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ABSTRAK 

ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH 

BIOLOGI BERDASARKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

PESERTA DIDIK KELAS XI SMA AL-AZHAR 3 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

Eka Yulianti 

 

Biologi merupakan bagian dari bidang sains yang membutukan pemahaman 

konsep yang baik, Biologi memiliki konten berbasis masalah yang butuh untuk 

diselesaikan dengan baik. Fakta di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menunjukkan 

bahwa peserta didik menghafal konsep bukan memahami konsep dan menglami 

kesulitan dalam pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pemahaman konsep dan pemecahan masalah Biologi berdasarkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas XI SMA. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik, observasi, tes, dan dokumentasi. 

Data-data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, menyajikan data, 

dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Beberapa data yang diperoleh secara 

kualitatif akan di konversikan ke dalam penskoran kuantitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan, peserta didik yang 

berkemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, dan rendah miliki hasil yang berbeda-

beda. Rerata aktivitas pemahaman konsep tinggi sebesar 87,00% dengan rerata hasil 

tes pemahaman konsep 55,80%, untuk rerata aktivitas pemecahan masalah tinggi 

sebesar 86% dengan rerata hasil tes pemecahan masalah tinggi 70,44%. Rerata untuk 

aktivitas pemahaman konsep sedang sebesar 67,75% dengan rerata hasil tes 

pemahaman konsep sedang 44%, untuk rerata aktivitas pemecahan masalah sedang 

sebesar 76% dengan rerata hasil tes pemecahan masalah sedang 54%. Rerata untuk 

aktivitas pemahaman konsep rendah sebesar 55,36% dengan rerata hasil tes 

pemahaman konsep rendah 24,68%, untuk rerata aktivitas pemecahan masalah rendah 

sebesar 56% dengan rerata hasil tes pemecahan masalah rendah 47,90%. Disimpulkan 

bahwa peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis tinggi tidak secara otomatis 

memiliki pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang tinggi, begitu juga 

sebaliknya peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis rendah belum tentu 

memiliki pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang rendah juga. 

 

Kata Kunci : Pemahaman Konsep, Pemecahan Masalah, Kemampuan Berpikir 

Kritis, Pembelajaran Biologi 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

 

Allah SWT berfirman:  

َو   َو َو اُل وْا  يَو جٌُل يَو  هَو  ِهيَو إَِّلا حَو ًۡ هَو  يُلۡهلِكُلٌَو ٓ إَِّلا ٱاذُّ ًَوۡحيَو   َو اِكَو ِهۡي ِعۡلن ٍۖ ٱاذاۡهشُل   ًَووُل تُل  َو
هَو  اَوهُلن بِزَوَٰ   َو

ُّ ىَو    ٢٤ إِۡى هُلۡن إَِّلا يَو ٌُل

Artinya: “Dan mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di 

dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain 

masa.” Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-

duga saja.”
1
 (Q.S Al-Jatsiyah: 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemhannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 501 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia dari masa ke masa dapat berjalan dengan adanya 

kurikulum. Kurikulum yang selama ini diterapkan dalam pendidikan nasional di 

Indonesia sebenarnya sudah memiliki struktur yang bagus, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam penerapan kurikulum di sekolah masih terdapat 

permasalahan yang kompleks. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami banyak 

perubahan, kurikulum yang sering berubah menyebabkan kurang terfokusnya 

pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia, salah satu contohnya yaitu perubahan 

kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2103 yang penerapannya belum teraplikasi 

secara menyeluruh namun sudah ada perubahan yang hampir menghilangkan 

sebagian unsur dari kurikulum 2013. 

Kurikulum yang sering berubah menyebabkan permasalahan yang muncul 

diantaranya kurang optimalnya proses pembelajaran karena harus menyesuaikan 

dengan perubahan-perubahan yang ada. Konteks yang diajarkan oleh guru hanya 

menekankan pada aspek isi atau materi saja, menjadikan peserta didik memiliki 

pemahaman konsep yang kurang dikarenakan keterbatasan gerak guru oleh adanya 

penyesuaian dalam pengaplikasian kurikulum 2013 yang tidak tuntas di sekolah.



 

 
 

Pengaplikasian kurikulum 2013 dikatakan tuntas jika proses pembelajarannya 

memusatkan pada pendekatan saintifik, yang meliputi aspek mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Proses pembelajaran yang diharapkan 

adalah dengan memusatkan pembelajaran pada peserta didik (student center) yaitu 

yang menjadi pusat pembelajarannya adalah peserta didik, segala bentuk kegiatan 

pembelajaran mulai dari kegiatan merumuskan masalah, berdiskusi, tanya jawab, dan 

menyimpulkan hasil berpusat pada peserta didik, sehingga guru bukanlah satu-

satunya sumber belajar. Guru hanya menjadi fasilitator yang memfasilitasi kegiatan 

belajar mengajar di kelas, memberikan penjelasan secara singkat dan jelas. Proses 

pembelajaran yang dirumuskan kurikulum 2013 diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan sikap peserta didik selama proses pembelajaran. 

Dictionary of education menyebutkan bahwa: “Pendidikan adalah proses dimana 

seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku di 

masyarakat dimana dia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol misalnya dari sekolah sehingga 

perkembangannya menjadi optimum”.
1
 Dalam proses pendidikan sering dijumpai 

kegagalan-kegagalan, hal ini biasanya dikarenakan lemahnya sistem komunikasi yang  

harus dikembangkan guru dalam proses belajar mengajar.
2
 

Sistem komunikasi adalah serangkaian mekanisme atau hubungan antar individu 

yang dilakukan dengan mengartikan simbol (huruf, angka, gambar, dan lain-lain) 

                                                             
1 Fuad Ihsan,  Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta 2013), h. 4 
2 Pupuh Faturrohman, Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar,  (Bandung: Refika Aditama, 

2014), h. 39 



 

 
 

secara lisan dan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sistem komunikasi 

yang guru kuasai hanya bersifat filosofis dan kontekstual, guru hanya menerangkan 

ilmu-ilmu yang ada di buku atau berbasis content saja, seharusnya guru memberikan 

pembelajaran mengenai pengendalian diri, akhlak, keterampilan, serta kemampuan 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, baik saat ini atau di masa 

mendatang. Sesuai dengan rumusan undang-undang pendidikan pasal 1 ayat 1 yang 

menyatakan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
3
 Dengan kata lain bahwa peserta 

didik harus mampu mengarahkan, menggali, dan mengembangkan potensinya 

masing-masing. 

Menurut penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pendidikan adalah usaha 

terencana untuk dapat mengarahkan dan menggali kemampuan diri peserta didik yang 

akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki guna menghadapi tantangan 

zaman dan bekal hidup di masa mendatang. Kegiatan yang dapat membantu 

perkembangan pendidikan adalah proses pembelajaran, dimana belajar yang baik 

bukan hanya sekedar mengingat, melainkan lebih luas dari itu yakni memahami arti 

atau konsep yang telah diajarkan, mampu pemecahan masalah dan memiliki 
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kemampuan berpikir yang tinggi bukan hanya penguasaan hasil latihan melainkan 

perubahan pola pikir. Pembentukan pola pikir yang lebih tinggi ditujukan untuk 

semua mata pelajaran, salah satunya adalah Biologi. 

Biologi sebagai sebuah mata pelajaran memiliki karakteristik berbeda dari mata 

pelajaran lain yang diajarkan di sekolah. Objek Biologi yaitu berupa makhluk hidup 

memiliki daya tarik tersendiri yang dapat menarik perhatian dan minat peserta didik 

untuk mempelajarinya. Kesalahan lama yang selalu muncul pada mata pelajaran 

Biologi adalah pola pikir peserta didik yang menganggap Biologi adalah mata 

pelajaran yang mengharuskan peserta didik menghafal segala aspek materi yang ada 

di buku, sehingga menimbulkan perasaan bahwa Biologi merupakan mata pelajaran 

yang membosankan. Fakta di lapangan yaitu SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa peserta didik belajar menghafal konsep bukan memahami serta 

mengembangkan konsep yang ada di pikiran peserta didik, sehingga peserta didik 

menyimpulkan bahwa pembelajaran Biologi itu sulit, karena banyak materi yang 

harus dihafal dan sulit untuk pemecahan masalah-masalah Biologi yang ada serta 

terlalu banyak istilah ilmiah
4
. 

 Sejatinya pelajaran Biologi merupakan bagian dari bidang sains yang menuntut 

kompetensi belajar pada ranah pemahaman tingkat tinggi artinya, yang ditekankan 

pada mata pelajaran Biologi bukan menghafal segala aspek materi Biologi melainkan 

memahami segala konsep Biologi. Memahami merupakan modal awal bagi 
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penguasaan dan mengorganisasi pemikiran sehingga peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada materi pada saat proses 

pembelajaran.  

Dalam pembelajaran Biologi banyak peserta didik yang mengalami kesulitan  

untuk menyelesaikan soal-soal Biologi terutama yang berkaitan dengan masalah 

kehidupan sehari-hari yang memerlukan pemahaman konsep dan penalaran logis. 

Biologi itu sendiri merupakan suatu wahana untuk menambah pengetahuan, 

keterampilan sikap serta bertanggung jawab pada lingkungan. Biologi berkaitan 

dengan cara mencari tahu dan memahami alam serta makhluk hidup secara sistematis 

sehingga pelajaran Biologi bukan hanya sebatas penguasaan materi tetapi juga 

pemahaman konsep yang berguna untuk pemecahan masalah. 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan 

sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Pemahaman adalah kemampuan 

untuk memahami. Menurut Anas Sudijono dalam Dewiatmini pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan di ingat serta ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian 

yang lebih rinci tentang hal itu dengan kata-katanya sendiri.
5
   

Untuk dapat memberikan penjelasan secara rinci, peserta didik dituntut tidak 

hanya pandai dalam mendengar, melainkan mampu memahami informasi tersebut, 
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mampu menyerap arti dari materi yang berguna untuk kelangsungan proses 

pembelajaran yang mengacu pada hasil belajar peserta didik. Proses pemahaman ini 

dapat ditimbulkan peserta didik saat proses belajar mengajar dengan cara peserta 

didik berusaha untuk mengenali terlebih dahulu apa yang menjadi pokok 

pembahasan, menyediakan waktu untuk menyerap makna dari pokok bahasan, 

melakukan proses pengorganisasian antara masalah dan solusi, menemukan fakta 

serta membandingkan fakta tersebut dengan teori di kehidupan. Hasil akhir yang 

dihasilkan adalah pesera didik mampu memahami dan memberikan uraian yang rinci 

menggunakan bahasanya, dan dapat mengaplikasikannya dalam kesehariannya.  

