi dan lonjakan tersebut dicetuskan oleh variasi hormon estrogen 
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dan progesteron selama siklus menstruasi. Ada tiga tahapan yang terjadi pada 

endometrium, yaitu: 

1. Fase proliferatif atau fase estrogen, kira-kira 5 hari setelah menstruasi, dan 

berlangsung selama 11 hari. Estrogen disekresikan oleh ovarium untuk 

merangsang pertumbuhan endometrium yang berefek pada sel-sel stroma dan 

epitelial endometrium tumbuh dengan cepat, kelenjar-kelenjar pada lapisan 

endometrium tumbuh dan memanjang, dan arteri-arteri juga bertambah untuk 

memberikan nutrisi pada dinding endometrium yang menebal. Peningkatan 

estrogen akan mencetuskan lonjakan LH pada pertengahan siklus yang kemudian 

akan merangsang terjadinya ovulasi. Saat ovulasi terjadi, ketebalan endometrium 

mencapai 3-4 mm. Pada saat ini, kelenjar-kelenjar endometrium akan 

mensekresikan mukus yang tipis dan berserabut, yang akan melindungi dan 

menggiring sperma masuk ke dalam uterus. 

2. Fase sekresi, yang disebut juga fase progesteron yang terjadi setelah ovulasi dan 

berlangsung kira-kira selama 12 hari. Korpus luteum mensekresikan sejumlah 

besar progesteron dan sedikit estrogen. Estrogen menyebabkan proliferasi sel di 

endometrium, sedangkan progesteron menyebabkan penebalan pada 

endometrium dan mengubahnya menjadi jaringan yang aktif mensekresi lendir. 

Progesteron juga menghambat kontraksi otot polos uterus dan dalam jumlah 

besar dapat melawan rangsangan dari estrogen dan prostaglandin. Tebal 

endometrium mencapai kira-kira 5-6 mm seminggu setelah ovulasi. Tujuannya 

untuk menyiapkan dinding rahim untuk implantasi ovum jika terjadi fertilisasi. 
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3. Fase menstruasi, yaitu fase peluruhan endometrium yang disebabkan oleh kadar 

hormon estrogen dan progesteron yang menurun tiba-tiba, sehingga membuat 

korpus luteum menjadi regresi. Luruhnya lapisan endometrium, karena tidak 

didukung oleh kadar estrogen dan progesterone yang tiba-tiba mengalami 

penurunan. Keadaan inilah yang menyebabkan konstriksi pembuluh darah uterus 

yang menyebabkan menurunnya asupan oksigen dan makanan ke miometrium. 

Setelah mengalami konstriksi pembuluh darah, arteriol-arteriol endometrium 

akan melebar yang menyebabkan perdarahan melalui dinding kapiler. Aliran 

darah menstruasi tersebut terdiri dari darah yang tercampur dengan lapisan 

fungsional dari endometrium.
62

 

 

 

Gambar 2.5 Siklus Menstruasi 

Sumber : Clegg dan Mackean, 2000: 592 
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e. Fertilisasi 

Fertilisasi merupakan proses meleburnya sel telur dengan sperma. Pada 

manusia, proses ini berlangsung di dalam tubuh sehingga disebut fertilisasi internal. 

Fertilisasi diawali dengan proses kopulasi. Pada saat itu, sekitar 350 juta sperma 

dipancarkan kedalam vagina. Namun, hanya sebagian kecil sperma yang berhasil 

mencapai permukaan sel telur. Beberapa sperma berusaha masuk menembus lapisan 

pelindung sel telur yang terdiri atas korona radiata, zona pelusida, dan membran 

plasma. Pada umumnya, hanya satu sperma yang berhasil menembus lapisan 

pelindung sel telur dan membuahi sel telur (fertilisasi). Bersamaan dengan masuknya 

sperma, sel telur mengeluarkan senyawa kimia tertentu yang berfungsi menghalangi 

sperma lainnya masuk ke dalam sel telur. Selanjutnya, sel terus meneruskan 

pembelahan meiosis II untuk menghasilkan sel kelamin yang haploid. Fertilisasi 

berlangsung sempurna ketika inti sel telur (haploid) sehingga membentuk zigot 

(diploid). Zigot kemudian membelah secara mitosis di dalam oviduk dan berlangsung 

secara berulang kali dalam perjalanannya menuju uterus. Lebih kurang seminggu 

setelah fertilisasi, zigot telah berkembang menjadi satu struktur bola berongga, 

disebut blastosis. Selanjutnya blastosis bergerak ke uterus dan tertanam di dinding 

uterus. Proses demikian disebut implantasi.
63
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f. Kehamilan dan Kelahiran 

Peristiwa utama pada terjadinya kehamilan adalah fertilisasi atau pembuahan 

yaitu bertemunya sel telur (spermatozoa) pria, pembelahan sel pada hasil fertilisasi 

tersebut (zigot), dan nidasi atau implantasi zigot pada dinding saluran reproduksi. 

Pada keadaan normal, implantasi terjadi pada lapisan endometrium dinding kavum 

uteri. Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon, diantaranya estrogen, progesteron, 

hCG (human chorionic gonadotropin), human chorionic somatomammotropin, 

prolaktin, dan sebagainya. hCG adalah hormon aktif khusus yang berperan selama 

awal masa kehamilan, berfluktuasi kadarnya selama masa kehamilan.
64

 

Dari persatuan antara nukleus sperma dan nukleus ovum terbentuklah zigot 

yang diploid (2n). Zigot itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju uterus dengan 

caa digerakkan oleh silia yang ada disepanjang oviduk. Pada awalnya, zigot itu hanya 

terdiri atas satu sel, tetapi kemudian membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya 

menjadi morula. Morula membelah membentuk blastula. Blastula bebas dan bergerak 

menuju uterus untuk mengadakan implantasi. Sel-sel sebelah dalam blastula akan 

membentuk embrioblas, sedangkan bagian luar akan membentuk trofoblas. Tujuh hari 

setelah fertilisasi, blastula telah sampai di dalam uterus dan melakukan implantasi. 

Pada saat itu, dindingnya menebal dan melunak serta dilengkapi banyak pembuluh 

darah yang akan menyuplai nutrisi bagi embrio.
65
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Perkembangan blastula berlanjut dengan pembelahan sel yang cepat dan 

beberapa migrasi sel dari satu tempat ke tempat lain di dalam embrio yang sedang 

berkembang. Maka terbentuklah dua bagian utama sel dan jaringan: (1) embrio yang 

sebenarnya yang akan lahir menjadi bayi, dan (2) membran ekstra embrio, yang akan 

memainkan sejumlah peranan vital dalam proses tersebut, tetapi akan dibuang pada 

waktu kelahiran. Membran ekstra embrio membentuk amnion, plasenta dan tali pusar. 

Amnion adalah suatu kantung yang mengelilingi embrio dan berisi cairan amnion. 

Plasenta tumbuh berhubungan dengan dinding uterus. Selama dua bulan pertama 

dalam kandungan, struktur dasar bayi sedang dibentuk.
66

 

Selama kurang lebih dua bulan, semua sistem dalam bayi telah terbentuk 

dalam keadaan rudimeter. Kemudian perkembangan dari fetus. Terjadinya kehamilan 

mengganggu siklus menstruasi. Implantasi embrio menghalangi rusaknya korpus 

luteum yang biasanya terjadi menjelang akhir minggu keempat dari siklus. Akibatnya 

sekresi progesteron terus terjadi sampai bulan kelima. Setelah lima bulan plasenta 

sendiri mensekresikan hormon progesteron dan ini cukup untuk memelihara 

kehamilan untuk waktu normal. Plasenta juga menghasilkan estrogen dan suatu 

hormon yang agak sama dengan hormon perangsang gonad (FSH dan LH) dari 

kelenjar hipofisis. Sekresi FSH dan LH selama kehamilan dihambat, sehingga 

perkembangan folikel baru dihalangi. Sekresi progesteron oleh plasenta berkurang, 

dan ini menghilangkan hambatan yang mencegah kontraksi uteus selama kehamilan. 

Hormon-hormon lainnya, yang menyebabkan kontraksi kuat uterus terlihat pada 
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waktu ini salah satunya adalah oksitosin yang dihasilkan dalam hipotalamus dan 

dilepaskan kedalam darah dari lobus posterior kelenjar hipofisis. Sejumlah zat yang 

sangat berhubungan disebut prostaglandin (mula-mula diketahui dalam sperma) juga 

terlihat dalam darah ibu dan dalam cairan amnion pada waktu kelahiran. 

Prostaglandin seperti oksitosin menyebabkan uterus berkontraksi dengan kuat 

sehingga mulailah pra-bersalin.
67

 

Hasil pertama dari pra-bersalin adalah membukanya serviks. Dengan 

kontraksi kuat yang terjadi amnion pecah dan cairan amnion mengalir keluar melalui 

vagina, kemudian bayi dikeluarkan. Pada waktu ini tali pusar dapat terluka. Paru-paru 

bayi membesar dan mulailah bernafas. Aliran darah melalui tali pusar berhenti, dan 

terjadilah pola aliran darah yang dewasa melalui jantung, aorta dan arteri-arteri 

pulmonalis (paru-paru), setelah bayi lahir plasenta dan sisa-sisa tali pusat 

dikeluarkan.
68

 

Dijelaskan pula di dalam Al-Qur‟an proses perkembangan embrio di dalam 

rahim, yang di tegaskan dalam surat Al-Mu‟minun ayat 12 – 14 sebagai berikut : 
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Artinya : “Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani 

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu 

kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan 

segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, 

lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami 

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, 

Pencipta yang paling baik.” (Q.S Al-Mu‟minun, 23:12-14).
69

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur‟an bahwa proses 

penciptaan manusia melalui beberapa tahapan. Tanah sebagai proses awal, dimana 

manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam A.S. sedang nabi Adam sendiri 

diciptakan dari tanah. Sperma dan ovum yang menjadi manusia berasal dari sari-sari 

makanan yang dimakan manusia dan sari-sari makanan itu berasal dari tumbuh-

tumbuhan dan hewan pemakan rumput-rumputan, sedang tumbuhan dan rumput-

rumputan hidup di atas. Proses kedua adalah nutfah (air mani). Setelah manusia 

memakan berbagai makanan yang bersumber dari tanah, yang pada akhirnya menjadi 

sperma dan ovum. Sperma dan ovum inilah yang disebut dengan nuthtah, yang mana 

keduanya akan keluar pada puncak dari kedua suami istri yang melakukan senggama. 

Proses ketiga ialah 'alaqah (sesuatu yang melekat). Akibat senggama (coitus) 

antara suami-istri tadi yang mengeluarkan sperma dan ovum, yang kemudian 

keduanya bercampur dan menetap di rahim setelah berubah menjadi embrio 

('alaqah). Proses keempat ialah mudhgah (segumpal daging). Segumpal daging ini 

merupakan proses yang berasal dari 'alaqah. Segumpal daging yang sempurna 

(mudhgah mukhallaqah) itulah yang nantinya berproses menjadi bayi yang sempurna 
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panca inderanya. Sedang segumpal daging yang tidak sempurna (mudhgah gairu 

mukhallaqah) itulah yang nantinya berproses menjadi bayi yang tidak sempurna 

panca inderanya. Proses selanjutnya ialah izham (tulang belulang). Izham merupakan 

proses keenam penciptaan manusia menurut Al-Qur'an. Proses ini merupakan 

kelanjutan dari proses mudhgah. Dalam hal ini bentuk embrio sudah mengeras dan 

menguat sedikit demi sedikit tulang punggungnya. 

Proses_selanjutnva ialah lahm (tulang belulang yang sudah terbungkus dengan 

daging). Lahm itu merupakan fase embrio saat itu tulang belulang yang ada sudah 

dibungkus dengan daging, sehingga embrio sudah menyerupai sebangsa ekor kecil 

yang perutnya buncit, dan merupakan fase terakhir dari bentuk embrio. Peniupan roh. 

Setelah itu dilengkapi pendengaran, penglihatan dan hati. Pada saat itu embrio sudah 

berubah menjadi bayi, mulailah ia bergerak. Setelah berproses selama sembilan bulan 

lebih, dan bayi yang ada dalam kandungan sudah sempurna prosesnya. maka lahirlah 

bayi tersebut dan mulailah ia menginjakkan kakinya di atas dunia ini sebagai khalifah 

Allah. 

g. Laktasi 

Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi atau 

menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi ASI (prolaktin) dan 

pengeluaran ASI (oksitosin). Selama kehamilan hormon prolaktin dari plasenta 

meningkat tetapi ASI belum keluar karena pengaruh hormon estrogen yang masih 

tinggi. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua atau 
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ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. Pada proses laktasi terdapat dua 

reflek yang berperan yaitu reflek prolaktin dan reflek aliran yang timbul akibat 

perangsangan puting susu. Akhir kehamilan hormon prolaktin memegang peranan 

untuk membuat kolostrum. Pasca persalinan yaitu saat lepasnya plasenta dan 

berkurangnya fungsi korpus luteum maka estrogen dan progesteron juga berkurang. 

Hisapan bayi akan merangsang puting susu dan kalang payudara. Rangsangan ini 

dilanjutkan ke hipotalamus melalui medulla spinalis hipotalamus dan akan menekan 

pengeluaran faktor penghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya merangsang 

pengeluaran faktor pemacu sekresi prolaktin, yang akan merangsang hipofise anterior 

sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi 

untuk membuat air susu.
70

 Refleks aliran adalah sekresi atau pengeluaran ASI yang 

melibatkan impuls saraf, puting susu, hipofisis posterior, oksitosin, serta kontraksi 

otot polos supaya ASI keluar. Jika refleks aliran ibu tidak bekerja dengan baik maka 

bayi akan mengalami kesulitan memperoleh ASI karena harus mengandalkan pada 

kekuatan isapan. Produksi hormon oksitosin bukan hanya dipengaruhi oleh 

rangsangan dari payudara, tetapi juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan ibu.
71
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h. Gangguan Pada Sistem Reproduksi 

1. Gangguan pada sistem reproduksi laki-laki 

Gangguan pada sistem reproduksi laki-laki dapat meliputi gangguan pada 

testis, epididimis, skrotum, ataupun penis. Beberapa diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Kanker testis yang merupakan jenis kanker yang umum terjadi pada usia 

dibawah 40 tahun, terjadi saatsel-sel testis membelah secara tidak terkendali 

dan membentuk suatu tumor. 

b. Epididimitis yang merupakan peradangan pada epididimis, yaitu saluran 

berkelok-kelok yang menghubungkan testis dan vas deferens. Disebabkan 

oleh infeksi atau oleh penyakitmenular secara seksual (PMS) yang 

mengakibatkan rasa nyeri dan pembengkakan pada salah satu testis. 

c. Hernia inguinal adalah gangguan yang ditandai dengan sebagian usus 

terdorong menembus dinding abdominal dan masuk ke selangkangan atau 

skrotum. Hernia terlihat sebagai suatu pembengkakan di daerah 

selangkangan. 

d. Ambiguous genetalia merupakan kelainan yang ditandai dengan seorang 

bayi lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau 

perempuan. Sebagian besar anak laki-laki yang lahir dengan kelainan alat 

kelamin ganda seperti ini memiliki penis yang sangat kecil atau tidak ada, 

tetapi memiliki jaringan testis. 

e. Mikropenis merupakan kelainan penis yang terbentuk secara normal, tetapi 

dengan ukuran dibawah ukuran rata-rata. 

 

2. Gangguan pada sistem reproduksi perempuan 

Gangguan pada sistem reproduksi perempuan antara lain sebagai berikut : 

a. Tumor ovarium yang menyerang perempuan dewasa. Biasanya terdeteksi 

sebagai suatu massa sel dibagian abdomen dan sering kali menimbulkan rasa 

nyeri. 

b. Kista ovarium merupakan suatu kantong yang berisi bahan cair atau 

semipadat yang tidak bersifat kanker. Meskipun tidak berbahaya tetapi 

menimbulkan masalah jika membesar dimana kista akan menekan organ-

organ sekitar dan menimbulkan rasa nyeri. 

c. Kanker serviks merupakan ketidaknormalan sel-sel pada dasar uterus yang 

berhubungan dengan vagina. Keadaan tersebut dapat dideteksi dengan teknik 

apusan jaringan dari bagian atas vagina. 
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d. Masalah menstruasi yaitu, dysmenorrhea (menstruasi yang menyakitkan), 

menorrhagia (menstruasi yang banyak), hingga oligomenorrhea (tidak 

menstruasi/ tidak teratur). 

e. Penyakit Menular Seksual (PMS), meliputi HIV / AIDS (human 

immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome), HPV 

(human papiloma virus) atau kutil pada alat kelamin, sifilis, Chlamydia, 

gonorea, dan herpes genitalis. 

f. Sterilitas/Infertilitas, merupakan kemandulan pada perempuan dimana 

terdapat penyumbatan pada oviduk secara permanen yang mencegah ovum 

dibuahi atau mencapai uterus.
72

 

 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk membuat skripsi ini, penulis mencoba menggali informasi terhadap 

skripsi atau karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang digarap 

oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah-masalah 

yang diteliti baik dalam segi metode dan objek penelitian. Penelitian yang berkaitan 

dengan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) telah 

banyak dilakukan, diantaranya oleh Yesi Agustin dalam jurnal pendidikan 

menyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB) efektif dalam pembelajaran sastra.
73

 Moh Zayyadi, dalam jurnal 

pendidikan fisika menyatakan bahwa strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB) berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan 

segitiga.
74

 I nyoman Rida, dalam jurnal pendidikan menyatakan bahwa pembelajaran 
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dengan menggunakan metode strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB) dapat menuntaskan belajar siswa serta dapat membangkitkan motivasi dan 

peran aktif siswa dalam pembelajaran sehingga prestasi belajar meningkat.
75

 Dan 

Anisa, Joko, Sulifah, menyatakan bahwa strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB) berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif 

siswa kelas VIII di SMPN 10 Jember pada materi sistem pernapasan.
76

 

Sedangkan pada penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada 

kajian “Pengaruh Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Biologi Peserta Didik Kelas XI SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah 

pengaruh strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB)  terhadap 

kemampuan berpikikir kritis peserta didik terutama pada mata pelajaran biologi 

materi sistem reproduksi pada manusia. Melalui penelitian eksperimental yang 

dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam 

pemecahan masalah yang ada dalam proses pembelajaran biologi dan sebagai 

masukan baru bagi pendidik agar menjadi lebih kreatif, dan inovatif dalam 

menyampaikan materi-materi kepada peserta didik. 
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E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis 

secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa atau kesimpulan tentang 

hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, 

selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.
77

 

Hakikat pembelajaran biologi meliputi empat unsur utama yaitu sikap berupa 

rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, mahluk hidup, serta hubungan sebab 

akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur 

yang benar. Proses berupa prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. 

Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Aplikasi berupa penerapan metode 

ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Belajar biologi dapat membantu 

peserta didik memahami alam dan gejalanya, karena itu belajar biologi banyak 

berkaitan dengan penelitian. Pembelajaran Biologi mempunyai karakteristik 

tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam lainnya, belajar biologi berarti upaya 

untuk mengenal proses kehidupan nyata di lingkungan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan pelajaran IPA khususnya pelajaran 

Biologi di sekolah saat ini yaitu, masih rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. Pembelajaran Biologi masih didominasi oleh penggunaan strategi 
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pembelajaran konvensional yang berorientasi berpusat pada guru (teacher centered), 

sehingga peserta didik hanya mengandalkan informasi dari guru, serta tidak 

terangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Sehingga diperlukan 

variasi dalam proses pembelajaran di kelas, salah satunya yang diteliti oleh penulis 

adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). Strategi ini 

diharapkan dapat diterapkan serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir atau 

menganalisis suatu masalah yang dihadapkan oleh peserta didik sebagai subjek 

belajar. SPPKB ini akan diterapkan pada kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

dalam menyampaikan materi sistem reproduksi pada manusia. Proses pembelajaran 

dengan menerapkan strategi pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatakan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik karena dalam pembelajaran melibatkan 

peserta didik secara penuh. Pembelajaran dilakukan dengan proses pelacakan untuk 

memahami pengalaman dasar peserta didik mengenai persoalan yang akan 

dibicarakan melalui proses dialog dari guru yang berpedoman kepada tujuan 

pembelajaran untuk menelaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 

memecahkan masalah. Sehingga peserta didik dapat berpikir dan mengembangkan 

gagasan dalam upaya memecahkan persoalan. 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi masalah 

sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB) terhadap berpikir kritis Biologi peserta didik kelas XI 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Diharapkan pembelajaran menggunakan SPPKB 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik khususnya kelas XI 
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SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Adapun bagan alur kerangka berpikir dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Pembelajaran Biologi 

Faktor Eksternal 

Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan 

Berpikir (SPPKB) 

Indikator : 

1. Memberikan penjelasan sederhana 

2. Membangun keterampilan dasar 

3. Membuat infersi 

4. Membuat penjelasan lebih lanjut 

5. Mengatur strategi dan taktik 

Hakikat Pembelajaran Biologi 

Proses 

Produk 

Sikap 

Aplikasi 

Faktor Internal 

Tahapan SPPKB : 

1. Tahap Orientasi 

2. Tahap Pelacakan 

3. Tahap Pelacakan 

4. Tahap Konfrontasi 

5. Tahap Inkuiri 

6. Tahap Akomodasi 

7. Tahap Transfer 

1. Perhatian 

2. Minat 

3. Bakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Setting penelitian ini meliputi subjek dan waktu penelitian. Subjek penelitian 

ini adalah peserta didik kelas XI sebanyak 4 kelas dengan jumlah 143 peserta didik di 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – 

Juni 2016 Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 yang mengacu pada kalender 

akademik sekolah untuk mata pelajaran Biologi. 

B. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
78

 Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian eksperimental yang merupakan satu-satunya metode 

penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut sebab akibat.
79

 

Desain penelitian yang digunakan adalah quasy experimental design yaitu desain 

yang memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 
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variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
80

 Berdasarkan 

data dan analisis data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena data 

yang dikumpulkan berupa angka-angka serta dalam proses pengolahan data dan 

pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik yang bersesuaian. Bentuk desain 

yang digunakan dalam quasy experimental design adalah Posttest Only Control 

Design dengan struktur desain seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Posstest-Only Control Design
81

 

 
Kelas  Perlakuan   (Posttest) 

R X O2 

R C O4 

 

Keterangan :  

R : Randomisasi 

O2 : Tes Akhir kelas eksperimen 

O4 : Tes Akhir Kontrol 

X : Perlakuan pada kelompok eksperimen (Menggunakan SPPKB) 

C : Perlakuan pada kelompok kontrol (Menggunakan strategi konvensional) 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat memperoleh informasi 

kemudian ditarik kesimpulanya.
82

 Variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Penelitian ini mengguankan 

dua variabel yaitu : 
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1. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, 

antecedent, atau sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas (X) adalah 

variabel yang mempengaruhi perubahan variabel terikat.
83

 Variabel bebas pada 

penelitian ini berupa perlakuan (treatment), karena perlakuan tersebut secara 

sengaja diberikan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap berpikir kritis peserta 

didik. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut dengan variabel output, kriteria, 

konsenkuen, atau disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat (Y) adalah 

variabel yang tergantung atas variabel lain.
84

 Adapun variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik. Pengaruh 

hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Pengaruh Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berpikir (SPPKB) Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Biologi Peserta Didik 

Keterangan :  

X : Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

Y : Berpikir Kritis Biologi 
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D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
85

 Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik pada kelas XI SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan jumlah 143 siswa yang 

tebagi dalam 4 kelas yaitu terdiri dari kelas XI IPA 1 – XI IPA 4, dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Jumlah Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

 
No Kelas Jumlah 

1 XI IPA 1 32 

2 XI IPA 2 32 

3 XI IPA 3 40 

4 XI IPA 4 39 

 Jumlah 143 

 

2. Sampel 

Sampel adalah wakil populasi yang diteliti.
86

 Dalam penelitian ini 

menggunakan sampel dua kelas yaitu : 

a. Kelas pertama menggunakan strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB) yaitu peserta didik pada kelas XI IPA 1 

yang disebut kelas Experiment. 

b. Kelas kedua menggunakan strategi konvensional yaitu peserta didik pada 

kelas  XI IPA 4 yang disebut kelas control. 

                                                           
85

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIIII), (Jakarta: 

Penerbit Reka Cipta, 2010),  h. 173. 
86
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3. Teknik Sampling 

Tekhnik sampling adalah tekhnik pengambilan sampel dari suatu 

populasi.
87

 Teknik sampling berguna untuk mewakili populasi sehingga 

kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggung jawabkan, lebih teliti yang 

sedikit dari pada yang banyak, menghemat waktu, tenaga, biaya, dll. Dalam 

penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling 

random (probability sampling) yaitu teknik sampling dengan pengambilan 

secara acak kelas yaitu pengambilan sampel kelas secara acak dengan cara 

undian terhadap kelas yang akan dipilih untuk menjadi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.
88

 

Langkah-langkah pengundian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas XI yang ada 

disekolah, yaitu sebanyak empat buah kertas undian. Kertas undian 

tersebut bertuliskan XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, dan XI IPA 4. 

b. Peneliti mengundi dengan melakukan dua kali pengundi berdasarkan 

kertas undian yang telah dibuat dari suatu populasi kelas XI tersebut. 

Pengundian pertama muncul kelas XI IPA 1 yang dijadikan sebagai kelas 

eksperimen dan pengundian kedua muncul kelas XI IPA 4 yang dijadikan 

kelas kontrol. 
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Sugiyono, Op.Cit, h. 121-122. 
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E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Awal 

a. Memilih masalah. 

b. Studi pendahuluan. 

c. Merumuskan Masalah. 

d. Merumuskan anggapan dasar. 

e. Memilih pendekatan. 

f. Menentukan variabel dan menentukan sumber data. 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan observasi di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung melalui 

pengamatan pembelajaran dan wawancara dengan guru biologi mengenai 

permasalahan pembelajaran dan mengambil data awal nilai belajar 

peserta didik mata pelajaran biologi kelas XI IPA tahun ajaran 

2015/2016. 

b. Izin penelitian dan perizinan penelitian ke sekolah. 

c. Menentukan sampel penelitian 

d. Menyusun perangkat pembelajaran, meliputi: 

a) Silabus Pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

b) Bahan ajar sistem reproduksi manusia. 

c) Lembar Diskusi Siswa (LDS) 

d) Kisi-kisi soal tes uraian dan rubrik jawaban untuk uji coba soal tes 
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berpikir kritis 

e) Soal tes uraian untuk posttest 

f) Menguji coba instrumen soal untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

daya pembeda dan tingkat kesukaran soal kepada ahli. 

g) Memperbaiki/merevisi kelemahan dan kekurangan instrumen tes, 

sehingga didapatkan instrumen yang lebih baik untuk diterapkan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai silabus dan RPP pada tiap 

pertemuan. 

b. Melakukan posttest kemampuan berpikir kritis siswa setelah proses 

pembelajaran kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4. Tahap Akhir 

a. Menganalisis data hasil tes kemampuan berpikir kritis. 

b. Penafsiran kesimpulan 

c. Menyusun laporan penelitian. 
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Alur penelitian dapat disajikan dalam gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 

 

1. Penyusunan Silabus Pembelajaran 

2. Penyusunan RPP 

3. Pembuatan Instrumen Penelitian 

Menentukan Variabel 

1. Izin Penelitian 

2. Perizinan Penelitian Sekolah 

3. Menentukan Sampel Penelitian 

Tahap Pelaksanaan 

Kelas Eksperimen (SPPKB): 

1. Langkah-langkah pembelajaran SPPKB 

2. Posttest kemampuan berpikir kritis 

biologi 

Kelas Kontrol (Strategi Konvensional): 

1. Langkah-langkah pembelajaran dengan 

strategi konvensional 

2. Posttest kemampuan berpikir kritis biologi 

 

Pengumpulan Data 

Menganalisis data 

Menarik Kesimpulan 

Memilih Masalah 

Studi Pendahuluan 

Merumuskan Masalah 

Merumuskan Anggapan Dasar 

Memilih Pendekatan 

Menentukan Sumber Data 

Menyusun Laporan 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes digunakan oleh peneliti dalam menguji subjek untuk mendapatkan 

data tentang hasil belajar peserta didik, dengan menggunakan butir-butir soal 

yang mengukur hasil belajar sesuai dengan bidang mata pelajaran yang 

diteliti.
89

 Dalam penelitian ini, tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes 

berbentuk uraian yang mencakup indikator kemampuan berpikir kritis. Tes 

digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik dan sebagai tolak ukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik untuk mengetahui pengaruh perlakuan. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti. Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan.90 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara dalam mencari data mengenai hal atau 

variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat, agenda, dan lain-lain.
91

 

Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan serta 

untuk meramalkan jawaban dari permasalahan penelitian. Data dokumentasi 
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Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 21. 
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berupa profil sekolah, absen, foto-foto penelitian, dan hasil penelitian. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.
92

 Pada penelitian ini alat yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi 

sistem reproduksi pada manusia selama dan setelah melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Tabel instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.3 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen 

 

No 
Jenis 

Instrumen 
Tujuan Instrumen Sumber Data Waktu 

1 Tes Mengukur kemampuan berpikir 

kritis peserta didik menggunakan 

indikator berpikir kritis setelah 

implementasi SPPKB 

 

Peserta Didik 
Akhir kegiatan 

pembelajaran 

2 Wawancara Untuk mengetahui permasalahan 

yang diteliti. 

 

Guru 
Tahap awal 

penelitian 

3 Dokumentasi Mengetahui data awal peserta 

didik yang berupa foto, catatan 

lapangan saat proses 

pembelajaran berlangsung dan 

juga pengambilan dokumen yang 

mendukung selama proses 

penelitian berlangsung. 

 

Peserta Didik 

Selama proses 

penelitian 

berlangsung 
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Nilai kemampuan berpikir kritis diperoleh dari penskoran terhadap jawaban 

peserta didik. Kriteria penskoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.4 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

 
Variabel Indikator Skor Respon Peserta Didik Terhadap Soal 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 
Memberi 

penjelasan 

sederhana 

3 Memberikan jawaban, alasan dapat dipahami dan benar 

2 
Memberikan jawaban disertai alasan tetapi alasan tidak dapat 

dipahami 

1 Memberikan jawaban tidak disertai alasan 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

3 Memberikan jawaban berdasarkan teori dan hasilnya besar 

2 Memberikan jawaban sesuai dengan teori tetapi tidak selesai 

1 Memberikan jawaban tetapi tidak dapat dipahami 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

Membuat 

inferensi 

3 
Memberikan jawaban dengan jelas berdasarkan fakta serta 

kesimpulan dengan benar 

2 
Memberikan jawaban dan mampu menghubungkan dengan 

fakta-fakta tetapi tidak memberikan kesimpulan 

1 
Memberikan jawaban tidak berdasarkan hubungan data pada 

soal 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

Membuat 

penjelasan 

lebih lanjut 

3 
Memberikan jawaban berdasarkan data pada soal dengan 

benar 

2 
Memberikan jawaban berdasarkan data pada soal tetapi 

kurang jelas 

1 
Memberikan jawaban tidak berdasarkan hubungan data pada 

soal 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

Mengatur 

strategi dan 

teknik 

3 
Memberikan penjelasan dengan benar, menggunakan strategi 

dan teknik sehingga semua dapat memahami 

2 
Memberikan penjelasan, dapat dipahami tetapi kurang dalam 

penggunaan strategi dan teknik 

1 Memberikan penjelasan tetapi tidak dapat dipahami 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

 

H. Teknik Analisis Instrumen Penelitian 

1. Validitas Instrumen 

Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara 

tepat sesuatu yang ingin diukur. Sebagaimana diungkapkan Anastasi dan 
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Urbina, validitas berhubungan apakah tes mengukur apa yang mesti diukur 

dan seberapa baik dia melakukannya. Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan tes uraian, validitas instrumen menggunakan validitas logis (isi 

dan konstruksi) kepada ahli dan menggunakan validitas empiris (perhitungan 

kuntitatif). Rumus untuk mencari validitas soal digunakan rumus  product 

moment angka kasar yang dikemukakan oleh Person sebagai berikut :
93

 

rxy =  

 

keterangan : 

 rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 

dikorelasikan (x = X – X dan y = Y – Y)  

∑xy : jumlah perkalian x dan y 

X    : skor untuk butir ke-i (dari subjek uji coba) 

Y      : total Skor (dari subjek uji coba) 

 

Setelah didapatkan harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterpretasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari 

angka korelasi “r” product moment (rxy). Derajad kebebasan sebesar (N-2) 

pada taraf signifikasi α = 0,05. Dengan ketentuan bahwa rxy r tabel maka 

butir soal dapat dinyatakan valid, sebaliknya jika rxy  dari r tabel maka butir 

soal dinyatakan invalid.
94

 Bila rxy di bawah 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa 

butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
95
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Validitas suatu tes dinyatakan dengan angka kolerasi koefesien (r). Dengan 

kriteria kolerasi koefesien sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Koefisien Validitas Soal 

 
Koefesien Korelasi Kriteria 

0.80 – 1.00 Sangat tinggi 

0.60 – 0.79 Tinggi 

0.40 – 0.59 Cukup 

0.20 – 0.39 Rendah 

0.00 – 0.20 Sangat rendah 

 

Validitas pada penelitian ini menggunakan dua jenis validasi, yaitu 

validitas isi berupa validasi ahli dan validitas konstruk berupa perhitungan 

menggunakan bantuan program ANATES Uraian Ver 4.0.5. 