Dalam kehidupan sehari-hari proses pemahaman sangat dibutuhkan untuk 

mengetahui situasi dan kondisi yang ada di sekitar lingkungan yang di tempati 

sehingga tidak salah dalam bergaul di masyarakat, proses pemahaman atau 

memahami ini dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surat Ali „Imran ayat 118 telah dijelaskan: 

َويُّهَو  ٓأ ِت ٱااِزييَو  يَوَٰ ٌِحُّۡن  َوۡذ بَوذَو دُّ وْا هَو  عَو بَو َّٗل  َو ۡن خَو ۡن َّلَو يَوۡأاُل ًَوكُل ي دُل ًِكُل ٌُل وْا َّلَو جَوحاِخزُل وْا بِطَو ًَوٗة هِّ وهَو  ِهۡي ٱۡابَوۡ  َو ٓءُل  ءَو

نُل  ا  اَوكُل هُلۡن أَوۡكبَوشُل   َوۡذ بَويٌا ذُل سُل هَو  جُلۡخفِي صُل ِهِهۡن  َو ِثٍۖ أَوۡف َوَٰ   ١١٨ ۡع ِلُل ىَو  إِى كُلٌحُلۡن تَو ٱۡٱٓيَوَٰ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-

orang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) 

mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan 

kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan pabila yang 

tersembunyi dari hati merek lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu 

ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.”
6
 

 

Allah telah menjelaskan dalam Surat Ali „Imran ayat 118 bahwa memahami atau 

mengerti sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan agar kita tidak salah dalam 
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pergaulan. Jika seorang peserta didik tidak memiliki keterampilan dalam pemahaman 

atau memahami pada saat di sekolah, bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan 

bermasyarakat dengan baik, akan banyak timbul berbagai konflik seperti kesenjangan 

dengan tetangga dan salah dalam pergaulan, karena mereka tidak dapat menimbulkan 

proses pemahaman dalam bermasyrakat. Selain pemahaman peserta didik juga harus 

mengerti tentang konsep-konsep yang ada pada saat proses pembelajaran agar apa 

yang dipahami tidak keluar dari konten materi.  

Konsep adalah satuan arti yang mewakili objek yang mempunyai ciri-ciri umum. 

Sedangkan menurut Sagala, konsep merupakan  buah  pemikiran seseorang  atau  

kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk 

pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori. Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Dahar, yang menyatakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu 

kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut yang sama.
7
 Menurut Gagne, Sebagaimana dikutip oleh Nasution 

mengatakan bahwa bila seorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu 

kelompok, golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep.
8
 

Untuk mempelajari konsep, peserta didik harus mengalami sebagai situasi 

tertentu yaitu dengan mengalaminya sendiri sehingga peserta didik dapat memahami 

konsep tersebut. Konsep yang akan dicapai oleh peserta didik tidak selalu sama tetapi 
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tetap pada proses pencapaian konsepnya sama, karena konsep bersifat abstrak dan 

merupakan gambran tentang mental benda, peristiwa atau kegiatan yang dapat 

dikumpulkan atau disatukan. Peserta didik dapat menimbulkan rangkaian pencapaian 

konsep dengan mengkategorikan pengalaman yang diawali dari pengamatan terhadap 

fakta-fakta yang dirumuskan dalam bentuk ungkapan kemudian diproses dengan 

persepsi atau penalaran dan kemampuan masing-masing peserta didik. Belajar konsep 

adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses yang menghasilkan 

perubahan seperti kemampuan membedakan, nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang 

tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Peserta didik yang 

memiliki konsep baik, dibutuhkan dalam bidang akademisi atau dalam proses 

pembelajaran, bidang evaluasi dan komunikasi yang juga dikehidupan bermasyarakat. 

Belajar konsep juga dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak 

kejadian dalam lingkungan bermasyarakat yang membutuhkan proses perubahan 

tingkah laku pada seorang individu, umumnya disebabkan oleh pengalaman hidup 

yang berulang-ulang. Proses perubahan tingkah laku tersebut dinamakan belajar 

konsep. Belajar konsep dapat diperoleh dari pendidikan informal dan formal. 

Pendidikan informal yang dimaksud yaitu keluarga dan lingkungan hidup, sedangkan 

pendidikan formal didapatkan seseorang ketika berada di sekolah dan sebuah 

lembaga yang memberikan pembelajaran. 

Sangat jelas bahwa proses pemahaman dengan mempelajari konsep sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik dalam berbagai aspek baik dalam proses pembelajaran 



 

 
 

maupun dalam proses kehidupan bermasyarakat. Allah telah menjelaskan mengenai 

kewajiban peserta didik untuk memahami konsep dalam surat Al-Baqarah ayat 78: 

هُلنۡ  ٌۡ ِه يُّ ىَو َّلَو يَوۡعلَووُل ىَو  َو ُّ ىَو ٱۡاِكحَوَٰ َو  أُلهِّ إِۡى هُلۡن إَِّلا يَو ٌُل ٓ أَوهَو ًِيا  َو   ٧٨ إَِّلا

Artinya: “dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab (Taurat) 

kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga”.
9
 

 Maksud dari surat Al-Baqarah ayat 78 adalah begitu pentingnya memahami 

konsep materi bagi para peserta didik agar ilmu yang didapat tidak hanya sebatas 

angan-angan atau menerka-nerka yang pada akhirya menyebabkan kesalahan. 

Faktanya proses belajar mengajar sekarang ini masih banyak peserta didik yang 

memiliki kesulitan dalam memahami konsep materi, peserta didik tidak dapat 

menjelaskan kembali materi yang dijelaskan oleh guru, jangankan secara benar dan 

runtut, menggunakan bahasannya sendiri saja masih banyak yang tidak sampai pada 

konteks pembahasan. Ketidakmampuan menyampaikan materi disebabkan karena 

peserta didik kurang memahami akan konsep materi yang dijelaskan oleh guru, 

sehingga peserta didik tidak mampu untuk memecahkan masalah dari konsep yang 

gagal di pahami tersebut.  

Pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan peserta 

didik. Pemecahan berasal dari kata pecah yaitu terbelah menjadi beberapa bagian.
10

 

Pemecahan memiliki makna serupa dengan menyelesaikan. Pemecahan masalah juga 

merupakan bagian dari life skill atau keterampilan hidup, peserta didik pada proses 
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belajar mengajar ditanamkan nilai-nilai keterampilan berupa keterampilan untuk 

menyelesaikan persoalan dengan baik dan benar seingga keterampilan ini dapat 

digunakan dalam proses keidupan terutama untuk menyelesaikan atau memecakan 

masalah-masalah yang terjadi pada proses keidupan. Untuk dapat dipecakan, prinsip 

utama dalam memecakan adalah dengan mendapatkan fakta-fakta dan bersikap 

terbuka akan ide-ide baru. 

Biologi memiliki banyak konten yang butuh untuk dipecahkan atau diselesaikan 

karena memiliki persoalan berupa masalah-masalah didalamnya. Masalah merupakan 

terjemahan dari istilah problem memiliki arti yaitu sesuatu yang harus di pecahkan 

atau diselesaikan.
11

 Masalah merupakan suatu keadaan yang membutuhkan solusi 

atau jawaban karena  keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Umumnya 

masalah diketahui saat ada seorang individu menyadari keadaan yang dia hadapi tidak 

sesuai dengan keadaan yang dia inginkan. Kejadian ini  banyak dialami peserta didik 

pada saat proses pembelajaran, peserta didik memiliki sebuah teori yang harus di 

analisis masalahnya, namun mereka tidak mengerti bagaimana cara menganalisisnya 

sehingga situasi yang diharapkan tidak dapat terealisasikan. Sebuah masalah harus 

memiliki solusi untuk dapat diterima oleh akal sehat, dan solusi itu didapat melalui 

proses yang dinamakan pemecahan masalah.  

Dalam proses pembelajaran peserta didik melakukan proses pemecahan masalah 

guna mendapatkan solusi atau kesimpulan, bukan menimbulkan masalah yang baru. 

Maksudnya adalah peserta didik mampu mengatasi atau menyelesaikan materi yang 
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memiliki konten permasalahan-permasalahan yang cukup rumit. Faktanya masih 

banyak peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pemecahan masalah, terutama 

dalam materi yang padat akan konten, peserta didik banyak yang dibingungkan oleh 

keterangan-keterangan materi. Menurut Nasution, pemecahan masalah merupakan 

suatu proses dimana peserta didik mampu menemukan kombinasi mengenai aturan-

aturan yang telah dipelajari sebelumnya yang digunakan untuk memecahkan masalah 

yang baru.
12

 Kemampuan pemecahan masalah terbukti sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan bermasyarakat, orang yang memiliki kemampuan pemecahan masalah 

yang baik sangat dibutuhkan dalam berbagai profesi pekerjaan seperti guru, jika 

seorang guru tidak memiliki keterampilan pemecahan masalah dalam proses 

pembelajaran, dapat dipastikan guru tersebut tidak dapat menjawab dengan baik dan 

benar pertanyaan dari peserta didik, mengingat peserta didik pada jaman sekarang 

memiliki pola pemikiran yang tak terduga. 

Menurut penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa seseorang atau peseta didik 

yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik didasari oleh kemampuan 

pemahaman konsep yang bagus sehingga peserta didik mampu menentukan masalah 

dan pemecahannya, secara teori dapat dikatakan seseorang atau peserta didik tersebut 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang kompleks yaitu kemampuan 

berpikir kritis. Seperti yang dikatakan oleh Sanjaya dalam I Wayan Karmana “dengan 

demikian bahwa pendidikan nasional diharapkan mampu menghasilkan manusia 
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Indonesia yang cerdas untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik, 

sehingga memiliki kemampuan pemecahan masalah hidup yang dihadapi serta dapat 

membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.”
13

 

Kemampuan adalah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar dan dari 

pengalaman. Ada banyak kemampuan yang ada dalam dunia pendidikan, contohnya 

seperti kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 

Saat proses pembelajaran peserta didik harus memiliki kemampuan intelektual, 

peserta didik dengan kemampuan intelegensi tinggi akan mudah dalam 

mengembangkan kemampuan berpikirnya serta mencapai kompetensi yang 

ditetapkan, sedangkan peserta didik dengan kemampuan intelegensi di bawah rata-

rata akan kesulitan dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemampuan 

tidak hanya dibutuhkan pada ranah intelektual saja, melainkan juga ranah fisik yang 

berguna bagi kehidupan, ketika seorang peserta didik tidak memiliki kemampuann 

dalam kehidupannya, kemungkinan besar dia akan tertinggal oleh lingkungan, dia 

akan menjadi keterbelakangan sosial. Maka sangat penting memperhatikan 

kemampuan atau bakat pada saat di sekolah. Kemampuan intelektual yang dimaksud 

dalah proses berpikir peserta didik pada saat proses pembelajaran. 

Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Gieles dalam 

Ali Syahbana mengartikan berpikir adalah berbicara dengan dirinya sendiri dalam 
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batin, yaitu mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, membuktikan sesuatu, 

menunjukkan alasan-alasan, menarik kesimpulan, meneliti sesuatu jalan pikiran, dan 

mencari bagaimana berbagai hal itu berhubungan satu sama lain.
14

 Peserta didik harus 

memiliki proses berpikir yang baik, artinya peserta didik harus mempertimbangkan 

suatu masalah, menganalisis masalah tersebut, membuktikan bahwa masalah tersebut 

benar, menunjukkan alasan-alasan mengapa masalah tersebut ada, menarik 

kesimpulan untuk dapat menyelesaikan masalah yang telah mereka pertimbangkan. 