2. Uji tingkat kesukaran 

Instrumen soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar.
96

 Instrumen yang terlalu mudah tidak akan merangsang peserta 

didik untuk mempertinggi usahanya dalam memecahkan masalah sedangkan 

soal yang terlalu sukar akan menyebabkan peserta didik putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya.
97

 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran, digunakan rumus sebagai berikut : 

Pi =    

Keterangan : 

Pi  : tingkat kesukaran butir i 

 : jumlah skor butir i yang dijawab benar oleh teste  

Smi : skor maksimum 
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N  : jumlah teste.
98

 

 

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut 

Thorndike dan Hagen (dalam Sudijono) sebagai berikut :    

Tabel 3.6 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 
Besar P Interprestasi 

P  0,30 

0,30  P 0,70 

P  0,70 

Sukar 

Cukup (sedang) 

Mudah 

 

Instrumen tes uraian berpikir kritis biologi di uji tingkat kesukaran 

menggunakan bantuan program ANATES Uraian Ver 4.0.5. 

3. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah.
99

 Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah sebagai berikut :  

D = PA - PB  

 

Dimana :  

PA =    dan  PB =  

 

Keterangan :  

DP : Daya Beda 

PA           : Proposisi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab butir soal 

dengan benar. 

PB       : Proposisi peserta didik kelompok bawah yang dapat menjawab butir 

soal dengan salah. 

BA : Banyaknya testekelompok atas yang menjawab benar. 

BB : Banyaknya teste kelompok bawah yang menjawab benar. 

                                                           
98
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JA : Jumlah teste yang termasuk kelompok atas. 

JB : Jumlah teste yang termasuk kelompok bawah. 

 

Adapun klasifikasi interprestasi untuk daya pembeda yang digunakan 

menurut Anas Sudijono adalah : 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Daya Beda 

 
Daya pembeda Interpretasi 

 0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Sedang 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Baik sekali 

Bertanda negative (-) Jelek sekali 

 

4. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.
100

 Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan 

rumus Spearman - Brown yaitu : 

rnn =   

 

Keterangan : 

rnn   : besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes tersebut ditambah butir soal 

baru 

n : berapa kali butir-butir itu ditambah 

r : besarnya koefesien reliabilitas sebelum butir-butir soal ditambah 

Nilai koefisien (r) akan dibandingkan dengan koofesien tabel rtotal = r 

(a,n-2). Menurut Arikunto, harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel 

                                                           
100

Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 100. 



81 
 

product moment dengan taraf signifikan 5% (0,05). Jika harga r hitung > r 

tabel, maka soal tersebut reliabel. Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai 

berikut:
101

 

Tabel 3.8 

Kriteria Reliabilitas Soal 

 
Angka Batas 

Reliabilitas 
Kriteria 

0,800 < r ≤ 1,000 Sangat tinggi 

0,600 < r ≤ 0,800 Tinggi 

0,400 < r ≤ 0,600 Cukup 

0,200 < r ≤ 0,400 Rendah 

0,000 < r ≤ 0,200 Sangat rendah 

 

Instrumen tes uraian berpikir kritis biologi di uji reliabilitas 

menggunakan bantuan program ANATES Uraian Ver 4.0.5. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

populasi harus dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang 

akan dilakukan pada uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas 

eksperimen dan data kelas kontrol. Uji normalitas yang digunakan peneliti 

adalah uji Liliefors. Pada metode Liliefors, setiap data Xi diubah menjadi 

bilangan baku zi dengan transformasi : 
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Zi =  

Keterangan: 

S  : simpangan baku data tunggal 

Xi  : data tunggal 

 : rata-tata tunggal 

 

Statistik uji untuk metode ini adalah : 

 L = Maks | F(zi) – S(zi) | 

dengan  

 F(zi) = P (Z ≤ zi) ; Z ~ N(0,1); 

 S(zi) = proporsi cacah Z ≤ zi terhadapseluruh zi
102

 

Taraf signifikansi (α) = 0,05. 

Daerah Kritik (DK) ={ L  L > L n; } ; n adalah ukuran sampel. 

 

Pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengamatan X1, X2, . . . . Nn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, . . . . Zn dengan 

menggunakan rumus Zi =   (  dan s masing-masing merupakan rata-

rata dan simpangan baku sampel). 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(zi) = P (Z ≤ zi). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, . . . . Zn yang lebih kecil atau sama 

dengan Z1. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(zi), maka S(zi) = 

 

d. Hitung selisih F(zi) – S(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini L0.
103
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Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

Tolak H0 jika L0 Lt 

Terima H0 jika L0 ≤ Lt 

Kesimpulan : 

1) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 

diterima atau ditolak H1. 

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

ditolak. 

Pengolahan data uji normalitas dalam penelitian ini diuji Kolmogorov 

Smirnov dengan bantuan program SPSS 16.0. 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau 

populasi. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua 

varians. Langkah-langkah uji homogenitas yaitu : 

a) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil dengan menggunakan 

statistik berikut :
104

 

F = S1
2 

  S2
2 

 

Keterangan : 

F  : Homogenitas  

S1
2  

: Varian terbesar
 

S2
2  

: Varian kecil 
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b) Setelah Fhitung diperoleh selanjutnya dibandingan dengan Ftabel 

Dengan rumus db pembilang = n - 1 (untuk varians terbesar) 

db penyebut = n - 1 (untuk varians terkecil) 

Kriteria Pengujian : 

Jika F hitung   F
tabel

, tidak memiliki varian yang sama 

Jika F hitung    F
tabel

, memiliki varian yang sama 

c) Taraf signifikan ( ) = 0,05.
 105

 

d) Adapun kriteria untuk uji homogenitas adalah : 

H0 diterima jika Fh  Ft   

H0 ditolak  Ft 

H0 = data memiliki varians homogen 

H1 = data tidak memiliki varians homogen 

 

Pengolahan data uji homogenitas dalam penelitian ini diuji test of 

homogenity of varience dengan bantuan program SPSS 16.0. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan 

dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi 

(tidak terkontrol). Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan rumus 

Polled Varians sebagai berikut
106

 : 

t  =  

                                                           
105

Sugiyono, Op.Cit, h. 199. 
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Keterangan: 

  : Rata-rata kemampuan berpiki kritis biologi kelas eksperimen. 

  : Rata-rata kemampuan berpiki kritis biologi kelas kontrol. 

n1  : Banyaknya peserta didik kelas eksperimen. 

n2 : Banyaknya peserta didik kelas kontrol.  

  : Varians data kelompok eksperimen. 

  : Varians data kelompok kontrol.
107

 

 

Ho = 1 = 2 : tidak ada pengaruh signifikan strategi pembelajaran kemampuan 

berpikir (SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi 

peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

H1 = 1 ≠ 2 : ada pengaruh signifikan strategi pembelajaran kemampuan 

berpikir (SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi 

peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

H0 ditolak, jika  dalam hal ini H1 diterima 

H0 diterima, jika  dengan α = 0,05 (5%). 

Rumus pencarian nilai ttabel  yang digunakan adalah ttabel = t(α, n1 + n2 – 2). 

Pengolahan data uji hipotesis dalam penelitian ini diuji Independent 

sample t Test dengan bantuan program SPSS 16.0. 

4. Analisis Nilai Kemampuan Berpikir Kritis 

Penilaian hasil kemampuan berpikir kritis berdasarkan indikator dapat 

diubah dalam bentuk persentase, menghitung skor mentah posttest menurut 

Arikunto dengan rumus sebagai berikut
108

 : 

                                                           
107

Ibid, h. 181.  
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Kemampuan berpikir kritis :  X 100%  

Menentukan kategori skala kemampuan peserta didik (baik, cukup, 

kurang, dan tidak baik) berdasarkan hasil yang diperoleh dari tes uraian, yang 

mencerminkan indikator kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Tabel 3.9 

Persentase Kemampuan Berpikir Kritis
109

 

 
Persentase  Kategori

 

81 – 100 Sangat Kritis 

61 – 80  Kritis 

41 – 60 Cukup Kritis 

21 – 40 Kurang Kritis 

1 – 20  Tidak Kritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
108

Arikunto, Op.Cit, h. 234. 
109

Indra sahfriana, Wachju Subchan, Suratno, “Penerapan Model Pembelajaran Group 

Investigation (GI) dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Keterampilan Sosial Siswa 

dalam Pembelajaran IPA Biologi untuk Materi Ajar Pertumbuhan dan Perkembangan Kelas 8-C 

Semester Gasal di SMP Negeri 1 Bangil Pasuruan”, Jurnal Pendidikan, Pancaran, Vol. 4, No. 2, hal 

213-222, Mei 2015. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

H. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dengan penerapan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik pada materi sistem reproduksi pada 

manusia. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, tabel, dan perhitungan 

yang dideskripsikan recara rinci sebagai berikut : 

1. Hasil Uji Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis adalah proses pemecahan masalah yang terdiri dari 

kegiatan menganalisis ide atau gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya 

secara tujuan, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan menghubungkan kearah yang 

lebih sempurna sehingga menghasilkan kesimpulan dan gagasan yang dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemampuan berpikir kritis 

merupakan tingkat pengetahuan kognitif yang dapat di ukur dengan tes. Tes yang 

digunakan adalah instrumen tes yang dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Sebelum soal tes digunakan harus dilakukan validasi soal. 

Uji coba instrumen dilakukan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada 

siswa kelas XI IPA tahun pelajaran 2015/2016. Instrumen dalam penelitian ini 

meliputi tes soal uraian kemampuan berpikir kritis biologi yang telah disesuaikan 
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dengan 5 indikator berpikir kritis menurut Robert Ennis. Berupa memberikan 

penjelasan sederhana, membangyun keterampilan dasar, membuat inferensi, membuat 

penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan teknik. Sebelum instrumen tes di 

pergunakan dalam penelitian terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan analisis hasil 

uji coba instrumen. 

Data hasil uji instrumen tes diperoleh dengan melakukan uji coba tes 

kemampuan berpikir kritis biologi yang terdiri dari 20 butir soal uraian tentang materi 

sistem reproduksi manusia pada peserta didik di luar populasi penelitian yang sudah 

memperoleh materi pembelajaran tersebut. Uji coba dilakukan pada 32 peserta didik 

kelas XI IPA 2 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 pada 

hari senin tanggal 16 Mei 2015. Hasil penelaahan dan analisis butir soal di peroleh 

sebagai berikut : 

a. Uji Validitas 

Validitas instrumen tes kemampuan berpikir kritis biologi pada 

penelitian ini menggunakan validitas logis (isi dan konstruk) dan validitas 

empiris (perhitungan kuantitatif). Uji validitas logis dilakukan dengan 

menggunakan daftar checklist oleh tiga validator. Dua validator instrumen tes 

kemampuan berpikir kritis adalah dosen pendidikan biologi dan satu guru 

biologi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Validator yang pertama adalah 

Bapak Akbar Handoko, M.Pd dengan hasil validasi 20 butir soal adalah ada 

soal yang tidak sesuai dengan indikator berpikir kritis yaitu pada butir soal 
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nomor 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, dan 15. Serta butir soal nomor 18 dan 20 terdapat 

gambar dan keterangan yang harus diperjelas. 

Validator yang kedua adalah Ibu Fatimmatuzzahra, M.Si. Hasil 

validasi 20 butir soal dengan beliau adalah ada butir soal yang penggunaan 

bahasanya perlu diperbaiki yaitu butir soal nomor 1, 4, 5, 6, 7, dan 10. Butir 

soal nomor 3 tidak sesuai dengan indikator berpikir kritis, serta butir soal 

nomor 18 terdapat gambar dan keterangan yang harus diperjelas.  

Hasil instrumen yang telah divalidasi oleh 2 dosen pendidikan biologi 

selanjutnya divalidasi oleh guru biologi di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

yaitu Ibu Dinar Asri Haruming W, S.Pd. hasil validasi tes adalah instrumen 

tes sudah sesuai dan layak untuk diuji coba kepada peserta didik kelas XI 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Instrumen yang telah diperbaiki dan 

divalidasi oleh validator, selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan dalam 

menyempurnakan isi data tes kemampuan berpikir kritis biologi.  

Setelah di lakukan validasi logis pada instrumen tes dan di uji cobakan 

kepada responden diluar kelas sampel sebanyak 20 butir soal, kemudian 

dilakukan perhitungan validitas empiris. Hasil uji coba dilakukan perhitungan 

dan menggunakan bantuan program ANATES Uraian Ver 4.0.5. Hasil 

perhitungan validitas instrumen disajikan pada tabel berikut : 

 

 

 



90 
 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

 
Soal  Nomor Butir Soal 

Valid  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20 

Tidak Valid  5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Soal Uji Coba 

Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa butir soal yang valid 

sebanyak 12 butir soal, sedangkan soal yang tidak valid sebanyak 8  butir soal. 

Karena telah ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika memiliki   

. Dengan melihat tabel r product moment N - 2 = 30 dengan taraf 

signifikansi 0,05 maka didapat  = 0,334 dan dari perhitungan diperoleh 

 = 0,467 shingga 0,467  0,334. Butir soal dikategorikan signifikan atau 

valid artinya soal tersebut boleh dipakai sebagai instrumen tes. Hasil 

perhitungan validitas butir soal uji coba tes kemampuan berpikir kritis biologi 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3. 

b. Uji Tingkat Kesukaran 

Analisis uji tingkat kesukaran butir soal digunakan untuk menguji 

soal-soal tes kemampuan berpikir kritis biologi dari segi kesukarannya 

sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk dalam kategori terlalu 

mudah, sedang, dan sukar. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran butir 

soal, dari 20 butir soal yang telah penulis ujikan, dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

 
Kategori Soal Nomor Butir Soal 

Terlalu mudah - 

Mudah 5 

Sedang  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

 Sumber: Hasil Perhitungan Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Uji Coba 

Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

dari 20 butir soal yang diujicobakan tergolong dalam kategori mudah yaitu 

butir soal nomor 5 dengan nilai Pi = 0,7. Butir soal tergolong memiliki tingkat 

kesukaran sedang yaitu butir soal nomor 1, 2, dan 3 dengan nilai P sebesar 

0,30  P 0,70. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal uji coba tes 

kemampuan berpikir kritis biologi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran  

4.4  dan Lampiran  4.5. 

c. Uji Daya Pembeda 

Setelah dilakukan uji tingkat kesukaran, selanjutnya dilakukan uji daya 

pembeda. Uji daya pembeda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

butir soal yang memiliki klasifikasi daya pembeda soal yang sangat jelek, 

jelek, cukup, baik, atau sangat baik. Setelah dilakukan perhitungan daya 

pembeda instrumen tes uraian berpikir kritis biologi menggunakan bantuan 

program ANATES Uraian Ver 4.0.5 diperoleh hasil klasifikasi daya pembeda 

soal sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Daya Pembeda 

 
DP (%) Item Nomor Butir Soal Kategori soal 

0,33 1, 3, 6 Sedang 

0,37 2, 4 Sedang 

0,40 7, 9 Baik 

0,48 8, 20 Baik 

0,62 10 Baik 

0,55 12 Baik 

0,44 18 Baik 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Daya Pembeda Instrumen Soal Uji 

Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil perhitungan daya pembeda butir soal tes 

kemampuan berpikir kritis biologi terhadap 12 soal yang valid, menunjukkan 

bahwa terdapat 5 butir soal yang memiliki klasifikasi daya pembeda sedang 

(0,20 – 0,40) yaitu butir soal nomor 1, 3, 6, 2, dan 4. Terdapat 7 butir soal 

memiliki klasifikasi daya pembeda baik (0,40 – 0,70) yaitu butir soal nomor 8, 

20, 10, 12, dan 18. Hasil perhitungan daya pembeda butir soal uji coba tes 

kemampuan berpikir kritis biologi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran  

4.6  dan Lampiran  4.7. 

d. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas 20 butir soal uji coba tes 

kemampuan berpikir kritis biologi diperoleh nilai rnn = 0,58. Nilai rnn 

dibandingkan dengan nilai rtabel. Perhitungan pada  dengan  

diperoleh  = .  Karena = 0,408, maka soal yang 

ada cukup reliabel. Dengan ketentuan 0,400 < 0,408 < 0,579 sesuai dengan 

tabel kriteria angka batas reliabilitas. 
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Uji reliabilitas menggunakan program ANATES Uraian Ver 4.0.5. 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika harga r hitung > r tabel, maka soal tersebut 

reliabel. Hasil perhitungan instrumen  tes berpikir kritis biologi memiliki nilai 

reliabilitas tes sebesar 0,58 dianggap memiliki reliabel cukup. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa butir soal dapat digunakan dalam penelitian 

dan dapat dipakai sebagai alat ukur. Hasil perhitungan reliabilitas butir soal 

uji coba tes kemampuan berpikir kritis biologi selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran  4.8 dan Lampiran 4.9. 

2. Data Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Biologi 

Berdasarkan data nilai kemampuan berpikir kritis biologi (postest), diperoleh 

data nilai tertinggi (Xmaks), nilai terendah (Xmin), nilai rata-rata (X), median (Me), 

modus (Mo), jangkauan (J), dan simpangan baku (s) pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran. Rangkuman hasil data amatan nilai 

kemampuan berpikir kritis biologi kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Deskripsi Data Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Biologi 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 
Nilai 

Ideal 
Xmaks Xmin 

Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 

X Me Mo J S 

Eksperimen 100 100 57 78, 656 78,5 
73, dan 

87. 
43 12,2 

Kontrol 100 83 23 60,794 61,5 63 60 12 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Kemampuan Berpikir Kritis Biologi 

Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 
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Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan 

nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen memiliki rata-rata 

kemampuan berpikir kritis biologi lebih tinggi dari pada nilai rata-rata kelas 

kontrol. Hasil perhitungan deskripsi data amatan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran  6.2. Data tersebut dapat dipresentasikan berdasarkan hasil 

data amatan nilai kemampuan berpikir kritis biologi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Presentase Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Biologi 

Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

No 
Interval 

Nilai 

Kelas 

Eksperimen Presentase No 
Interval 

Nilai 

Kelas 

Kontrol Presentase 

1 91-100 6 40,62 % 

Sangat Kritis 

1 91-100 - 5,13 % 

Sangat Kritis 2 81-90 7 2 81-90 2 

3 71-80 10 53,13 % 

Kritis 

3 71-80 5 46,15 % 

Kritis 4 61-70 7 4 61-70 13 

5 51-60 2 6,25 % 

Cukup Kritis 

5 51-60 11 46,16 % 

Cukup Kritis 6 41-50 - 6 41-50 7 

7 31-40 - 0 % 

Kurang Kritis 

7 31-40 - 0 % 

Kurang Kritis 8 21-30 - 8 21-30 - 

9 11-20 - 0 % 

Tidak Kritis 

9 11-20 1 2,56 % 

Tidak Kritis 10 1-10 - 10 1-10 - 

Jumlah 32 100 %  Jumlah 39 100 % 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Kemampuan Berpikir Kritis Biologi 

Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data tabel 4.5 di atas pada kelas eksperimen terlihat 

bahwa terdapat 40,62 % siswa sangat kritis, 53,13 % siswa kritis, dan 16,25 % 

siswa cukup kritis. Tidak ada siswa yang kurang kritis, dan tidak kritis. 

Sedangkan pada kelas kontrol terdapat 5,13 % siswa sangat kritis, 46,15 % 
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siswa kritis, 46,16 % siswa cukup kritis, dan 2,56 % siswa yang tidak kritis. 

Artinya kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung pada materi sistem reproduksi pada kelas 

eksperimen lebih tinggi saat diterapkan strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB) dari pada kelas kontrol dengan strategi 

pembelajaran konvensional. 

3. Uji Prasyarat Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas hipotesis 

penelitian menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program 

SPSS 16.0. diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

 

No Kelompok Sig. 

Kriteria nilai 

Sig. > α 

 

Kesimpulan 

Sig.  > 0,05 

(berdistribusi normal) 

1 Eksperimen 0,77 
0,005 Berdistribusi normal 

2 Kontrol 0,93 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Kemampuan Berpikir Kritis 

Biologi Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, dari hasil data uji normalitas dengan bantuan 

program SPSS 16.0 terlihat probabilitas output Kolmogorov Smirnov untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,77 dan 0,93  sedangkan α = 

(0,05). Karena nilai Asymp.Sig. > α  maka H0 diterima atau kedua data 
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berdistribusi normal. Sehingga dapat melanjutkan uji prasyarat selanjutnya 

yaitu uji homogenitas data. Hasil perhitungan uji normalitas kemampuan 

berpikir kritis biologi peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran  6.3 sampai Lampiran 6.10. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan 

adalah uji test of homogenity of varience untuk mengetahui kedua varians 

memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil uji homogenitas tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Homogenitas 

 

No Kelompok Sig. 

Kesimpulan 

Sig.  >  α 0,05 

(homogen) 

1 Eksperimen 0,06 
Homogen 

2 Kontrol 0,60 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Kemampuan Berpikir 

Kritis Biologi Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, diperoleh pada test of homogenity of 

varience nilai Sig.  > 0,05, yaitu 0,06 > 0,05 untuk kelas eksperimen, dan 0,60 

> 0,05 untuk kelas kontrol. Maka dapat disimpulkan karena nilai Asymp.Sig. > 

α  maka H0 diterima atau kedua data posttest kemampuan berpikir kritis baik 

dikelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Secara keseluruhan berasal dari 
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data yang sama (homogen). Hasil perhitungan homogenitas dua varians dapat 

dilihat pada Lampiran  6.11 sampai Lampiran 6.14. 

Setelah uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas 

terpenuhi maka dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan uji t independent. 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji dugaan sementara dalam 

penelitian. Data hasil penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus Polled 

Varians. Hasil uji statistik untuk nilai strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB) diambil dari posttest kemampuan berpikir 

kritis dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Uji t Hipotesis Kemampuan Berpikir Kritis Biologi 

 
Kelas thitung ttabel Kesimpulan 

Eksperimen dan 

Kontrol 
6,115 1,671 

H0 ditolak dan  

H1 diterima 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Kemampuan Berpikir Kritis 

Biologi Peserta Didik Kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.8 di atas, perhitungan dengan 

rumus Polled Varians menunjukkan bahwa   yaitu, 6,115 > 

1,671 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) terhadap 

kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar 
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Bandar Lampung. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 15 sampai Lampiran 6.17. 

I. Pembahasan 

Sebelum penelitian, peneliti melakukan kegiatan prapenelitian terlebih dahulu. 

Tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi awal tentang aktivitas 

peserta didik selama proses pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru dan 

pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis kemampuan awal berpikir 

kritis peserta didik berdasarkan soal pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian ini 

dilakukan pada kelas XI IPA di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI sebanyak 4 kelas 

dengan jumlah 143 peserta didik di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2016 Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 

yang mengacu pada kalender akademik sekolah untuk mata pelajaran Biologi. Penulis 

mengambil dua kelas sampel secara sampling random (probability sampling) yaitu 

teknik sampling dengan pengambilan secara acak kelas yaitu pengambilan sampel 

kelas secara acak dengan cara undian terhadap kelas yang akan dipilih untuk menjadi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol, dan kelas 

XI IPA 4 sebagai kelas kontrol dengan jumlah peserta didik yang terdiri 71 siswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan 

desain quasy experimental design yaitu desain yang memiliki kelompok kontrol tetapi 
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tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Teknik pengumpulan data berbentuk tes 

uraian yang diberikan saat akhir pembelajaran (posstes). 

 Selama penelitian di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dilaksanakan 2 kali 

dalam seminggu, setiap pertemuan 2 jam pelajaran. Kedua kelompok diberi perlakuan 

pada kelas XI IPA 1 diterapkan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB) yang dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan 8 jam pelajaran 

dan dikelas XI IPA 4 diterapkan strategi pembelajaran konvensional yang 

dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan 8 jam pelajaran. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10, 14, 26, dan 29 Mei 2016 untuk kelas 

eksperimen dan tanggal 19, 20, 26, dan 27 Mei 2016 untuk kelas kontrol. Sedangkan 

pengambilan data kemampuan berpikir kritis biologi dilakukan setelah pembelajaran 

pada materi sistem reproduksi pada manusia selesai, yaitu pada tanggal 30 Mei 2015. 

Kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda kemudian kedua kelompok diberi 

tes akhir (posttes) kemampuan berpikir kritis. Setelah data terkumpul, selanjutnya 

data tersebut dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Dalam tes kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik digunakan tes 

kemampuan berpikir kritis yang sama pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, 

butir soal yang digunakan untuk posttest terdiri dari 10 soal yang sudah di validasi 

oleh 3 validator menggunakan lembar validasi dan sudah di uji menggunakan uji 

validitas. Instrumen divalidasi oleh validator yang terdiri atas ahli materi, ahli 

assesment dan guru biologi dari SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Dimana, butir 
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soal tersebut mencakup 5 indikator kemampuan berpikir kritis yang meliputi 

memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, membuat infersi, 

membuat penjelasan lebih lanjut, serta mengatur strategi dan taktik.  

Berdasarkan data nilai kemampuan berpikir kritis biologi (postest), diuji 

menggunakan uji prasyarat uji t dan pengujian hipotesis.  Data diuji normalitas 

dengan bantuan program SPSS 16.0 terlihat probabilitas output Kolmogorov Smirnov 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,77 dan 0,93  sedangkan α = (0,05). 

Karena nilai Asymp.Sig. > α  maka H0 diterima atau kedua data berdistribusi normal. 

Maka dapat disimpulkan bahwa semua data berdistribusi normal atau data berasal 

dari distribusi normal sehingga dapat dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji test of homogenity of varience 

untuk mengetahui kedua varians memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil 

perhitungan uji homogenitas diketahui diperoleh pada test of homogenity of varience 

nilai Sig.  > 0,05, yaitu 0,06 > 0,05 untuk kelas eksperimen, dan 0,60 > 0,05 untuk 

kelas kontrol. Maka dapat disimpulkan karena nilai Asymp.Sig. > α  maka H0 

diterima atau kedua data posttest kemampuan berpikir kritis baik dikelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol. Secara keseluruhan berasal dari data yang sama (homogen). 

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis, maka dilakukan pengujian hipotesis 

menggunakan perhitungan dengan rumus Polled Varians menunjukkan bahwa  

 yaitu, 6,115 > 1,671 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat pengaruh strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) 
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terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung. 

Kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas 

kontrol. Dari data amatan kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI 

terlihat bahwa terdapat 40,62 % siswa sangat kritis, 53,13 % siswa kritis, dan 16,25 

% siswa cukup kritis. Tidak ada siswa yang kurang kritis, dan tidak kritis. Sedangkan 

pada kelas kontrol terdapat 5,13 % siswa sangat kritis, 46,15 % siswa kritis, 46,16 % 

siswa cukup kritis, dan 2,56 % siswa yang tidak kritis. Artinya kemampuan berpikir 

kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada materi 

sistem reproduksi lebih baik saat diterapkan strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB) dari pada dengan strategi pembelajaran konvensional. 

Keberhasilan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan SPPKB 

lebih baik dibandingkan dengan penerapan strategi pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol. Pada kelas kontrol pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered) karena 

materi pembelajaran ditransformasikan secara langsung oleh guru kepada peserta didik. 

Sedangkan peserta didik hanya menerima secara pasif dengan mendengarkan, menyimak, dan 

mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Sementara tidak semua peserta didik memiliki 

keterampilan yang sama dalam hal tersebut. Sehingga menyebabkan kemampuan peserta 

didik dalam menuangkan ide dan pemikiran masih terbatas. 

Pembelajaran menggunakan strategi konvensional, peserta didik ditempatkan 

sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif, 

pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak, perilaku dibangun atas kebiasaan, 
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kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan, tujuan akhir adalah penguasaan materi 

pembelajaran, tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar 

dirinya, misalnya individu tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman, 

pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain, serta keberhasilan pembelajaran biasanya 

hanya diukur dari tes. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan kemampuan berpikir 

kritis kurang baik dan kurang terlatih pada kelas kontrol. 

Dengan melaksanakan SPPKB, peserta didik dapat secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran dan berpusat pada siswa (student centered) artinya peserta didik 

ditempatkan sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 

secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis. Dimana, para 

peserta didik tersebut akan berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan 

bahwa tiap orang mengetahui jawaban tersebut, dan sesuai dengan pengalaman dan 

fenomena yang ada sesuai dengan teori pembelajaran. Peserta didik memiliki 

kemampuan berpikir kritis baik pada kelas eksperimen karena pengembangan 

kemampuan pesertadidik secara aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan berupa 

pertanyaan berpikir kritis dari guru dan terlibat aktif selama proses pembelajaran. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dapat merangsang peserta 

didik untuk berpikir, menemukan jawaban serta menemukan per tayanyaan baru. Hal 

ini menjadikan proses berpikir pada peserta didik menjadi lebih efektif dan 

menjadikan proses berpikir peserta didik lebih berkembang. Melalui pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru, peserta didik menemukan sendiri konsep yang harus 
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dipahaminya, hal ini menjadikan konsep yang ditemukan menjadi lebih dalam dan 

dipahami oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama 

penelitian guru sudah merancang pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan oleh 

peserta didik. Namun tidak hanya pertanyaan dari guru yang menjadi patokan, tetapi 

peserta didik diperbolehkan untuk membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan 

mereka sendiri. Hal ini dilakukan untuk memancing proses berpikir peserta didik dan 

menghindari peserta didik yang pasif di kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat 

diselesaikan secara diskusi kelompok agar peserta didik dapat bertukar pikiran dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Guru bertindak sebagai penengah dan 

pemberi penguat jawaban dari peserta didik.  

SPPKB menekankan kepada keterlibatan peserta didik secara penuh dalam 

belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan peserta didik 

sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru kemudian 

mencatat untuk dihafalkan. Cara yang demikian bukan saja tidak sesuai dengan 

hakikat belajar sebagai usaha memperoleh pengalaman, namun juga dapat 

menghilangkan gairah dan motivasi belajar peserta didik. 

Proses pembelajaran dilakuakan berdasarkan langkah-langkah sintaks yang 

terdapat dalam SPPKB, yaitu tahap pelacakan, tahap konfrontasi, tahap inkuiri, tahap 

akomodasi, dan tahap transfer. Guru mempersiapkan kondisi peserta didik dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian guru 

mencari tahu seberapa jauh pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan 

dipelajari melalui pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan oleh peserta didik 
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melalui proses dialog. Selanjutnya guru menyajikan persoalan yang harus dipecahkan 

peserta didik berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui LDS yang dibagikan 

kepada peserta didik dengan dibentuk kelompok-kelompok. Guru membimbing 

peserta didik untuk menemukan jawaban dari persoalan yang diberikan dengan 

mengembangkan gagasan-gagasan dari peserta didik melalui media yang telah 

disediakan. 

Proses pembelajaran menggunakan SPPKB dibantuu media lembar diskusi 

siswa (LDS). LDS memuat masalah-masalah yang disertai pertanyaan acuan guna 

menanamkan konsep atau prinsip bagi peserta didik secara utuh, sistematis, dan 

diyakini kebenarannya.
110

 Media LDS dapat berperan sebagai bahan diskusi siswa 

dalam memecahkan masalah. Peserta didik dengan LDS yang dikerjakannya berusaha 

menyelesaikan permasalahan dengan menuangkan ide-ide kritis, sehingga membantu 

dalam proses pembelajaran. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPPKB yaitu, dalam proses 

pembelajaran peserta didik dijadikan sebagai subjek belajar, materi pembelajaran 

dikaitkan dengan kehidupan nyata, perilaku pembelajaran dibangun atas kesadaran 

diri, kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman, kemampuan berpikir 

melalui proses menghubungkan  antarapengalaman dengan kenyataan, tindakan dan 

perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri, pengetahuan yang dimiliki sesuai 

                                                           
110

Henny Oktamalia, “Penerapan Problem Based Learning dengan Media LDS Bergambar 
padaKonsep Pencemaran Lingkungan di SMP Al-Hadi Sukoharjo”, Skripsi Jurusan Biologi, (Universitas 
Negri Semarang : 2009).  
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dengan pengalaman yang dialaminya, serta kriteria keberhasilannya ditentukan oleh 

proses dan hasil belajar. 

Penerapan SPPKB di dalam pembelajaran dilalui melalui beberapa tahapan, 

pertama tahap pelacakan. Pada tahap pelacakan peserta didik digali pengalaman-

pengalaman sebagai pengetahuan awal yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Kedua, tahap konfrontasi dimana guru menyajikan persoalan yang 

harus dipecahkan sesuai dengan pengalaman yang diperoleh pada tahap sebelumnya. 

Tahap ketiga yaitu inkuiri. Pada tahap inkuiri peserta didik berada pada tahap berpikir 

sesungguhnya yaitu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menemukan 

jawaban dari persoalan yang diberikan dengan mengembangkan gagasan-gagasannya. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap akomodasi, pada tahap akomodasi peserta didik 

menarik kesimpulan dari hasil pemecahan masalah. Pada tahapan terakhir SPPKB 

adalah tahap transfer, yaitu tahapan yang mengarahkan peserta didik untuk dapat 

menggunakan kemampuan berpikirnya pada permasalahan yang baru dan menjadikan 

siswa menjadi lebih kritis. 

Berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran, salah satunya 

menggunakan SPPKB. Karena berpikir kritis merupakan proses pemecahan masalah 

yang terdiri dari kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, 

membedakannya secara nyata, sehingga menghasilkan kesimpulan gagasan yang 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh peseeta didik. Kemampuan berpikir 

kritis dapat terus terlatih dalam proses pembelajaran SPPKB. 
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Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian oleh Arif Nurohman, 

dkk. yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas XI IPA 1 Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam pemecahan masalah fisika 

menggunakan model Think Talk Write (TTW) berbasis Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB). Karena SPPKB melatih daya pikir 

peserta didik dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. 

Peserta didik lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru, 

diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran, serta diberi kebebasan untuk 

mengeksplor kemampua peserta didik dengan berbagai media yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) terhadap 

kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar 

lampung pada materi sistem reproduksi pada manusia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

J. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pengolahan hasil penelitian 

berupa posttest kemampuan berpikir kritis, diperoleh hasil bahwa   

yaitu, 6,115 > 1,671 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.  

K. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai bahan rekomendasi 

dengan mempertimbangkan hasil temuan dilapangan maupun secara teoritis, maka 

beberapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peserta didik 

Dalam pembelajaran peserta didik harus lebih aktif dan mempersiapkan 

konsep materi terlebih dahulu dirumah, sehingga pada saat proses pembelajaran 

berlangsung peserta didik sudah siap dengan pengetahuan awal yang dimiliki 

agar pemahaman materi lebih mudah.  
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2. Bagi guru 

Disamping menggunakan metode konvensional guru juga perlu 

menggunakan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) 

dalam proses pembelajaran sebagai trobosan baru yang menekankan pada belajar 

bermakna dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis biologi 

kedepannya. Penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB) perlu dilakukan sosialisasi sebelum proses pembelajaran dimulai agar 

kegiatan belajar tidak membingungkan peserta didik. 

3. Bagi sekolah 

Agar proses pembelajaran biologi disekolah dapat memberikan hasil yang 

maksimal harus cermat dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan kondisi peserta didik, sehingga ketuntasan dalam belajar dapat 

tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  

4. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa pada pokok bahasan lain, 

sehingga diperoleh informasi lebih luas tentang strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) dalam pembelajaran biologi pada 

peserta didik untuk meningkatkan ranah hasil belajar yang lain seperti afektif, 

psikomotorik, serta kemampuan bepikir kreatif sangat dianjurkan agar dapat 

melihat kesinambungan peningkatan yang terjadi jika dilihat dari keseluruhan 

ranah hasil belajar. Semoga apa yang diteliti dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi pendidik umumnya dan penulis pada khususnya. 
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http://supraptojielwongsolo.wordpress.com/2008/06/13/menggunakan-keterampilan-berpikir-untuk-meningkatkan-mutu-pembelajaran.%20htm%20(06
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Lampiran 1.1 Profil Sekolah 

PROFIL SEKOLAH 

SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

1 IDENTITAS SEKOLAH          

 Nama Sekolah  : SMA Al-Kautsar  Bandar Lampung    

 Nomor Statistik Sekolah  : 302126010040     

 NPSN : 10807024     

 NDS : L.04084022     

 Status Sekolah  : Swasta       

          

2 IDENTITAS KEPALA SEKOLAH      

 Nama Kepala Sekolah  : Eko Anzair, S.Si     

 NIP / NPY  : 980130034   

 Golongan/Pangkat : IV.a   

 Jabatan : Kepala SMA Al-Kautsa Bandar Lampung  

 TMT Jabatan  : 27 Desember 2014  

 Nomor SK Jabatan : 216/Y-AK/SK-KP/2014 

 Masa Kerja Jabatan  : 11Bulan     

 Masa Kerja Golongan  : 16 Tahun 0 Bulan     

 Tempat/Tgl Lahir  : Tangsilontar, 2 Maret 1972    

 Alamat  : Wismamas Kemiling Blok.G1 No.15 

   Beringin raya kec.Kemiling Bandar Lampung 
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 Telp Rumah /HP : „08127905304   

          

3 ALAMAT SEKOLAH          

 Jalan  : 

Jl. Soekarno Hatta (by Pass) Rajabasa Bandar 

Lampung     

 Kelurahan  : Rajabasa      

 Kecamatan  : Rajabasa     

 Kota  : Bandar Lampung      

 Propinsi : Lampung       

 Telepon / Fax : (0721) 781578    

  : email : smaal_kautsar@yahoo.co.id   

   Website: AlKautsarnet.com   

4 Waktu Penyelenggaraan  : Pagi       

5 Status Gedung  : Milik Sendiri      

6 Status Akreditasi  : Terakreditasi  A     

 7 Nama Yayasan  : Al-Kautsar Lampung       

8 Tahun Berdiri  : 1992       

9 

Nomor SK Pendirian 

Sekolah  : Tgl 16 Januari 1992     No. 01/I/SK/YPD/1992   

10 Nomor Akte Notaris  : 34  tgl. 8 Februari 1993    

11 Luas Tanah  :  5 hektar      

12 Luas Bangunan  : 2. 745      m
2
     

    

 

 

mailto:smaal_kautsar@yahoo.co.id
http://www.smanda-bdl.sch.id/
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A DATA SEKOLAH          

1 Nama Sekolah  : SMA Al Kautsar Bandar Lampung   

2 Alamat : Jl. Soekarno Hattta (By Pass)  Rajabasa    

   Bandar Lampung 35144   

   Telp. 0721-781578 Faks. 0721-781578   

   email : smaal_kautsar@yahoo.co.id   

   http://www.alkautsarnet   

3 Status Sekolah : Swasta     

 Jenjang Akreditasi :  A  Tahun 2008 s.d. sekarang 

   Tanggal akreditasi terakhir   11 Nop 2011    

7 Jumlah ruang belajar : 25  lokal kelas     

8 Waktu belajar : Pagi, pukul 07.00 s.d. 16.00   

   Siang, pukul ............. s.d. ..............   

9 Mata Pelajaran Bahasa Asing : Bahasa Inggris dan BAhasa Arab.   

10 Jenis Muatan Lokal : Tahfizul Quran  

11 Kegiatan Pengembangan Diri : a. Pramuka            f. Basket    

   b. Paskibra            g. Tae Kwondo    

   c. KIR                    h. English Club    

   d. Rohis                 i. dll    

   e. PMR    

12 Sekolah Satu Atap  :  TK, SD, SMP, dan SMA   

   yang dikelola oleh Yayasan yang sama   

 

 

 

mailto:smaal_kautsar@yahoo.co.id
http://www.alkautsarnet/
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Visi dan Misi Sekolah   

Visi  

Unggul, islami, dan global 

Misi 

a. Membangun sekolah yang berkualitas unggul dan islami. 

b. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga pendidikan 

untuk tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas unggul dan islami. 

c. Meningkatkan kualitas prestasi, keberhasilan, daya saing, dan 

akhlakulkarimah siswa, guru, dan 

karyawan sebagai hasil proses pembelajaran yang berkualitas unggul dan 

islami 

d. Membangun dan mengembangkan kampus pendidikan menjadi tempat yang 

indah, dan berwawasan lingkungan, aman dan nyaman, serta islami untuk 

menunjang proses pembelajaran dan pelayanan pndidikan yang berkualitas 

unggul dan islami. 

e. Membangun dan mengembangkan pendidikan yang islami, profesional, 

mandiri, dan berdaya saing global. 

 

Sejarah Singkat SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

Yayasan Al-Kautsar Lampung dirintis oleh Kelompok Pengajian Al-Amal di 

Bandar Lampung yang beranggotakan Muspida Tingkat I dan seluruh Kepala 

Dinas/Kanwil Tingkat I serta Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung yang beragama 

Islam, yang mengadakan pengajian bulanan di rumah kediaman anggota secara 

bergilir. Dalam suatu pengajian rutin di bulan Januari 1991 dibahas isu penting dalam 

bidang pendidikan, yaitu: relatif rendahnya kualitas sekolah umum dan sekolah 

agama di Propinsi Lampung, terus meningkatnya kecenderungan masyarakat 

Lampung yang menyekolahkan anaknya ke sekolah unggul di Jakarta, Yogyakarta, 

dan Bandung, relatif tidak tersedianya sekolah umum unggul bernafaskan Islam yang 

berkualitas, dan semakin beratnya persaingan untuk memasuki sekolah unggul di 

Lampung. 

Pada bulan Maret 1991 disepakati untuk segera membangun suatu lembaga 

pendidikan dasar dan menengah yang bernafaskan Islam dan bermutu di Propinsi 

Lampung. Pada bulan Mei 1991 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian SMP dan SMA 

yang diberi nama “NURUL ULUM” (Cahaya Ilmu), yang kemudian menyusun 

proposal pendirian sekolah termasuk yayasan yang akan menaunginya dengan nama 

Yayasan NURUL ULUM. Pada Tahun Pelajaran 1991/1992, SLTP dan SMA Nurul 

Ulum sudah mulai menerima murid baru, yang untuk sementara waktu siswanya 
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dititipkan pada SMP Negeri II dan SMA Negeri II Tanjungkarang. Pada bulan 

November 1991 nama NURUL ULUM kemudian diganti dengan nama “AL-

KAUTSAR” (Nikmat yang berlimpah).  

Pada tanggal 16 Januari 1992, Yayasan Al-Kautsar membentuk lembaga yang 

khusus mengelola kegiatan pendidikan umum yang berwawasan islam di Propinsi 

Lampung yang diberi nama Perguruan Al-Kautsar. Tanggal tersebut kemudian 

dijadikan hari jadi Perguruan Al-Kautsar. 

Sejak berdirinya pada tahun 1993, SMA Al Kautsar Bandar Lampung telah 

mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, yaitu: 

1. Drs. Hi. Zaenal Iskandar   (periode April 1993 – Desember 1995) 

2. Drs. Hi. Abdul Sani Djuned  (periode Desember 1995 – Juni 1997) 

3. Ali Imron, M.Sc    (periode Juni 1997 – September 2002) 

4. Drs. Hi. Sunardi, M.Pd   (periode Septembe 2002 – Desember 2010) 

5. Drs. Hi.Joko Santoso.   (periode Desember 2010 -  Maret 2014)   

6. Drs. Hi. Sukijo, M.Pd   (periode Maret 2014 -  Desember 2014 

7. Eko Anzair, S.Si    (periode Januari 2015 – sekarang) 

 

A. KOMPONEN-KOMPONEN SEKOLAH 

1. KURIKULUM 

a. Pelaksanaan Kurikulum 

Kurikulum Kelas X/VII Kelas 

XI/VIII 

Kelas XII/IX 

KTSP sesuai 

Standar Isi 
 

 

 

 

 

 

 

b. Dokumen yang berkaitan dengan Kurikulum 

Jenis Dokumen Ada Tidak 

Ada 

Keterangan 

1) Standar Isi 

2) SKL satuan pendidikan 

3) SKL kelompok mata pelajaran 

4) SKL setiap mata pelajaran 

5) SK dan KD setiap mata pelajaran 

6) Pedoman pengembangan KTSP 

7) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

8) Pengembangan diri / ekskul 

9) Mulok 
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c. Jam Belajar efektif setiap minggu 

Kelas X  :  48  jam pelajaran 

Kelas XI  :  48  jam pelajaran 

Kelas XII  :  48  jam pelajaran 

d. Alokasi waktu setiap jam pelajaran : 45  menit 

 

2. SISWA / PESERTA 

a. Masukan tahun 2015/2016 

Jumlah Persentase 

diterima 

NUN SLTP (5 Mapel) yang 

Diterima 

Tes  

Awal 

Pendaftar Diterima Tertinggi Terendah Rata-

rata 

1100 orang 
313 

orang 
100 % 48,34 34,65 43,52  

 

b. Jumlah Rombongan Belajar 

Kelas 

X 

Kelas XI Kelas XII Semua 

Kelas 

IPA IPS Jml IPA IPS Jml  

9 4 4 8 4 4 8 29 

 

c. Jumlah Siswa 

Kelas 

X 

Kelas XI Kelas XII Semua 

Kelas 

IPA IPS Jml IPA IPS Jml  

314 143 155 298 152 161 313 925 

 

d. Tamatan / Keluaran Tapel 2014/2015 

Jumlah Peserta Ujian Peserta yang Lulus Ujian 

Semua 

Kelas 

XII IPA III IPS Semua 

Kelas 

XII 

IPA 

III IPS 

303 148 155 317 
148 

(100%) 

155 

(100%) 
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e. Tamatan Lulusan Yang Melanjutkan Tapel 2014/2015 

 

Tamatan th 2010/2011 yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

Semua Kelas XII IPA XII IPS (XII IS) 

303 orang 

(100%) 

148 orang 

(100%) 

155 orang 

(100%) 

 

3. KETENAGAAN 

a. Guru 

1) Jumlah Semua Guru 

Pendidikan terakhir 
Guru 

Tetap 

Guru 

Honor 

Guru 

DPK 

Guru 

Bantu 

(PTT) 

Jumlah 

Guru 

Pasca sarjana (S2 – S3): 

a. Kependidikan 

b. Non kependidikan 

 

7 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

7 

 

Sarjana / S1 34  - - 34 

Sarmud / D3 1 - - - 1 

Jumlah guru 42 8 - - 50 

 

2) Jumlah Guru Setiap Mata Pelajaran 

Mata Pelajaran 

JUMLAH GURU 

Seluruh 

nya 

Pendidikan Jurusan  S1 Rata-rata 

Jam 

Mengajar 
 S1 < S1 Sesuai Tdk 

Sesuai 

Pend. Agama 4 4 - 4 - 24 

PKn 2 2 - 2 - 24 

Bhs. Indonesia 5 5 - 5 - 24 

Sejarah 2 2 - 2 - 24 

Kesenian 2 2 - 2 - 24 

Matematika 5 5 - 5 - 24 

Fisika 3 3 - 3 - 24 

Kimia 3 3 - 3 - 24 

Biologi 2 2 - 2 - 24 

Ekonomi 2 2 - 2 - 24 

Geografi 3 3 - 3 - 24 

Sosiologi 2 2 - 2 - 24 

Antropologi - - - - - 24 
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Bhs. Inggris 4 4 - 4 - 24 

Penjaskes 3 3 - 3 - 24 

TIK 2 2 - 2 - 24 

Muatan Lokal 3 2 1 2 - 24 

Guru BK 3 3 - 3 - 925 Siswa 

Jumlah Guru 50 49 1 50 -  

 

b. Pegawai 

1) Jenis Tugas 

No Jenis tugas Jumlah 

1 Koordinator Tata Usaha 1 

2 Bendahara Sekolah 1 

3 Bendahara Gaji  1 

4 Bendahara Komite  - 

5 Bendahara Komputer / Bahasa Asing  1 

6 Inventarisasi  1 

7 Kesiswaan  2 

8 Petugas Administrasi Perpustakaan  1 

9 Pembantu Administrasi BK - 

10 Petugas Laboratorium  1 

11 Operator Komputer / Teknisi  2 

12 Front Office  1 

13 Petugas Penjaga Sekolah  1 

14 Petugas Keamanan Sekolah / Satpam  2 

Jumlah 15 

 

2) Jumlah Pegawai 

Pendidikan terakhir 
Pegawai 

tetap 

Pegawai 

Honor 

Pegawai 

DPK 

Jumlah 

Pegawai 

Pasca sarjana - - -  

Sarjana 3 2 - 5 

Sarmud/D3 - - -  

D2 / D1 - - -  

SLTA / KPAA 2 1 - 3 

SLTP & SD 1  - 1 

Jumlah semua  

pegawai 

6 3 - 9 
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4. SARANA & PRASARANA 

a. Sumber Belajar 

No Jenis Sumber Belajar 
Jumlah 

 

Luas 

Ruangan 
Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Ada 

1 Ruang Perpustakaan 1 141 m
2
    

2 Ruang Laboratorium 

a. IPA 

Fisika 

     Kimia 

     Biologi 

b. IPS 

c. Bahasa 

d. Komputer 

e. Multimedia  

 

 

1 

1 

1 

- 

1 

2 

1 

 

 

130 m
2 

130 m
2 

130 m
2 

- 

80 m
2 

100 m
2 

80 m
2
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

3 Ruang kesenian / 

Keterampilan 

1 80 m
2 

 
   

4 Ruang media / Pusat  

sumber belajar / Ruang 

audio visual 

1 90 m
2 

 
   

5 Rumah kaca / Green  

House 

1 150 m
2 

 

   

6 Ruang olah raga  

(in door) 

     

7 Lapangan olah raga 

(out door) 

1 1000 m
2
    

8 Ruang Kelas 24 116 m
2
    

9 Buku perpustakaan 

a. Fiksi 

b. Non fiksi 

c. Referensi 

 

1300 

850 

434 

 

 

 

 

 

 

  

10 Alat peraga/alat bantu 

pembelajaran 

a. Matematika 

b. IPA 

c. IPS 

d. Bahasa 

 

 

 

15 

132 

15 

- 

  

 

 

 

 

 

  

11 Alat praktik 

a. Kesenian 

b. Keterampilan 

c. Pendidikan Jasmani 

 

23 

- 

15 
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No Jenis Sumber Belajar 
Jumlah 

 

Luas 

Ruangan 
Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Ada 

12 Media pendidikan 

a. OHP 

b. Audio player / radio 

c. Video player / 

televisi 

d. Slide projector 

e. Komputer untuk 

pembelajaran 

f. LCD 

g. Papan display / 

majalah dinding 

 

2 

3 

6 

 

25 

 

60 

25 

7 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

13 Software 

a. Kaset pembelajaran 

b. VCD pembelajaran 

 

10 

5 

  

 

 

  

 

b. Sarana / Ruang Penunjang 

No Jenis Sarana 

Ada, kondisi 
Tidak 

Ada 
Keterangan 

Baik 
Kurang 

baik 

1 Ruang kepala sekolah     

2 Ruang wakil kepala sekolah     

3 Ruang guru     

4 Ruang tata usaha     

5 Ruang Bimbingan & 

Konseling 
    

6 Ruang OSIS     

7 Ruang Komite Sekolah     

8 Ruang Aula / Serba guna     

9 Ruang kesehatan / UKS     

10 Ruang ibadah / Masjid     

11 Ruang keamanan / satpam     

12 Lapangan upacara     

13 Ruang tamu     

14 Ruang koperasi     

15 Kantin     

16 Toilet / WC, jumlah 21     
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c. Prasarana 

No Jenis 
Keberadaan Fungsi 

Ada Tidak ada Baik Tidak baik 

1 Instalasi air     

2 Jaringan listrik     

3 Jaringan telepon     

4 Internet     

5 Akses jalan     

6 Sumber Air     

 

5. PEMBAHASAN 

a. APBS Tapel 2015/2016 

Dana APBS 

Seluruhnya 

Dari Pemerintah 

(APBN & APBD) 

Dari orangtua / 

Komite Sekolah 

Dari sumber 

lain 

- 

Rp. 6.913.494.000 Rp.13.635.000 
Rp. 

6.899.859.000 
Rp. - 

 

b. Uang Sekolah Tapel 2015/2016 

Uang Pangkal 
Uang sekolah rata-rata perbulan persiswa Lain-lain 

- Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Rp. - Rp. 364.000 Rp. 389.000 Rp. 368.000 Rp. - 

 

c. Honorarium guru dari sekolah perbulan (mengajar 18 jam pelajaran) 

Guru Tetap Guru DPK Guru Bantu Guru Honor/ 

Pengganti 

Rp. 100.567.100 Rp. 7.952.000 Rp. - Rp. 2.683.500 

 

Bandar Lampung, 16 Oktober 2016 

Kepala SMA Al Kautsar 

 

Eko Anzair, S.Si 

NPY 980140034 
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Lampiran 1.2 Hasil Wawancara Guru 

HASIL WAWANCARA GURU BIOLOGI KELAS XI IPA 

SMA AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Dalam pembelajaran biologi, apakah 

Ibu menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariasi? 

Ada beberapa strategi pembelajaran yang 

pernah saya terapkan, tetapi kebanyakan 

peserta didik belum bisa mengikuti 

pembelajaran tersebut sesuai yang 

diharapkan. Hal tersebut banyak faktor yang 

mempengaruhi, seperti kondisi siswa, dan 

juga keterbatasan waktu untuk mengejar 

materi yang tertinggal. 

2 Bagaimana proses pembelajaran di 

kelas? 

Materi pembelajaran disampaikan melalui 

slide PPT, terkadang ada sesi diskusi, tanya 

jawab, tugas kelompok, praktikum, dan juga 

penjelasan secara langsung. 

3 Bagaimana sikap dan keterlibatan 

peserta didik dalam pembelajaran? 

Peserta didik tidak seluruhnya aktif, hanya 

beberapa saja yang dapat merespon jika ada 

tanya jawab. Peserta didik memperhatikan 

dan mencatat materi pelajaran yang 

disampaikan. 

4 Apakah Ibu pernah mendengar atau 

menerapkan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir 

(SPPKB)? 

Ya saya sudah pernah mendengar, tetapi 

belum paham bagaimana merealisasikan 

dalam proses pembelajaran. Dan belum 

pernah menerapkannya di kelas. 

5 Bagaiamana hasil belajar peserta didik 

mata pelajaran Biologi di kelas XI? 

Ada beberapa peserta didik yang nilainya 

belum mencapai KKM sehingga perlu 

diadakan remidial. 

6 Dalam proses evaluasi biasanya Ibu 

menggunakan tipe soal seperti apa? 

Biasanya menggunakan soal pilihan ganda, 

dengan tingkat kognitif C1 dan C2. 

Terkadang menggunakan soal uraian tetapi 

siswa kurang mampu untuk mengerjakan 

soal uraian, apalagi tingkat kognitif yang 

tinggi. 

7 Pernahkah Ibu mengevaluasi 

kemampuan berpikir kritis siswa? 

Untuk kelas XI saat ini belum pernah. 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 
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2.3 Proses Pelacakan Pembelajaran SPPKB 

2.4 RPP Kelas Kontrol 

2.5 Lembar Diskusi Siswa (LDS) 
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Lampiran 2.1 Silabus Kegiatan Pembelajaran 

SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/semester  : XI/2 

Standart Kompetensi : 3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit 

yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Alokasi Waktu : 8 JP x 45 menit 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Sumber 

Belajar 

3.7 Menjelaskan 

keterkaitan antara 

struktur, fungsi, 

dan proses yang 

meliputi 

pembentukan sel 

kelamin, ovulasi, 

menstruasi, 

fertilisasi, dan 

pemberian ASI, 

serta kelainan 

penyakit yang 

dapat terjadi pada 

sistem reproduksi 

pada manusia. 

o Struktur dan fungsi alat-

alat reproduksi        pada 

laki-laki dan wanita. 

Sistem reproduksi 

manusia ada yang terdapat 

dalam rongga tubuh dan 

tampak dari luar tubuh. 

 

o Proses pembentukan sel 

kelamin 

Proses pembentukan 

kelamin meliputi 

pembentukan sperma dan 

sel telur. 

 

 

 

o Ovulasi 

Menggunakan 

charta/gambar dengan 

cermat, teliti, mandiri, 

dan tanggung jawab 

mengenali sistem 

reproduksi pada manusia 

 

Menggali pengalaman 

dengan cermat, teliti, 

mandiri, kreatif 

mengenali proses 

pembentukan 

gametogenesis 

menemukan 

pembentukan sperma/sel 

telur 

 

Mengkaji literatur 

 Mereduksi dan menilai deduksi 

struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan. 

 Menginduksi dan menilai 

induksi  struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan. 

 Menganalisis pernyataan terkait 

peristiwa menstruasi. 

 Berinteraksi dengan orang lain 

mengenai siklus menstruasi. 

 Menilai kredibilitas suatu 

sumber terkait proses fertilisasi. 

 Mendefinisikan istilah laktasi. 

 Mengajukan dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi penyebab 

Kemampuan 

berpikir kritis 

dengan soal 

posttest 

bentuk uraian 

Sumber Belajar 

: Buku Paket, 

modul, dan 

Internet 

Bahan : 

Charta/gambar 

organ 

reproduksi laki-

laki dan organ 

reproduksi 

perempuan, 

Charta atau 

gambar 

spermatogenesis

/oogenesis/siklu

s menstruasi, 

Slide PPT 

materi 
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Proses pelapasan sel telur 

yang sudah matang dari 

ovarium ke tuba fallopi 

untuk dibuahi. 

 

o Menstruasi. 

Wanita mengalami masa 

menstruasi setiap kurun 

28 hari setiap bulan.  

Mentruasi merupakan 

salah satu kekhasan 

makhluk hidup golongan 

primata. 

 

o Fertilisasi, gestasi dan 

persalinan 

 

o ASI. 

ASI memiliki bahan 

nutrisi yang amat penting 

bagi bayi, terutama setelah 

proses kelahiran. 

 

o Kelainan/penyakit yang 

terjadi. 

 

o Beberapa 

penyakit/gangguan seperti 

keputihan, kanker rahim, 

mandul dsb. 

tentang ovulasi dan 

menstruasi 

 

 Mengkaji dan menggali 

pengetahuan melalui 

berpikir tentang 

fertilisasi, getasi, dan 

persalinan 

 

Mendiskusikan 

pentingnya ASI 

 

 

Mengemukakan cara 

mencegah kelaina n dan 

penyakit reproduksi 

 

 

terjadinya kelainan/penyakit 

yang terkait sistem reproduksi 

serta mengetahui cara 

pencegahannya. 

 Memutuskan sebuah tindakan 

terkait penyebab terjadinya  

kelainan/penyakit yang terkait 

sistem reproduksi serta 

mengetahui cara 

pencegahannya. 

reproduksi pada 

manusia. 

Alat : LDS, 

White board, 

Spidol, LCD 
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Bandar Lampung,     April 2016 

Guru SMA Al-Kautsar         Peneliti 

 

 

 

Dinar Asri Haruming W, S.Pd        Wiwit Nurhasanah 

NPY. 201140050          NPM. 1211060033 

 

Mengetahui,  

Kepala SMA Al-Kautsar 

 

 

 

Eko Anzair, S.Si. 

NPY. 980140034 
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Lampiran 2.2 RPP Kelas Eksperimen 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI / 2 

Materi Pelajaran : Reproduksi Pada Manusia 

Alokasi Waktu : 8 JP x 45 menit 

 

STANDAR KOMPETENSI  : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

KOMPETENSI DASAR  : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 

proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi pada 

manusia. 

INDIKATOR :  

 Mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-

laki dan perempuan. 

 Menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat reproduksi pada 

laki-laki dan perempuan. 

 Menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 

 Berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus menstruasi. 

 Menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 

 Mendefinisikan istilah laktasi. 

 Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi penyebab terjadinya 

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. 

 Memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  kelainan/penyakit 

yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara pencegahannya. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN :  

1. Peserta didik dapat mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (pertemuan 1) 

2. Peserta didik dapat menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (pertemuan 1) 

3. Peserta didik  dapat menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 

(pertemuan 2) 
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4. Peserta didik dapat berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus 

menstruasi. (pertemuan 2) 

5. Peserta didik dapat menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 

(pertemuan 3) 

6. Peserta didik dapat mendefinisikan istilah laktasi. (pertemuan 4) 

7. Peserta didik dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

penyebab terjadinya kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta 

mengetahui cara pencegahannya. (pertemuan 4) 

8. Peserta didik dapat memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. (pertemuan 4) 

(nilai yang ditanamkan: Jujur, Kerja keras, Toleransi, Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Menghargai prestasi, Tanggung Jawab, Peduli lingkungan). 

 

MATERI POKOK 
1. Struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laik dan perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sistem reproduksi manusia baik laki-laki maupun perempuan dibedakan 

menjadi alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. 

3. Poses pembentukan sel kelamin 

Proses pembentukan sel kelamin meliputi pembentukan sel sperma 

(spermatogenesis) dan sel telur (oogenesis). 

4. Ovulasi 

Proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium ke tubafallopi 

untuk dibuahi. Ovulasi terdiri dari 3 fase yaitu fase pra-ovulasi, fase ovulasi 

dan fase pasca ovulasi. 

5. Menstruasi 

Siklus mentruasi rata-rata berlangsung 28 hari (walaupun siklus bervariasi, 

berkisar dari 20 hingga 40 hari). 

6. Fertilisasi, gestasi dan persalinan 

Setelah sel telur berkembang menjadi matang dan mampu mengadakan 

penyatuan dengan sperma akan terjadi ovulasi. Sel telur ini akan ditangkap 

oleh infundibulum, kemudian melewati tuba fallopii. Jika di tuba fallopii 

terdapat sperma maka akan terjadi peleburan antara sperma dan sel telur, 

proses ini disebut dengan fertilisasi. peleburan antara sel sperma dengan sel 

ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Zigot akan 
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menempel/implantasi pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi 

embrio dan janin. Keadaan demikian disebut dengan masa 

kehamilan/gestasi/nidasi. Selanjutnya kelahiran, pada saat akan melahirkan 

otot-otot uterus pun dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Kontraksi otot-otot 

uterus akan menekan kepala bayi menuju serviks (leher rahim). Akibatnya, 

serviks akan merenggang sehingga bayi keluar dari uterus. Secara bersamaan, 

kontraksi tersebut akan mendorong bayi menuju vagina dan akhirnya keluar 

dari tubuh ibu. 

7. ASI (Air Susu Ibu) 

ASI merupakan sumber nutrisi utama bayi. ASI memiliki komposisi sempurna 

yang sesuai kebutuhan bayi. ASI memiliki glukosa, albumin dan kandungan 

air lebih tinggi dibandingkan air susu yang lain. Glukosa sangat diperlukan 

bayi untuk tumbuh dan menghasilkan energi. Albumin adalah protein untuk 

mencerdaskan bayi dan sangat baik untuk pertumbuhannya. 

8. Alat kontrasepsi pada laki-laki dan perempuan kontrasepsi berarti mencegah 

pembuahan sel telur oleh spermatozoa, sehingga tidak terjadi kehamilan. 

Secara umum kontrasepsi dibedakan atas dua metode, yaitu permanen dan non 

permanen. Contoh: IUD, kondom, dll. 

9. Kelainan/penyakit 

Beberapa penyakit/gangguan sistem reproduksi, antara lain endometriosis, 

prostatitis, gonorea, sifilis, herpes genital, dll. 

 

PENDEKATAN, STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN :  

1. Pendekatan  : Student Center 

2. Strategi   : Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir (SPPKB) 

3. Metode      :  Tanya Jawab, diskusi, dan inquiri 

MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Charta/gambar organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi 

perempuan. 

b. Charta atau gambar spermatogenesis/oogenesis/siklus menstruasi. 

c. Slide PPT materi reproduksi pada manusia. 

2. Alat 

a. White board 

b. Spidol 

c. LCD 

3. Sumber Belajar 

a. Buku Paket, modul, dan internet. 
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LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama dan Kedua 4 x 45 menit 

Kegiatan Pendidik Kegiatan Peserta Didik 
Fase dan 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar 

peserta didik. 

2. Mengecek kehadiran peserta didik dan 

memeriksa kesiapan peserta didik untuk 

mengikuti pelajaran. 

3. Guru menunjuk seorang peserta didik untuk 

memimpin do‟a sebelum pembelajaran dimulai. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru memberikan penjelasan mengenai 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

 

1. Peserta didik 

menjawab salam guru. 

2. Peserta didik 

menanggapi guru. 

3. Peserta didik berdoa 

sebelum pembelajaran 

dimulai. 

4. Peserta didik 

mendengarkan. 

 

Fase 1 : 

Orientasi 

7 menit 

B.     Kegiatan Inti 
1. Guru mengingatkan kembali materi yang telah 

dipelajari sebagai pengalaman peserta didik 

(materi prasyarat) yang dihubungkan dengan 

materi pelajaran. 

2. Guru melakukan penjajakan dengan memberikan 

apersepsi berupa pertanyaan dan pengembangan 

dialog : “Manusia adalah makhluk hidup yang 

dapat melestarikan jenisnya dengan melakukan 

apa? Ya benar, reproduksi. Jadi disini kita akan 

membahas materi sistem reproduksi khususnya 

pada manusia”. 

 (Pertanyaan proses penjajakan terlampir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tantangan yang berkaitan dengan reproduksi 

pada manusia yang akan dipelajari peserta didik 

dan membagi kelompok. 

 Jelaskan susunan alat reproduksi pada laki-laki 

dan perempuan? (Pertemuan pertama). 

 Seorang laki-laki menghasilkan sperma melalui 

spermatogenesis. Dimana tempat terjadinya dan 

jelaskan proses yang terjadi selama 

spermatogenesis! (Pertemuan pertama). 

 Seorang perempuan pubertas sel telur akan aktif 

diproduksi. Dimana tempat terjadinya dan 

jelaskan proses yang terjadi selama oogenesis! 

(Pertemuan pertama). 

 

1. Peserta didik 

menyimak, bertanya 

dan menjawab setiap 

pertanyaan guru 

untuk memahami 

persoalan. 

2.  Peserta didik 

menjelaskan, 

mengungkapkan 

fakta sesuai dengan 

pengalamannya. 

(diharapkan 

menjawab 

“Reproduksi”). 

 Peserta didik 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan sesuai 

dengan pemahaman 

dan pengalaman. 

 

3. Peserta didik 

merespon guru, 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diajukan dengan 

melihat berbagai 

literarur seperti buku 

dan internet. 