Hingga pada akhirnya peserta didik mampu  memiliki proses berpikir yaitu meneliti 

sesuatu jalan pikiran, dan mencari bagaimana berbagai hal itu berhubungan satu sama 

lain. 

Proses berpikir yang runtut seperti ini didapatkan peserta didik ketika peserta 

didik memperhatikan suatu hal apapun pada proses pembelajaran, fokus dengan apa 

yang sedang disampaikan oleh guru sehingga mereka dapat melakukan kegiatan 

berpikir secara runtut. Seorang peserta didik yang memiliki proses berpikir secara 

runtut ini dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik artinya dia memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, salah satunya berpikir kritis. 

Menurut Inch dalam Eko Sulistiono dkk kemampuan berpikir kritis merupakan 

kemampuan yang sangat penting untuk kehidupan, pekerjaan dan berfungsi efektif 

dalam semua aspek kehidupan lainya. Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai 

kegiatan menganalisis idea atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya 
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secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya kearah 

yang lebih sempurna. Berpikir kritis adalah aktivitas terampil yang bisa dilakukan 

dengan baik lebih baik atau sebaliknya, dan pemikiran kritis akan memenuhi beragam 

sandar intelektual.
15

 Al-Qur‟an telah menjelaskan mengenai kewajiban kewajiban 

peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir yang baik yaitu firman Allah SWT 

dalam surat Ghafir ayat 53-54: 

اَو َوذۡ  وجَوۡيٌَو  هُل سَوى  َو ِءيلَو ٱۡاهُلذَو َٰ  ءَو ٓ ِٓي إِۡسشَوَٰ ۡثٌَو  بٌَو أَوۡ سَو اِي هُلٗذ  ٥٣ ٱۡاِكحَوَٰ َو   َو ِرۡكشَو َٰ ِٱُل ْا   ٥٤ ٱۡٱَوۡابَوَٰ ِ   َو

Artinya: “dan sungguh, Kami telah memberikan petunjuk kepada Musa; dan  

mewariskan kitab (Taurat) kepada Bani Israil. Untuk Menjadi Petunjuk dan 

peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.”
16

 

 

Maksudnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik 

memang pada dasarnya sudah diwahyukan oleh Allah SWT untuk dapat memahami 

apa yang yang terkandung dalam kitab Taurat pada zaman Nabi Musa. Ketika 

seseorang tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik bagaimana bisa seseorang 

tesebut memiliki kemampuan bepikir kritis untuk dapat memahami apa yang 

terkandung dalam kitab tersebut. Sehingga kemampuan berpikir kritis memang 

dibutuhkan baik dalam proses belajar mengajar dan di kehidupan bermasyarakat. 

Selain dalam proses belajar mengajar kemampuan berpikir kritis juga sangat 

dibutuhkan dalam proses kehidupan bermasyarakat, orang yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis yang baik ketika berada didalam forum seperti forum bermusyawarah, 

mereka dapat mengutarakan pendapat dengan penalaran yang logis, karena 

                                                             
15 Alec Fisher, Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta Erlangga, 2009), h.13 
16 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 473 



 

 
 

kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari High Order Thinking Skill atau 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Menurut beberapa pendapat diatas dapat dipahami yaitu kemampuan berpikir 

kritis dapat membantu seseorang atau peserta didik dalam membuat keputusan yang 

tepat berdasarkan usaha yang sistematis, logis, dan mempertimbangkan berbagai 

sudut pandang bukan hanya mengajarkan kemampuan yang perlu dilakukan, 

mengajarkan sikap, nilai dan karakter yang menunjang berpikir kritis. Kemampuan 

berpikir kritis yang tinggi atau baik dapat dijadikan tolak ukur memahami konsep dan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi atau baik tentunya 

akan  mudah  dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep yang ada pada 

Biologi. Terlebih jika dihadapkan pada soal yang memerlukan kemampuan berpikir 

kritis khususnya dalam pemecahan masalah. Hal tersebut diperkuat ketika 

pengamatan pada proses pembelajaran Biologi, terlihat bahwa banyak peserta didik 

yang sibuk dengan kegiatannya masih-masing seperti mengobrol, bermain 

handphone, hingga tidur pada saat pembelajaran berlangsung sehingga 

mengakibatkan peserta didik kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan dari 

guru, ketika guru melontarkan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan 

masih banyak peserta didik yang ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan, artinya 

banyak peserta didik yang malu untuk menyampaikan pendapat ketika proses belajar 

mengajar, sehingga dapat diketahui bahwa peserta didik kelas X IPA di  



 

 
 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis yang 

bervariasi atau beragam. 

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang telah dilakukan serta 

wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi di SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung, dengan adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki 

peserta didik, penulis tertarik untuk mengetahui berapa persen peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah, sedang dan tinggi. Pengambilan 

data pertama untuk memetakan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

memberi soal yang sudah tervalidasi pada materi ekosistem. Hasil yang didapat dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Persentase Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Mata Pelajaran Biologi 

Materi Ekosistem Peserta Didik Kelas X IPA SMA AL-Azhar 3 Badar Lampung 

No Kelas 
Jumlah 

Peserta Didik 

Nilai Berpikir Kritis yang 

diperoleh 

Rendah Sedang Tinggi 

1 X IPA 1 31 29% 48,4% 22,6% 

2 X IPA 2 35 40% 28,6% 31,4% 

3 X IPA 3 30 16,7% 53,3% 30% 

4 X IPA 4 33 33,3% 27,3% 39,4% 

5 X IPA 5 32 34,4% 25% 40,6% 

6 X IPA 6 37 32,4% 43,2% 24,3% 

Total Peserta Didik 198 



 

 
 

Sumber : Hasil Uji Kemampuan Berpikir Kritis yang Diberikan oleh Penulis Materi Ekosistem SMA  

    Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

 

Tabel data diatas menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada mata pelajran Biologi khususnya materi ekosistem kelas X IPA SMA Al-Azhar 

3 Bandar Lampung berbeda-beda, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pemahaman konsep peserta didik dan pemecahan masalah 

biologi berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini melakukan pemetaan 

kemampuan bepikir kritis peserta didik secara menyeluruh yaitu 6 kelas X IPA. Data 

nilai tersebut menunjukkan 3 tingkatan kategori kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pemetan ini berdasarkan hitungan rumus 

standar deviasi, untuk kelas yang memiliki peserta didik dengan kemampuan berpikir 

kritis tinggi paling banyak adalah kelas XI IPA 5, sedangkan kelas yang memiliki 

peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis tinggi paling sedikit adalah kelas XI 

IPA 1.  

Penelitian yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian mengenai analisis 

pemahaman konsep peserta didik dan pemecahan masalah Biologi berdasarkan 

kemampuan berpikir kritis yaitu penelitian yang dilakukan Ayu Lingga Ratna Sari 

dan kawan-kawan mengenai “Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemahaman Konsep 

Fisika Peserta didik SMA pada Materi Hukum Newton”. Hasil yang diperoleh, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep karena kemampuan 



 

 
 

berpikir kritis yang masih rendah.
17

 Serta penelitian yang dilakukan oleh Nanda Clara 

Afnitasari mengenai “Peningkatan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah 

Matematika Melalui Pendekatan Scientific Learning”. Hasil yang diperoleh yaitu 

kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah 

mengalami peningkatan. Penguasaan peserta didik terlatih dalam setiap proses 

pembelajaran yang digunakan, menggunakan penalaran dan pemahamannya dalam 

mengaplikasikan konsep untuk digunakan memecahkan soal.
18

  

Kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu memasukkan objek 

Biologi serta menggabungkan antara pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

yang didasari oleh kemampuan berpikir kritis peserta didik, melihat seberapa kuat 

dan pentingnya keterkaitan antar variabel. 

Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi disebabkan 

karena peserta didik tesebut memiliki kemampuan memahami konsep secara baik, 

apabila  konsep  mampu  diterima  dengan  baik  oleh  peserta  didik  tentunya peserta  

didik  akan  mudah  dalam  mempelajari  biologi terlebih  jika dihadapkan pada soal 

yang memerlukan kemampuan berpikir kritis khususnya dalam pemecahan masalah. 

Pernyataan tersebut yang menjadi acuan penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Analisis Pemahaman Konsep Peserta Didik dan Pemecahan Masalah 

                                                             
17

 Ayu Lingga Ratna Sari dan kawan-kawan mengenai “Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Pemahaman Konsep Fisika Peserta didik SMA pada Materi Hukum Newton”, Props. Semnas Pend. 

IPA Pascasarjana UM, Vol. 1, 2016, ISBN: 978-602-9286-21-2. 
18 Nanda Clara Afnitsari, Peningkatan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah Matematika 

Melalui Pendekatan Scientific Learning, Naskah Publikasi, h. 11 



 

 
 

Biologi Berdasakan Kemampuan Berpikir Kritis di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, telah 

teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan, kurikulum 

yang sering berubah menyebabkan kurang terfokusnya pelaksanaan pendidikan 

seperti perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2103 yang penerapannya 

belum teraplikasi secara menyeluruh namun sudah ada perubahan yang hampir 

menghilangkan sebagian unsur dari kurikulum 2013. 

2. Mata pelajaran Biologi merupakan bagian dari bidang sains, menuntut 

kompetensi belajar pada ranah pemahaman tingkat tinggi. Faktanya saat ini 

peserta didik cenderung menghafal daripada memahami. 

3. Dalam pembelajaran Biologi banyak peserta didik yang mengalami kesulitan  

dalam memecahkan masalah, terutama dalam materi yang padat akan konten, 

peserta didik banyak yang dibingungkan oleh keterangan-keterangan materi. 

4. Pembelajaran yang bersfat tekstual mengakibatkan penyebaran kemampuan 

berpikir kritis berbeda-beda artinya tidak semua peserta didik memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

C. Batasan Masalah 



 

 
 

Untuk mengatasi meluasnya permasalahan, berdasarkan identifikasi masalah 

diatas didapatkan batasan masalah untuk penulisan ini, yaitu: 

1. Penulisan ini dibatasi pada analisis pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

yang didasarkan oleh kemampuan berpikir kritis, yaitu meneliti atau 

menganalisis peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi, 

sedang dan rendah untuk mengukur tingkat pemahaman konsep peserta didik. 

2. Penulisan ini difokuskan pada pokok bahasan sistem peredaran darah. Pokok 

bahasan ini penulis pilih karena dalam mempelajari materi tersebut diperlukan 

kemampuan untuk memahami konsep yang benar guna mentransfer pemahaman 

secara abstrak yang dapat menciptakan kemampuan berpikir kritis untuk dapat 

memecahkan masalah-masalah Biologi. 

3. Penulisan ini hanya dibatasi pada kelas XI IPA SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakakan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Apakah peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang dan 

rendah memiliki proses pemahaman konsep yang baik dalam pembelajaran 

Biologi? 

2. Apakah peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang dan 

rendah memiliki proses pemecahan masalah yang baik dalam pembelajaran 

Biologi? 



 

 
 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman konsep pada peserta didik yang muncul karena 

kemampuan berpikir kritis yang tinggi, sedang dan rendah. 

2. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik memecahkan masalah Biologi 

dilihat dari seberapa banyak peserta didik dapat memahami konsep materi yang 

telah disampaikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. 

F. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Peserta didik 

a. Memberikan informasi ilmiah kepada peserta didik bahwa memahami konsep 

sangat penting untuk dapat memecahkan masalah dan menjadikan mereka 

memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. 

b. Memberikan informasi ilmian untuk dapat menyerap informasi semaksimal 

mungkin serta memahaminya bukan untuk menghafal informasi tersebut, 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta dapat mengikuti proses 

belajar. 

2. Bagi Pendidik 

a. Guru dapat mengetahui bahwa tidak semua peserta didik memiliki tingkat 

pemahaman yang sama dan juga guru dapat mengetahui berapa banyak 

peserta didik yang mampu memecahkan masalah dan memiliki kemampuan 



 

 
 

berpikir yang tinggi. Baiknya untuk tidak menyamaratakan proses 

pembelajaran. 

b. Sebagai bahan pembelajaran guru ketika kemampuan peserta didik tidak 

sesuai dengan harapan yang diinginkan untuk dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran dan peningkatan kinerja di kelas. 

3. Bagi Sekolah 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kepala sekolah, untuk membuat 

kebijakan-kebijakan yang tepat guna peningkatan mutu pendidikan dan 

pengajaran Biologi di sekolah. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kepala sekolah untuk  memperbaiki 

proses pembelajaran agar dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

4. Bagi Penulis Lain 

a. Mendapat wawasan baru mengenai keterkaitan antara pemahaman konsep 

belajar dengan proses pemecahan masalah pembelajaran Biologi para peserta 

didik di lapangan. 

b. Mendapat pengalaman baru mengenai macam-macam kemampuan berpikir 

peserta didik, agar kelak penulis lain tidak salah memberikan perlakuan 

terhadap peserta didik di lapangan. 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. LANDASAN TEORI 

1. Analisis 

a. Pengertian Analisis 

Analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan mengenai suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya dan pada akhirnya akan diuraikan secara 

keseluruhan persoalan atau dugaan yang telah terpercahkan. Menurut Adi Nugroho, 

analisis adalah aktifitas kreatif dimana pengembang/analis berusaha memahami 

permasalahan secara mendalam, hal ini adalah proses interaktif yang terus bejalan 

hingga permasalahan dapat dijalanai secara sempurna.
1
 Analisis secara umum akan 

dilakukan secara mendalam, dilakukan hingga masalah yang sedang dianalisis 

tepecahkan hingga selesai. 

Menurut Anas sudjiono, analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk 

merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang 

lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-

faktor yang satu dengan yang lainnya.
2
 Analisis merupakan kemampuan menguraikan

                                                             
1 Adi Nugroho, Analisis dan Perancangan Sistem Infomasi dan Metodologi Berorientasi Objek, 

(Bandung: Informatika Bandung, 2005), h.141 
2 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), H. 
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atau menjabarkan sesuatu kedalam komponen atau bagian-bagian sehingga 

susunannya dapat dimengerti. Kemampuan ini meliputi mengenal bagian-bagian, 

hubungan antar bagian serta pinsip yang digunakan dalam organisasinya.

1
 Pendapat tersebut menjelaskan bahwa analisis merupakan kemampuan seseorang 

untuk menjabarkan komponen-komponen sesingkat dan selengkap mungkin agar 

dapat dimengerti. Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas, dapat penulis simpulkan 

bahwa analisis merupakan aktivitas individu atau seseorang untuk menguraikan 

komponen suatu permasalah menjadi suatu penjelasan yang lebih runtut dan 

memahami hubungan antar kompnen hingga menemukan pokok permasalahan dan 

menyelesaikannya secara sempurna. 

b. Proses Analisis 

Analisis tidak dilakukan secara spontanitas, ada langkah-langkah untuk memulai 

analisis. Proses analisis dimulai dengan perakitan (assembling), yaitu merakit atau 

mengumpulkan materi-materi mentah dan pengambilan sutu tinjauan mendalam atau 

gambaran total dari proses keseluruhan. Peran peneliti dalam analisis menutup suatu 

kontinum dengan perakitan data mentah pada suatu ujung dan komentar-komentar 

interpretasi pada ujung yang lain. Analisis merupakan proses pengurutan data, 

penyusunan data kedalam pola, kategori dan satuan deskriptif dasar. Proses analisis 

ini melibatkan pertimbangan kata-kata, nada, konteks, non-verbal, konsistensi 

internal, frekuensi, perluasan, intensitas, kekhususan respon dan ide-ide besar. 

 

                                                             
1 H. Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 2007), h. 43 



 

 
 

c. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mecari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Strategi reduksi data sangat dibutuhkan dalam analisis. Karena 

dengan reduksi data, peneliti tidak perlu mengartikan sebagai kuantifikasi. Data 

kualitatif dapat disederhanakan dan di transformasikan dalam berbagai cara, yakni 

melalui sleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, serta 

menggolongkannya. 

d. Analisis Data Kualitatif 

Digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, pada 

analisis ini tidak menggunakan alat statistik, akan tetapi dilakukan dengan 

menganalisis atau membaca tabel, grafik, atau angka yang tersedia kemudian 

melakukan uraian serta penafsiran. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

semenjak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. 

Analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data.
2
 

 

                                                             
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 336 



 

 
 

1. Analisis data selama di lapangan Model Miles dan Huberman 

Analisis data dalam penelitian kualitataif, dilakuan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and 

Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan  

conclusion drawing/ferification.
3
 Analisis model ini dilakukan secara  berhubungan 

atau secara keterkaitan antara satu dengan yang lain serta dilakukan secara kontinual 

hingga peneliti mendapatkan data yang jenuh. 

2. Analisis data selama di lapangan Model Spradley 

Spardley dalam Sugiyono membagi analisis data dalam peneltian kualitatif. 

Tahapan penelitian kualitatif menurut Spardley bahwa proses penelitian kualitatif 

setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci 

(key informan) yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu 

membikakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Ada empat 

tahapan analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data, yaitu; Analisis 

Domein, Analisis Taksonomi, Analsis Komponen, dan Anlisis Tema.
4
 

e. Proses Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif. 

Pada pendekatan seperti ini menggunakan alat statistik, berarti analisis data dilakukan 

                                                             
3 Sugiyono, Ibid, h. 338 
4 Sugiyono, Ibid, h. 345 



 

 
 

menurut dasar-dasar statistik. Ada dua macam alat statistik yaitu statistik deskriptif 

dan statistik inferensial.
5
 

1) Statistik Deskriptif 

Merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentasem frekuensi, perhitungan, 

mean, median,dan modus. 

2) Statistik Inferensial 

Merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data subjek data 

hasilnya diberlakukan untuk populasi.
6
 Statistik inferensial meliputi statistik 

parametris dan statistik nonparametris. 

a. Statistik parametris digunakan untuk mengnalisis data interval dan rasio. 

Ukuran uji dalam statistik ini antara lain T-test, Anova dan Korelasi. 

b. Statistik nonparametris dugunakan untuk menguji hipotesis bila terbentunk 

nominal dan ordinal serta tidak berlandaskan asumsi bahwa distribusi data 

harus normal. 
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2. Pemahaman Konsep 

a. Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan 

sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut Purwanto, pemahaman 

adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu memahami arti 

suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Memahami suatu objek secara 

mendalam, seseorang harus mengetahui: 

1. Objek itu sendiri, 

2. Relasinya dengan objek lain yang sejenis, 

3. Relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis, 

4. Relasidual dengan objek lainnya yang sejenis, 

5. Relasi dengan objek dalam teori lainnya. 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
7
 Dengan kata lain, memahami 

adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang 

peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan 

atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-

katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat 

lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. 

                                                             
7 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 

hlm. 50 



 

 
 

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas suatu ide 

dangan ide yang telah ada. Tingkat pemahaman bervariasi, pemahaman tergantung 

pada ide yang sesuai yang telah dimiliki dan tergantung pada pembuatan hubungan 

baru antara ide. Pemahaman terhadap konsep merupakan bagian yang penting dalam 

proses pembelajaran dan pemecahan masalah, baik di dalam proses belajar itu sendiri 

maupun dalam lingkungan keseharian. Kemampuan memahami konsep menjadi 

landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Peserta didik 

dikatakan memahami bila mereka dapat mengkontruksikan makna dari pesan-pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan maupun grafik, yang disampaikan 

melalui pengajaran, buku atau layar komputer. 

Pemahaman merupakan kemampuan berpikir untuk mengetaui tentang suatu hal 

serta dapat melihatnya dari berbagai  segi. Kemampun berpikir tersebut meliputi 

kemampuan untuk mmbedakan, menjelaskan, memperkirakan, menafsirkan, 

memberikan contoh, menghubungkan, dan mendemonstrasikan. Pemahaman 

merupakan urutan yang kedua dari taksonomi Bloom yang merupakan suatu 

kemampuan menangkap makna atau arti suatu hal yang di pelajarinya. Pada tingkat 

ini, proses pembelajaran diarahkan untuk melatih dan membentuk proses berpikir 

peserta didik tentang pengertian atau konsep.
8
 Pemahaman konsep menurut Bloom 

adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu 
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mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang dipahami, mampu 

memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya.
9
  

Faktor internal dari pemahaman konsep adalah kemampuan berpikir secara 

personal peserta didik itu sendiri atau juga dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang 

tua. Sedangkan faktor eksternal dari pemahaman adalah keadaan lingkungan tempat 

mereka tinggal yang meliputi ranah sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan tempat 

belajar. Pemahaman peserta didik harus ditanamkan sedini mungkin dan terhadap 

materi apapun, khususnya adalah materi yang terkandung di dalam mata pelajaran 

Biologi.  

Pemahaman pada suatu konsep akan menambah daya abstraksi yang diperlukan 

dalam komunikasi. Pemahaman pada suatu konsep sering digunakan untuk 

menjelaskan karakteristik konsep lain, sehingga semakin banyak konsep yang 

dimiliki seseorang akan memberikan kesempatan kepadanya untuk memahami 

konsep lain yang lebih luas yang akan menjadi modal untuk memecahkan masalah 

disekitarnya. Semakin banyak konsep yang dimiliki seseorang, semakin banyak 

alternatif yang dapat dipilihnya dalam menghadapi masalah yang dihadapinya.
10

 

Pemahaman  konsep sangat  penting  dengan  tujuan  agar  peserta didik dapat  

mengingat  konsep-konsep  yang mereka  pelajari  lebih  lama,  sehingga proses  

belajar  akan  menjadi  lebih bermakna. Kebermaknaan  pembelajaran ini sesuai  

                                                             
9 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003) h 162 
10 Dede Fitroh Handayani, Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Melalui Pendekatan 

Keterampilan Proes Pada Konsep Laju Reaksi, (Jakarta: Program Studi Pendidikan Kiamia, Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah), 

h. 22 Skripsi Tidak Diterbitkan 



 

 
 

dengan  hakikat  pembelajaran berbasis  student  center  yang  sangat dipengaruhi  

oleh  aliran  konstruktivisme pendidikan,  yaitu  bagaimana  pengajar dapat  

mengaktifkan  pengetahuan  awal peserta didik,  mengelaborasi  pengetahuan 

tersebut,  sehingga  secara  aktif  otak  peserta didik membangun pengetahuannya.
11

 

Pemahaman konsep sangat diperukan, agar peserta didik dapat menyelesaikan 

masalah yang relevan dengan konsep tersebut. Untuk memecahkan masalah, seorang 

peserta didik harus mengetahui aturan-aturan yang relevan dan aturan-aturan ini 

didasarkan pada konsep-konsep yang diperolehnya. Untuk mempelajari suatu konsep 

dengan baik, perlu memahami ciri-ciri suatu konsep. Adapun ciri-ciri suatu konsep, 

sebagai berikut
12

: 

1. Konsep merupakan buah pikiran yang dimiliki seseorang atau kelompok. 

Dalam hal ini konsep semacam simbol. 