 

 

 

 

 

 

Fase 2  

Pelacakan 

 20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3  

Konfrontasi 

 10 menit 
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 Oogonium dan oosit terdapat di dalam folikel 

telur. Folikel adalah sel-sel pembungkus ovum 

yang penuh cairan. Folikel yang tumbuh 

memiliki tahap pertumbuhan. Pada tahap 

apakah folikel siap melepaskan ovum dari 

ovarium? Mengapa ovum dalam ovarium harus 

ada folikel? (Pertemuan pertama). 

 Perempuan akan mengalami ovulasi, yaitu 

proses keluarnya sel telur dari ovarium. Ovulasi 

ini dipengaruhi oleh berbagai hormon yaitu 

yang dihasilkan oleh pituitary dan ovarium, 

Identifikasilah masing-masing hormonnya! 

(Pertemuan kedua). 

 Mengapa wanita mengalami menstruasi setiap 

bulannya? Bagaimana siklus terjadinya 

menstruasi? (Pertemuan kedua). 

 Seorang perempuan dewasa mendapatkan hari 

pertama menstruasi pada tanggal 20 April, jika 

semuanya berjalan normal, 

a. Tentukan kapan masa subur perempuan 

tersebut? 

b. Tanggal berapa terjadinya ovulasi? 

c. Tanggal berapakah ia akan mendapatkan 

menstruasi pada bulan berikutnya? 

d. Jika perempuan tersebut melakukan 

hubungan seksual pada tanggal 7 Mei 

dapatkah terjadi kehamilan? Jelaskan! 

(Pertemuan kedua). 

 Berdasarkan hasil observasi, kita sering 

mendapati bahwa pada saat perempuan sedang 

mengalami menstruasi banyak diantara mereka 

yang mengeluh sakit di bagian perut, bahkan 

terkadang seperti kram, benarkah demikian? 

Berikan alasan! (Pertemuan kedua). 

4. Guru memfasilitasi, mengamati, dan 

mendorong, peserta didik untuk berpikir 

memecahkan persoalan yang telah diberikan 

pada tahap sebelumnya. Guru memberikan 

ruang dan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan gagasan dalam upaya 

pemecahan persoalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Peserta didik belajar 

berpikir yang 

sesungguhnya untuk 

memecahkan persoalan 

yang telah diberikan 

oleh guru. Peserta 

didik bersama teman 

sekelompok 

menjelaskan, 

mengungkapkan fakta 

sesuai dengan 

pengalamanya, 

memberikan 

argumentasi yang 

meyakinkan, 

mengembangkan 

gagasan, dan 

menanggapi argument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4  

Inkuiri 

 30 menit 
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dari teman-teman yang 

lain. 

 

Kegiatan Akhir 
1. Guru membantu dan membimbing peserta didik 

menemukan kata-kata kunci untuk 

menyimpulkan materi reproduksi pada manusia. 

2. Guru memberikan tugas rumah (PR) yang 

relevan dengan materi pelajaran demi 

pengembangan pengetahuan baru peserta didik.  

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

membacakan Hamdalah. 

 

1. Peserta didik 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

2. Peserta didik 

mencatat tugas yang 

diberikan. 

3. Peserta didik 

membaca Hamdalah. 

 

Fase 5  

Akomodasi 

10 menit 

 

Fase 6  

Transfer 

 5 menit 

 

Pertemuan Ketiga dan Keempat 4 x 45 menit 

Kegiatan Pendidik Kegiatan Peserta Didik 
Fase dan 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar peserta didik. 

2. Mengecek kehadiran peserta didik dan 

memeriksa kesiapan peserta didik untuk 

mengikuti pelajaran. 

3. Guru menunjuk seorang peserta didik untuk 

memimpin do‟a sebelum pembelajaran 

dimulai. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru memberikan penjelasan mengenai 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

 

 

1. Peserta didik menjawab 

salam guru. 

2. Peserta didik 

menanggapi pendidik. 

 

3. Peserta didik berdoa 

sebelum pembelajaran 

dimulai. 

4. Peserta didik 

mendengarkan. 

 

Fase 1 : 

Orientasi 

7 menit 

B.     Kegiatan Inti 
1. Guru mengingatkan kembali materi yang 

telah dipelajari sebagai pengalaman peserta 

didik (materi prasyarat) yang dihubungkan 

dengan materi pelajaran 

 

2. Guru melakukan penjajakan dengan 

memberikan apersepsi berupa pertanyaan 

dan pengembangan dialog. 

 (Pertanyaan proses penjajakan terlampir) 

 

 

 

 

 

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tantangan yang berkaitan dengan reproduksi 

pada manusia yang akan dipelajari peserta 

didik dan membagi kelompok. 

 Mengapa wanita bisa mengalami 

kehamilan? proses apa yang terjadi sehingga 

 

1. Peserta didik menyimak, 

bertanya dan menjawab 

setiap pertanyaan guru 

untuk memahami 

persoalan. 

2. Peserta didik 

menjelaskan, 

mengungkapkan fakta 

sesuai dengan 

pengalamannya. 

 Peserta didik menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

sesuai dengan pemahaman 

dan pengalaman 

3. Peserta didik merespon 

guru, menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dengan 

melihat berbagai 

literarur seperti buku dan 

 

Fase 2  

Pelacakan 

 20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3  

Konfrontasi 

 10 menit 
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dapat terjadi hal tersebut, jelaskan! 

(Pertemuan ketiga) 

 Perempuan yang menikah menikah di atas 

usia 30 tahun beresiko melahirkan anak 

cacat ketika hamil. Berdasarkan ilmu sains, 

apakah hal ini benar? Mengapa? (Pertemuan 

ketiga) 

 Perempuan yang sedang hamil tidak 

diperbolehkan merokok dan mengkonsumsi 

alkohol, untuk mencegah terganggunya 

perkembangan janin dalam rahim. 

a. Bagaimana nikotin dari rokok dan alkohol 

dapat sampai ke janin? 

b. Mengapa kedua bahan tersebut lebih 

berbahaya terhadap janin dibandingkan 

ibunya? 

c. Larangan-larangan apa lagi untuk ibu hamil 

agar dapat berkembang dengan baik? 

d. Apa saja yang harus dimakan ibu hamil? 

(Pertemuan ketiga) 

 Kumpulkan informasi mengenai LAKTASI, 

kemukakan pendapat mengapa ASI lebih 

baik dari susu formula? (Pertemuan ketiga) 

 Alat kontrasepsi ada berbagai macam,ada 

alat kontrasepsi permanen dan alat 

kontrasepsi non permanen. Salah satunya 

adalahvasektomi dan tubektomi. Bagaimana 

cara melakukan vasektomi dan tubektomi 

dan bagaimana fungsinya? (Pertemuan 

ketiga) 

 Ada banyak cara untuk mewujudkan rasa 

syukur terhadap Tuhan Yang Maha 

Pengasih. Salah satunya adalah dengan 

menjaga kesehatan tubuh yang merupakan 

karunia-Nya, misalnya dengan menjaga 

kesehatan alat-alat reproduksi. Diskusikan 

masalah alat-alat reproduksi di kalangan 

remaja. Buatlah rekomendasi tentang apa 

yang harus dilakukan dan apa yang tidak 

boleh dilakukan untuk menghindari 

penyakit menular seksual? (Pertemuan 

keempat) 

 Apa bahaya pornografi? Sebutkan dampak 

bagi kalangan remaja! (Pertemuan keempat) 

 Apa penyebab HIV/AIDS? Sebutkan cara 

penularan dari penyakit HIV/AIDS! 

(Pertemuan keempat) 

 Apa bahaya Aborsi? Faktor-faktor apa yang 

membolehkan dilakukannya aborsi? 

(Pertemuan keempat) 

4. Guru memfasilitasi, mengamati, dan 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4  

Inkuiri 

 30 menit 
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mendorong, peserta didik untuk berpikir 

memecahkan persoalan yang telah diberikan 

pada tahap sebelumnya. Pendidik 

memberikan ruang dan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan 

gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. 

4. Peserta didik belajar 

berpikir yang 

sesungguhnya untuk 

memecahkan persoalan 

yang telah diberikan oleh 

pendidik. Peserta didik 

bersama teman 

sekelompok menjelaskan, 

mengungkapkan fakta 

sesuai dengan 

pengalamanya, 

memberikan argumentasi 

yang meyakinkan, 

mengembangkan gagasan, 

dan menanggapi argument 

dari teman-teman yang 

lain. 

 

Kegiatan Akhir 
5. Guru membantu dan membimbing peserta 

didik menemukan kata-kata kunci untuk 

menyimpulkan materi reproduksi pada 

manusia. 

6. Guru memberikan tugas rumah (PR) yang 

relevan dengan materi pelajaran demi 

pengembangan pengetahuan baru peserta 

didik. 

7. Guru menutup pembelajaran dengan 

membacakan Hamdalah. 

 

5. Peserta didik 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

 

6. Peserta didik mencatat 

tugas yang diberikan. 

7. Peserta didik membaca 

Hamdalah. 

 

Fase 5  

Akomodasi 

10 menit 

 

Fase 6  

Transfer 

 5 menit 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR  

1. Bentuk Penilaian  

a. Uraian test kemampuan berpikir kritis (test) 

2. Instrumen penilaian 

 
No Aspek yang dinilai Tekhnik penilaian 

1 a. Mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat reproduksi 

pada laki-laki dan perempuan. 

b. Menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat reproduksi 

pada laki-laki dan perempuan. 

c. Menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 

d. Berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus menstruasi. 

e. Menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 

f. Mendefinisikan istilah laktasi. 

g. Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi penyebab terjadinya 

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui 

cara pencegahannya. 

h. Memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui 

cara pencegahannya. 

Tes : soal tes 

uraian 
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Lampiran 2.3 Proses Pelacakan Pembelajaran SPPKB 

Pertemuan Pertama dan Kedua 

“Siapa yang hari ini sedang mengalami menstruasi?” (Beberapa siswa putri 

mengacungkan jari). “Apa yang menyebabkan wanita mengalami menstruasi?” kata 

ibu guru. 

“Karena terjadi peluruhan sel telur!” jawab salah satu siswa. 

“Coba lengkapnya bagaimana?” tanya guru kepada salah satu siswa. 

Ia terdiam sebentar. Setelah berpikir, lalu ia menjawab “menstruasi pada wanita 

karena proses peluruhan dinding uterus (endometrium) diikuti perdarahan yang 

dikeluarkan melalui vagina bu, sebab ovum tidak dibuahi . . .”! 

“ya benar, apakah organ untuk mengeluarkan darah menstruasi sama dengan organ 

untuk mengeluarkan urine?” 

“tidak bu, darah menstruasi keluar melalui vagina, sedangkan urine dikeluarkan 

melalui saluran uretra”. 

“di bagian mana letak dari saluran ureter?” 

“di sebelah bawah klitoris dan di sebelah atas lubang vagina” jawab beberapa siswa. 

“mengapa laki-laki tidak mengalami menstruasi?” 

“karena laki-laki tidak memproduksi sel ovum, tetapi memproduksi sperma yang di 

keluarkan saat ejakulasi”. 

“Apa warna dari sperma?” 

“berwarna seperti susu berbentuk cairan kental”. Jawab siswa laki-laki. 

“saat ejakulasi, berapa jumlah sel sperma yang dikeluarkan?” 

“banyak bu, ribuan sampai jutaan sel” 

“saat usia berapakah kalian mengalami menstruasi?” guru menunjuk beberapa siswa 

putri. (Jawabannya bervariasi, ada yang menjawab 10, 11, 12, 13 dst) 

“apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut?” 

“hormon, genetik, bentuk badan, keadaan gizi, lingkungan, aktivitas sehari-hari dan 

psikis” 

 “mengapa saat mengalami kehamilan wanita tidak menstruasi?” 
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“karena saat terjadi implantasi embrio (sel telur yang sudah dibuahi) di dinding rahim 

atau endometrium, ovarium menghentikan produksi ovum sampai terjadi kelahiran 

dan mengaktifkan hormon progesteron untuk memelihara dinding rahim sebagai 

pendukung untuk perkembangan janin”. 

Pertanyaan Konfontrasi Pertemuan Pertama Dan Kedua 

(Masalah yang Harus Diselesaikan) 

 Jelaskan susunan alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan? 

 Seorang laki-laki menghasilkan sperma melalui spermatogenesis. Dimana tempat 

terjadinya dan jelaskan proses yang terjadi selama spermatogenesis! (Pertemuan 

pertama) 

 Seorang perempuan pubertas sel telur akan aktif diproduksi. Dimana tempat 

terjadinya dan jelaskan proses yang terjadi selama oogenesis! (Pertemuan 

pertama) 

 Oogonium dan oosit terdapat di dalam folikel telur. Folikel adalah sel-sel 

pembungkus ovum yang penuh cairan. Folikel yang tumbuh memiliki tahap 

pertumbuhan. Pada tahap apakah folikel siap melepaskan ovum dari ovarium? 

Mengapa ovum dalam ovarium harus ada folikel? (Pertemuan pertama) 

 

1. Perempuan akan mengalami ovulasi, yaitu proses keluarnya sel telur dari 

ovarium. Ovulasi ini dipengaruhi oleh berbagai hormon yaitu yang dihasilkan 

oleh pituitary dan ovarium, Identifikasilah masing-masing hormonnya! 

(Pertemuan kedua) 

2. Mengapa wanita mengalami menstruasi setiap bulannya? Bagaimana siklus 

terjadinya menstruasi? (Pertemuan kedua) 

3. Seorang perempuan dewasa mendapatkan hari pertama menstruasi pada tanggal 

20 April, jika semuanya berjalan normal, 

e. Tentukan kapan masa subur perempuan tersebut? 

f. Tanggal berapa terjadinya ovulasi? 

g. Tanggal berapakah ia akan mendapatkan menstruasi pada bulan berikutnya? 

h. Jika perempuan tersebut melakukan hubungan seksual pada tanggal 7 Mei 

dapatkah terjadi kehamilan? Jelaskan! (Pertemuan kedua) 

4. Berdasarkan hasil observasi, kita sering mendapati bahwa pada saat perempuan 

sedang mengalami menstruasi banyak diantara mereka yang mengeluh sakit di 

bagian perut, bahkan terkadang seperti kram, benarkah demikian? Berikan 

alasan! (Pertemuan kedua) 
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Pertemuan ketiga dan keempat 

 

“Siapa diantara kalian yang memiliki kerabat dekat yang sedang mengalami 

kehamilan?” 

“saya bu” jawab salah satu siswa 

“sudah berapa bulan usia kandungannya?” 

“enam bulan bu” 

“berapa lama masa kehamilan?” 

“38 hingga 40 minggu bu, atau umumnya 9 bulan 10 hari.” Jawab siswa. 

“dimanakah tempat berkembangnya janin?” 

“di uterus” 

“darimanakah janin memperoleh makanan dan oksigen?” 

“dari ibu, yang dihubungkan melalui plasenta”. 

“kalian pernah mendengar apa itu air ketuban?” 

“ya bu” 

“apa nama lainnya? Dan apa fungsi dari air tersebut?” 

“cairan amnion bu yang berfungsi untuk melindungi janin dari tekanan, getaran, 

ataupun benturan”. 

“pada saat proses kelahiran dimulai, biasanya ditandai dengan apa?” tanya buguru 

lagi. 

“keluarnya air ketuban, dan terjadi kontraksi uterus yang dirangsang oleh hormon 

estrogen dan oksitosin”. 

“Dapatkah kehamilan itu dicegah?” 

“dapat bu” 

“apa usaha yang dapat dilakukan?” 

“KB (keluarga berencana)” 

“KB melalui apa?” 

“suntik, obat-obatan, menggunakan kondom, dan IUD” 

“ada tidak yang dilakukan secara alami” 
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“ada bu, dengan perhitungan kalender masa subur pada wanita.” 

Pertanyaan Konfontrasi Pertemuan Ketiga Dan Keempat 

(Masalah yang Harus Diselesaikan) 

1. Mengapa wanita bisa mengalami kehamilan? proses apa yang terjadi sehingga 

dapat terjadi hal tersebut, jelaskan! (Pertemuan ketiga) 

2. Perempuan yang menikah menikah di atas usia 30 tahun beresiko melahirkan 

anak cacat ketika hamil. Berdasarkan ilmu sains, apakah hal ini benar? Mengapa? 

(Pertemuan ketiga) 

3. Perempuan yang sedang hamil tidak diperbolehkan merokok dan mengkonsumsi 

alkohol, untuk mencegah terganggunya perkembangan janin dalam rahim. 

e. Bagaimana nikotin dari rokok dan alkohol dapat sampai ke janin? 

f. Mengapa kedua bahan tersebut lebih berbahaya terhadap janin 

dibandingkan ibunya? 

g. Larangan-larangan apa lagi untuk ibu hamil agar dapat berkembang 

dengan baik? 

h. Apa saja yang harus dimakan ibu hamil? (Pertemuan ketiga) 

4. Kumpulkan informasi mengenai LAKTASI, kemukakan pendapat mengapa ASI 

lebih baik dari susu formula? (Pertemuan keempat) 

5. Alat kontrasepsi ada berbagai macam,ada alat kontrasepsi permanen dan alat 

kontrasepsi non permanen. Salah satunya adalahvasektomi dan tubektomi. 

Bagaimana cara melakukan vasektomi dan tubektomi dan bagaimana fungsinya? 

(Pertemuan ketiga) 

 

1. Ada banyak cara untuk mewujudkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha 

Pengasih. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh yang 

merupakan karunia-Nya, misalnya dengan menjaga kesehatan alat-alat 

reproduksi. Diskusikan masalah alat-alat reproduksi di kalangan remaja. Buatlah 

rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan untuk menghindari penyakit menular seksual? (Pertemuan keempat) 

2. Apa bahaya pornografi? Sebutkan dampak bagi kalangan remaja! (Pertemuan 

keempat) 

3. Apa penyebab HIV/AIDS? Sebutkan cara penularan dari penyakit HIV/AIDS! 

(Pertemuan keempat) 

4. Apa bahaya Aborsi? Faktor-faktor apa yang membolehkan dilakukannya aborsi? 

(Pertemuan keempat) 
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Lampiran 2.4 RPP Kelas Kontrol 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI / 2 

Materi Pelajaran : Reproduksi Pada Manusia 

Alokasi Waktu : 8 JP x 45 menit 

STANDAR KOMPETENSI  : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

KOMPETENSI DASAR  : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 

proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi pada 

manusia. 

INDIKATOR :  

 Mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-

laki dan perempuan. 

 Menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat reproduksi pada 

laki-laki dan perempuan. 

 Menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 

 Berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus menstruasi. 

 Menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 

 Mendefinisikan istilah laktasi. 

 Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi penyebab terjadinya 

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. 

 Memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  kelainan/penyakit 

yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara pencegahannya. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN :  

9. Peserta didik dapat mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (pertemuan 1) 

10. Peserta didik dapat menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (pertemuan 1) 

11. Peserta didik  dapat menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 

(pertemuan 2) 

12. Peserta didik dapat berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus 

menstruasi. (pertemuan 2) 
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13. Peserta didik dapat menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 

(pertemuan 3) 

14. Peserta didik dapat mendefinisikan istilah laktasi. (pertemuan 4) 

15. Peserta didik dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

penyebab terjadinya kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta 

mengetahui cara pencegahannya. (pertemuan 4) 

16. Peserta didik dapat memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. (pertemuan 4) 

(nilai yang ditanamkan: Jujur, Kerja keras, Toleransi, Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Menghargai prestasi, Tanggung Jawab, Peduli lingkungan). 

 

MATERI POKOK 
10. Struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laik dan perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sistem reproduksi manusia baik laki-laki maupun perempuan dibedakan 

menjadi alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. 

12. Poses pembentukan sel kelamin 

Proses pembentukan sel kelamin meliputi pembentukan sel sperma 

(spermatogenesis) dan sel telur (oogenesis). 

13. Ovulasi 

Proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium ke tubafallopi 

untuk dibuahi. Ovulasi terdiri dari 3 fase yaitu fase pra-ovulasi, fase ovulasi 

dan fase pasca ovulasi. 

14. Menstruasi 

Siklus mentruasi rata-rata berlangsung 28 hari (walaupun siklus bervariasi, 

berkisar dari 20 hingga 40 hari). 

15. Fertilisasi, gestasi dan persalinan 

Setelah sel telur berkembang menjadi matang dan mampu mengadakan 

penyatuan dengan sperma akan terjadi ovulasi. Sel telur ini akan ditangkap 

oleh infundibulum, kemudian melewati tuba fallopii. Jika di tuba fallopii 

terdapat sperma maka akan terjadi peleburan antara sperma dan sel telur, 

proses ini disebut dengan fertilisasi. peleburan antara sel sperma dengan sel 

ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Zigot akan 

menempel/implantasi pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi 

embrio dan janin. Keadaan demikian disebut dengan masa 
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kehamilan/gestasi/nidasi. Selanjutnya kelahiran, pada saat akan melahirkan 

otot-otot uterus pun dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Kontraksi otot-otot 

uterus akan menekan kepala bayi menuju serviks (leher rahim). Akibatnya, 

serviks akan merenggang sehingga bayi keluar dari uterus. Secara bersamaan, 

kontraksi tersebut akan mendorong bayi menuju vagina dan akhirnya keluar 

dari tubuh ibu. 

16. ASI (Air Susu Ibu) 

ASI merupakan sumber nutrisi utama bayi. ASI memiliki komposisi sempurna 

yang sesuai kebutuhan bayi. ASI memiliki glukosa, albumin dan kandungan 

air lebih tinggi dibandingkan air susu yang lain. Glukosa sangat diperlukan 

bayi untuk tumbuh dan menghasilkan energi. Albumin adalah protein untuk 

mencerdaskan bayi dan sangat baik untuk pertumbuhannya. 

17. Alat kontrasepsi pada laki-laki dan perempuan kontrasepsi berarti mencegah 

pembuahan sel telur oleh spermatozoa, sehingga tidak terjadi kehamilan. 

Secara umum kontrasepsi dibedakan atas dua metode, yaitu permanen dan non 

permanen. Contoh: IUD, kondom, dll. 

18. Kelainan/penyakit 

Beberapa penyakit/gangguan sistem reproduksi, antara lain endometriosis, 

prostatitis, gonorea, sifilis, herpes genital, dll. 

PENDEKATAN, STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN :  

4. Pendekatan  : Teacher centered 

5. Strategi   : Konvensional 

6. Metode     : Diskusi, ceramah, dan penugasan. 

MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN : 

4. Media 

d. Charta/gambar organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi 

perempuan. 

e. Charta atau gambar spermatogenesis/oogenesis/siklus menstruasi. 

f. Slide PPT materi reproduksi pada manusia. 

5. Alat dan sumber belajar : White board, Spidol, LCD, Buku Paket, modul, dan 

internet. 

 

LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 
No Kegiatan Belajar Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan / Apersepsi 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam kemudian bersama peserta didik 

memulai pembelajaran dengan berdoa. 

 Guru mengecek kehadiran, dan menanyakan kesiapan belajar para peserta 

didik. 

 Apersepsi: Guru menggali pengetahuan peserta didik tentang tujuan manusia 

melakukan reproduksi. 

15 Menit 
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 Memotivasi: Guru menanyakan perbedaan anatomi antara sistem reproduksi 

laki-laki dengan perempuan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengarahkan proses kegiatan 

belajar mengajar. 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi: 

 Guru menampilkan PPT dan mengajak peserta didik untuk mengamati 

gambar anatomi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya misalnya: 

fungsi organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan serta bagaimana 

mekanisme pembentukan sel gamet. 

 Guru memberikan penjelasan tentang fungsi organ-organ reproduksi laki-laki 

dan perempuan serta bagaimana mekanisme pembentukan sel gamet dan 

hormon yang mempengaruhi. 

 Peserta didik melakukan kajian literatur untuk menggali informasi dengan 

jujur, kerja keras, kreatif, mandiri dan jujur mengenai struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

Elaborasi 

 Peserta didik menanggapi dan bertanya kepada guru tentang materi yang 

kurang jelas. 

 Guru dan peserta didik mendiskusikan pertanyaan yang harus dipecahkan. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur, Kerja keras, Toleransi, Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Menghargai prestasi, Tanggung Jawab, Peduli lingkungan) 

Konfirmasi 

 Guru mengkonfirmasi jika terjadi perbedaan pendapat dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pembelajaran. 

60 Menit 

3 Kegiatan Penutup 

 Resume: Guru bersama peserta didik menyimpulkan pelajaran tentang 

anatomi dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan 

perempuan, hormon, dan gametogenesis. 

 Refleksi: memberikan pertanyaan berkaitan dengan struktur dan fungsi 

sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. 

 Tindak lanjut: penugasan kepada peserta didik untuk membaca dan mencari 

artikel yang berkaitan dengan proses menstruasi pada perempuan. (Peserta 

didik membuat laporan dengan jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, dan 

komunikatif mengenai proses menstruasi melalui sumber media masa, 

internet, atau majalah). 

15 Menit 

Pertemuan Kedua 
No Kegiatan Belajar Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan / Apersepsi 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam kemudian bersama peserta didik 

memulai pembelajaran dengan berdoa. 

 Guru mengecek kehadiran, dan menanyakan kesiapan belajar para peserta 

didik. 

 Apersepsi: Guru menggali pengetahuan peserta didik tentang tentang 

pengertian proses dan siklus menstruasi. 

15 Menit 
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 Memotivasi: Guru menyampaikan pentingnya mempelajari siklus menstruasi 

agar dapat menghitung tanggal terjadinya menstruasi yang dialami oleh 

wanita setiap bulannya, masa subur dan masa tidak subur wanita. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengarahkan proses kegiatan 

belajar mengajar. 

2 Kegiatan Inti 

 Peserta didik duduk sesuai dengan kelompok kecil (misalnya 4 orang). 

 Guru menampilkan PPT dan mengajak peserta didik untuk mengamati dan 

menganalisis gambar diagram siklus menstruasi. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

misalnya: kapan terjadi menstruasi atau kapan bisa terjadi pembuahan? 

 Guru memberikan penjelasan tentang proses dan siklus menstruasi serta 

hormon-hormon yang berperan. 

 Eksplorasi: pembelajaran kooperatif (saling mengajari antar teman 

sekelompok) untuk memahami diagram siklus menstruasi, materi fertilisasi, 

getasi, persalinan, dan laktasi. 

 Peserta didik melakukan kajian literatur untuk menggali informasi dengan 

jujur, kerja keras, kreatif, mandiri dan jujur mengenai siklus menstruasi, 

materi fertilisasi, getasi, persalinan, dan laktasi. 

 Elaborasi: diskusi kelas tentang siklus menstruasi, materi fertilisasi, getasi, 

persalinan, dan laktasi. 

 Secara klasikal peserta didik menyepakati hasil pengembangan materi dari 

kelompok untuk menjadi kesimpulan utuh (secara demokrasi). 

 Guru dan peserta didik mendiskusikan pertanyaan yang harus dipecahkan. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur, Kerja keras, Toleransi, Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Menghargai prestasi, Tanggung Jawab, Peduli lingkungan) 

 Konfirmasi: Guru memberikan tambahan informasi sebagai penguat atas 

kesimpulan para peserta didik. 

60 Menit 

3 Kegiatan Penutup 

 Resume: Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pelajaran tentang 

siklus menstruasi, materi fertilisasi, getasi, persalinan, dan laktasi. 

 Refleksi: memberikan pertanyaan berkaitan dengan siklus menstruasi, 

materi fertilisasi, getasi, persalinan, dan laktasi. 

 Tindak lanjut: penugasan kepada peserta didik untuk membuat 

poster/leaflet untuk kampanye program pemerintah ASI eksklusif. 

 Rencana pembelajaran selanjutnya: gangguan dan penyakit sistem 

reproduksi pada manusia. 

15 Menit 

 

Pertemuan Ketiga 
No Kegiatan Belajar Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan / Apersepsi 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam kemudian bersama peserta didik 

memulai pembelajaran dengan berdoa. 

 Guru mengecek kehadiran, dan menanyakan kesiapan belajar para peserta 

didik. 

 Apersepsi: Guru menggali pengetahuan peserta didik tentang gangguan 

sistem reproduksi yang terjadi pada masyarakat, misalnya HIV/AIDS. 

 Memotivasi: Guru menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan dan 

kesehatan reproduksi. 

15 Menit 
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 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengarahkan proses kegiatan 

belajar mengajar. 

2 Kegiatan Inti 

 Peserta didik duduk sesuai dengan kelompok kecil (misalnya 4 orang). 

 Guru menampilkan PPT dan mengajak peserta didik untuk mengamati dan 

menganalisis gambar kelainan/penyakit sistem reproduksi, misalnya 

pertumbuhan mioma pada dinding rahim. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

misalnya: Apa penyebabnya? Apa akibatnya jika terjadi pertumbuhan 

mioma pada dinding rahim. 

 Guru memberikan penjelasan tentang penyebab dan akibatnya jika terjadi 

pertumbuhan mioma pada dinding rahim. 

 Eksplorasi: kelompok melakukan browsing internet atau studi kajian 

literatur untuk menggali informasi dengan jujur, kerja keras, kreatif, mandiri 

dan jujur mengenai gangguan/penyakit/kelainan sistem reproduksi dan 

teknologi sistem reproduksi. 

 Elaborasi: Diskusi kelas tentang berbagai jenis gangguan/penyakit/kelainan 

sistem reproduksi dan teknologi sistem reproduksi. 

 Secara klasikal peserta didik menyepakati hasil pengembangan materi dari 

kelompok untuk menjadi kesimpulan utuh (secara demokrasi). 

 Guru dan peserta didik mendiskusikan pertanyaan yang harus dipecahkan. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur, Kerja keras, Toleransi, Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Menghargai prestasi, Tanggung Jawab, Peduli lingkungan) 

 Konfirmasi: Guru memberikan tambahan informasi sebagai penguat atas 

kesimpulan para peserta didik. 

60 Menit 

3 Kegiatan Penutup 

 Resume: Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pelajaran tentang 

gangguan/penyakit/kelainan sistem reproduksi dan teknologi sistem 

reproduksi. 

 Refleksi: memberikan pertanyaan berkaitan dengan 

gangguan/penyakit/kelainan sistem reproduksi dan teknologi sistem 

reproduksi. 

 Tindak lanjut: penugasan kepada peserta didik untuk membuat 

mengerjakan soal-soal uji kompetensi. 

 Rencana pembelajaran selanjutnya: metode kontrasepsi dalam program 

kependudukan dan KB (keluarga berencana). 

15 Menit 

 

Pertemuan Keempat 
No Kegiatan Belajar Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan / Apersepsi 

 Guru membuka pembelajaran dengan salam kemudian bersama peserta didik 

memulai pembelajaran dengan berdoa. 

 Guru mengecek kehadiran, dan menanyakan kesiapan belajar para peserta 

didik. 

 Apersepsi: Guru menggali pengetahuan peserta didik tentang tujuan program 

KB (keluarga berencana). 

 Memotivasi: Guru menyampaikan pentingnya mengenal metode kontrasepsi 

dalam program kependudukan dan KB (keluarga berencana). 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengarahkan proses kegiatan 

15 Menit 
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belajar mengajar. 

2 Kegiatan Inti 

 Guru menampilkan PPT dan mengajak peserta didik untuk mengamati 

berbagai jenis alat kontrasepsi. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

misalnya: pil KB mengandung zat apa? IUD dipasang dimana? 

 Eksplorasi: Guru menjelaskan tentang berbagai macam metode kontrasepsi. 

Serta meminta pendapat tentang pro dan kontra berkaitan dengan 

penggunaan jenis dan alat kontrasepsi tertentu. 

Elaborasi: Peserta didik melakukan kajian literatur untuk menggali 

informasi dengan jujur, kerja keras, kreatif, mandiri dan jujur mengenai 

berbagai jenis alat kontrasepsi. 

 Konfirmasi: Guru mengkonfirmasi jika terjadi perbedaan pendapat 

masyarakat tentang pro dan kontra berkaitan dengan penggunaan jenis dan 

alat kontrasepsi tertentu. 

60 Menit 

3 Kegiatan Penutup 

 Resume: Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pelajaran tentang 

metode kontrasepsi dan program kependudukan dan KB. 

 Refleksi: memberikan pertanyaan berkaitan dengan metode kontrasepsi dan 

program kependudukan dan KB. 

  Rencana pembelajaran selanjutnya: Masuk ke materi BAB berikutnya. 

15 Menit 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR  

3. Bentuk Penilaian  

b. Uraian test kemampuan berpikir kritis (test) 

4. Instrumen penilaian 
No Aspek yang dinilai Tekhnik penilaian 

1 i. Mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

j. Menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

k. Menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 

l. Berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus 

menstruasi. 

m. Menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 

n. Mendefinisikan istilah laktasi. 

o. Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

penyebab terjadinya kelainan/penyakit yang terkait sistem 

reproduksi serta mengetahui cara pencegahannya. 

p. Memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta 

mengetahui cara pencegahannya. 

Tes : soal tes uraian 

        

 

 

 



xxi 
 

Bandar Lampung,     April 2016 

Guru SMA Al-Kautsar    Peneliti 

 

 

 

Dinar Asri Haruming W, S.Pd   Wiwit Nurhasanah 

NPY. 201140050     NPM. 1211060033 

 

Mengetahui,  

Kepala SMA Al-Kautsar 

 

 

 

Eko Anzair, S.Si. 

NPY. 980140034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 
 

Lampiran 2.5 Lembar Diskusi Siswa (LDS) 
 

LEMBAR DISKUSI SISWA STRATEGI PEMBELAJARAN PENINGKATAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR (SPPKB) KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

-----SISTEM REPRODUKSI PADA MANUSIA------ 

       LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS 1) 

Kelompok  : 

Nama Kelompok : 

1.    5. 