2. Konsep itu timbul sebagai hasil dari pengalaman manusia dengan lebih dari 

satu benda, peristiwa atau fakta. Dalam hal ini konsep adalah suatu 

generalisasi. 

3. Konsep adalah hasil berpikir abstrak manusia yang menuangkan banyak 

pengalaman. 

4. Konsep menyangkut fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta-fakta. 

                                                             
11 Igbn. Smarabawa, Ib. Arnyana, Igan. Setiawan, Pengaruh Model Pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat Terhadap Pemahaman Konsep Biologi Dan Keterampilan Berpikir Kreatif 

Peserta didik SMA, (e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha  Program Studi 

IPA Volume 3 Tahun 2013), h. 2 
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5. Suatu konsep dapat mengalami perubahan, akibat timbulnya pengetahuan 

baru. 

6. Konsep berguna untuk membuat ramalan dan tafsiran. 

b. Kategori dan Indikator Pemahaman Konsep 

Menurut tokoh psikologi yang bernama Benjamin S. Bloom atau yang biasa 

dikenal sebagai Bloom, ranah kognitif mengurutkan pemahaman sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Proses pemahaman ini terdiri atas enam level, yaitu salah satunya 

pemahaman. Pemahaman (comprehension), Di tingkat ini, seseorang memiliki 

kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari.
13 Adanya 

kemampuan dalam menguraikan isi pokok bacaan; mengubah data yang disajikan 

dalam bentuk tertentu ke bentuk lain. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada 

kemampuan. Kata kerja operasional untuk proses pemahaman menurut taksonomi 

bloom yaitu; menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, 

menginterpretasikan, merumuskan, memperkirakan, meramalkan, menggeneralisir, 

menterjemahkan, mengubah, memberi contoh, memperluas, menyatakan kembali, 

menganalogikan, merangkum. QS. Al-Baqarah ayat: 78 menerangkan betapa penting-

nya pemahaman bagi manusia: 

هُلنۡ  ٌۡ ِه يُّ ىَو َّلَو يَوۡعلَووُل ىَو  َو ُّ ىَو ٱۡاِكحَوَٰ َو  أُلهِّ إِۡى هُلۡن إَِّلا يَو ٌُل ٓ أَوهَو ًِيا  َو   ٧٨ إَِّلا

Artinya:“Dan diantara merekaada yang buta huruf, tidak memahami kitab  

(Taurat), kecuali berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga”
14

 

                                                             
13 W. S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 150 
14 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemhannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 12 



 

 
 

Mengarah pada Taksonomi Bloom di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemahaman peserta didik sampai pada tahapan-tahapan tertentu, yang mana 

kemampuan peserta didik satu akan berbeda dengan kemampuan peserta didik yang 

lain. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari cara peserta didik menyelesaikan soal, 

dan pada tahap mana peserta didik memiliki hasil yang baik terhadap soal yang 

diselesaikan. 

Ada tujuh indikator pemahaman konsep menurut Depdiknas (Tim PLPG), yaitu 

1) menyatakan ulang sebuah konsep, 2) mengklasifikasikan objek menurut sifat 

tertentu, 3) memberi contoh dan bukan contoh, 4) menyajikan konsep dalam berbagai 

representasi Biologi, 5) mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, 

6)  menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur, 7) mengaplikasikan contoh 

kepemecahan masalah.
15

  

Berdasarkan dari indikator dan definisi tersebut, untuk menyusun item tes 

pemahaman konsep jadi lebih mudah. Indikator penelitian ini adalah indikator 

pemahaman konsep Biologi menurut Anderson & Krathwohl. Indikator pemahaman 

konsep Biologi yaitu mampu menafsir, mencontoh, mengklasifkasikan, merangkum, 

menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan makna konsep.
16

 Indikator 

pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang 

                                                             
15 Sahat Saragih, Peningkatan Pemahaman Konsep Grafik Fungsi Trigonometri Peserta didik 

SMK Melalui Penemmuan Terbimbing Berbantu Sofwere Autograph, (Medan: PPs, UNIMED, 2012), 

h. 4 
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 Miswandi Tendrita, Peningkatan Aktivitas Belajar dan Pemahaman Konsep Biologi dengan 

Strategi Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Pada Peserta didik Kelas XI IPA 2 SMA 

Negeri 5 Kendari, Varia Pendidikan, Vol. 28, No. 2, Desember 2016: 213-224, h. 215 



 

 
 

dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, 

memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi 

contoh, menulis kembali, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan. 

c. Manfaat Pemahaman Konsep 

Ardhana dkk yang dikutip dari Faqih, manfaat tentang pemahaman suatu konsep 

yaitu: 

a. Konsep membuat kita tidak perlu “mengulang-ulang pencarian arti” setiap 

kali menemukan informasi baru. 

b. Konsep membantu proses mengingat dan membuatnya menjadi lebih efisien. 

c. Konsep membantu kita menyederhanakan dan meringkas informasi, 

komunikasi dan waktu yang digunakan untuk memahami informasi tersebut. 

d. Konsep-konsep merupakan dasar untuk proses mental yang lebih tinggi. 

e. Konsep sangat diperlukan untuk problem solving. 

f. Konsep menentukan apa yang diketahui atau diyakini seseorang.
17

 

3. Pemecahan Masalah 

a. Hakikat Pemecahan Masalah 

Hakikat tujuan pembelajaran bukan hanya memahami dan menguasai materi, 

tetapi juga pemahaman mengenai cara pemecahan suatu masalah. Berpedoman pada 

hal tersebut, dalam pembelajaran seharusnya peserta didik diajarkan mengenai cara 

pemecahan terhadap suatu masalah. Menurut Made Wena pada dasarnya tujuan akhir 

                                                             
17 Irma Hadiwiyanti, “Analisis Pemahaman Konsep Fisika Siswa SMP dan Penerapannya di 

Lingkungan Sekitar” (Skripsi Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam: UNS, 
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dalam suatu pembelajaran adalah untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan bermasyarakat.
18

 

Menurut Slameto seseorang menghadapi suatu masalah apabila ia menghadapi 

suatu kondisi yang harus memberikan respon tetapi tidak mempunyai informasi, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip dan cara-cara yang dapat dipergunakan dengan segera 

untuk memperoleh pemecahan.
19

 Masalah muncul karena seseorang bertemu dengan 

kondisi baru yang dinilai sulit dan dituntut untuk pemecahannya. Sebagai contoh 

ketika peserta didik dihadapkan soal Biologi yang dituntut untuk membeikan solusi 

tentang suatu fenomena, namun peserta didik tersebut tidak tahu cara yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikannya. 

Hakikat pemecahan masalah menurut Made Wena adalah melakukan oprasi 

prosedural urutan tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang 

pemula, memecahakan suatu masalah. Menurutnya pemecahan masalah dipandang 

sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat 

diterapkan dalam situsi yang baru.
20

 Agus Suprijono menyebutkan bahwa pemecahan 

masalah merupakan suatu tipe kegiatan belaja, karena dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir. Dalam kegiatan belajar pemecahan masalah peserta didik harus 

terlibat dalam berbagai tudas dan latihan dan tugas dalam pembelajaran.
21
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Menurut Nasution, pemecahan masalah merupakan suatu proses dimana peserta 

didik mampu menemukan kombinasi mengenai aturan-aturan yang telah dipelajari 

sebelumnya yang digunakan untuk pemecahan masalah yang baru.
22

 Robert S. Solso 

menjelaskan bahwa pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara 

langsung untuk menemukan suatu solusi/jalan keluar untuk suatu masalah yang 

spesifik. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyak masalah sehingga kita 

akan membuat suatu cara untuk menanggapi, memilih, menguji respons yang kita 

dapat untuk pemecahan suatu masalah.
23

 

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat disimpukan pemecahan masalah 

merupakan sebuah kemampuan untuk melakukan suatu pemikiran yang terarah secara 

langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar secara spesifik dari permasalahan 

yang muncul. Sama seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qura‟an surat Al-

Insyiraah 5-6 sebagai berikut: 

عَو  ۡ شِ   فَوئِىا هَو عَو إِىا  ٥ يُلۡ ًشو ٱۡاعُل ۡ شِ  هَو   ٦ يُلۡ ٗشو ٱۡاعُل
Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemusahan, sesungguhnya  

bersama kesulitan ada kemudahan.”
24

 

Maksud dari ayat tersebut adalah, tiada kesukaran atau keulitan melainkan Alla 

telah mengetahui jalan penyelesaiannya. Sehingga ketika kita sedang tertimpa 

kemalangan  janganlah  berputus asa,  melainkan  tetap berusaha untuk mencari solusi 

atau jalan keluar guna menyelesaikan masalah tersebut. 
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24 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit. h.596 



 

 
 

b. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah 

Menemukan masalah erat kaitannya dengan kreatifitas, karena dalam pemecahan 

masalah dibutuhkan pemikiran yang kreatif. Dalam pemecahan masalah secara 

kreatif, yang dikembangkan oleh Parnes terdapat 5 langkah yaitu: 

1. Menemukan fakta 

2. Menemukan masalah 

3. Menemukan gagasan 

4. Menemukan solusi dan  

5. Menemukan penerimaan. 

Menurut Parnes, dalam tahap pertama permasalahan masih bersifat mengganggu 

pikiran tetapi masih samar-samar. Untuk lebih jelasnya kan diuraikan sebagai berikut: 

a) Tahap menemukan fakta 

Menemukan fakta dilakukan untuk mengatasi rasa samar-samar 

mengenai permasalahan yang dirasakan. Kegiaan ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan mendaftar semua informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ingin peserta didik pecahkan. Dalam proses ini peserta 

didik menyadari masalah yang harus dipecahkan. 

b) Tahap menemukan masalah 

Menemukan masalah dilakukan dalam bentuk perumusan masalah, 

proses ini digambarkan melalui kalimat tanya, pertanyaan tersebut 

membutuhkan jawaban dari masalah yang ingin dipecahkan. 

 



 

 
 

c) Tahap menemukan gagasan 

d) Tahap penemuan solusi 

Menurut Jhon Dewey langkah-langkah dalam pemecahan masalah adalah sebagai 

berikut:
25

 

1) Kesadaran akan adanya masalah 

2) Merumuskan masalah 

3) Mencari data dan merumuskn hipotesis-hipotesis 

4) Menguji hipotesis 

5) Menerima hipotesis yang dinilai benar. 

Menurut John Dewey belajar pemecahan masalah, berlangsung dalam diri 

peserta didik sebagai berikut: individu menyadari masalah bila ia dihadapkan kepada 

situasi keraguan dan kekaburan sehingga merasakan adanya semacam kesulitan, 

langkah-langkah dalam pemecahan masalah, adalah sebagai berikut: 

a) Merumuskan dan menegaskan masalah 

Peserta didik menemukan letak sumber kesulitan, kemudian mencari jalan 

pemecahannya. Peserta didik memilih masalah mana yang mungkin dia pecahkan 

dengan menggunakan dalil dan prinsip yang peserta didik kuasai sebagai pedoman. 

b) Mencari fakta pendukung dan merumuskan hipotesis 

Peserta didik mencari dan mengumpulkan semua informasi yang mendukung 

dalam pemecahan masalah tersebut, selanjutnya peserta didik mengidentifikasi 
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berbagai alternatif kemungkinan pemecahannya yang dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan jawaban sementara yang memerlukan pembuktian. 

c) Mengevaluasi alternatif pemecahan yang dikembangkan 

Menyelesaikan setiap alternatif pemecahan masalah dengan mempertimbang-kan 

segala aspek. Kemudian diambil keputusan alternatif pemecahan masalah yang paling 

mungkin dan menguntungkan. 

d) Mengadakan pengujian dan verifikasi 

Mengadakan pengujian atau eksperimental mengenai cara pemecahan masalah 

yang telah dipilih, dari hasil pengujian dan pelaksanaan tersebut, dievaluasi apakah 

alternatif pemecahan masalah tersebut berhasil atau tidak. 

Masih menurut Dewey, bahwa dalam pemecahan masalah tidak selalu mengikuti 

aturan yang teratur melainkan dapat loncat-loncat diantara macam-macam langkah 

tersebut. Robert M. Gagne membedakan pola belajar peserta didik, bahwa dalam 

belajar Gagne membagi menjadi 8 tipe, antara lain: belajar isyarat (Signal Learning), 

belajar stimulus respon (Stimulus-Response Learning), belajar rangkaian (Chaining), 

belajar asosisi verbal (Verbal Association), belajar deskriminasi (Descrimination 

Learning), belajar konsep (Concept Learning). Belajar generalisasi hukum (Rule 

Learning), dan belajar pemecahan masalah (Problem Solving). Kedelapan tipe belajar 

tersebut merupkan susunan secara hirarki, karena untuk menguasai tipe belajar yang 

lebih tinggi harus menguasai tipe belajar yang berada dibawahnya.
26
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Masih dalam proses menyelesaikan masalah, Wankat dan Oreovocz 

mengemukakan tahap-tahap strategi dalam pemecahan masalah sebagai berikut:  

a) Saya mampu / bisa 

Ini merupakan tahap pertama yaitu tahap membangkitkan motivasi dan 

membangun atau menumbuhkan keyakinan diri peserta didik. 

b) Mendefinisikan 

Membuat daftar hal yang diketahui dan tidak diketahui, menggunakan gambar 

untuk memperjelas permasalahan. 

c) Mengeksplorasi 

Merangsang pola pikir peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

dan membimbing untuk menganalisis ranah-ranah permasalahan yang dihadapi. 

d) Merencanakan 

Mengembangan cara berpikir logis peserta didik untuk menganalisis masalah dan 

menggunakan grafik untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi. 

e) Mengerjakan 

Tahapan ini membimbing peserta didik secara sistematis untuk memperkirakan 

jawaban yang mungkin saja dapat menjadi pemecahan masalah yang dihadapi. 

f) Mengoreksi kembali 

Tahap ini membimbing peserta didik untuk mengecek kembali jawaban yang 

dibuat, mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin di lakukan. 

 

 



 

 
 

g) Generalisasi 

Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir, ditahap ini guru membimbig 

peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mengenai apa yang telah dipelajari dalam 

pokok bahasan materi. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimanakah agar pemecahan 

maslah lebih efisien? Apa yang telah saya pelajari hari ini? Jika pemecahan masalah 

masih kurang benar, apa yang harus saya lakukan? Dalam hal ini guru mendorong 

peserta didik untuk melakukan umpan balik atau refleksi dalam mengoreksi kembali 

kesalahan yang mungkin terjadi.
27

 

Pengertian kemampuan pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

menggabungkan dari berbagai pendapat tokoh diatas, diantaranya mengambil dari 

pendapat John Dewey, Sternberg dan Elena. Berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa langkah pemecahan masalah pada intinya adalah suatu langkah-

langkah atau prosedur secara sistematis yang bertujuan untuk pemecahan suatu 

masalah. Masalah tersebut muncul karena peserta didik menghadapi kondisi yang 

baru yang dinilainya sulit. 

4. Keterampilan Berpikir Kritis. 

Berpikir tidak terlepas dari aktivitas manusia, karena berpikir merupakan ciri 

yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Berpikir pada 

umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. 

Berpikir ternyata dapat mempersiapkan peserta didik berpikir pada berbagai disiplin 

serta dapat dipakai untuk pemenuhan kebutuhan intelektual dan pengembangan 
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potensi peserta didik, selain itu berpikir merupakan salah satu upaya agar manusia 

senantiasa mengingat kebesaran dan keEsaan Allah. Seperti yang disebutkan dalam 

Al-Qur‟an Surat Ghafir Ayat 53-54, yang berbunyi sebagai berikut: 

اَو َوذۡ  وجَوۡيٌَو  هُل سَوى  َو ِءيلَو ٱۡاهُلذَو َٰ  ءَو ٓ ِٓي إِۡسشَوَٰ ۡثٌَو  بٌَو أَوۡ سَو اِي هُلٗذ  ٥٣ ٱۡاِكحَوَٰ َو   َو ِرۡكشَو َٰ ِٱُل ْا   ٥٤ ٱۡٱَوۡابَوَٰ ِ   َو

Artinya: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa; dan  

mewariskan Kitab (Taurat) kepada Bani Israil.Untuk menjadi Petunjuk dan 

peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. (Q.S Ghafir ayat 53-54).
28

 

 

Salah satu tujuan pendidikan nasional dalah untuk mengembangkan keterampilan 

berfikir pada umumnya dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada 

khususnya. Keterampilan berpikir kritis dikelompokkan dari keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. Keterampilan berpikir merupakan keterampilan yang dapat dipelajari 

dan diajarkan, baik di sekolah maupun belajar mandiri. Keterampilan yang dapat 

dipelajari dan diajarkan karena berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah 

dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti pemecahan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganlisis asumsi, dan melakukan penelitian 

ilmiah. Pengajaran keterampilan berpikir kritis yang perlu diperhatikan adalah 

keterampilan tersebut harus dilakukan melalui latihan-latihan yang sesuai dengan 

tahap perkembangn kognitif anak.
29

 Secara teknis kemampuan berpikir kritis dalam 

bahasa Taksonomi Bloom diartikan sebagai kemampuan intelektual, yaitu 

                                                             
28 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit. h.473 
29 Joko Sutrisno, Menggunakan Keterampilan Berfikir Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

http/www.erlangga.co.id (On-Line, diakses tanggal 16 April 2017) 



 

 
 

kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevalusi, dalam bahasa lain 

kemampuan ini dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir kritis.
30

 

a. Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau 

gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah yang 

dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis ide 

atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, 

mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna. 

Berpikir kritis adalah aktivitas terampil yang bisa dilakukan dengan baik lebih baik 

atau sebaliknya, dan pemikiran kritis akan memenuhi beragam sandar intelektual.
31

 

Kemampuan berfikir kritis dapat membantu manusia dalam membuat keputusan 

yang tepat berdasarkan usaha yang sistematis, logis, dan mempertimbngkan berbagai 

sudut pandang bukan hanya mengajarkan kemampuan yang perlu dilakukan, 

mengajarkan sikap, nilai dan karakter yang menunjang berpikir kritis. 

Scriven&Paul mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses disiplin intelektual 

yang secara aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh  dari atau dihasilkan oleh 

pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran atau komunikasi, sebagai panduan 

untuk keyakinan dan tindakan.
32

 

                                                             
30 Kokom komalasari. Pembelajaran kontekstual. (Bandung: refika aditama. 2014), h. 266 
31 Alec Fisher, Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta Erlangga, 2009), h.13 
32 Ali Syahbana, Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Matematis Peserta didik SMP Melelui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning, Jurnal Edumatica Vol.02 No.01, h. 51 



 

 
 

Menurut Edward Glaser mendefinisikan berpikir kritis sebagai: 

(1) Suatu sikap mau berfikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan 

hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; (2) Pengetahuan 

tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang logis; (3) Semacam 

suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut berfikir kritis 

menurut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan 

asumtif bersdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan 

yang diakibatkannya.”
33

 

 

Menurut Santrock berpikir kritis adalah: “Critical thinking involves gasping the 

deeper meaning of problem, keeping an open mind about different approaches and 

perspectives, not accepting on faith what other people and books tell you, and 

thinking reflectively rather than accepting the first idea that comes to mind”.
34

 Pada 

bagian lain Santrock menjelaskan bahwa pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif 

dan produktif serta melibatkan evaluasi bukti. Berpikir kritis berarti merefleksikan 

permasalahan secara mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi 

berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, tidak mempercayai begitu saja 

informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber (lisan atau tulisan), secara 

berpikir secara reflektif dari pada hanya menerima ide-ide luar tanpa adanya 

pemahaman dan evaluasi yang signifikan.  

Menurut Robert Ennis kemampuan berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk 

akal dan reflektif yang berfokus untuk berfokus memutuskan apa yang harus 

dipercaya dan dilakukan.
35

  Liliasari mengemukakan berpikir kritis untuk 

menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan 

                                                             
33 Alex Fisher, Op.cit, h.3 
34 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta didik (Bandung : Rosdakarya, 2014), h.153 
35 Alex Fisher, Op. Cit, h. 1  



 

 
 

interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan logis memahami 

asumsi dan bisa yang mendasari tiap-tiap posisi, akhirnya dapat memberikan model 

presentasi yang dapat dipercaya, ringkas, dan meyakinkan.
36

 

Edward Glaser, seorang penulis Watson-glaser Critical Tingking Apprasial (uji 

kemampuan berpikir kritis yang paling banyak digunakan diseluruh dunia). Glaser 

mendefinisikan berfikir kritis sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam 

tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman 

seseorang; (2) pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan penalaran yang 

logis; dan (3) semacam suatu keterampilan untuk menerapkan motode-metode 

tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau 

pengetahuan asumtif berdasarkan buku pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan 

yang diakibatkannya.
37

 

Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudkan perilaku belajar terutama yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah. Pada umumnya peserta didik yang berpikir 

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

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

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

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

                                                             
36 Muh Tanwil dan Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam Pembelajaran IPA, 

(Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2013), h.15  
37 Alex Fisher, Op.Cit, h. 4  



 

 
 

didik dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu untuk menguji keandalan 

gagasan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan.
38

  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang definisi berpikir kritis di atas, 

dapat dirumuskan bahwa berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi. Informasi tersebut bisa didapatkan dari hasil pengamatan, 

pengalaman, proses deduksi-induksi, atau komunikasi. 