2.    6. 

3.    7. 

4.    8. 

 

Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 

proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi pada 

manusia. 

Indikator :  Mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi 

alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

 Menginduksi dan menilai induksi  struktur dan 

fungsi alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

 

Waktu   : 2 x 45 menit 

Materi : Struktur dan fungsi organ reproduksi 

 

Reproduksi seksual pada manusia diawali dengan persetubuhan (koitus) atau 

perkawinan (kopulasi). Persetubuhan merupakan masuknya organ kelamin luar pria 

berupa penis masuk kedalam organ kelamin dalam wanita disebut vagina. Umumnya 

persetubuhan diikuti dengan proses pembuahan (fertilisasi) internal atau pembuahan 

yang terjadi dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi pada laki-laki berfungsi 

menghasilkan sperma di dalam testis, menghantarkan sperma dalam medium cair 
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menuju vagina selama proses kopulasi, dan membentuk hormon kelamin jantan 

utama yaitu testosteron. 

 
Gambar. Organ Reproduksi Pada Laki-laki 

Sumber : Clegg dan Mackean, 2000: 587 

Sistem reproduksi pada perempuan juga tersusun atas otot-otot atau organ-

organ seksual primer (sepasang ovari) dan organ seksual sekunder (oviduk, uterus, 

dan vagina yang terletak di dalam tubuh, serta organ genital eksternal yang disebut 

vulva).  

 
Gambar. Organ Reproduksi Pada Perempuan 

Sumber : Clegg dan Mackean, 2000: 590. 

 

 

PERTANYAAN : 

1. Jelaskan susunan alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan? 

2. Seorang laki-laki menghasilkan sperma melalui spermatogenesis. Dimana tempat 

terjadinya dan jelaskan proses yang terjadi selama spermatogenesis! 

3. Seorang perempuan pubertas sel telur akan aktif diproduksi. Dimana tempat 

terjadinya dan jelaskan proses yang terjadi selama oogenesis! 

4. Oogonium dan oosit terdapat di dalam folikel telur. Folikel adalah sel-sel 

pembungkus ovum yang penuh cairan. Folikel yang tumbuh memiliki tahap 

pertumbuhan. Pada tahap apakah folikel siap melepaskan ovum dari ovarium? 

Mengapa ovum dalam ovarium harus ada folikel? 
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HASIL DISKUSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai : 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Guru :  

 

 

 

 

 

 

Catatan : 
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-----SISTEM REPRODUKSI PADA MANUSIA------ 

       LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS 2) 

Kelompok  : 

Nama Kelompok : 

1.    5. 

2.    6. 

3.    7. 

4.    8. 

 

Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 

proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi pada 

manusia. 

Indikator :  Menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 

 Berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus 

menstruasi. 

 

Waktu   : 2 x 45 menit 

Materi : Menstruasi 

 

Panjang siklus menstruasi rata-rata 28 + 3 hari dan durasi rata-rata hari 

menstruasi 5 + 2 hari dengan total kehilangan darah kurang lebih 130 ml. Siklus 

menstruasi dapat dibagi menjadi 2 fase yaitu fase folikular dan fase luteal, yang 

merupakan interaksi kompleks antara hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Siklus ini 

membutuhkan kerjasama yang serasi antara kelenjar-kelenjar tersebut, yang 

melibatkan hormon-hormon seperti gonadotropin releasing hormone (GnRH), follicle 

stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), estrogen, dan progesterone. 

Ada tiga tahapan yang terjadi pada endometrium, yaitu: 

4. Fase proliferatif atau fase estrogen, kira-kira 5 hari setelah menstruasi, dan 

berlangsung selama 11 hari. Estrogen disekresikan oleh ovarium untuk 

merangsang pertumbuhan endometrium yang berefek pada sel-sel stroma dan 

epitelial endometrium tumbuh dengan cepat, kelenjar-kelenjar pada lapisan 

endometrium tumbuh dan memanjang, dan arteri-arteri juga bertambah untuk 
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memberikan nutrisi pada dinding endometrium yang menebal. Peningkatan 

estrogen akan mencetuskan lonjakan LH pada pertengahan siklus yang kemudian 

akan merangsang terjadinya ovulasi. Saat ovulasi terjadi, ketebalan endometrium 

mencapai 3-4 mm. Pada saat ini, kelenjar-kelenjar endometrium akan 

mensekresikan mukus yang tipis dan berserabut, yang akan melindungi dan 

menggiring sperma masuk ke dalam uterus. 

5. Fase sekresi, yang disebut juga fase progesteron yang terjadi setelah ovulasi dan 

berlangsung kira-kira selama 12 hari. Korpus luteum mensekresikan sejumlah 

besar progesteron dan sedikit estrogen. Estrogen menyebabkan proliferasi sel di 

endometrium, sedangkan progesteron menyebabkan penebalan pada 

endometrium dan mengubahnya menjadi jaringan yang aktif mensekresi lendir. 

Progesteron juga menghambat kontraksi otot polos uterus dan dalam jumlah 

besar dapat melawan rangsangan dari estrogen dan prostaglandin. Tebal 

endometrium mencapai kira-kira 5-6 mm seminggu setelah ovulasi. Tujuannya 

untuk menyiapkan dinding rahim untuk implantasi ovum jika terjadi fertilisasi. 

6. Fase menstruasi, yaitu fase peluruhan endometrium yang disebabkan oleh kadar 

hormon estrogen dan progesteron yang menurun tiba-tiba, sehingga membuat 

korpus luteum menjadi regresi. Luruhnya lapisan endometrium, karena tidak 

didukung oleh kadar estrogen dan progesterone yang tiba-tiba mengalami 

penurunan. Keadaan inilah yang menyebabkan konstriksi pembuluh darah uterus 

yang menyebabkan menurunnya asupan oksigen dan makanan ke miometrium. 

Setelah mengalami konstriksi pembuluh darah, arteriol-arteriol endometrium 

akan melebar yang menyebabkan perdarahan melalui dinding kapiler. Aliran 

darah menstruasi tersebut terdiri dari darah yang tercampur dengan lapisan 

fungsional dari endometrium. 

 
Gambar. Siklus Menstruasi 

Sumber : Clegg dan Mackean, 2000: 592 

PERTANYAAN : 

5. Perempuan akan mengalami ovulasi, yaitu proses keluarnya sel telur dari 

ovarium. Ovulasi ini dipengaruhi oleh berbagai hormon yaitu yang dihasilkan 

oleh pituitary dan ovarium, Identifikasilah masing-masing hormonnya! 
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6. Mengapa wanita mengalami menstruasi setiap bulannya? Bagaimana siklus 

terjadinya menstruasi? 

7. Seorang perempuan dewasa mendapatkan hari pertama menstruasi pada tanggal 

20 April, jika semuanya berjalan normal, 

i. Tentukan kapan masa subur perempuan tersebut? 

j. Tanggal berapa terjadinya ovulasi? 

k. Tanggal berapakah ia akan mendapatkan menstruasi pada bulan berikutnya? 

l. Jika perempuan tersebut melakukan hubungan seksual pada tanggal 7 Mei 

dapatkah terjadi kehamilan? Jelaskan! 

8. Berdasarkan hasil observasi, kita sering mendapati bahwa pada saat perempuan 

sedang mengalami menstruasi banyak diantara mereka yang mengeluh sakit di 

bagian perut, bahkan terkadang seperti kram, benarkah demikian? Berikan 

alasan! 

HASIL DISKUSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai : 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Guru :  

 

 

 

 

 

 

Catatan : 
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-----SISTEM REPRODUKSI PADA MANUSIA------ 

       LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS 3) 

Kelompok  : 

Nama Kelompok : 

1.    5. 

2.    6. 

3.    7. 

4.    8. 

 

Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 

proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi pada 

manusia. 

Indikator : 9. Menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses 

fertilisasi. 

10. Mendefinisikan istilah laktasi. 

Waktu   : 2 x 45 menit 

Materi : Fertilisasi, Kehamilan, dan Laktasi 

 

Fertilisasi merupakan proses meleburnya sel telur dengan sperma. Pada 

manusia, proses ini berlangsung di dalam tubuh sehingga disebut fertilisasi internal. 

Fertilisasi diawali dengan proses kopulasi. Pada saat itu, sekitar 350 juta sperma 

dipancarkan kedalam vagina. Namun, hanya sebagian kecil sperma yang berhasil 

mencapai permukaan sel telur. Beberapa sperma berusaha masuk menembus lapisan 

pelindung sel telur yang terdiri atas korona radiata, zona pelusida, dan membran 

plasma. Pada umumnya, hanya satu sperma yang berhasil menembus lapisan 

pelindung sel telur dan membuahi sel telur (fertilisasi). Bersamaan dengan masuknya 

sperma, sel telur mengeluarkan senyawa kimia tertentu yang berfungsi menghalangi 

sperma lainnya masuk ke dalam sel telur. 

Peristiwa utama pada terjadinya kehamilan adalah fertilisasi atau pembuahan 

yaitu bertemunya sel telur (spermatozoa) pria, pembelahan sel pada hasil fertilisasi 

tersebut (zigot), dan nidasi atau implantasi zigot pada dinding saluran reproduksi. 

Pada keadaan normal, implantasi terjadi pada lapisan endometrium dinding kavum 
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uteri. Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon, diantaranya estrogen, progesteron, 

hCG (human chorionic gonadotropin), human chorionic somatomammotropin, 

prolaktin, dan sebagainya. hCG adalah hormon aktif khusus yang berperan selama 

awal masa kehamilan, berfluktuasi kadarnya selama masa kehamilan. 

Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi atau 

menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi ASI (prolaktin) dan 

pengeluaran ASI (oksitosin). Selama kehamilan hormon prolaktin dari plasenta 

meningkat tetapi ASI belum keluar karena pengaruh hormon estrogen yang masih 

tinggi. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua atau 

ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. Pada proses laktasi terdapat dua 

reflek yang berperan yaitu reflek prolaktin dan reflek aliran yang timbul akibat 

perangsangan puting susu. Akhir kehamilan hormon prolaktin memegang peranan 

untuk membuat kolostrum. Pasca persalinan yaitu saat lepasnya plasenta dan 

berkurangnya fungsi korpus luteum maka estrogen dan progesteron juga berkurang. 

Hisapan bayi akan merangsang puting susu dan kalang payudara, karena ujung-ujung 

saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. 

PERTANYAAN : 

6. Mengapa wanita bisa mengalami kehamilan? proses apa yang terjadi sehingga 

dapat terjadi hal tersebut, jelaskan! 

7. Perempuan yang menikah menikah di atas usia 30 tahun beresiko melahirkan 

anak cacat ketika hamil. Berdasarkan ilmu sains, apakah hal ini benar? Mengapa? 

8. Perempuan yang sedang hamil tidak diperbolehkan merokok dan mengkonsumsi 

alkohol, untuk mencegah terganggunya perkembangan janin dalam rahim. 

i. Bagaimana nikotin dari rokok dan alkohol dapat sampai ke janin? 

j. Mengapa kedua bahan tersebut lebih berbahaya terhadap janin 

dibandingkan ibunya? 

k. Larangan-larangan apa lagi untuk ibu hamil agar dapat berkembang 

dengan baik? 

l. Apa saja yang harus dimakan ibu hamil? 

9. Kumpulkan informasi mengenai LAKTASI, kemukakan pendapat mengapa ASI 

lebih baik dari susu formula? 

10. Alat kontrasepsi ada berbagai macam,ada alat kontrasepsi permanen dan alat 

kontrasepsi non permanen. Salah satunya adalahvasektomi dan tubektomi. 

Bagaimana cara melakukan vasektomi dan tubektomi dan bagaimana fungsinya? 

 

HASIL DISKUSI: 
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-----SISTEM REPRODUKSI PADA MANUSIA------ 

       LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS 4) 

Kelompok  : 

Nama Kelompok : 

1.    5. 

2.    6. 

3.    7. 

4.    8. 

 

Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 

proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi pada 

manusia. 

Indikator : 11. Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

penyebab terjadinya kelainan/penyakit yang terkait 

sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. 

12. Memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab 

terjadinya  kelainan/penyakit yang terkait sistem 

reproduksi serta mengetahui cara pencegahannya. 

 

Waktu   : 2 x 45 menit 

Materi : Kelainan dan penyakit dalam sistem reproduksi 

 

Gangguan pada sistem reproduksi laki-laki dapat meliputi gangguan pada testis, 

epididimis, skrotum, ataupun penis. Beberapa diantaranya yaitu, kanker testis, 

epididimitis (peradangan pada epididimis, yaitu saluran berkelok-kelok yang 

menghubungkan testis dan vas deferens), hernia inguinal (ditandai dengan sebagian 

usus terdorong menembus dinding abdominal dan masuk ke selangkangan atau 

skrotum), ambiguous genetalia (bayi lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas 

apakah laki-laki atau perempuan), dan mikropenis. 

Gangguan pada sistem reproduksi perempuan antara lain tumor ovarium, kista 

ovarium, kanker serviks, masalah menstruasi yaitu, dysmenorrhea (menstruasi yang 
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menyakitkan), menorrhagia (menstruasi yang banyak), hingga oligomenorrhea (tidak 

menstruasi/ tidak teratur). Dan Penyakit Menular Seksual (PMS), meliputi HIV/AIDS 

(human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome), HPV 

(human papiloma virus) atau kutil pada alat kelamin, sifilis, Chlamydia, gonorea, dan 

herpes genitalis. 

PERTANYAAN : 

1. Ada banyak cara untuk mewujudkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha 

Pengasih. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh yang 

merupakan karunia-Nya, misalnya dengan menjaga kesehatan alat-alat 

reproduksi. Diskusikan masalah alat-alat reproduksi di kalangan remaja. Buatlah 

rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan untuk menghindari penyakit menular seksual? 

2. Apa bahaya pornografi? Sebutkan dampak bagi kalangan remaja! 

3. Apa penyebab HIV/AIDS? Sebutkan cara penularan dari penyakit HIV/AIDS! 

4. Apa bahaya Aborsi? Faktor-faktor apa yang membolehkan dilakukannya aborsi? 

 

HASIL DISKUSI: 
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LAMPIRAN 3 : 

UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

3.1 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Kemampuan 

Berpikir Kritis 

3.2 Kisi-kisi Soal Uji Coba Kemampuan 

Berpikir Kritis 

3.3 Rubrik Penskoran 

3.4 Lembar Soal Uji Coba Kemampuan 

Berpikir Kritis  

3.5 Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

Kemampuan Berpikir Kritis 

3.6 Daftar Nama Peserta Didik Uji Coba Soal 
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Lampiran 3.1 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Standar Kompetensi  : Memahami struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan/penyakit yang    

mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar    : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel 

kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. 

Materi Pokok No Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 
Nomor Butir 

Soal 

o Struktur dan fungsi alat-alat 

reproduksi        pada laki-laki dan 

wanita. 

o Proses pembentukan sel kelamin, 

meliputi pembentukan sperma dan 

sel telur. 

o Ovulasi: Proses pelapasan sel telur 

yang sudah matang dari ovarium ke 

tuba fallopi untuk dibuahi. 

o Menstruasi. 

o Fertilisasi, gestasi dan persalinan 

o ASI 

ASI memiliki bahan nutrisi yang 

amat penting bagi bayi, terutama 

setelah proses kelahiran. 

o Alat kontrasepsi. 

1 

Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi pentingnya kesehatan 

reproduksi. 
4 

Menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 1, 2 

Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi penyebab terjadinya 

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. 

3 

2 

Menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 5 

Meneliti dan menilai hasil penelitian peristiwa menstruasi. 7 

Menilai kredibilitas suatu sumber terkait metode kontrasepsi. 

 
6 

3 Mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat reproduksi pada 8, 9 
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Keterangan:  

1 = Memberikan penjelasan sederhana 

2 = Membangun keterampilan dasar 

3 = Membuat Inferensi 

4 = Membuat penjelasan lebih lanjut 

5 = Mengatur strategi dan teknik 

 

 

 

o Kelainan/penyakit yang terjadi. laki-laki dan perempuan. 

Menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat reproduksi 

pada laki-laki dan perempuan. 
10 

Membuat dan menilai penilaian yang berharga tentang proses oogenesis. 11 

4 

Mendefinisikan istilah dalam pembentukan sel telur. 13 

Menilai definisi tentang pembentukan sel telur. 14 

Mengidentifikasi asumsi peristiwa kehamilan. 16 

Mendefinisikan istilah laktasi. 12 

Mengidentifikasi asumsi mengenai  kelainan/penyakit yang terkait sistem 

reproduksi serta mengetahui cara pencegahannya. 
15 

5 

Berinteraksi dengan orang lain mengenai struktur sel sperma dan sel 

telur. 
19 

Berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus menstruasi. 20 

Memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. 

17, 18 

 Jumlah 20 
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Lampiran 3.2 Kisi-Kisi Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

Kisi-Kisi Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Standar Kompetensi  : Memahami struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan/penyakit yang    

mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar      : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel 

kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. 

 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikr 

Kritis 

Sub Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

No 

Soal 
Butir Soal Kunci Jawaban 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Manganalisis 

pernyataan  1 

Pada wanita normal peristiwa menstruasi terjadi 

setiap bulan sekali. Akan tetapi ketika terjadi 

kehamilan, wanita tidak mengalami menstruasi. 

Mengapa demikian? Jelaskan! 

Karena sel telur telah dibuahi oleh sel sperma dan pada saat 

terjadi implantasi embrio hormon progesteron dan estrogen tetap 

mempertahankan lapisan endometrium agar tidak berdegenerasi. 

2 

Gametogenesis adalah proses pembentukan sel 

gamet baik pembentukan sel gamet laki-laki 

(spermatogenesis) menghasilkan sperma dan 

pembentukan sel gamet perempuan (oogenesis) 

menghasilakan ovum. Sebutkan 3 perbedaan 

antara spermatogenesis dan oogenesis dalam 

bentuk tabel! 

Perbedaan Spermatogenesis Oogenesis 

Tempat 

terjadi 

Testis, 

tubulusseminiferus 

Ovarium 

Nama sel 

induk 

Spermatogonium Oogonium 

Hasil 4 spermatozoa 

yang fertil 

1 ovum yang fertil, 

dan 3 badan polar 

steril. 
 

Mengajukan dan 

menjawab 
3 

Pahami atikel dibawah ini! 

KOMPAS.com 12 januari 2015. Seorang  anak 

a. Misalkan, rumusan masalahnya: 

 Bagaimana dapat terjadi penularan HIV? 
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pertanyaan 

klarifikasi  

perempuan berusia 5 tahun di Tiongkok tertular 

HIV melalui transfusi darah. Menurut kantor 

berita Xinhua, gadis kecil yang nama 

panggilannya Maomao ini terinfeksi saat ia 

menjalani operasi penyakit jantung bawaan. 

Maomao positif HIV setelah ia mengalami 

demam selama 17 hari. Pemerintah Fujian 

menyebutkan bahwa salah satu dari 8 donor 

yang darahnya dipakai dalam operasi tersebut 

berada dalam "periode jendela", yakni masa 

ketika virusnya belum terdeteksi meski ia sudah 

tertular, saat ia menyumbangkan darahnya. 

Donor tersebut belakangan baru diketahui 

positif HIV. Berdasarkan artikel diatas : 

a. Buatlah rumusan masalahnya? 

b. Dari kasus tersebut, sebutkan 4 faktor lain 

yang dapat menyebabkan tertularnya 

virus HIV? 

 Apakah HIV dapat menular melalui transfusi darah? 

b. Melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, 

penggunaan jarum suntik bergantian, melalui ASI dan ibu 

hamil yang diturunkan ke anak. 

4 

Pendidikan seks (sex education) adalah suatu 

informasi mengenai persoalan seksualitas 

manusia yang jelas dan benar. Informasi itu 

meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan 

sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan 

seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan 

kemasyarakatan. Mengapa sex education perlu 

dipelajari? 

Sex education perlu dipelajari karena mengingat pentingnya 

remaja untuk mengetahui informasi seksual, memiliki kesadaran 

akan pentingnya memahami masalah dan fungsi-fungsi 

seksualnya, dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya masalah-masalah seksualitas. Sex education dapat 

menjadikan remaja merasa bertanggung jawab dengan seks atau 

kesehatan anatomi reproduksinya, serta menghindari hal-hal 

negatif yang dapat ditimbulkan oleh ketidak pahaman terhadap 

masalah reproduksi, seperti tingginya hubungan seks di luar 

nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, penularan virus HIV dan 

sebagainya.  

Membangun 

keterampilan 

dasar 

Menilai 

kredibilitas 

suatu sumber 
5 

Sperma yang masuk kedalam tubuh wanita ± 70-

130 juta, namun demikian yang berhasil masuk 

kedalam ovum hanya 1sperma. Benarkah 

demikian? Jelaskan! 

Benar. Karena pada saat salah satu sperma sudah menembus sel 

telur maka sel telur tersebut akan mengeluarakan lapisan  

(membrane fertilisasi) untuk menyelubungi sel telur pada zona 

pelusida sehingga tidak dapat dimasuki oleh sperma lainnya dan 

sperma yang berhasil masuk adalah sperma yang kualitasnya 

paling baik. 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-seks-sex-education/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/
http://belajarpsikologi.com/pendataan-hivaids-bulan-november-2011-di-indonesia/
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6 

Berdasarkan artikel di health.kompas.com pada 

tanggal 21 juni 2011 menyebutkan bahwa alat 

kotrasepsi yang aman dan 

efektif untuk perempuan usia produktif salah 

satunya adalah IUD (Intra Uterine Device) / 

Spiral. Benarkah demikian? berikan alasanmu 

yang mendukung pernyataan tersebut! 

Benar, karena IUD dapat digunakan secara efektif dalam jangka 

waktu 5-10 tahun tanpa harus diganti. 

IUD tidak mempengaruhi proses fisiologis manusia hanya 

terbatas daerah fisik rahim karena tidak mengganggu hormon 

reproduksi pada wanita. IUD bekerja terutama mencegah sperma 

dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit masuk 

ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi sperma 

untuk fertilisasi. 

Meneliti dan 

menilai hasil 

penelitian 

7 

Berdasarkan hasil penelitian, menerangkan bahwa 

pada saat wanita sedang mengalami menstruasi 

banyak diantara mereka yang mengeluh sakit di 

bagian perut, bahkan terkadang seperti kram. 

Benarkah demikian? Berikan pendapatmu! 

Benar, sakit saat menstruasi berasal dari rahim yang berada dalam 

rongga perut. Karena pada saat menstruasi lapisan endometrium 

dan darah di dinding endometrium luruh yang disebabkan otot 

rahim yang berkontraksi, kontraksi  supaya lapisan endometrium 

keluar, kontraksi rahim menyebabkan iskemi (jaringan kurang 

oksigen) dan menyebabkan keluarnya hormon prostaglandin. Zat 

prostaglandin membuat wanita merasakan kontraksi atau 

penegangan pada otot-otot perut. 

Membuat 

inferensi 

Mereduksi dan 

menilai deduksi 

8 

Berdasarkan ilmu sains, wanita yang menikah di 

atas usia 35 tahun ketika hamil beresiko 

melahirkan anak cacat. Apakah hal ini benar? 

Iya benar. Perempuan memiliki sel telur dalam jumlah tertentu 

dalam hidupnya selain itu perempuan juga mengalami masa yang 

dikatakan menopause atau habis sel telur. Semakin tua usianya, 

semakin besar resiko sel-sel telur tersebut akan rusak akibat 

radiasi, bahan kimia, bahkan infeksi virus. Faktor tersebut bisa 

mengubah materi genetis dalam sel telur sehingga ketika sel telur 

tersebut dibuahi, sel telur tersebut meningkatkan ketidaknormalan 

kromosom. 

9 

Bu Ajeng menderita kista ovarium kompleks 

pada salah satu ovarium. Sehingga 

penanganannya harus dengan pengangkatan 

ovarium. Setelah dilakukan operasi pengambilan 

1 ovarium, saat ini Bu Ajeng hanya memiliki 1 

ovarium. Apakah Bu Ajeng memungkinkan untuk 

mengalami kehamilan? 

Bu Ajeng masih memungkinkan untuk mengalami kehamilan, 

karena Bu Ajeng masih mempunyai 1 ovarium, dengan syarat 

ovarium yang satu sehat dan tetap dapat berovulasi. 

Menginduksi 10 Pesatnya perkembangan fashion saat ini Ada hubungannya antara menggunakan celana ketat dengan 
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dan  menilai 

induksi 

mempengaruhi gaya busana setiap orang termasuk 

laki-laki. Penggunaan celana ketat semakin 

menjadi trend. Analisislah adakah hubungan 

antara penggunaan celana ketat dengan kualitas 

sperma? Berikan penjelasan! 

kualitas sperma. Laki-laki yang selalu menggunakan celana ketat 

dapat berakibat pada penurunan kualitas sperma, hal ini karena 

celana ketat dapat menekan testis sehingga menganggu 

spermatogenesis. Suhu tubuh yang panas dapat mengganggu 

kondisi sperma di dalam skrotum, apabila skrotum tertekan pada 

tubuh yang memiliki suhu panas maka kualitas sperma akan 

menurun. 

Membuat dan  

menilai 

penilaian yang 

berharga 

11 

Hormon Follicle stimulating hormone (FSH) dan 

Lutein hormone (LH) terlibat dalam oogenesis 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Berikanlah kesimpulan mengenai peran keduanya 

dalam proses oogenesis! 

Follicle stimulating hormone (FSH) yang dihasilkan oleh 

kelenjar hipofisis anterior berperan dalam merangsang 

pertumbuhan sel-sel folikel (disebut folikel de Graaf) yang 

mengelilingi ovum. Hormon perangsang folikel (FSH) 

mendorong folikel de Graaf untuk menghasilkan hormon 

estrogen. Hormon estrogen berfungsi merangsang kelenjar 

hipofisis untuk menyekresi Lutein hormone (LH). Selanjutnya, 

LH dan FSH akan merangsang rupturnya folikel sehingga terjadi 

ovulasi, yaitu pelepasan ovum. Akibat pengaruh LH, folikel de 

Graaf yang sudah kosong karena ditinggal ovum akan berubah 

menjadi korpus luteum (badan kuning). Korpus luteum 

merupakan jaringan endokrin yang mampu menghasilkan 

hormon estrogen dan progesteron. Progesteron berperan 

menghambat sekresi LH yang penting untuk memelihara korpus 

luteum. Tanpa LH, korpus luteum akan mereduksi dan hilang 

sehingga tidak akan menghasilkan progesteron dan estrogen lagi. 

Turunnya kadar progesteron dan estrogen menyebabkan hipofisis 

akan mulai menyekresi FSH lagi sehingga oogenesis dimulai 

lagi. 

Membuat 

penjelasan 

lebih lanjut 

Mendefinisikan 

istilah  
12 

Apakah yang dimaksud dengan laktasi? Berikan 

pendapatmu mengapa laktasi tidak dilepaskan saat 

kehamilan? 

Laktasi adalah pembentukan, pelepasan, dan pengeluaran ASI. 

Pada saat kehamilan kelenjar air susu membesar sebagai akibat 

pertambahan jumlah sel-sel penyekresi air susu yang dipengaruhi 

hormon estrogen dan progesteron.  Pembentukan ASI 

sesungguhnya dihambat oleh hormon progesteron. Sebelum 
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kelahiran konsentrasi progesteron menurun tajam, laktasi dimulai. 

Produksi ASI diatur oleh hormon prolaktin yang disekresi oleh 

hipofisis anterior. 

 

13 

Perempuan akan mengalami ovulasi, yaitu proses 

keluarnya sel telur dari ovarium. Ovulasi ini 

dipengaruhi oleh berbagai hormon yaitu yang 

dihasilkan oleh pituitary dan ovarium, 

Identifikasilah masing-masing hormonnya! 

 GnRH merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH 

Hormon dari pituitary : 

 FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam 

ovarium yang mengelilingi satu oosit primer 

 LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de 

Graaf 

Hormon dari ovarium : 

 Estrogen mempertahankan pertumbuhan dan merangsang 

terjadinya pembelahan sel-sel endometrium uterus. 

Menghambat pembentukan FSH oleh hipofisis dan 

merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH 

 Progesteron mengakibatkan dinding dalam rahim menebal 

dan banyak mengandung pembuluh darah. Progesteron juga 

menghambat pertumbuhan FSH dan LH. 

 

Menilai definisi 

14 

Korpus liteum merupakan jaringan endokrin yang 

mampu menghasilkan hormon estrogen dan 

progesteron, yang berperan dalam proses 

oogenesis. Benarkah demikian? 

Benar. Progesteron berperan menghambat sekresi Lutein 

hormone (LH) yang penting untuk memelihara korpus luteum. 

Tanpa LH, korpus luteum akan mereduksi dan hilang sehingga 

tidak akan menghasilkan progesteron dan estrogen. Turunnya 

kadar progesteron dan estrogen menyebabkan hipofisis akan 

mulai menyekresi Follicle stimulating hormone (FSH) sehingga 

oogenesis dimulai. 

Mengidentifikas

i asumsi 

15 

Seorang wanita dewasa melapor kepada dokter 

bahwa suaminya mengidap penyakit kelamin. 

Gejala yang muncul adalah dibagian organ 

kelaminnya terdapat benjolan-benjolan merah dan 

membengkak, dan terkadang pecah dengan 

sendirinnya. Indikasi lain memperlihatkan bahwa 

suaminya sering kencing nanah. Dari laporan di 

atas, penyakit apa yang diderita suami? Jelaskan 

Gonorhe. Jika wanita terinfeksi bakteri gonore, 50% dari wanita 

yang terinfeksi tidak mengalami gejala sehingga banyak penderita 

gonore menularkannya kepada pasangan mereka tanpa disadari. 

Infeksi akan menjalar ke organ panggul wanita jika tidak segera 

diobati dan bisa menyebabkan pendarahan pada vagina, sakit 

pada perut bagian bawah, demam, dan sakit saat melakukan 

hubungan seksual. Saat buang air kecil akan terasa sakit atau 

perih dan keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari 
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gejalanya jika terjadi pada wanita! vagina. 

 

16 

Pada saat seorang wanita ingin mengetahui bahwa 

telah hamil maka salah satunya menggunakan alat 

tespack. Alat ini digunakan dengan mencelupkan 

alat tersebut kedalam urin. Mengapa urin dapat 

digunakan sebagai dasar tes kehamilan? 

 

Karena,  embrio yang terimplantasi menyekresikan hormon-

hormon yang mensinyal keberadaannya dan meregulasi sistem 

reproduktif ibu. Salah satu hormon embrionik, gonadotropin 

korionik manusia (human chorionic gonadotropin, hCG), bekerja 

seperti LH piituitari dalam mempertahankan sekresi progesteron 

dan estrogen oleh korpus luteum selama beberapa bulan pertama 

kehamilan, Kadar hCG dalam darah ibu sangat tinggi sehingga 

sebagian diantaranya dieksresikan dalam urin, yang 

keberadaannya merupakan dasar dari tes kehamilan awal yang 

umum digunakan. 

Mengatur 

strategi dan 

teknik 

Memutuskan 

sebuah tindakan 

 

17 

Terjadi pergaulan bebas dan seks bebas yang 

sudah merajalela saat ini. Sebutkan 6 

pengetahuan dasa yang harus dimiliki setiap 

orang, khususnya remaja agar dapat menjaga 

kesehatan reproduksinya! 

 

1. Memahami sistem, proses, dan fungsi alat- alat reproduksi. 

2. Memahami bahaya narkoba dan minuman kerasa pada 

kesehatan reproduksi. 

3. Memahami penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta 

dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. 

4. Perlunya mendewasakan usia perkawinan, merencanakan 

dan mengatur kehamilan. 

5. Pergaulan sosial dan media terhadap terhadap perilaku 

seksual, termasuk kekerasan seksual dan cara 

menghindarinya. 

6. Memperkuat keyakinan dan kepercayaan pada ajaran 

agama, serta terbuka dalam hal komunikasi atau konsultasi 

dalam masalah kesehatan reproduksi. 

18 

Perhatikan gambar berikut! Kista folikel merupakan salah satu jenis kista ovarium, yaitu 

kantong berisi cairan yang terbentuk pada ovarium. Kista folikel 

termasuk kista fungsional, yang terbentuk sabagai bagian siklus 

menstruasi.umumnya tidak berbahaya dan dapat hilang dengan 

sendiri dalam dua atau tiga siklus menstruasi. Tindakan yang 

dilakukan yaitu dengan pemeriksaan secara periodik dengan 

penanganan dokter, atau tidakan operatif. 



ix 
 

 
Gambar tersebut menunjukkan bahwa di dalam 

ovarium terdapat folikel kista yang tumbuh, 

sehingga mengganggu kesuburan organ 

reproduksi. Bagaimana tindakan yang harus 

dilakukan wanita jika terjadi hal demikian? 

Berinteraksi 

dengan orang 

lain 
19 

Arwin dan Ruli sedang mendiskusikan mengenai 

sperma dan ovum, menurut Arwin sperma dan 

ovum itu berbeda, tetapi menurut Ruli sperma dan 

ovum itu sama. Jika kamu ada di antara mereka 

maka pendapat, siapakah yang akan kamu 

dukung? Berikan penjelasan! 

Pendapat Arwin. Karena sperma dan ovum itu berbeda. Sperma 

berukuran lebih kecil dari ovum dan berekor sehingga mampu 

bergerak. Selain itu, sperma dihasilkan dalam jumlah yang sangat 

banyak. Ovum berukuran lebih besar dari pada sperma dan tidak 

berekor sehingga tidak mampu bergerak sendiri. Umumnya ovum 

yang dihasilkan jumlahnya hanya satu. 

 

20 

Siklus menstruasi dialami oleh perempuan dewasa 

yang sudah melewati masa puber. Dalam siklus 

ini ada kaitannya dengan otak.   Sedangkan organ 

reproduksi wanita terletak di bagian  panggul. 

Bagaimana hubungan keduannya sehingga 

menyebaban terjadinya siklus menstruasi? 

LH merangsang jaringan folikel yang tersisa di dalam ovarium 

untuk bertransformasi menjadi korpus luteum. Di bawah 

rangsangan terus-menerus oleh LH, korpus luteum menyekresikan 

progesteron dan estradiol. Seiring naiknya kadar progesteron dan 

estradiol, kombinasi hormon-hormon steroid ini memberikan 

umpan balik negatif pada hipotalamus dan pituitary, sehingga 

mengurangi sekresi LH dan FSH hingga kadar sangat rendah. 

Kadar gonadotropin yang rendah menyebabkan korpus luteum 

berdisintegrasi, sehingga memicu penurunan tajam pada estradiol 

dan progesteron. Penurunan hormon ini  menyebabkan arteri di 

dalam endometrium menyempit, karena tidak memperoleh 

sirkulasi yang cukup maka lapisan uterus akan meluruh. 
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Lampiran 3.3 Rubrik Penskoran 

Rubrik Penskoran Jawaban Soal Uraian Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

Nama Sekolah  : Al-Kautsar Bandar Lampung   Jumlah Soal : 30 Soal 

Tahun Ajar  : 2015/2016      Waktu  : 90 menit 

Materi   : Sistem Reproduksi Pada Manusia   Bentuk Soal : Uraian 

Standar Kompetensi  : 3. Memahami struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu , kelainan/penyakit yang    

mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar       : 3.7.  Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel 

kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan penyakit yang 

dapat terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. 

No Soal Jawaban Rubrik Skor 

1 Pada wanita normal peristiwa menstruasi 

terjadi setiap bulan sekali. Akan tetapi ketika 

terjadi kehamilan, wanita tidak mengalami 

menstruasi. Mengapa demikian? Jelaskan! 

Karena sel telur telah dibuahi oleh sel sperma dan 

pada saat terjadi implantasi embrio hormon 

progesteron dan estrogen tetap mempertahankan 

lapisan endometrium agar tidak berdegenerasi.. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai dengan 

kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap, 

hanya menjawab karena sel telur telah 

dibuahi oleh sel sperma dan pengaruh 

hormon. 

2 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap 

hanya menyebutkan karena pengaruh 

hormon tetapi tidak meyebutkan fungsinya 

untuk mempertahankan lapisan 

endometrium agar tidak berdegenerasi. 

1 

Jawaban  tidak benar. 0 

2 Gametogenesis adalah proses pembentukan 

sel gamet baik pembentukan sel gamet laki-

laki (spermatogenesis) menghasilkan sperma 

dan pembentukan sel gamet perempuan 

(oogenesis) menghasilakan ovum. Sebutkan 

3 perbedaan antara spermatogenesis dan 

oogenesis dalam bentuk tabel! 

Perbeda

an 

Spermatogen

esis 

Oogenesis 

Tempat 

terjadi 

Testis, 

tubulussemi

niferus 

Ovarium 

Nama 

sel 

Spermatogo

nium 

Oogonium 

Jawaban benar dan lengkap dengan 

menyebutkan 3 perbedaan. 
3 

Jawaban benar tetapi hanya menyebutkan 2 

perbedaan. 
2 

Jawaban benar dan hanya menyebutkan 1 

perbedaan. 
1 

Jawaban  tidak benar. 0 
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induk 

Hasil 4 

spermatozoa 

yang fertil 

1 ovum yang fertil, dan 

3 badan polar steril. 

 

3 Pahami atikel dibawah ini! 

KOMPAS.com 12 januari 2015. Seorang  

anak perempuan berusia 5 tahun di 

Tiongkok tertular HIV melalui transfusi 

darah. Menurut kantor berita Xinhua, gadis 

kecil yang nama panggilannya Maomao ini 

terinfeksi saat ia menjalani operasi penyakit 

jantung bawaan. Maomao positif HIV 

setelah ia mengalami demam selama 17 

hari. Pemerintah Fujian menyebutkan 

bahwa salah satu dari 8 donor yang 

darahnya dipakai dalam operasi tersebut 

berada dalam "periode jendela", yakni 

masa ketika virusnya belum terdeteksi 

meski ia sudah tertular, saat ia 

menyumbangkan darahnya. Donor tersebut 

belakangan baru diketahui positif HIV. 

Berdasarkan artikel diatas : 

c. Buatlah rumusan masalahnya? 

d. Dari kasus tersebut, sebutkan 4 

faktor lain yang dapat menyebabkan 

tertularnya virus HIV? 

c. Misalkan, rumusan masalahnya: 

 Bagaimana dapat terjadi penularan HIV? 

 Apakah HIV dapat menular melalui 

transfusi darah? 

d. Melalui hubungan seksual dengan penderita 

HIV, penggunaan jarum suntik bergantian, 

melalui ASI dan ibu hamil yang diturunkan ke 

anak. 

Jawaban  memberikan rumusan masalah 

dan menyebutkan cara penularnnya dengan 

benar. 

3 

Jawaban rumusan masalah benar dan cara 

penularannya benar tetapi kurang lengkap. 
2 

Jawaban rumusan malasah benar  dan cara 

penulrannya salah atau sebaliknya. 
1 

Jawaban  tidak benar. 

0 

4 Pendidikan seks (sex education) adalah suatu 

informasi mengenai persoalan seksualitas 

manusia yang jelas dan benar. Informasi itu 

meliputi proses terjadinya pembuahan, 

kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku 

seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek 

kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. 

Mengapa sex education perlu dipelajari? 

Sex education perlu dipelajari karena mengingat 

pentingnya remaja untuk mengetahui informasi 

seksual, memiliki kesadaran akan pentingnya 

memahami masalah dan fungsi-fungsi seksualnya, 

dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya masalah-masalah seksualitas. Sex 

education dapat menjadikan remaja merasa 

bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan 

Jawaban  benar dan lengkap sesuai dengan 

kunci jawaban. 
3 

Jawaban menerangkan perlunyadan 

manfaat Sex education. Tetapi jawaban  

tidak menguraikan dampak jika tidak ada 

Sex education. 

2 

Jawaban menerangkan perlunya Sex 1 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-seks-sex-education/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/
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anatomi reproduksinya, serta menghindari hal-hal 

negatif yang dapat ditimbulkan oleh ketidak 

pahaman terhadap masalah reproduksi, seperti 

tingginya hubungan seks di luar nikah, kehamilan 

yang tidak diinginkan, penularan virus HIV dan 

sebagainya.  

education saja, dan kurang lengkap. 

Jawaban  tidak benar. 

0 

5 Sperma yang masuk kedalam tubuh wanita ± 

70-130 juta, namun demikian yang berhasil 

masuk kedalam ovum hanya 1sperma. 

Benarkah demikian? Jelaskan! 

Benar. Karena pada saat salah satu sperma sudah 

menembus sel telur maka sel telur tersebut akan 

mengeluarakan lapisan  (membrane fertilisasi) 

untuk menyelubungi sel telur pada zona pelusida 

sehingga tidak dapat dimasuki oleh sperma lainnya 

dan sperma yang berhasil masuk adalah sperma 

yang kualitasnya paling baik. 

Menyebutkan alasan dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan kunci jawaban. 
3 

Menyebutkan alasan dengan benar dan 

kurang lengkap. 
2 

Menyebutkan  alasan benar dan tidak 

lengkap. 
1 

Jawaban tidak benar. 0 

6 Berdasarkan artikel di health.kompas.com 

pada tanggal 21 juni 2011 menyebutkan 

bahwa alat kotrasepsi yang aman dan 

efektif untuk perempuan usia produktif salah 

satunya adalah IUD (Intra Uterine Device) / 

Spiral. Benarkah demikian? berikan 

alasanmu yang mendukung pernyataan 

tersebut! 

Benar, karena IUD dapat digunakan secara efektif 

dalam jangka waktu 5-10 tahun tanpa harus diganti. 

IUD tidak mempengaruhi proses fisiologis manusia 

hanya terbatas daerah fisik rahim karena tidak 

mengganggu hormon reproduksi pada wanita. IUD 

bekerja terutama mencegah sperma dan ovum 

bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit 

masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan 

mengurangi sperma untuk fertilisasi. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai kunci 

jawaban. 
3 

Jawaban benar dan hanya  kurang lengkap. 2 

Jawaban hanya menyebutkan keefektifan 

IUD saja. 
1 

Jawaban tidak benar. 

0 

7 Berdasarkan hasil penelitian, menerangkan 

bahwa pada saat wanita sedang mengalami 

menstruasi banyak diantara mereka yang 

mengeluh sakit di bagian perut, bahkan 

terkadang seperti kram. Benarkah demikian? 

Berikan pendapatmu! 

Benar, sakit saat menstruasi berasal dari rahim yang 

berada dalam rongga perut. Karena pada saat 

menstruasi lapisan endometrium dan darah di 

dinding endometrium luruh yang disebabkan otot 

rahim yang berkontraksi, kontraksi  supaya lapisan 

endometrium keluar, kontraksi rahim menyebabkan 

iskemi (jaringan kurang oksigen) dan menyebabkan 

keluarnya hormon prostaglandin. Zat prostaglandin 

membuat wanita merasakan kontraksi atau 

penegangan pada otot-otot perut. 

Menyebutkan bahwa pernyataan ini benar 

dan memberikan alasannya dengan jelas 

dan benar sesuai kunci jawaban. 

3 

Menyebutkan dengan lengkap dan jelas 

alasannya atau penyebab sakit di dalam 

rahim. Tetapi tidak menjawab pernyataan 

tersebut benar. 

2 

Menyebutkan bahwa pernyataan itu benar 

tetapi tidak menyebutkan alasan dengan 

benar dan lengkap. 

1 

http://belajarpsikologi.com/pendataan-hivaids-bulan-november-2011-di-indonesia/
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Jawaban tidak benar. 

 

 

0 

8 Berdasarkan ilmu sains, wanita yang 

menikah di atas usia 35 tahun ketika hamil 

beresiko melahirkan anak cacat. Apakah hal 

ini benar? 

Iya benar. Perempuan memiliki sel telur dalam 

jumlah tertentu dalam hidupnya selain itu 

perempuan juga mengalami masa yang dikatakan 

menopause atau habis sel telur. Semakin tua 

usianya, semakin besar resiko sel-sel telur tersebut 

akan rusak akibat 

radiasi, bahan kimia, bahkan infeksi virus. Faktor 

tersebut bisa mengubah materi genetis dalam sel 

telur sehingga ketika sel telur tersebut dibuahi, sel 

telur tersebut meningkatkan ketidaknormalan 

kromosom. 

Menyebutkan bahwa hal tersebut benar, 

dan memberikan alasan yang benar dan 

lengkap. 

3 

Menyebutkan alasan dengan benar dan 

lengkap 

tetapi tidak menyebutkan bahwa hal 

tersebut benar. 

2 

Menyebutkan bahwa hal tersebut benar 

tetapi menyebutkan alasan dengan benar 

tapi kurang lengkap. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

9 Bu Ajeng menderita kista ovarium kompleks 

pada salah satu ovarium. Sehingga 

penanganannya harus dengan pengangkatan 

ovarium. Setelah dilakukan operasi 

pengambilan 1 ovarium, saat ini Bu Ajeng 

hanya memiliki 1 ovarium. Apakah Bu Ajeng 

memungkinkan untuk mengalami kehamilan? 

Bu Ajeng masih memungkinkan untuk mengalami 

kehamilan, karena Bu Ajeng masih mempunyai 1 

ovarium, dengan syarat ovarium yang satu sehat 

dan tetap dapat berovulasi. 

Menganalisis argument dengan 

menyebutkan 

bahwa  bisa mengalami kehamilan dan 

memberikan alasannya dengan benar dan 

lengkap. 

3 

Menyebutkan alasan dengan benar dan 

lengkap tetapi tidak menyebutkan bahwa 

dengan kejadian tersebut bisa mengalami 

kehamilan. 

2 

Menyebutkan bahwa bisa mengalami 

kehamilan, menyebutkan alasan benar 

tetapi kurang lengkap. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

10 Pesatnya perkembangan fashion saat ini 

mempengaruhi gaya busana setiap orang 

termasuk laki-laki. Penggunaan celana ketat 

Ada hubungannya antara menggunakan celana ketat 

dengan kualitas sperma. Laki-laki yang selalu 

menggunakan celana ketat dapat berakibat pada 

Menganalisis argumen dengan 

menyebutkan bahwa kedua hal 

tersebut ada hubungannya dan 

3 
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semakin menjadi trend. Analisislah adakah 

hubungan antara penggunaan celana ketat 

dengan kualitas sperma? Berikan penjelasan! 

penurunan kualitas sperma, hal ini karena celana 

ketat dapat menekan testis sehingga menganggu 

spermatogenesis. Suhu tubuh yang panas dapat 

mengganggu kondisi sperma di dalam skrotum, 

apabila skrotum tertekan pada tubuh yang memiliki 

suhu panas maka kualitas sperma akan menurun. 

memberikan alasannya dengan jelas 

dengan mengaitkan testis yang 

tertekan dengan spermatogenesis yang 

terganggu. 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap, 

menyebutkan alasannya dengan benar 

tetapi tidak menyebutkan bahwa hal 

tersebut ada hubungannya. 

2 

Memberikan jawaban ada hubungannya 

tetapi menyebutkan alasannya kurang 

lengkap. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

11 Hormon Follicle stimulating hormone (FSH) 

dan Lutein hormone (LH) terlibat dalam 

oogenesis baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Berikanlah kesimpulan 

mengenai peran keduanya dalam proses 

oogenesis! 

Follicle stimulating hormone (FSH) yang 

dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior berperan 

dalam merangsang pertumbuhan sel-sel folikel 

(disebut folikel de Graaf) yang mengelilingi ovum. 

Hormon perangsang folikel (FSH) mendorong 

folikel de Graaf untuk menghasilkan hormon 

estrogen. Hormon estrogen berfungsi merangsang 

kelenjar hipofisis untuk menyekresi Lutein 

hormone (LH). Selanjutnya, LH dan FSH akan 

merangsang rupturnya folikel sehingga terjadi 

ovulasi, yaitu pelepasan ovum. Akibat pengaruh 

LH, folikel de Graaf yang sudah kosong karena 

ditinggal ovum akan berubah menjadi korpus 

luteum (badan kuning). Korpus luteum merupakan 

jaringan endokrin yang mampu menghasilkan 

hormon estrogen dan progesteron. Progesteron 

berperan menghambat sekresi LH yang penting 

untuk memelihara korpus luteum. Tanpa LH, 

Jawaban benar dan lengkap.  3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap. 2 

Jawaban benar tetapi tidak lengkap. 1 

Jawaban tidak benar. 

0 
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korpus luteum akan mereduksi dan hilang sehingga 

tidak akan menghasilkan progesteron dan estrogen 

lagi. Turunnya kadar progesteron dan estrogen 

menyebabkan hipofisis akan mulai menyekresi 

FSH lagi sehingga oogenesis dimulai lagi. 

12 Apakah yang dimaksud dengan laktasi?  Laktasi adalah pembentukan, pelepasan, dan 

pengeluaran ASI. ASI lebih baik dari susu formula 

karena didalam ASI terdapat nutrisi yang lengkap 

untuk tumbuh kembang bayi. ASI mengandung 

protein, lemak, gula, vitamin, dan garam-garam 

yang diperlukan bayi untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan pembentukan jaringan-jaringan 

tubuhnya. Kolostrum pada ASI mengandung 

antibodi-antibodi penting yang meningkatkan daya 

tahan tubuh bayi terhadap infeksi mikroorganisme. 

ASI dapat meningkatkan kecerdasan bayi karena 

mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh 

otak, seperti taurin, laktosa, dan asam lemak ikatan 

panajang. Itu semua tidak didapatkan pada susu 

formula. 

Jawaban menjelaskan pengertian laktasi, 

dan memberikan pendapat mengenai 

kelebihan ASI dari pada susu formula 

secara lengkap dan jelas. 

3 

Jawaban menjelaskan pengertian laktasi, 

tetapi memberikan pendapat mengenai 

kelebihan ASI dari pada susu formula 

kurang lengkap. 

2 

Jawaban menjelaskan pengertian laktasi 

saja. 
1 

Jawaban tidak benar. 
0 

13 Perempuan akan mengalami ovulasi, yaitu 

proses keluarnya sel telur dari ovarium. 

Ovulai ini dipengaruhi oleh berbagai hormon 

yaitu yang dihasilkan oleh pituitary dan 

ovarium, Identifikasilah masing-masing 

hormonnya! 

 GnRH merangsang hipofisis untuk 

mengeluarkan FSH 

Hormon dari pituitary : 

 FSH merangsang pembentukan folikel primer 

di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit 

primer 

 LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari 

folikel de Graaf 

Hormon dari ovarium : 

 Estrogen mempertahankan pertumbuhan dan 

merangsang terjadinya pembelahan sel-sel 

endometrium uterus. Menghambat 

pembentukan FSH oleh hipofisis dan 

merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH. 

Jawaban  benar dan lengkap minimal 

menyebutkan serta  mengidentifkasi fungsi 

4 hormon yang mempengaruhi. 

3 

Jawaban  benar  dan  menyebutkan serta 

mengidentifkasi fungsi 3 hormon yang 

mempengaruhi. 

2 

Jawaban  benar  dan  menyebutkan serta 
mengidentifkasi fungsi 2 hormon yang 
mempengaruhi. 

1 

Jawaban tidak benar. 

0 
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 Progesteron mengakibatkan dinding dalam 

rahim menebal dan banyak mengandung 

pembuluh darah. Progesteron juga menghambat 

pertumbuhan FSH dan LH. 

14 Korpus liteum merupakan jaringan endokrin 

yang mampu menghasilkan hormon estrogen 

dan progesteron, yang berperan dalam proses 

oogenesis. Benarkah demikian? 

Benar. Progesteron berperan menghambat sekresi 

Lutein hormone (LH) yang penting untuk 

memelihara korpus luteum. Tanpa LH, korpus 

luteum akan mereduksi dan hilang sehingga tidak 

akan menghasilkan progesteron dan estrogen. 

Turunnya kadar progesteron dan estrogen 

menyebabkan hipofisis akan mulai menyekresi 

Follicle stimulating hormone (FSH) sehingga 

oogenesis dimulai. 

Menjawab benar. Menyebutkan alasan 

yang benar dan lengkap, mengaitkan peran 

progesteron dan esterogen dalam proses 

oogenesis. 

3 

Menjawab benar. Menyebutkan alasan 

kurang lengkap tentang  keterkaitan peran 

progesteron dan esterogen dalam proses 

oogenesis. 

2 

Menjawab benar. Tetapi tidak 

menyebutkan alasan yang benar dan 

lengkap, mengaitkan peran progesteron 

dan esterogen dalam proses oogenesis. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

15 Seorang wanita dewasa melapor kepada 

dokter bahwa suaminya mengidap penyakit 

kelamin. Gejala yang muncul adalah dibagian 

organ kelaminnya terdapat benjolan-benjolan 

merah dan membengkak, dan terkadang 

pecah dengan sendirinnya. Indikasi lain 

memperlihatkan bahwa suaminya sering 

kencing nanah. Dari laporan di atas, penyakit 

apa yang diderita suami? Jelaskan gejalanya 

jika terjadi pada wanita! 

Gonorhe. Jika wanita terinfeksi bakteri gonore, 

50% dari wanita yang terinfeksi tidak mengalami 

gejala sehingga banyak penderita gonore 

menularkannya kepada pasangan mereka tanpa 

disadari. Infeksi akan menjalar ke organ panggul 

wanita jika tidak segera diobati dan bisa 

menyebabkan pendarahan pada vagina, sakit pada 

perut bagian bawah, demam, dan sakit saat 

melakukan hubungan seksual. Saat buang air kecil 

akan terasa sakit atau perih dan keluarnya cairan 

kental berwarna kuning atau hijau dari vagina. 

Jawaban  Gonorrhea dan menyebutkan 

alasan dengan benar dan lengkap. 
3 

Jawaban Gonorrhea dan menyebutkan 

alasan kurang lengkap. 
2 

Menjawab gonorrhea dan alasannya salah. 1 

Jawaban tidak benar. 

0 

16 Pada saat seorang wanita ingin mengetahui 

bahwa telah hamil maka salah satunya 

menggunakan alat tespack. Alat ini 

digunakan dengan mencelupkan alat tersebut 

Karena,  embrio yang terimplantasi menyekresikan 

hormon-hormon yang mensinyal keberadaannya 

dan meregulasi sistem reproduktif ibu. Salah satu 

hormon embrionik, gonadotropin korionik manusia 

Jawaban benar dan lengkap. 3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap. 2 

Jawaban hanya menyebutkan karena ada 

hormon saja. 
1 
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kedalam urin. Mengapa urin dapat digunakan 

sebagai dasar tes kehamilan? 

(human chorionic gonadotropin, hCG), bekerja 

seperti LH piituitari dalam mempertahankan sekresi 

progesteron dan estrogen oleh korpus luteum 

selama beberapa bulan pertama kehamilan, Kadar 

hCG dalam darah ibu sangat tinggi sehingga 

sebagian diantaranya dieksresikan dalam urin, yang 

keberadaannya merupakan dasar dari tes kehamilan 

awal yang umum digunakan. 

 

 

Jawaban tidak benar. 

0 

17 Terjadi pergaulan bebas dan seks bebas yang 

sudah merajalela saat ini. Sebutkan 6 

pengetahuan dasa yang harus dimiliki setiap 

orang, khususnya remaja agar dapat menjaga 

kesehatan reproduksinya! 

 

7. Memahami sistem, proses, dan fungsi alat- 

alat reproduksi. 

8. Memahami bahaya narkoba dan minuman 

kerasa pada kesehatan reproduksi. 

9. Memahami penyakit menular seksual dan 

HIV/AIDS serta dampaknya terhadap 

kesehatan reproduksi. 

10. Perlunya mendewasakan usia perkawinan, 

merencanakan dan mengatur kehamilan. 

11. Pergaulan sosial dan media terhadap 

terhadap perilaku seksual, termasuk 

kekerasan seksual dan cara menghindarinya. 

12. Memperkuat keyakinan dan kepercayaan 

pada ajaran agama, serta terbuka dalam hal 

komunikasi atau konsultasi dalam masalah 

kesehatan reproduksi. 

Jawaban lengkap dan jelas, dan 

menyebutkan 6 jawaban sesuai dengan 

perintah. 

3 

Jawaban lengkap dan jelas, tetapi hanya  

menyebutkan kurang dari 4  jawaban yang 

sesuai. 

2 

Jawaban tidak lengkap, dan hanya 

menjawab kurang dari 3 jawaban. 
1 

Jawaban tidak benar. 

0 

18 Perhatikan gambar berikut! Kista folikel merupakan salah satu jenis kista 

ovarium, yaitu kantong berisi cairan yang terbentuk 

pada ovarium. Kista folikel termasuk kista 

fungsional, yang terbentuk sabagai bagian siklus 

menstruasi.umumnya tidak berbahaya dan dapat 

hilang dengan sendiri dalam dua atau tiga siklus 

menstruasi. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan 

pemeriksaan secara periodik dengan penanganan 

dokter, atau tidakan operatif. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai kunci 

jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan 

kunci jawaban. 
2 

Jawaban benar tetapi tidak menguraikan 

tindakan yang harus dilakukan. 
1 

Jawaban tidak benar. 0 
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Gambar tersebut menunjukkan bahwa di 

dalam ovarium terdapat folikel kista yang 

tumbuh, sehingga mengganggu kesuburan 

organ reproduksi. Bagaimana tindakan yang 

harus dilakukan wanita jika terjadi hal 

demikian? 

19 Arwin dan Ruli sedang mendiskusikan 

mengenai sperma dan ovum, menurut Arwin 

sperma dan ovum itu berbeda, tetapi menurut 

Ruli sperma dan ovum itu sama. Jika kamu 

ada di antara mereka maka pendapat, 

siapakah yang akan kamu dukung? Berilah 

penjelasan! 

Pendapat Arwin. Karena sperma dan ovum itu 

berbeda. Sperma berukuran lebih kecil dari ovum 

dan berekor sehingga mampu bergerak. Selain itu, 

sperma dihasilkan dalam jumlah yang sangat 

banyak. Ovum berukuran lebih besar dari pada 

sperma dan tidak berekor sehingga tidak mampu 

bergerak sendiri. Umumnya ovum yang dihasilkan 

jumlahnya hanya satu. 

 

Memilih pendapat Arwin, dan 

memberikan alasan dengan tepat sesuai 

kunci jawaban. 

 

3 

Memilih pendapat Arwin, dan 

memberikan alasan tetapi kurang tepat. 
2 

Memilih pendapat Arwin, dan tidak 

memberikan alasan. 
1 

Jawaban tidak benar. 0 

20 Siklus menstruasi dialami oleh perempuan 

dewasa yang sudah melewati masa puber. 

Dalam siklus ini ada kaitannya dengan otak.   

Sedangkan organ reproduksi wanita terletak 

di bagian  panggul. Bagaimana hubungan 

keduannya sehingga menyebaban terjadinya 

siklus menstruasi? 

LH merangsang jaringan folikel yang tersisa di 

dalam ovarium untuk bertransformasi menjadi 

korpus luteum. Di bawah rangsangan terus-menerus 

oleh LH, korpus luteum menyekresikan progesteron 

dan estradiol. Seiring naiknya kadar progesteron 

dan estradiol, kombinasi hormon-hormon steroid ini 

memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus 

dan pituitary, sehingga mengurangi sekresi LH dan 

Jawaban benar, lengkap  dan runtut. 

Menyebutkan keterkaitan antara hormon-

hormon di hipotalamus, hipofiss dan 

ovarium. 

3 

Jawaban benar, kurang lengkap dan runtut. 2 

Jawaban benar, kurang lengkap dan kurang 

runtut. 
1 

Jawaban tidak benar. 0 
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FSH hingga kadar sangat rendah. Kadar 

gonadotropin yang rendah menyebabkan korpus 

luteum berdisintegrasi, sehingga memicu penurunan 

tajam pada estradiol dan progesteron. Penurunan 

hormon ini  menyebabkan arteri di dalam 

endometrium menyempit, karena tidak memperoleh 

sirkulasi yang cukup maka lapisan uterus akan 

meluruh. 
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Lampiran 3.4 Lembar Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

LEMBAR SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Satuan Pendidikan : SMA / MA  Hari/ Tanggal :  

Mata Pelajaran : BIOLOGI  Waktu  : 90 Menit   

Nama   : 

 

PETUNJUK : 

1. Mulailah dengan berdo‟a sebelum mengerjakan soal. 

2. Bacalah semua soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya. 

3. Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang disediakan. 

SOAL-SOAL : 

1. Pada wanita normal peristiwa menstruasi terjadi setiap bulan sekali. Akan tetapi 

ketika terjadi kehamilan, wanita tidak mengalami menstruasi. Mengapa 

demikian? Jelaskan! 

2. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet baik pembentukan sel 

gamet laki-laki (spermatogenesis) menghasilkan sperma dan pembentukan sel 

gamet perempuan (oogenesis) menghasilakan ovum. Sebutkan 3 perbedaan 

antara spermatogenesis dan oogenesis dalam bentuk tabel! 

3. Pahami atikel dibawah ini! 

KOMPAS.com 12 januari 2015. Seorang  anak perempuan berusia 5 tahun di 

Tiongkok tertular HIV melalui transfusi darah. Menurut kantor berita Xinhua, 

gadis kecil yang nama panggilannya Maomao ini terinfeksi saat ia menjalani 

operasi penyakit jantung bawaan. Maomao positif HIV setelah ia mengalami 

demam selama 17 hari. Pemerintah Fujian menyebutkan bahwa salah satu dari 

8 donor yang darahnya dipakai dalam operasi tersebut berada dalam "periode 

jendela", yakni masa ketika virusnya belum terdeteksi meski ia sudah tertular, 

saat ia menyumbangkan darahnya. Donor tersebut belakangan baru diketahui 

positif HIV. Berdasarkan artikel diatas : 

e. Buatlah rumusan masalahnya? 

f. Dari kasus tersebut, sebutkan 4 faktor lain yang dapat menyebabkan 

tertularnya virus HIV? 

4. Pendidikan seks (sex education) adalah suatu informasi mengenai persoalan 

seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi itu meliputi proses terjadinya 

pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan 

seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Mengapa sex 

education perlu dipelajari? 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-seks-sex-education/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/
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5. Sperma yang masuk kedalam tubuh wanita ± 70-130 juta, namun demikian yang 

berhasil masuk kedalam ovum hanya 1sperma. Benarkah demikian? Jelaskan! 

6. Berdasarkan artikel di health.kompas.com pada tanggal 21 juni 2011 

menyebutkan bahwa alat kotrasepsi yang aman dan efektif untuk perempuan usia 

produktif salah satunya adalah IUD (Intra Uterine Device) / Spiral. Benarkah 

demikian? berikan alasanmu yang mendukung pernyataan tersebut! 

7. Berdasarkan hasil penelitian, menerangkan bahwa pada saat wanita sedang 

mengalami menstruasi banyak diantara mereka yang mengeluh sakit di bagian 

perut, bahkan terkadang seperti kram. Benarkah demikian? Berikan pendapatmu! 

8. Berdasarkan ilmu sains, wanita yang menikah di atas usia 35 tahun ketika hamil 

beresiko melahirkan anak cacat. Apakah hal ini benar? 

9. Bu Ajeng menderita kista ovarium kompleks pada salah satu ovarium. Sehingga 

penanganannya harus dengan pengangkatan ovarium. Setelah dilakukan operasi 

pengambilan 1 ovarium, saat ini Bu Ajeng hanya memiliki 1 ovarium. Apakah 

Bu Ajeng memungkinkan untuk mengalami kehamilan? 

10. Pesatnya perkembangan fashion saat ini mempengaruhi gaya busana setiap orang 

termasuk laki-laki. Penggunaan celana ketat semakin menjadi trend. Analisislah 

adakah hubungan antara penggunaan celana ketat dengan kualitas sperma? 

Berikan penjelasan! 

11. Hormon Follicle stimulating hormone (FSH) dan Lutein hormone (LH) terlibat 

dalam oogenesis baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikanlah 

kesimpulan mengenai peran keduanya dalam proses oogenesis!Siklus menstruasi 

dialami oleh perempuan dewasa yang sudah melewati masa puber. Dalam siklus 

ini ada kaitannya dengan otak.   Sedangkan organ reproduksi wanita terletak di 

bagian  panggul. Bagaimana hubungan keduannya sehingga menyebaban 

terjadinya siklus menstruasi? 

12. Apakah yang dimaksud dengan laktasi? Berikan pendapatmu mengapa laktasi 

tidak dilepaskan saat kehamilan? 

13. Perempuan akan mengalami ovulasi, yaitu proses keluarnya sel telur dari 

ovarium. Ovulasi ini dipengaruhi oleh berbagai hormon yaitu yang dihasilkan 

oleh pituitary dan ovarium, Identifikasilah masing-masing hormonnya! 

14. Korpus liteum merupakan jaringan endokrin yang mampu menghasilkan hormon 

estrogen dan progesteron, yang berperan dalam proses oogenesis. Benarkah 

demikian? 

15. Seorang wanita dewasa melapor kepada dokter bahwa suaminya mengidap 

penyakit kelamin. Gejala yang muncul adalah dibagian organ kelaminnya 

terdapat benjolan-benjolan merah dan membengkak, dan terkadang pecah dengan 

sendirinnya. Indikasi lain memperlihatkan bahwa suaminya sering kencing 

nanah. Dari laporan di atas, penyakit apa yang diderita suami? Jelaskan gejalanya 

jika terjadi pada wanita! 

16. Pada saat seorang wanita ingin mengetahui bahwa telah hamil maka salah 

satunya menggunakan alat tespack. Alat ini digunakan dengan mencelupkan alat 
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tersebut kedalam urin. Mengapa urin dapat digunakan sebagai dasar tes 

kehamilan? 

17. Terjadi pergaulan bebas dan seks bebas yang sudah merajalela saat ini. Sebutkan 

6 pengetahuan dasa yang harus dimiliki setiap orang, khususnya remaja agar 

dapat menjaga kesehatan reproduksinya! 

18. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa di dalam ovarium terdapat folikel kista 

yang tumbuh, sehingga mengganggu kesuburan organ reproduksi. Bagaimana 

tindakan yang harus dilakukan wanita jika terjadi hal demikian? 

19. Arwin dan Ruli sedang mendiskusikan mengenai sperma dan ovum, menurut 

Arwin sperma dan ovum itu berbeda, tetapi menurut Ruli sperma dan ovum itu 

sama. Jika kamu ada di antara mereka maka pendapat, siapakah yang akan kamu 

dukung? Berikan penjelasan! 