Tabel 2.1 

Proses dan Kata-Kata Operasional Berpikir Kritis
39

 

Indikator  Kata-kata operasional Teori 

Memberikan 

Penjelasan Sederhana 

Menganalisis pertanyaan, mengajukan dan 

menjawab pertanyaan (klarifikasi) 

Ennis 

(1980) 

Membangun 

keterampilan dasar 

Menilai kredibilitas suatu sumber, meneliti, 

menilai hasil penelitian 

Membuat inferensi Mereduksi dan menilai deduksi, menginduksi 

dan menilai induksi, membuat dan menilai 

penilaian 

Membuat penjelasan 

lebih lanjut 

Mengidentifikasi asumsi 

Mengatur strategi dan 

teknik 

Memutuskan sebuah tindakan  

Teknik Berinteraksi dengan orang lain 

Facione 

(1990) 
Analisis Mengidentfikasi, menganalisis 

Evaluasi Menaksir pernyataan, representasi 
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39 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 9 



 

 
 

Inferensi  Menyimpulkan, merumuskan, hipotesis, dan 

mempertimbangkan 

Penjelasan  Menjustifikasi penalaran 

Regulasi diri Menganalisis, mengevalusi 

Henri 

(1991) 

Klarifikasi dasar Mengidentifikasi, meneliti hubungan-hubungan 

Klarifikasi dasar Menganalisis masalah untuk memahami nilai-

nilai, kepercayaan-kepercayaan dan asumsi-

asumsi utamanya. 

   

Indikator  Kata-kata operasional Teori 

Inferensi  Mengakui dan mengemukakakn sebuah ide 

berdasarkan pada proporsi yang benar 

Henri 

(1991) 

Penilaian  Membuat keputusan-keputusan, evaluasi-

evaluasi dan kritik-kritik 

Strategi-strategi Menerapkan solusi setelah pilihan atau 

keputusan 

Identifikasi masalah Mengupayakan tindakan menarik minat dalam 

suatu masalah 

Garrison 

(1992) 

Ekploitasi masalah Pemahaman mendalam tentang situasi masalah 

Penerapan masalah Mengevaluasi solusi-solusi alternatif dan ide-

ide baru 

Integritas masalah Bertindak sesuai pemahaman untuk 

memvalidasi pengetahuan 

b. Indikator Berpikir Kritis 

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

itu diperlukan suatu indikator untuk menilai tingkat berpikir kritis seseorang.  



 

 
 

Menurut Santrock untuk mampu berpikir secara kritis, anak harus mengambil peran 

aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, berarti anak-anak perlu mengembangkan 

berbagai proses berpikir kritis diantaranya yaitu: 

a. Mendengarkan secara seksama  

b. Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan 

c. Megorganisasi pemikiran-pemikiran mereka 

d. Memperhatikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 

e. Melakukan dedukasi 

Indikator kemampuan berpikir kritis yang peneliti gunakan yaitu yang dikembangkan 

oleh Robert Ennis :
40

 

Tabel 2.2 

Indikator Berpikir Kritis 

Indikator Kata-kata Operasional 

Memberikan Penjelasan 

Sederhana 

Menganalisis pertanyaan, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan (klarifikasi) 

Membangun 

keterampilan dasar 

Menilai kredibilitas suatu sumber, meneliti, menilai 

hasil penelitian 

Membuat inferensi Mereduksi dan menilai dedukasi, menginduksi dan 

menilai induksi, membuat dan menilai penilaian 

Membuat penjelasan 

lebih lanjut 

Mengidentifikasi asumsi 

Mengatur strategi dan 

teknik 

Memutuskan sebuah tindakan  
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka yang dijadikan indikator 

berpikir kritis dalam membuat soal dalam penelitian ini adalah indikator manurut 

Ennis yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, 

membuat referensi, membuat penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan 

teknik. 

c. Karakteristik Kemampauan Berpikir Kritis 

Adapun karakteristik kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut: 

Menggunakan bukti secara mahir dan seimbang, mengorganisir dan mengartikulasi-

kan pikiran secara singkat dan jelas. 

a. Membedakan kesimpulan secara logik yang valid dengan kesimpulan yang 

tidak valid. 

b. Memahami alasan terhadap suatu keputusan dan memahami perbedaan antara 

penalaran dan rasional 

c. Berusaha mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari 

tindakan-tindakan alternatif lain 

d. Memahami gagasan untuk derajat kepercayaan yang tinggi 

e. Melihat persamaan dengan analogi, belajar secara bebas dan berminat 

f. Dapat belajar secara bebas dan berminat akan melakukannya 

g. Menerapkan tekhnik-tekhnik pemecahan masalah 



 

 
 

h. Sensitif terhadap perbedaan anatara kebenaran dan kepercayaan dan intensitas 

dengan apa yang dilaksanakan, menyadari kemungkinan kekeliruan.
41

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir pada dasarnya penalaran untuk dapat sampai pada pemberian 

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Kerangka berpikir ini untuk 

mewadahi teori-teori yang ada. Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat penulis 

kemukakan bahwa analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan mengenai suatu 

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan pada akhirnya akan 

diuraikan secara keseluruhan persoalan atau dugaan yang telah terpecahkan. 

Perlu kita ketahui bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
42

 

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas suatu ide 

dengan ide yang telah ada. Pemahaman terhadap konsep merupakan bagian yang 

penting dalam proses pembelajaran  dengan  tujuan  agar  peserta didik dapat  

mengingat  konsep-konsep  yang mereka  pelajari  lebih  lama,  sehingga proses  

belajar  akan  menjadi  lebih bermakna. 

Pemecahan masalah merupakan suatu proses dimana peserta didik mampu 

menemukan kombinasi mengenai aturan-aturan yang telah dipelajari sebelumnya 

yang digunakan untuk pemecahan masalah yang baru. Pemecahan masalah 

                                                             
41 Nifta Ruslina Mayanti, “Pengaruh Penerapan Model Active Learning Tipe Question Student 

Have (QSH) Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Peserta didik Kelas VIII Pada Pelajaran IPA 

Terpadu Di SMP N 1 Semaka Kabupaten Tanggamus” (Skripsi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah 

Dan Keguruan IAIN Reden Intan Lampung, 2015), h. 28-30  
42 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 
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merupakan suatu proses dimana peserta didik mampu menemukan kombinasi 

mengenai aturan-aturan yang telah dipelajari sebelumnya yang digunakan untuk 

pemecahan masalah yang baru sebuah kemampuan untuk melakukan suatu pemikiran 

yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar secara 

spesifik dari permasalahan yang muncul.  

Berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau 

gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah yang 

dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis ide 

atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, 

mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna. 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah berdasarkan kemampuan berpikir kritis yang berorientasi pada 

pembelajaran Biologi. Melalui reorientasi pembelajaran, akan dapat diketahui tingkat 

kemampuan berpikir kritis peserta didik yang terbagi menjadi rendah, sedang, dan 

tinggi. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi 

disebabkan karena peserta didik tesebut memiliki kemampuan memahami konsep 

secara baik, apabila  konsep  mampu  diterima  dengan  baik  oleh  peserta  didik  

tentunya peserta  didik  akan mudah  dalam  mempelajari  Biologi terlebih  jika 

dihadapkan pada soal yang memerlukan kemampuan berpikir kritis khususnya dalam 

pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang tinggi akan dengan mudah menyerap informasi yang 



 

 
 

diberikan pada saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut memiliki 

kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang baik. Dengan 

demikian dapat dijadikan bahan acuan dan contoh bagi lembaga-lembaga untuk dapat 

memberikan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi salah 

satunya kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan pendekatan scientific 

approach. 

Penelitian ini melibatkan satu kelas dimana di dalam kelas tersebut mengambil 

beberapa subjek dari peserta didik yang tergolong ke dalam 3 kategori, yaitu pertama 

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah, kedua peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang, dan ketiga peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Masing-masing subjek tersebut akan 

mengisi soal yang sudah dirancang oleh peneliti berfokus pada pemahaman konsep 

yang diberikan peneliti, kemudian penulis juga akan mengobservasi pembelajaran 

Biologi yang berlangsung. Dengan menggunakan metode ini maka akan dapat 

diketahui berapa besar keakuratan data yang menyatakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang tinggi akan dengan mudah menyerap informasi yang 

diberikan pada saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut memiliki 

kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang baik dengan hasil 

lapangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat paradigma kerangka teoritik 

sebagai berikut: 

 
Pembelajaran Biologi materi 

Sistem Peredaran Darah 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bentuk Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penelitian Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan melakukan penelitian mengenai 

analisis pemahaman konsep dan pemecahan masalah Biologi berdasarkan 

kemampuan berpikir kritis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lingga Ratna 

Sari dan kawan-kawan mengenai “Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemahaman 

Konsep Fisika Peserta didik SMA pada Materi Hukum Newton”. Hasil yang 

diperoleh yaitu kemampuan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep karena kemampuan berpikir kritis yang masih rendah.
43

 Serta penelitian yang 

dilakukan oleh Nanda Clara Afnitasari mengenai “Peningkatan Pemahaman Konsep 

                                                             
43 Ayu Lingga Ratna Sari dan kawan-kawan mengenai “Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Pemahaman Konsep Fisika Peserta didik SMA pada Materi Hukum Newton”, Props. Semnas Pend. 

IPA Pascasarjana UM, Vol. 1, 2016, ISBN: 978-602-9286-21-2. 

Mengetahui pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah pada peserta didik 

yang muncul karena kemampuan berpikir 

kritis yang tinggi, sedang dan rendah. 

Pemahaman Konsep 

dan 

Pemecahan Masalah 

1. Peserta didik Kemampuan Rendah 

2. Peserta didik Kemampuan Sedang 
3. Peserta didik Kemampuan Tinggi 



 

 
 

dan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pendekatan Scientific Learning”. Hasil 

yang diperoleh yaitu kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep pada 

pemecahan masalah mengalami peningkatan. Penguasaan peserta didik terlatih dalam 

setiap proses pembelajaran yang digunakan, menggunakan penalaran dan 

pemahamannya dalam mengaplikasikan konsep untuk digunakan memecahkan soal.
44

 

Kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu memasukkan objek 

Biologi serta menggabungkan antara pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

yang didasari oleh kemampuan berpikir kritis peserta didik, melihat seberapa kuat 

dan pentingnya keterkaitan antar variabel. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, jalan M.Noer 

No I Way Halim Bandar Lampung. Adapun waktu pelakasanaan penelitian ini adalah 

bulan Oktober-November pada peserta didik kelas XI semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen 

kunci.
1
 Sedangkan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi 

untuk daerah tertentu.
2
 Pendekatan deskiptif sering juga disebut penelitian non 

eksperimen
3
 dalam mengadakan suatu proyek penelitian deskriptif. Penulis tidak 

memanipulasi variabel-variabel atau menetapkan peristiwa-peristiwa yang akan 

terjadi.