20. Siklus menstruasi dialami oleh perempuan dewasa yang sudah melewati masa 

puber. Dalam siklus ini ada kaitannya dengan otak.   Sedangkan organ reproduksi 

wanita terletak di bagian  panggul. Bagaimana hubungan keduannya sehingga 

menyebaban terjadinya siklus menstruasi? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD LUCK!!!!!!!! 
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Lampiran 3.5 Kunci Jawaban Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

1. Karena sel telur telah dibuahi oleh sel sperma dan pada saat terjadi implantasi 

embrio hormon progesteron dan estrogen tetap mempertahankan lapisan 

endometrium agar tidak berdegenerasi. 

2.  

Perbedaan Spermatogenesis Oogenesis 

Tempat terjadi Testis, 

tubulusseminiferus 

Ovarium 

Nama sel induk Spermatogonium Oogonium 

Hasil 4 spermatozoa yang 

fertil 

1 ovum yang fertil, dan 3 

badan polar steril. 

3. a. Misalkan, rumusan masalahnya: 

 Bagaimana dapat terjadi penularan HIV? 

 Apakah HIV dapat menular melalui transfusi darah? 

b. Melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, penggunaan jarum suntik 

bergantian, melalui ASI dan ibu hamil yang diturunkan ke anak. 

4. Sex education perlu dipelajari karena mengingat pentingnya remaja untuk 

mengetahui informasi seksual, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami 

masalah dan fungsi-fungsi seksualnya, dan memahami faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas. Sex education dapat 

menjadikan remaja merasa bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan 

anatomi reproduksinya, serta menghindari hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan 

oleh ketidak pahaman terhadap masalah reproduksi, seperti tingginya hubungan 

seks di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, penularan virus HIV dan 

sebagainya. 

5. Benar. Karena pada saat salah satu sperma sudah menembus sel telur maka sel 

telur tersebut akan mengeluarakan lapisan  (membrane fertilisasi) untuk 

menyelubungi sel telur pada zona pelusida sehingga tidak dapat dimasuki oleh 

sperma lainnya dan sperma yang berhasil masuk adalah sperma yang kualitasnya 

paling baik. 

6. Benar, karena IUD dapat digunakan secara efektif dalam jangka waktu 5-10 tahun 

tanpa harus diganti. IUD tidak mempengaruhi proses fisiologis manusia hanya 

terbatas daerah fisik rahim karena tidak mengganggu hormon reproduksi pada 

wanita. IUD bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun 

http://belajarpsikologi.com/pendataan-hivaids-bulan-november-2011-di-indonesia/
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IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan 

mengurangi sperma untuk fertilisasi. 

7. Benar, sakit saat menstruasi berasal dari rahim yang berada dalam rongga perut. 

Karena pada saat menstruasi lapisan endometrium dan darah di dinding 

endometrium luruh yang disebabkan otot rahim yang berkontraksi, kontraksi  

supaya lapisan endometrium keluar, kontraksi rahim menyebabkan iskemi 

(jaringan kurang oksigen) dan menyebabkan keluarnya hormon prostaglandin. 

Zat prostaglandin membuat wanita merasakan kontraksi atau penegangan pada 

otot-otot perut. 

8. Iya benar. Perempuan memiliki sel telur dalam jumlah tertentu dalam hidupnya 

selain itu perempuan juga mengalami masa yang dikatakan menopause atau habis 

sel telur. Semakin tua usianya, semakin besar resiko sel-sel telur tersebut akan 

rusak akibat radiasi, bahan kimia, bahkan infeksi virus. Faktor tersebut bisa 

mengubah materi genetis dalam sel telur sehingga ketika sel telur tersebut 

dibuahi, sel telur tersebut meningkatkan ketidaknormalan kromosom. 

9. Bu Ajeng masih memungkinkan untuk mengalami kehamilan, karena Bu Ajeng 

masih mempunyai 1 ovarium, dengan syarat ovarium yang satu sehat dan tetap 

dapat berovulasi. 

10. Ada hubungannya antara menggunakan celana ketat dengan kualitas sperma. 

Laki-laki yang selalu menggunakan celana ketat dapat berakibat pada penurunan 

kualitas sperma, hal ini karena celana ketat dapat menekan testis sehingga 

menganggu spermatogenesis. Suhu tubuh yang panas dapat mengganggu kondisi 

sperma di dalam skrotum, apabila skrotum tertekan pada tubuh yang memiliki 

suhu panas maka kualitas sperma akan menurun. 

11. Follicle stimulating hormone (FSH) yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis 

anterior berperan dalam merangsang pertumbuhan sel-sel folikel (disebut folikel 

de Graaf) yang mengelilingi ovum. Hormon perangsang folikel (FSH) 

mendorong folikel de Graaf untuk menghasilkan hormon estrogen. Hormon 

estrogen berfungsi merangsang kelenjar hipofisis untuk menyekresi Lutein 

hormone (LH). Selanjutnya, LH dan FSH akan merangsang rupturnya folikel 

sehingga terjadi ovulasi, yaitu pelepasan ovum. Akibat pengaruh LH, folikel de 

Graaf yang sudah kosong karena ditinggal ovum akan berubah menjadi korpus 

luteum (badan kuning). Korpus luteum merupakan jaringan endokrin yang 

mampu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Progesteron berperan 

menghambat sekresi LH yang penting untuk memelihara korpus luteum. Tanpa 

LH, korpus luteum akan mereduksi dan hilang sehingga tidak akan 

menghasilkan progesteron dan estrogen lagi. Turunnya kadar progesteron dan 
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estrogen menyebabkan hipofisis akan mulai menyekresi FSH lagi sehingga 

oogenesis dimulai lagi. 

12. Laktasi adalah pembentukan, pelepasan, dan pengeluaran ASI. Pada saat 

kehamilan kelenjar air susu membesar sebagai akibat pertambahan jumlah sel-sel 

penyekresi air susu yang dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron.  

Pembentukan ASI sesungguhnya dihambat oleh hormon progesteron. Sebelum 

kelahiran konsentrasi progesteron menurun tajam, laktasi dimulai. Produksi ASI 

diatur oleh hormon prolaktin yang disekresi oleh hipofisis anterior. 

13. GnRH merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH 

Hormon dari pituitary : 

FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang 

mengelilingi satu oosit primer. 

LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaf 

Hormon dari ovarium : 

Estrogen mempertahankan pertumbuhan dan merangsang terjadinya pembelahan 

sel-sel endometrium uterus. Menghambat pembentukan FSH oleh hipofisis dan 

merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH. 

Progesteron mengakibatkan dinding dalam rahim menebal dan banyak 

mengandung pembuluh darah. Progesteron juga menghambat pertumbuhan FSH 

dan LH. 

14. Benar. Progesteron berperan menghambat sekresi Lutein hormone (LH) yang 

penting untuk memelihara korpus luteum. Tanpa LH, korpus luteum akan 

mereduksi dan hilang sehingga tidak akan menghasilkan progesteron dan 

estrogen. Turunnya kadar progesteron dan estrogen menyebabkan hipofisis akan 

mulai menyekresi Follicle stimulating hormone (FSH) sehingga oogenesis 

dimulai. 

15. Gonorhe. Jika wanita terinfeksi bakteri gonore, 50% dari wanita yang terinfeksi 

tidak mengalami gejala sehingga banyak penderita gonore menularkannya 

kepada pasangan mereka tanpa disadari. Infeksi akan menjalar ke organ panggul 

wanita jika tidak segera diobati dan bisa menyebabkan pendarahan pada vagina, 

sakit pada perut bagian bawah, demam, dan sakit saat melakukan hubungan 

seksual. Saat buang air kecil akan terasa sakit atau perih dan keluarnya cairan 

kental berwarna kuning atau hijau dari vagina. 

16. Karena,  embrio yang terimplantasi menyekresikan hormon-hormon yang 

mensinyal keberadaannya dan meregulasi sistem reproduktif ibu. Salah satu 

hormon embrionik, gonadotropin korionik manusia (human chorionic 

gonadotropin, hCG), bekerja seperti LH piituitari dalam mempertahankan sekresi 
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progesteron dan estrogen oleh korpus luteum selama beberapa bulan pertama 

kehamilan, Kadar hCG dalam darah ibu sangat tinggi sehingga sebagian 

diantaranya dieksresikan dalam urin, yang keberadaannya merupakan dasar dari 

tes kehamilan awal yang umum digunakan. 

17. 1)   Memahami sistem, proses, dan fungsi alat- alat reproduksi. 

2) Memahami bahaya narkoba dan minuman kerasa pada kesehatan reproduksi. 

3) Memahami penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampaknya 

terhadap kesehatan reproduksi. 

4) Perlunya mendewasakan usia perkawinan, merencanakan dan mengatur 

kehamilan. 

5) Pergaulan sosial dan media terhadap terhadap perilaku seksual, termasuk 

kekerasan seksual dan cara menghindarinya. 

6) Memperkuat keyakinan dan kepercayaan pada ajaran agama, serta terbuka 

dalam hal komunikasi atau konsultasi dalam masalah kesehatan reproduksi. 

18. Kista folikel merupakan salah satu jenis kista ovarium, yaitu kantong berisi 

cairan yang terbentuk pada ovarium. Kista folikel termasuk kista fungsional, 

yang terbentuk sabagai bagian siklus menstruasi.umumnya tidak berbahaya dan 

dapat hilang dengan sendiri dalam dua atau tiga siklus menstruasi. Tindakan 

yang dilakukan yaitu dengan pemeriksaan secara periodik dengan penanganan 

dokter, atau tidakan operatif. 

19. Pendapat Arwin. Karena sperma dan ovum itu berbeda. Sperma berukuran lebih 

kecil dari ovum dan berekor sehingga mampu bergerak. Selain itu, sperma 

dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak. Ovum berukuran lebih besar dari 

pada sperma dan tidak berekor sehingga tidak mampu bergerak sendiri. 

Umumnya ovum yang dihasilkan jumlahnya hanya satu. 

20. LH merangsang jaringan folikel yang tersisa di dalam ovarium untuk 

bertransformasi menjadi korpus luteum. Di bawah rangsangan terus-menerus 

oleh LH, korpus luteum menyekresikan progesteron dan estradiol. Seiring 

naiknya kadar progesteron dan estradiol, kombinasi hormon-hormon steroid ini 

memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus dan pituitary, sehingga 

mengurangi sekresi LH dan FSH hingga kadar sangat rendah. Kadar 

gonadotropin yang rendah menyebabkan korpus luteum berdisintegrasi, sehingga 

memicu penurunan tajam pada estradiol dan progesteron. Penurunan hormon ini  

menyebabkan arteri di dalam endometrium menyempit, karena tidak memperoleh 

sirkulasi yang cukup maka lapisan uterus akan meluruh. 
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Lampiran 3.6 Daftar Nama Peserta Didik Uji Coba Soal 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK UJI COBA SOAL 

KELAS XI IPA 2 TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

No.  Nama P/L 

1 Dewi Rahman P 

2 Gildan Aji Arwendho L 

3 Guntur Izha Al Kahfi L 

4 Humaira Nisaul Jannah P 

5 Nia Allisa Mualimah P 

6 Princhita Nabila M.Pahlawan P 

7 Risqa Kurnia Wijayanti P 

8 Shabilla Fanlinocha P 

9 Siti Tri Annisa Humaedi P 

10 Syifa Rizqi Qatrunnada P 

11 Titis Prawilas Sari P 

12 Vemi Puspita Sari P 

13 Yoni Aulia Masruroh P 

14 Abiyyu Ikbarfikri Khairullah L 

15 Adam King Kusuma L 

16 Anggi Nur Indah Sari P 

17 Anitia Fadhila Bumay P 

18 Ariq Yudha Pratama L 

19 Aulia Berliana P 

20 Ghina Fahira Putri P 

21 M. Fahmi Alhafidh L 

22 M. Firli Darul Quthni L 

23 Muhammad Rama Wicaksono L 

24 Nadia Salsabila P 

25 Cahya Fitri Ananda P 

26 Ferry Fadillah P 

27 M. Elfajri Ramadhan L 

28 Msy Nur Ainun Arief L 

29 Nicko Fani Chaniago L 

30 Rafika Tsary Atmakusuma P 

31 Tiara Raisha M. P 

32 Hamima Tunniswah P 
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LAMPIRAN 4 : 

HASIL UJI COBA INSTRUMEN 

PENELITIAN 

4.1 Skor Uji Coba Kemampuan Berpikir 

Kritis 

4.2 Uji Validitas Soal 

4.3 Hasil Perhitungan Uji Validitas Soal 

4.4 Uji Tingkat Kesukaran Soal 

4.5 Hasil Perhitungan Uji Tingkat Kesukaran 

Soal 

4.6 Kelompok Unggul dan Asor 

4.7 Uji Daya Beda Soal 

4.8 Hasil Perhitungan Uji Daya Beda Soal 

4.9 Uji Reliabilitas Soal 

4.10 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Soal 
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Lampiran 4.3 Hasil Perhitungan Uji Validitas Soal 

HASIL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS SOAL 

 

Rumus yang digunakan : 

rxy =  

 

keterangan : 

 rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 

dikorelasikan (x = X – X dan y = Y – Y)  

∑xy : jumlah perkalian x dan y 

X    : skor untuk butir ke-i (dari subjek uji coba) 

Y      : total Skor (dari subjek uji coba) 

 

Butir soal dkatakan : 

- Baik jika rxy  

- Tidak baik jika rxy  

Berikut contoh perhitungan manual butir soal : 

No. Nama Responden X1 Y X1Y X1
2
 Y

2
 

1 Dewi Rahman 1 29 29 1 841 

2 Gildan Aji Arwendho 0 33 0 0 1089 

3 Guntur Izha Al Kahfi 3 45 135 9 2025 

4 Humaira Nisaul Jannah 3 41 123 9 1681 

5 Nia Allisa Mualimah 2 47 94 4 2209 

6 Princhita Nabila M.Pahlawan 2 30 60 4 900 

7 Risqa Kurnia Wijayanti 1 32 32 1 1024 

8 Shabilla Fanlinocha 2 34 68 4 1156 

9 Siti Tri Annisa Humaedi 0 31 0 0 961 

10 Syifa Rizqi Qatrunnada 2 31 62 4 961 

11 Titis Prawilas Sari 2 25 50 4 625 

12 Vemi Puspita Sari 2 41 82 4 1681 

13 Yoni Aulia Masruroh 2 29 58 4 841 

14 Abiyyu Ikbarfikri Khairullah 0 22 0 0 484 
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15 Adam King Kusuma 3 27 81 9 729 

16 Anggi Nur Indah Sari 3 26 78 9 676 

17 Anitia Fadhila Bumay 1 23 23 1 529 

18 Ariq Yudha Pratama 0 21 0 0 441 

19 Aulia Berliana 3 30 90 9 900 

20 Ghina Fahira Putri 1 32 32 1 1024 

21 M. Fahmi Alhafidh 2 34 68 4 1156 

22 M. Firli Darul Quthni 3 39 117 9 1521 

23 Muhammad Rama Wicaksono 2 31 62 4 961 

24 Nadia Salsabila 3 31 93 9 961 

25 Cahya Fitri Ananda 2 41 82 4 1681 

26 Ferry Fadillah 1 36 36 1 1296 

27 M. Elfajri Ramadhan 3 39 117 9 1521 

28 Msy Nur Ainun Arief 3 45 135 9 2025 

29 Nicko Fani Chaniago 2 32 64 4 1024 

30 Rafika Tsary Atmakusuma 2 32 64 4 1024 

31 Tiara Raisha M. 1 26 26 1 676 

32 Hamima Tunniswah 1 30 30 1 900 

Jumlah 58 1045 1991 136 35523 

 

  

  

  

  

  

  

 0,467 
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Karena telah ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika memiliki   

. Dengan melihat tabel r product moment N - 2 = 30 dengan taraf signifikansi 

0,05 maka didapat  = 0,334 dan dari perhitungan diperoleh  = 0,467 shingga 

0,467  0,334. Berdasarkan hal tersebut, butir soal nomor 1 dikategorikan signifikan 

atau valid artinya soal tersebut boleh dipakai. Selanjutnya dilakukan perhitungan 

dengan langkah yang sama untuk butir soal lain. 
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Lampiran 4.5 Hasil Perhitungan Uji Tingkat Kesukaran Soal 

HASIL PERHITUNGAN UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Rumus yang digunakan : 

Pi =    

Keterangan :  

Pi : tingkat kesukaran butir i 

 : jumlah skor butir i yang dijawab benar oleh teste  

Smi : skor maksimum 

N : jumlah teste. 

Berikut contoh perhitungan manual butir soal nomor 1, 2, 3, dan 5: 

No. Nama Responden X1 X2 X3 X5 

1 Dewi Rahman 1 2 1 2 

2 Gildan Aji Arwendho 0 1 1 2 

3 Guntur Izha Al Kahfi 3 3 2 2 

4 Humaira Nisaul Jannah 3 2 3 2 

5 Nia Allisa Mualimah 2 3 3 2 

6 Princhita Nabila M.Pahlawan 2 2 1 2 

7 Risqa Kurnia Wijayanti 1 2 2 1 

8 Shabilla Fanlinocha 2 2 1 1 

9 Siti Tri Annisa Humaedi 0 1 2 3 

10 Syifa Rizqi Qatrunnada 2 1 2 1 

11 Titis Prawilas Sari 2 2 1 3 

12 Vemi Puspita Sari 2 2 2 3 

13 Yoni Aulia Masruroh 2 0 3 2 

14 Abiyyu Ikbarfikri Khairullah 0 1 2 3 

15 Adam King Kusuma 3 1 0 2 

16 Anggi Nur Indah Sari 3 2 1 2 

17 Anitia Fadhila Bumay 1 1 1 2 

18 Ariq Yudha Pratama 0 1 3 0 

19 Aulia Berliana 3 2 1 3 

20 Ghina Fahira Putri 1 1 3 2 

21 M. Fahmi Alhafidh 2 2 2 0 
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22 M. Firli Darul Quthni 3 2 3 3 

23 Muhammad Rama Wicaksono 2 1 1 1 

24 Nadia Salsabila 3 1 0 2 

25 Cahya Fitri Ananda 2 3 3 2 

26 Ferry Fadillah 1 1 2 2 

27 M. Elfajri Ramadhan 3 2 2 3 

28 Msy Nur Ainun Arief 3 3 3 2 

29 Nicko Fani Chaniago 2 0 1 3 

30 Rafika Tsary Atmakusuma 2 2 2 1 

31 Tiara Raisha M. 1 1 2 0 

32 Hamima Tunniswah 1 2 0 3 

 58 52 56 62 

Smi 3 3 3 3 

N 32 32 32 32 

 

Butir soal nomor 1 :     Butir soal nomor 2 :    

P1 =        P2 =     

P1 =      P2 =  

P1 =       P2 =  

P1 = 0,604 = 0,6    P2 = 0,541 = 0,6 

Butir soal nomor 3 :     Butir soal nomor 5 :    

P3 =        P5 =     

P3 =      P5 =  
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P3 =       P5 =  

P3 = 0,583 = 0,6    P5 = 0,645 = 0,7 

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria sebagai 

berikut :   

Besar P Interprestasi 

P  0,30 

0,30  P 0,70 

P = 0,70 

P  0,70 

Terlalu sukar 

Cukup (sedang) 

Mudah 

Terlalu mudah 

 

Berdasarkan tabel interprestasi tingkat kesukaran butir soal nomor 1, 2, 

3, dikategorikan soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Butir soal nomor 

5 dikategorikan soal yang memiliki tingkat kesukaran mudah. Selanjutnya 

dlakukan perhitungan dengan langkah yang sama untuk butir soal lain.  
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Lampiran 4.8 Hasil Perhitungan Uji Daya Beda Soal 

HASIL PERHITUNGAN UJI DAYA BEDA SOAL 

Rumus yang digunakan : 

DP = PA - PB  

 

Dimana :  

PA =    dan   PB =  

 

Keterangan :  

DP : Daya Beda 

PA           : Proposisi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab butir soal 

dengan benar. 

PB       : Proposisi peserta didik kelompok bawah yang dapat menjawab butir 

soal dengan salah. 

BA : Banyaknya testekelompok atas yang menjawab benar. 

BB : Banyaknya teste kelompok bawah yang menjawab benar. 

JA : Jumlah teste yang termasuk kelompok atas. 

JB : Jumlah teste yang termasuk kelompok bawah. 

Berikut contoh perhitungan manual butir soal nomor 1, 2, 3, dan 5 : 

Butir soal nomor 1 :   

PA =       PB =  

PA =   = 2,444   PB =  = 1,444 

Jadi DP = PA - PB = 2,444 - 1,444 = 1 

Butir soal nomor 2 :   

PA =       PB =  

PA =   = 2,333   PB =  = 1,222 

Jadi DP = PA - PB = 2,333 - 1,222 = 1,111 
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Butir soal nomor 3 :   

PA =       PB =  

PA =   = 2,556   PB =  = 1,556 

Jadi DP = PA - PB = 2,556 - 1,556 = 1 

Butir soal nomor 5 :   

PA =       PB =  

PA =   = 2,889   PB =  = 1,778 

Jadi DP = PA - PB = 2,889 - 1,778  = 1,111 

Daya pembeda (DP) yang diperoleh dikonsultasikan dengan klasifikasi daya 

pembeda, yaitu sebagai berikut : 

Daya pembeda Interpretasi 

 0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Sedang 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Baik sekali 

Bertanda negative (-) Jelek sekali 

 

 Berdasarkan klasifikasi daya pembeda tersebut, maka untuk butir soal nomor 

1, 2, 3, dan 5 memiliki daya pembeda yang baik sekali. Selanjutnya dlakukan 

perhitungan dengan langkah yang sama untuk butir soal lain. 
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Lampiran 4.10 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Soal 

HASIL PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS SOAL 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan rumus Spearman - 

Brown yaitu : 

rnn =   

 

Keterangan : 

rnn   : besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes tersebut ditambah butir soal 

baru 

n : berapa kali butir-butir itu ditambah 

r : besarnya koefesien reliabilitas sebelum butir-butir soal ditambah 

 

Kreteria pengujian reliabilitas soal tes dikonsultasikan dengan harga 

 pada tabel, jika  maka item tes yag di uji cobakan 

tidak reliabel. 

 

Berikut perhitungan manual reliabilitas soal : 

Subjek 
Total Skor 

(i) 

Total Skor 

(j) 
ij i^2 j^2 

1 13 16 208 169 256 

2 13 20 260 169 400 

3 19 26 494 361 676 

4 22 19 418 484 361 

5 23 24 552 529 576 

6 13 17 221 169 289 

7 17 15 255 289 225 

8 15 19 285 225 361 

9 12 19 228 144 361 

10 17 14 238 289 196 

11 14 11 154 196 121 

12 19 22 418 361 484 

13 20 9 180 400 81 

14 14 8 112 196 64 

15 14 13 182 196 169 
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16 10 16 160 100 256 

17 10 13 130 100 169 

18 12 9 108 144 81 

19 17 13 221 289 169 

20 17 15 255 289 225 

21 20 14 280 400 196 

22 17 22 374 289 484 

23 18 13 234 324 169 

24 13 18 234 169 324 

25 20 21 420 400 441 

26 18 18 324 324 324 

27 18 21 378 324 441 

28 23 22 506 529 484 

29 15 17 255 225 289 

30 15 17 255 225 289 

31 12 14 168 144 196 

32 13 17 221 169 289 

Total 

(∑) 
513 532 8728 8621 9446 

 

r = rxy =  =  

=  

=  =  =  = 0,408 

 

Dan koefesien korelasi dimasukkan ke dalam rumus Spearman - Brown yaitu : 

rnn =  

=  =  =  =  = 0,579 = 0,58 
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Berdasarkan perhitungan pada  dengan  diperoleh  = 

.  Karena , maka soal yang ada cukup reliabel. Dengan ketentuan 

0,400 < 0,408 < 0,579 sesuai dengan tabel kriteria angka batas reliabilitas berikut : 

Angka Batas 

Reliabilitas 
Kriteria 

0,800 < r ≤ 1,000 Sangat tinggi 

0,600 < r ≤ 0,800 Tinggi 

0,400 < r ≤ 0,600 Cukup 

0,200 < r ≤ 0,400 Rendah 

0,000 < r ≤ 0,200 Sangat rendah 
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Lampiran 5.1 Kisi-kisi Soal Penelitian Kemampuan Berpikir Kritis 

Kisi-kisi Soal Penelitian Kemampuan Berpikir Kritis 

Standar Kompetensi  : Memahami struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan/penyakit yang    

mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas. 

Kompetensi Dasar    : Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel 

kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. 

 

Materi Pokok No Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Nomor Soal 

o Struktur dan fungsi alat-alat reproduksi        

pada laki-laki dan wanita. 

o Proses pembentukan sel kelamin, meliputi 

pembentukan sperma dan sel telur. 

o Ovulasi: Proses pelapasan sel telur yang sudah 

matang dari ovarium ke tuba fallopi untuk 

dibuahi. 

o Menstruasi. 

o Fertilisasi, gestasi dan persalinan 

o ASI 

ASI memiliki bahan nutrisi yang amat penting 

bagi bayi, terutama setelah proses kelahiran. 

o Alat kontrasepsi. 

o Kelainan/penyakit yang terjadi. 

1 

Menganalisis pernyataan terkait peristiwa menstruasi. 4, 2 

Mengajukan dan menjawab pertanyaan klarifikasi penyebab terjadinya 

kelainan/penyakit yang terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara 

pencegahannya. 

3 

2 Menilai kredibilitas suatu sumber terkait proses fertilisasi. 6 

3 

Mereduksi dan menilai deduksi struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan. 
7, 3 

Menginduksi dan menilai induksi  struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki 

dan perempuan. 
1 

4 Mendefinisikan istilah laktasi. 8 

5 Berinteraksi dengan orang lain mengenai siklus menstruasi. 5 

Memutuskan sebuah tindakan terkait penyebab terjadinya  kelainan/penyakit yang 

terkait sistem reproduksi serta mengetahui cara pencegahannya. 
9 

 Jumlah 10 



ii 
 

Keterangan:  

1 = Memberikan penjelasan sederhana  5 = Mengatur strategi dan teknik 

2 = Membangun keterampilan dasar 

3 = Membuat Inferensi 

4 = Membuat penjelasan lebih lanjut
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Lampiran 5.2 Lembar Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Satuan Pendidikan : SMA / MA  Hari/ Tanggal :  

Mata Pelajaran : BIOLOGI  Waktu  : 90 Menit   

Nama   : 

 

PETUNJUK : 

4. Mulailah dengan berdo‟a sebelum mengerjakan soal. 

5. Bacalah semua soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya. 

6. Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang disediakan. 

SOAL-SOAL : 

21. Pesatnya perkembangan fashion saat ini mempengaruhi gaya busana setiap orang 

termasuk laki-laki. Penggunaan celana ketat semakin menjadi trend. Analisislah 

adakah hubungan antara penggunaan celana ketat dengan kualitas sperma? 

Berikan penjelasan! 

22. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet baik pembentukan sel 

gamet laki-laki (spermatogenesis) menghasilkan sperma dan pembentukan sel 

gamet perempuan (oogenesis) menghasilakan ovum. Sebutkan 3 perbedaan 

antara spermatogenesis dan oogenesis dalam bentuk tabel! 

23. Bu Ajeng menderita kista ovarium kompleks pada salah satu ovarium. Sehingga 

penanganannya harus dengan pengangkatan ovarium. Setelah dilakukan operasi 

pengambilan 1 ovarium, saat ini Bu Ajeng hanya memiliki 1 ovarium. Apakah 

Bu Ajeng memungkinkan untuk mengalami kehamilan? 

24. Pada wanita normal peristiwa menstruasi terjadi setiap bulan sekali. Akan tetapi 

ketika terjadi kehamilan, wanita tidak mengalami menstruasi. Mengapa 

demikian? Jelaskan! 

25. Siklus menstruasi dialami oleh perempuan dewasa yang sudah melewati masa 

puber. Dalam siklus ini ada kaitannya dengan otak.   Sedangkan organ reproduksi 

wanita terletak di bagian  panggul. Bagaimana hubungan keduannya sehingga 

menyebaban terjadinya siklus menstruasi? 

26. Sperma yang masuk kedalam tubuh wanita ± 70-130 juta, namun demikian yang 

berhasil masuk kedalam ovum hanya 1sperma. Benarkah demikian? Jelaskan! 

27. Berdasarkan ilmu sains, wanita yang menikah di atas usia 35 tahun ketika hamil 

beresiko melahirkan anak cacat. Apakah hal ini benar? 

28. Apakah yang dimaksud dengan laktasi? Berikan pendapatmu mengapa laktasi 

tidak dilepaskan saat kehamilan? 
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29. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa di dalam ovarium terdapat folikel kista 

yang tumbuh, sehingga mengganggu kesuburan organ reproduksi. Bagaimana 

tindakan yang harus dilakukan wanita jika terjadi hal demikian? 

30. Pahami atikel dibawah ini! 

KOMPAS.com 12 januari 2015. Seorang  anak perempuan berusia 5 tahun di 

Tiongkok tertular HIV melalui transfusi darah. Menurut kantor berita Xinhua, 

gadis kecil yang nama panggilannya Maomao ini terinfeksi saat ia menjalani 

operasi penyakit jantung bawaan. Maomao positif HIV setelah ia mengalami 

demam selama 17 hari. Pemerintah Fujian menyebutkan bahwa salah satu dari 

8 donor yang darahnya dipakai dalam operasi tersebut berada dalam "periode 

jendela", yakni masa ketika virusnya belum terdeteksi meski ia sudah tertular, 

saat ia menyumbangkan darahnya. Donor tersebut belakangan baru diketahui 

positif HIV. Berdasarkan artikel diatas : 

g. Buatlah rumusan masalahnya? 

h. Dari kasus tersebut, sebutkan 4 faktor lain yang dapat menyebabkan 

tertularnya virus HIV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD LUCK!!!!!!!! 
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Lampiran 5.3 Kunci Jawaban Soal Kemampuan Berpikir Kritis 

 

21. Ada hubungannya antara menggunakan celana ketat dengan kualitas sperma. 

Laki-laki yang selalu menggunakan celana ketat dapat berakibat pada penurunan 

kualitas sperma, hal ini karena celana ketat dapat menekan testis sehingga 

menganggu spermatogenesis. Suhu tubuh yang panas dapat mengganggu kondisi 

sperma di dalam skrotum, apabila skrotum tertekan pada tubuh yang memiliki 

suhu panas maka kualitas sperma akan menurun. 

22.  

Perbedaan Spermatogenesis Oogenesis 

Tempat terjadi Testis, 

tubulusseminiferus 

Ovarium 

Nama sel 

induk 

Spermatogonium Oogonium 

Hasil 4 spermatozoa yang 

fertil 

1 ovum yang 

fertil, dan 3 badan 

polar steril. 

23. Bu Ajeng masih memungkinkan untuk mengalami kehamilan, karena Bu Ajeng 

masih mempunyai 1 ovarium, dengan syarat ovarium yang satu sehat dan tetap 

dapat berovulasi. 

24. Karena sel telur telah dibuahi oleh sel sperma dan pada saat terjadi implantasi 

embrio hormon progesteron dan estrogen tetap mempertahankan lapisan 

endometrium agar tidak berdegenerasi. 

25. LH merangsang jaringan folikel yang tersisa di dalam ovarium untuk 

bertransformasi menjadi korpus luteum. Di bawah rangsangan terus-menerus 

oleh LH, korpus luteum menyekresikan progesteron dan estradiol. Seiring 

naiknya kadar progesteron dan estradiol, kombinasi hormon-hormon steroid ini 

memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus dan pituitary, sehingga 

mengurangi sekresi LH dan FSH hingga kadar sangat rendah. Kadar 

gonadotropin yang rendah menyebabkan korpus luteum berdisintegrasi, sehingga 

memicu penurunan tajam pada estradiol dan progesteron. Penurunan hormon ini  

menyebabkan arteri di dalam endometrium menyempit, karena tidak memperoleh 

sirkulasi yang cukup maka lapisan uterus akan meluruh. 

26. Benar. Karena pada saat salah satu sperma sudah menembus sel telur maka sel 

telur tersebut akan mengeluarakan lapisan  (membrane fertilisasi) untuk 

menyelubungi sel telur pada zona pelusida sehingga tidak dapat dimasuki oleh 

sperma lainnya dan sperma yang berhasil masuk adalah sperma yang kualitasnya 

paling baik. 

27. Iya benar. Perempuan memiliki sel telur dalam jumlah tertentu dalam hidupnya 

selain itu perempuan juga mengalami masa yang dikatakan menopause atau habis 

sel telur. Semakin tua usianya, semakin besar resiko sel-sel telur tersebut akan 

rusak akibat radiasi, bahan kimia, bahkan infeksi virus. Faktor tersebut bisa 
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mengubah materi genetis dalam sel telur sehingga ketika sel telur tersebut 

dibuahi, sel telur tersebut meningkatkan ketidaknormalan kromosom. 

28. Laktasi adalah pembentukan, pelepasan, dan pengeluaran ASI. Pada saat 

kehamilan kelenjar air susu membesar sebagai akibat pertambahan jumlah sel-sel 

penyekresi air susu yang dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron.  

Pembentukan ASI sesungguhnya dihambat oleh hormon progesteron. Sebelum 

kelahiran konsentrasi progesteron menurun tajam, laktasi dimulai. Produksi ASI 

diatur oleh hormon prolaktin yang disekresi oleh hipofisis anterior. 

29. Kista folikel merupakan salah satu jenis kista ovarium, yaitu kantong berisi 

cairan yang terbentuk pada ovarium. Kista folikel termasuk kista fungsional, 

yang terbentuk sabagai bagian siklus menstruasi.umumnya tidak berbahaya dan 

dapat hilang dengan sendiri dalam dua atau tiga siklus menstruasi. Tindakan 

yang dilakukan yaitu dengan pemeriksaan secara periodik dengan penanganan 

dokter, atau tidakan operatif. 

30.  a. Misalkan, rumusan masalahnya: 

 Bagaimana dapat terjadi penularan HIV? 

 Apakah HIV dapat menular melalui transfusi darah? 

c. Melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, penggunaan jarum suntik 

bergantian, melalui ASI dan ibu hamil yang diturunkan ke anak. 
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Lampiran 5.4 Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen 

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS EKSPERIMEN 

No.  Nama P/L 

1 Annisa Widya Ramadhani P 

2 Arinda Rifana Nabillah P 

3 Aulia Widya Antono P 

4 Avicenna Muhammad Afdhal L 

5 Daffa Adli Nauval Purnomo L 

6 Dian Eka Fakhira P 

7 Dinda Syafira P 

8 Erlicha Paramitha M. P 

9 Fadly Muhammad Aulia L 

10 Fasya Az Zahra P 

11 Ghina Suci Nuradnina P 

12 Hasbi Rasyidin L 

13 Kahfi Kusuma Negara L 

14 Marini P 

15 Muhammad Rifky Aulia L 

16 Nabiilah Putri Marlin P 

17 Nadya Amanda Putri P 

18 Novandi  Pz L 

19 Putri Tareka Navasha P 

20 Ramadesma Sukmana L 

21 Saarah  Salsabila Shofa P 

22 Safira P 

23 Salsya Thabrani P 

24 Sherina Kusmira Sari P 

25 Silaturahmi Widaputri P 

26 Sindy Afifah P 

27 Siti Fauziyah Rahmawati P 

28 Tania Indah Kusuma Wardhani P 

29 Tanisa Intan Murbarani P 

30 Virda Aulia Suyarto P 

31 Zahrina Aulia Adriani P 

32 Zhafira Rima Wanjaya P 
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Lampiran 5.5 Daftar Nama Peserta Didik Kelas Kontrol 

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS KONTROL 

No.  Nama P/L 

1 Achmad Raynaldo  Sl L 

2 Akbar Alrifson L 

3 Akmal Rifki Wicaksono L 

4 Ananda Kusuma Mahardika L 

5 Ananda Putri Pravita Bellava P 

6 Aulia Khoirrinabila P 

7 Avicenna Syaikhu A. L 

8 Bella Ibnaty Sardio P 

9 Cahyani Ramadhani P 

10 Dhandy Tri Jhonatan L 

11 Dharma Haryanti P 

12 Disa Anggraini P 

13 Faishal Prastha Mahadika L 

14 Fatimah Al Hafizoh P 

15 Ibnu Dzakwan Majid L 

16 Intansari Adiningrum P 

17 Iyaza Imtiaz P 

18 Karin Nuraida Baharsyah P 

19 Lia Nurhayati P 

20 M. Arief Sitoemorang L 

21 Mayda Lutfiana P 

22 Muhammad Farid Arafi L 

23 Muhammad Irfan Aditya L 

24 Muhammad Naufal Abid L 

25 Nada Septiani Rekinta Putri P 

26 Naufal Fadhil L 

27 Olga Vania Lestari P 

28 Praja Cahya Kesuma L 

29 Puput Indriani P 

30 Raihan Azhar L 

31 Raihan Ramadhan Lukman L 

32 Reyhan Adiptya Putra L 

33 Riko Aji Prasetiyo L 

34 Rizka Anisa Nurbaiti Asnawi P 

35 Shella Annisa Maharani P 

36 Sultan Malik Ibrahim L 

37 Syifa Nurfadhila P 

38 Viramadhan Nazala Haqi P 

39 Yudhistira L 
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Lampiran 6.1 Catatan Lapangan 

LAMPIRAN 6 : 

Data Hasil Penelitian 

6.1 Catatan Lapangan 

6.2 Deskripsi Data Amatan Tes Kemampuan Berpikir 

Kritis Biologi 

6.3 Uji SPSS Normalitas Kelas Eksperimen 

6.4 Tabel Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

6.5 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

6.6 Uji SPSS Normalitas Kelas Kontrol 

6.7 Tabel Uji Normalitas Kelas Kontrol 

6.8 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Kontrol 

6.9 Tabel Distribusi Normal 

6.10 Tabel Nilai Kritis Uji Liliefors 

6.11 Uji SPSS Homogenitas 

6.12 Tabel Uji Homogenitas 

6.13 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas 

6.14 Tabel Fisher 

6.15 Uji t SPSS 

6.16 Hasil Perhitungan Uji t 

6.17 Tabel Nilai Kritis Uji t 
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Catatan Lapangan Selama Proses Pembelajaran Menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

Pertemuan 
Pembelajaran Materi Sistem Reproduksi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pertama, tanggal 10 Mei 

2016 dan 19 Mei 2016 

1. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

tentang  fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki 

dan perempuan. 

2. Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

3. Siswa melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

4. Siswa berpikir 

memecahkan persoalan 

mengenai fungsi alat 

reproduksi pada laki-laki 

dan perempuan. 

5. Guru sebagai fasilitator 

dan membimbing siswa 

dalam pembelajaran serta 

membantu menyimpulkan 

pembelajaran. 

1. Guru menampilkan PPT dan 

mengajak peserta didik untuk 

mengamati gambar anatomi 

sistem reproduksi laki-laki dan 

perempuan. 

2. Guru memberikan penjelasan 

tentang fungsi organ-organ 

reproduksi laki-laki dan 

perempuan serta bagaimana 

mekanisme pembentukan sel 

gamet dan hormon yang 

mempengaruhi. 

3. Peserta didik melakukan kajian 

literatur untuk menggali 

informasi. 

4. Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan pelajaran. 

Kedua, 14 Mei 2016 dan 

20 Mei 2016 

1. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

tentang peristiwa 

menstruasi dan siklus 

menstruasi. 

2. Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

3. Siswa melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

4. Siswa berpikir 

memecahkan persoalan 

tentang peristiwa 

menstruasi dan siklus 

menstruasi. 

5. Guru sebagai fasilitator 

dan membimbing siswa 

dalam pembelajaran serta 

1. Siswa duduk sesuai dengan 

kelompok kecil (misalnya 4 

orang). 

2. Guru menampilkan PPT dan 

mengajak peserta didik untuk 

mengamati dan menganalisis 

gambar diagram siklus 

menstruasi. 

3. Guru memberikan penjelasan 

tentang proses dan siklus 

menstruasi serta hormon-hormon 

yang berperan. 

4. Diskusi kelas tentang siklus 

menstruasi, materi fertilisasi, 

getasi, persalinan, dan laktasi. 

Secara klasikal peserta didik 

menyepakati hasil pengembangan 

materi dari kelompok untuk 

menjadi kesimpulan utuh (secara 

demokrasi). 
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membantu menyimpulkan 

pembelajaran. 

5. Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan pelajaran. 

Ketiga, 26 Mei 2016 dan 

26 Mei 2016 

1. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

tentang  proses fertilisasi. 

2. Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

3. Siswa melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

4. Siswa berpikir 

memecahkan persoalan 

mengenai proses 

fertilisasi. 

5. Guru sebagai fasilitator 

dan membimbing siswa 

dalam pembelajaran serta 

membantu menyimpulkan 

pembelajaran. 

1. Siswa duduk sesuai dengan 

kelompok kecil (misalnya 4 

orang). 

2. Guru menampilkan PPT dan 

mengajak peserta didik untuk 

mengamati dan menganalisis 

gambar kelainan/penyakit sistem 

reproduksi, misalnya 

pertumbuhan mioma pada dinding 

rahim. 

3. Kelompok melakukan browsing 

internet atau studi kajian literatur 

untuk menggali informasi 

mengenai 

gangguan/penyakit/kelainan 

sistem reproduksi dan teknologi 

sistem reproduksi. 

4. Diskusi kelas tentang berbagai 

jenis gangguan/penyakit/kelainan 

sistem reproduksi dan teknologi 

sistem reproduksi. 

5. Secara klasikal peserta didik 

menyepakati hasil pengembangan 

materi dari kelompok untuk 

menjadi kesimpulan utuh (secara 

demokrasi). 

6. Guru memberikan tambahan 

informasi sebagai penguat atas 

kesimpulan para peserta didik. 

Keempat, 29 Mei 2016 dan 

27 Mei 2016 

1. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

tentang  laktasi dan terkait 

penyebab terjadinya 

kelainan/penyakit pada 

sistem reproduksi. 

2. Guru menjelaskan 

langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

3. Siswa melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah 

pembelajaran SPPKB. 

4. Siswa berpikir 

memecahkan persoalan 

mengenai laktasi dan 

terkait penyebab 

terjadinya 

kelainan/penyakit pada 

sistem reproduksi. 

 Guru menampilkan PPT dan 

mengajak peserta didik untuk 

mengamati berbagai jenis alat 

kontrasepsi. 

 Guru menjelaskan tentang 

berbagai macam metode 

kontrasepsi. Serta meminta 

pendapat tentang pro dan kontra 

berkaitan dengan penggunaan 

jenis dan alat kontrasepsi tertentu. 

 Peserta didik melakukan kajian 

literatur untuk menggali informasi 

dengan jujur, kerja keras, kreatif, 
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5. Guru sebagai fasilitator 

dan membimbing siswa 

dalam pembelajaran serta 

membantu menyimpulkan 

pembelajaran. 

mandiri dan jujur mengenai 

berbagai jenis alat kontrasepsi. 

 Guru mengkonfirmasi jika terjadi 

perbedaan pendapat masyarakat 

tentang pro dan kontra berkaitan 

dengan penggunaan jenis dan alat 

kontrasepsi tertentu. 

 Guru membimbing peserta didik 

menyimpulkan pelajaran tentang 

metode kontrasepsi dan program 

kependudukan dan KB. 

Kelima, 30 Mei 2016 1. Siswa mengerjakan soal 

posttest berpikir kritis 

materi sistem reproduksi 

yang diberikan oleh 

peneliti kepada siswa 

dengan kondusif 

2. Siswa mengisi lembar soal 

yang telah disediakan 

untuk mengambil data 

kemampuan berpikir kritis 

biologi. 

1. Siswa mengerjakan soal posttest 

berpikir kritis materi sistem 

reproduksi yang diberikan oleh 

peneliti kepada siswa kurang 

kondusif, ada beberapa siswa 

yang asik mengobrol dengan 

teman. 

2. Siswa mengisi lembar soal yang 

telah disediakan untuk mengambil 

data kemampuan berpikir kritis 

biologi. 
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Lampiran 6.2 Deskripsi Data Amatan Tes Kemampuan Berpikir Kritis Biologi 

DESKRIPSI DATA AMATAN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS BIOLOGI 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

      
KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 1) KELAS KONTROL (XI IPA 4) 

Xi Xi – X (Xi - X)
2
 Xi Xi - X (Xi - X)

2
 

57 -21,65625 468,9931641 23 -37,795 1428,452334 

60 -18,65625 348,0556641 43 -17,795 316,6574622 

63 -15,65625 245,1181641 43 -17,795 316,6574622 

63 -15,65625 245,1181641 47 -13,795 190,2984878 

63 -15,65625 245,1181641 50 -10,795 116,5292571 

67 -11,65625 135,8681641 50 -10,795 116,5292571 

67 -11,65625 135,8681641 50 -10,795 116,5292571 

67 -11,65625 135,8681641 50 -10,795 116,5292571 

70 -8,65625 74,93066406 53 -7,7949 60,7600263 

73 -5,65625 31,99316406 53 -7,7949 60,7600263 

73 -5,65625 31,99316406 53 -7,7949 60,7600263 

73 -5,65625 31,99316406 53 -7,7949 60,7600263 

73 -5,65625 31,99316406 57 -3,7949 14,40105194 

73 -5,65625 31,99316406 57 -3,7949 14,40105194 

77 -1,65625 2,743164063 57 -3,7949 14,40105194 

77 -1,65625 2,743164063 57 -3,7949 14,40105194 

80 1,34375 1,805664063 60 -0,7949 0,63182117 

80 1,34375 1,805664063 60 -0,7949 0,63182117 

80 1,34375 1,805664063 60 -0,7949 0,63182117 

83 4,34375 18,86816406 63 2,20513 4,862590401 

83 4,34375 18,86816406 63 2,20513 4,862590401 

87 8,34375 69,61816406 63 2,20513 4,862590401 

87 8,34375 69,61816406 63 2,20513 4,862590401 

87 8,34375 69,61816406 63 2,20513 4,862590401 

87 8,34375 69,61816406 63 2,20513 4,862590401 

87 8,34375 69,61816406 67 6,20513 38,50361604 

93 14,34375 205,7431641 67 6,20513 38,50361604 

93 14,34375 205,7431641 67 6,20513 38,50361604 

97 18,34375 336,4931641 67 6,20513 38,50361604 

97 18,34375 336,4931641 67 6,20513 38,50361604 
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100 21,34375 455,5556641 70 9,20513 84,73438527 

100 21,34375 455,5556641 70 9,20513 84,73438527 

 

X = 

78,65625 

 

  = 4587,21875 73 12,2051 148,9651545 

 X= 2517 73 12,2051 148,9651545 

   

73 12,2051 148,9651545 

   

77 16,2051 262,6061801 

   

80 19,2051 368,8369494 

   

83 22,2051 493,0677186 

   

83 22,2051 493,0677186 

   

 

X = 

60,79487179 

 

 = 

5476,358974 

   
  = 2371 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Kelas Eksperimen     Kelas Kontrol 

X =       X =   

   =  = 78, 656         =  = 60,794 

Median (Me) = nilai tengah    Median (Me) = nilai tengah 

Me =   = 78,5     Me =  = 61,5 

Modus (Mo) = nilai yang sering muncul Modus (Mo) = nilai yang sering 

Mo = 73, dan 87. muncul 

 Mo = 63. 

Xmaks = 100 Xmaks = 83 

Xmin   = 57 Xmin   = 23 
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J = Xmaks  –  Xmin   J = Xmaks  –  Xmin  

   = 100 – 57 = 43    = 83 – 23 = 60 

Simpangan baku kelas eksperimen  Simpangan baku kelas kontrol 

 

 =      =  

 =        =    

=    = 147,9748  =    =  144,11471 

        

  = 12,2     = 12 
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Lampiran 6.4   
        

TABEL UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 

No 
Students' 

code 
X X2 -  Zi F (Zi) f 

f 

(Kum) 
S(Zi) F (Zi) - S(Zi) |F (Zi) - S(Zi)| 

1 15 57 3249 -21,65625 -1,780284365 0,037514717 1 1 0,03125 0,006264717 0,006264717 

2 23 60 3600 -18,65625 -1,533664886 0,062556058 1 2 0,0625 0,005432111 0,012543431 

3 10 63 3969 -15,65625 -1,287045407 0,099039231 1 3 0,09375 0,005289231 0,005289231 

4 20 63 3969 -15,65625 -1,287045407 0,099039231 1 4 0,125 -0,025960769 0,025960769 

5 24 63 3969 -15,65625 -1,287045407 0,099039231 1 5 0,15625 -0,057210769 0,057210769 

6 13 67 4489 -11,65625 -0,958219435 0,16897606 1 6 0,1875 -0,01852394 0,01852394 

7 26 67 4489 -11,65625 -0,958219435 0,16897606 1 7 0,21875 -0,04977394 0,04977394 

8 32 67 4489 -11,65625 -0,958219435 0,16897606 1 8 0,25 -0,08102394 0,08102394 

9 3 70 4900 -8,65625 -0,711599956 0,238356267 1 9 0,28125 -0,042893733 0,042893733 

10 5 73 5329 -5,65625 -0,464980476 0,320972719 1 10 0,3125 0,008472719 0,008472719 

11 7 73 5329 -5,65625 -0,464980476 0,320972719 1 11 0,34375 -0,022777281 0,022777281 

12 8 73 5329 -5,65625 -0,464980476 0,320972719 1 12 0,375 -0,054027281 0,054027281 

13 21 73 5329 -5,65625 -0,464980476 0,320972719 1 13 0,40625 -0,085277281 0,085277281 

14 25 73 5329 -5,65625 -0,464980476 0,320972719 1 14 0,4375 -0,116527281 0,116527281 

15 4 77 5929 -1,65625 -0,136154504 0,44584957 1 15 0,46875 -0,02290043 0,02290043 

16 31 77 5929 -1,65625 -0,136154504 0,44584957 1 16 0,5 -0,05415043 0,05415043 

17 9 80 6400 1,34375 0,110464975 0,543979687 1 17 0,53125 0,012729687 0,012729687 

18 22 80 6400 1,34375 0,110464975 0,543979687 1 18 0,5625 -0,018520313 0,018520313 

19 30 80 6400 1,34375 0,110464975 0,543979687 1 19 0,59375 -0,049770313 0,049770313 

20 19 83 6889 4,34375 0,357084454 0,639485709 1 20 0,625 0,014485709 0,014485709 

21 29 83 6889 4,34375 0,357084454 0,639485709 1 21 0,65625 -0,016764291 0,016764291 
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22 2 87 7569 8,34375 0,685910426 0,753615203 1 22 0,6875 0,066115203 0,066115203 

23 6 87 7569 8,34375 0,685910426 0,753615203 1 23 0,71875 0,034865203 0,034865203 

24 12 87 7569 8,34375 0,685910426 0,753615203 1 24 0,75 0,003615203 0,003615203 

25 16 87 7569 8,34375 0,685910426 0,753615203 1 25 0,78125 -0,027634797 0,027634797 

26 17 87 7569 8,34375 0,685910426 0,753615203 1 26 0,8125 -0,058884797 0,058884797 

27 14 93 8649 14,34375 1,179149385 0,880830652 1 27 0,84375 0,037080652 0,037080652 

28 28 93 8649 14,34375 1,179149385 0,880830652 1 28 0,875 0,005830652 0,005830652 

29 11 97 9409 18,34375 1,507975357 0,934219583 1 29 0,90625 0,027969583 0,027969583 

30 18 97 9409 18,34375 1,507975357 0,934219583 1 30 0,9375 -0,003280417 0,003280417 

31 1 100 10000 21,34375 1,754594836 0,960335682 1 31 0,96875 -0,008414318 0,008414318 

32 27 100 10000 21,34375 1,754594836 0,960335682 1 32 1 -0,039664318 0,039664318 

∑X 2517 202565 

        
Mean 78,65625 

 
        

Standar Deviasi 12,164489 
 

 

Karena L_ hitung < L_ tabel, maka Ho diterima 

 
 Variance  147,9748 

 
 

Kesimpulan data berdistribusi normal 

  
L hitung 0,1165273 

 
        

L tabel 0,1566478 
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Lampiran 6.5 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 

Nilai rata-rata  = 
32

2517

1

1 









n

i

i

n

i

i

n

x

x  

  =  78,656 

Varians  

    = 
–

 

  =  

  =  = 147,97479839 

Maka s  =    = 12,16449 

  =   

 =   = =  =  1,8 

Liat nilai  ditabel Normalitas diperoleh 0,0322 

Karena daerah –  maka  = 0,4678 

=   = =  = 1,8 

Liat nilai  ditabel Normalitas diperoleh 0,0322 

Karena nilainya positif  maka   

 

 

 

0,46

78 

0,53

22 
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Lampiran   
      TABEL UJI NORMALITAS KELAS KONTROL 

No 
Students' 

code 
X X2 -  Zi F (Zi) f 

f 

(Kum) 
S(Zi) F (Zi) - S(Zi) |F (Zi) - S(Zi)| 

1 23 23 529 -37,79487179 -3,14831893 0,000821062 1 1 0,025641026 -0,024819964 0,024819964 

2 10 43 1849 -17,79487179 -1,482315697 0,069128157 1 2 0,051282051 0,017846106 0,017846106 

3 26 43 1849 -17,79487179 -1,482315697 0,069128157 1 3 0,076923077 -0,00779492 0,00779492 

4 9 47 2209 -13,79487179 -1,14911505 0,125254272 1 4 0,102564103 0,022690169 0,022690169 

5 7 50 2500 -10,79487179 -0,899214565 0,184269192 1 5 0,128205128 0,056064064 0,056064064 

6 20 50 2500 -10,79487179 -0,899214565 0,184269192 1 6 0,153846154 0,030423038 0,030423038 

7 29 50 2500 -10,79487179 -0,899214565 0,184269192 1 7 0,179487179 0,004782012 0,004782012 

8 36 50 2500 -10,79487179 -0,899214565 0,184269192 1 8 0,205128205 -0,020859013 0,020859013 

9 6 53 2809 -7,794871795 -0,64931408 0,258067693 1 9 0,230769231 0,027298462 0,027298462 

10 24 53 2809 -7,794871795 -0,64931408 0,258067693 1 10 0,256410256 0,001657437 0,001657437 

11 28 53 2809 -7,794871795 -0,64931408 0,258067693 1 11 0,282051282 -0,023983589 0,023983589 

12 38 53 2809 -7,794871795 -0,64931408 0,258067693 1 12 0,307692308 -0,049624614 0,049624614 

13 8 57 3249 -3,794871795 -0,316113434 0,375958205 1 13 0,333333333 0,042624872 0,042624872 

14 27 57 3249 -3,794871795 -0,316113434 0,375958205 1 14 0,358974359 0,016983846 0,016983846 

15 30 57 3249 -3,794871795 -0,316113434 0,375958205 1 15 0,384615385 -0,008657179 0,008657179 

16 33 57 3249 -3,794871795 -0,316113434 0,375958205 1 16 0,41025641 -0,034298205 0,034298205 

17 11 60 3600 -0,794871795 -0,066212949 0,473604144 1 17 0,435897436 0,037706708 0,037706708 

18 15 60 3600 -0,794871795 -0,066212949 0,473604144 1 18 0,461538462 0,012065682 0,012065682 

19 35 60 3600 -0,794871795 -0,066212949 0,473604144 1 19 0,487179487 -0,013575343 0,013575343 

20 3 63 3969 2,205128205 0,183687536 0,572870706 1 20 0,512820513 0,060050193 0,060050193 

21 13 63 3969 2,205128205 0,183687536 0,572870706 1 21 0,538461538 0,034409168 0,034409168 

22 18 63 3969 2,205128205 0,183687536 0,572870706 1 22 0,564102564 0,008768142 0,008768142 

23 25 63 3969 2,205128205 0,183687536 0,572870706 1 23 0,58974359 -0,016872883 0,016872883 

24 32 63 3969 2,205128205 0,183687536 0,572870706 1 24 0,615384615 -0,042513909 0,042513909 

25 39 63 3969 2,205128205 0,183687536 0,572870706 1 25 0,641025641 -0,068154935 0,068154935 

26 1 67 4489 6,205128205 0,516888182 0,697382891 1 26 0,666666667 0,030716225 0,030716225 
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27 5 67 4489 6,205128205 0,516888182 0,697382891 1 27 0,692307692 0,005075199 0,005075199 

28 14 67 4489 6,205128205 0,516888182 0,697382891 1 28 0,717948718 -0,020565827 0,020565827 

29 16 67 4489 6,205128205 0,516888182 0,697382891 1 29 0,743589744 -0,046206852 0,046206852 

30 19 67 4489 6,205128205 0,516888182 0,697382891 1 30 0,769230769 -0,071847878 0,071847878 

31 4 70 4900 9,205128205 0,766788667 0,778396412 1 31 0,794871795 -0,016475383 0,016475383 

32 21 70 4900 9,205128205 0,766788667 0,778396412 1 32 0,820512821 -0,042116408 0,042116408 

33 2 73 5329 12,20512821 1,016689152 0,845349336 1 33 0,846153846 -0,00080451 0,00080451 

34 17 73 5329 12,20512821 1,016689152 0,845349336 1 34 0,871794872 -0,026445536 0,026445536 

35 22 73 5329 12,20512821 1,016689152 0,845349336 1 35 0,897435897 -0,052086561 0,052086561 

36 34 77 5929 16,20512821 1,349889799 0,911474333 1 36 0,923076923 -0,01160259 0,01160259 

37 31 80 6400 19,20512821 1,599790284 0,945177443 1 37 0,948717949 -0,003540506 0,003540506 

38 12 83 6889 22,20512821 1,849690769 0,967820934 1 38 0,974358974 -0,00653804 0,00653804 

39 37 83 6889 22,20512821 1,849690769 0,967820934 1 39 1 -0,032179066 0,032179066 

∑X 2371 149621 

        Mean 60,7948718 
 

        Standar 

Deviasi 
12,0047786 

 

 

Karena L_ hitung < L_ tabel, maka Ho diterima 

  Variance  144,11471 
 

 

Kesimpulan data berdistribusi normal 

  L hitung 0,07184288 

         L tabel 0,1418429 
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Lampiran 6.8 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Kontrol 

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KELAS KONTROL 

Nilai rata-rata  = 
39

2371

1

1 









n

i

i

n

i

i

n

x

x  

  =  60,794872 

 

Varians  

    = 
–

 

  =  

  =  = 144,11471 

Maka s  =    = 12,0047786 

  =   

 =   = =  = – 3,1 

Liat nilai  ditabel Normalitas diperoleh 0,0008 

Karena daerah –  maka  =  

=   = = = 1,8 

Liat nilai  ditabel Normalitas diperoleh 0,0322 

Karena nilainya positif  maka  

 

 

0,49

92 

0,53

22 
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Lampiran 6.10 Tabel Nilai Kritik Uji Liliefors 

Tabel Nilai Kritik Uji Lilliefors 

Ukuran  Tingkat Signifikansi ( ) 

Sampel 

(n) 
0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 

4  0.417  0.381  0.352 0.319   0.300 

5  0.405  0.337  0.315  0.299  0.285 

6  0.364  0.319  0.294  0.277  0.265 

7  0.348  0.300  0.276  0.258  0.247 

8  0.331  0.285  0.261  0.244  0.233 

9  0.311 0.271  0.249  0.233  0.223 

10  0.294  0.258  0.239  0.224  0.215 

11  0.284  0.249  0.230  0.217  0.206 

12  0.275  0.242  0.223  0.212  0.199 

13  0.268  0.234  0.214  0.202  0.190 

14  0.261  0.227  0.207  0.194  0.183 

15  0.257  0.220  0.201  0.187  0.177 

16  0.250  0.213  0.195  0.182  0.173 

17  0.245  0.206  0.289  0.177  0.169 

18  0.239  0.200  0.184  0.173  0.166 

19  0.235  0.195  0.179  0.169  0.163 

20  0.231  0.190  0.174  0.166  0.160 

25 0.200   0.173  0.158  0.147  0.142 

30 0.187   0.161  0.144  0.136  0.131 

39 0.165  0.141 0.128 0.122 0.117 

41 0.161  0.138 0.125 0.119 0.114 

30n  
n

031.1
 

n

886.0
 

n

805.0
 

n

768.0
 

n

736.0
 

Sumber : Sudjana. 1992. Metode Statistika. Bandung. Tarsito 
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Lampiran 6.12  

     

      TABEL UJI HOMOGENITAS 

 

 

No. Resp 

SPPKB 

(X) X
2
 No. Resp 

Strategi 

Konvensional (Y) Y
2
 

1 100 10000 1 67 4489 

2 87 7569 2 73 5329 

3 70 4900 3 63 3969 

4 77 5929 4 70 4900 

5 73 5329 5 67 4489 

6 87 7569 6 53 2809 

7 73 5329 7 50 2500 

8 73 5329 8 57 3249 

9 80 6400 9 47 2209 

10 63 3969 10 43 1849 

11 97 9409 11 60 3600 

12 87 7569 12 83 6889 

13 67 4489 13 63 3969 

14 93 8649 14 67 4489 

15 57 3249 15 60 3600 

16 87 7569 16 67 4489 

17 87 7569 17 73 5329 

18 97 9409 18 63 3969 

19 83 6889 19 67 4489 

20 63 3969 20 50 2500 

21 73 5329 21 70 4900 

22 80 6400 22 73 5329 

23 60 3600 23 23 529 

24 63 3969 24 53 2809 

25 73 5329 25 63 3969 

26 67 4489 26 43 1849 

27 100 10000 27 57 3249 

28 93 8649 28 53 2809 

29 83 6889 29 50 2500 

30 80 6400 30 57 3249 

31 77 5929 31 80 6400 

32 67 4489 32 63 3969 
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33 57 3249 

34 77 5929 

35 60 3600 

36 50 2500 

37 83 6889 

38 53 2809 

39 63 3969 

Jumlah 2517 202565 Jumlah 2371 149621 

(∑X)
2
 6335289 

 
(∑Y)

2
 5621641 

 Rata-rata 78,65625 

 
Rata-rata 60,79487179 

 
Varians 

147,9748 

 
Varians 

144,11471 

 

   
F hitung 

1,0267849 

 F tabel 1,825 

 
F tabel 1,72 
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Lampiran 6.13 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas 

HASIL PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS 

a) Varians terbesar yaitu nilai varians kelas yang menggunakan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB)  

b) Varians terkecil yaitu nilai varians kelas yang tidak menggunakan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB)  

1. H0  = Tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

H1  = Terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

2. Rumus yang digunakan : 

  =   = 1,0267849 

3. Taraf Signifikas  

4. Menghitung  

  =  

  =  

Dengan menggunakan tabel F 31 pada lampiran di dapat  1,82 

Dengan menggunakan tabel F 38 pada lampiran di dapat  1,72 

5.     atau       

 1,82     1,72  

Maka diterima H0. 

H0 yang berbunyi Tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

 

Perhitungan Interpolasi Tabel Uji F 0,05;v1,v2 untuk Uji Homogenitas 

a) Nilai tabel uji F pada taraf signifikan 0,05 

b) dk = 31 

dk = 30 ρ = 1,84 

dk = 40 ρ = 1,69 
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c)  =   

 =  

 =  

 = t31 – 1,84 

= t31 – 1,84 

t31 =  1,84  = 1,82 

d) dk = 38 

dk = 30 ρ = 1,84 

dk = 40 ρ = 1,69 

 

e)  =   

 =  

 =  

 = t38 – 1,84 

= t38 – 1,84 

t38 =  1,84  = 1,72 
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Lampiran 6.16 Hasil Perhitungan Uji t 

HASIL PERHITUNGAN UJI-t KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS BIOLOGI 

Ho = 1 = 2 : tidak ada pengaruh signifikan strategi pembelajaran kemampuan 

berpikir (SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta 

didik kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

H1 = 1 ≠ 2 : ada pengaruh signifikan strategi pembelajaran kemampuan berpikir 

(SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik 

kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

H0 ditolak, jika  dalam hal ini H1 diterima 

H0 diterima, jika  dengan α = 0,05 (5%). 

Mencari  dengan langkah sebagai berikut : 

Diketahui : X1 = 78,657 s1
2 
= 147,975  n1 = 32 

        X2 = 60,795 s2
2 
= 144,115  n2 = 39 

  t  =  

  t  =  

 t =  

 t =  

 t =  
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 t =  

 t =  

 t =  = 6,115 

 

ttabel = t(α, n1 + n2 – 2) 

ttabel = t(0,05, 32  +  39 – 2) 

ttabel = t(0,05, 69)  = 1,671 

Karena thitung = 6,115 > ttabel = 1,671 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat pengaruh signifikan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB) terhadap kemampuan berpikir kritis biologi peserta didik kelas XI SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung. 
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LAMPIRAN 7 : 

DOKUMENTASI DAN SURAT MENYURAT 

7.1 Foto Dokumentasi Pembelajaran Kelas 

Eksperimen 

7.2 Foto Dokumentasi Pembelajaran Kelas 

Kontrol 

7.3 Surat Keterangan Validasi 

7.4 Surat Permohonan Mengadakan Penelitian 

7.5 Surat Keterangan Mengadakan Penelitian 

7.6 Lembar Konsultasi Skripsi 
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Lampiran 7.1 Foto Dokumentasi Kelas Eksperimen 

Foto Tes Pengambilan Data Awal 

 

Gambar Proses Pembelajaran 

Dokumentasi Kelas Eksperimen 

 

Tahap Orientasi : Guru mengkondisikan peserta didik pada posisi siap untuk 

melakukan pembelajaran dan menyampaikan tujuan. 
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Tahap Pelacakan : Guru mengeksplor kemampuan awal peserta didik dengan suasana 

dialogis, untuk memacu kemampuan berpikir peserta didik. 

 

Tahap Konfrontasi : peserta didik dibagikan LDS berisi penyajian pertanyaan yang 

harus dipecahkan secara berkelompok. 
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Tahap Inkuiri : peserta didik berpikir sesungguhnya untuk memecahkan persoalan 

yang dihadapi. Guru memberikan kesempatan, ruang dan arahan kepada peserta 

didik. 

 

Tahap akomodasi : pembentukan pengetahuan baru melalui prose penyimpulan. 
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Peserta didik menjawab soal kemampuan berpikir kritis. 
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Lampiran 7.2 Foto Dokumentasi Kelas Kontrol 

Gambar Proses Pembelajaran 

Dokumentasi Kelas Kontrol 

 

Tahap Awal : Peserta didik berdo‟a sebelum belajar, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Tahap Inti : Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
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Peserta didik berdiskusi secara kelompok. 

 

Peserta didik mengerjakan Posttest. 

 