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif Kualtatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 9 
2 Novalia, Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung: Anugrah 

Raharja, 2014), h. 9 
3 Toha Anggoro, Metode Penelitian (Jakarta: Universits Terbuka, 2011), Cet.15, h. 10 



 

 
 

C. Populsi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penulis untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
1
 Populasi adalah keseluruhan dari 

subjek peneliti.
2
 Subjek yang dimaksud adalah seluruh peserta didik kelas XI IPA 

pada SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 275 

peserta didik. Sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Penelitan 

 

No Kelas 
Jumlah 

Peserta Didik 

Jumlah  

Laki-Laki Perempuan 

1 X IPA 1 31 14 17 

2 X IPA 2 35 15 20 

3 X IPA 3 30 12 18 

4 X IPA 4 33 11 22 

5 X IPA 5 32 10 22 

6 X IPA 6 37 11 26 

Total Peserta Didik 198 

Sumber: Hasil Uji Kemampuan Berpikir Kritis SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 orang, maka tidak 

semua populasi dijadikan subjek penelitian. Jika subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

                                                             
1 Sugiyono, Op. Cit, h. 80 
2 Suhrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 173 



 

 
 

diambil semua, namun jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 

20-50% atau lebih.
3
 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data 

yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah himpunan 

bagian dari populasi.
4
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas XI IPA 3. Teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel ini 

adalah teknik Cluster Random Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu atau pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
5
 

Tekhnik Cluster Random Sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek 

diasarkan atas adanya tujuan tertentu.
6
  

Pemilihan peserta didik kelas XI IPA 3 sebagai sampel pengambilan data dengan 

pertimbangan: 1) Rekomendasi dari guru Biologi pada saat prasurvey, karena kelas 

XI IPA 1 di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung cukup mewakili kelas lain dengan 

melihat adanya nilai yang lengkap yaitu nilai kemampuan berpikir kritis peserta didik 

berada pada tingkat rendah, sedang, dan tinggi, selain itu juga belum banyak yang 

melakukan penelitian di kelas tersebut. 2) Peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis pada tingkat rendah, sedang dan tinggi memiliki daya tangkap yang 

berbeda dalam mengikuti proses pembelajaran, terkadang yang berkemampuan 

                                                             
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 112 
4 Toha Anggoro, Op. Cit, h. 4.3 
5 Suhrsimi Arikunto, Op. Cit, h. 185 
6 Sugiyono, Op. Cit, h. 183 



 

 
 

rendah lebih aktif dari yang berkemampuan tinggi, sehingga belum dapat dipastikan 

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah tidak memiliki 

bakat dalam pemahaman konsep dan pemecahan masalah. 

Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 peserta didik 

kelas XI IPA 3, karena subjek yang diambil 10% dari jumlah populasi. Cara 

menghitung pengambilan sampel dengan 10% yaitu 
10

100
× 198 peserta didik = 19 ,8 

(dibulatkan menjadi 20 peserta didik). Artinya penulis menggolongkan 6 peserta 

didik yang kemampuan berpikir kritis tinggi, 7 peserta didik yang kemampuan 

berpikir kritis sedang, dan 7 peserta didik yang kemampuan berpikir kritis rendah. 

Hasil dari perhitungan, sebanyak 20  peserta didik akan dijadikan sampel penelitian 

untuk dianalisis tingkat pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalahnya. 

D. Sumber Data 

Data kualitatif lebih merupakan wujud dari kata-kata daripada angka-angka. Data 

kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, 

serta memuat penjelasan mengenai proses-proses yang terjadi dalam lingkup 

setempat. Sumber data merupakan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian, 

kemudian permasalahan tersebut akan dicari tahu secara mendalam kepada sampel 

penelitian. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil uji pemahaman konsep, 

pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis serta hasil pengamatan 

(observasi) sampel penelitian yakni peserta didik kelas XI IPA 3 SMA Al-Azhar 3 



 

 
 

Bandar Lampung. Selain itu, terdapat sumber data tambahan yang dapat dijadikan 

sebagai penguat, yaitu data dokumentasi dari pembelajaran Biologi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang 

akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.
7
 Teknik pengumpulan data 

yang dimaksud disini adalah suatu cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. Penggunaan teknik pengumpulan data yang 

tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian yang dilakukan adalah; observasi, dokumentsi, dan tes. 

1. Observasi 

Wawancara memang bisa menggali informasi-informasi dasar yang dipikirkan, 

dirasakan, diharapkan, dan dialami oleh partisipan. Tetapi wawancara tidak dapat 

secara tepat menggali informasi yang sesungguhnya dilakukan partisipan. Karena itu 

dibutuhkan pengamatan untuk melihat secara nyata apa yang dilakukan oleh 

partisipan.
8
 Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, sutu proses yang tersusun dari berbagai 

proses Biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.
9
 Observsi merupakan pengawasan atau peninjauan terhadap 

                                                             
7Karunia Eka Lestari dan M. Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan Matematika 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 231 
8 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 163 
9 Sugiono, Op. Cit, h. 145 



 

 
 

sesuatu. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.
10

 Metode observasi ini dimaksudkan 

untuk menyediakan pengamatan secara langsung tentang objek dan subjek penelitian 

yaitu kegiatan proses belajar mengajar yang menekankan anak untuk dapat 

memahami konsep dan pemecahan masalah Biologi berdasarkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yaitu partisipasi 

pasif. 

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.
11

 Tes adalah teknik pengambilan data yang 

diambil dari jawaban atas soal-soal yang telah diberikan. Tes digunakan untuk 

mengukur hasil belajar kognitif peserta didik. Hasil belajar kognitif yang dimaksud 

adalah kemampuan anak untuk memahami konsep. Dalam penelitian ini, tes yang 

digunakan adalah tes uaian untuk mengetahui penyelesaian peserta didik dalam suatu 

masalah (soal). Bentuk tes yang digunakan sebagai instrumen bersifat diagnosis. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun soal tes adalah sebagai berikut:
12

 

                                                             
10 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif Kualtatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 

193 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), Cet ke 15, h. 193 
12 Netti Verayanti, Analisis Kesulitan Tunarungu dalam Menyelesaikan Soal Matematika 

Ditinjau dari Gaya Kognitif Peserta didik Kelas VII SMPLB-B PKK Propinsi Lampung, (Bandar 

Lampung, Skripsi Pendidikan Matematika IAIN Raden Intan, 2015), h. 79 



 

 
 

a. Memperhatikan kompetensi dasar yang berlaku di sekolah 

b. Menyusun kisi-kisi tes 

c. Menyusun soal tes 

d. Melakukan validasi instrumen tes 

e. Melakukan revisi soal tes jika diperlukan. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupkan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya.
13

 Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data-data mengenai data sekolah dan yang bekaitan dengan 

objek penelitian. Data yang diambil seperti daftar nama guru, nama peserta didik, 

profil sekolah, daftar nilai, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian.
14

  

1. Penulis/Peneliti 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis/peneliti sendiri, oleh karena 

itu penulis sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penulis/peneliti 

                                                             
13 Sugiyono, Ibid, h. 194 
14 Sugiyono, Op.cit,  h. 148 



 

 
 

kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi 

terhadap penulis/peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman 

metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

kesiapan penulis untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun 

logistiknya. Validasi dilakukan oleh penulis/peneliti sendiri, melalui evaluasi diri 

seberapa jauh pemahaman terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal 

memasuki lapangan.
15

 Penulis mencari dan mengumpulkan data peserta didik dengan 

bantuan soal tentang pemahaman konsep. 

2. Lembar Observasi 

Peneliti melaksanakan observasi partisipasi, artinya peneliti akan ikut serta dalam 

kegiatan yang dilaksanakan. Observer bersifat pasif yaitu tidak terlibat dalam 

kegiatan belajar mengajar yang hanya mengamati ketika proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Lembar observasi ini didesain untuk mengetahui kinerja guru dan 

aktivitas peserta didik yang mungkin tercipta dalam proses pembelajaran.  

Pedoman pembuatan lembar observasi ini berasal dari sintaks pembelajaran 

untuk melihat aktivitas guru dan indikator pemahaman konsep serta pemecahan 

masalah. penilaiannya menggunakan rating scale dengan 4 skala (1-2-3-4). 

Pelaksanaan penelitian ini melibatkan beberapa observer. Tiap 5 orang peserta didik 

diobservasi oleh satu orang observer, yang bertugas mengawasi dan menilai sesuai 

dengan apa yang terlihat di lapangan. 

 

                                                             
15 Sugiyono,  Ibid, h. 222 



 

 
 

 

Kisi-kisi instrumen lembar observasi pembelajaran Biologi dengan materi sistem 

peredaran darah dapat digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Aspek Indikator Jumlah Penilaian 

Aktivitas Guru 

Apersepsi 2 

Kriteria penilaian 

dengan 4 skala 

(1-2-3-4) 

Inti 4 

Penutup 4 

Jumlah 10 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Belajar Pemahaman Konsep 

Aspek Indikator Jumlah Penilaian 

Pemahaman 

Konsep 

Menafsirkan 2 

Kriteria penilaian 

dengan 4 skala 

(1-2-3-4) 

Mencontohkan 1 

Mengklasifikasikan 1 

Merangkum 2 

Menyimpulkan 1 

Membandingkan 1 

Menjelaskan makna konsep 2 

Jumlah 10 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Belajar Pemecahan Masalah 



 

 
 

Aspek Indikator Jumlah Penilaian 

Pemecahan 

Masalah 

Memahami Probem 1 

Kriteria penilaian 

dengan 4 skala 

(1-2-3-4) 

Menyusun Rencana 1 

Melaksanakan Rencana 1 

Menengok ke belakang 2 

Jumlah 5  

 

 

3. Tes 

Tes adalah teknik pengambilan data yang diambil dari jawaban atas soal-soal 

yang telah diberikan. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam 

membuat instumen tes ini adalah melakukan penelaahan butir soal berupa 

pengukuran validitas butir-butir tes. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Tes yang dibuat berupa tes essay dengan pedoman pembuatan 

yaitu indikator pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Tujuan pembuatan soal 

ini, untuk mengukur tingkat pemahaman konsep dan pemecahan masalah peserta 

didik, apakah tinggi, sedang, atau rendah. 

Kisi-kisi instrumen tes dengan materi sistem peredaran darah untuk mengukur 

pemahaman konsep dan pemecahan masalah dapat digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 3.5 



 

 
 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Essay Materi Sistem Peredaran Darah 

untuk Pemahaman Konsep Peserta Didik 

No Indikator Definisi Jumlah Penilaian 

1. Menafsirkan 

Menerangkan, menangkap 

atau mengartikan maksud 

perkataan atau wacana 

dengan mengutarakan 

pendapatnya sendiri. 

1 

Kriteria 

penilaian 

dengan 4 skala 

(1-2-3-4) 

2. Mencontohkan 
Memberikan contoh dari 

suatu konsep atau prinsip. 
1 

3. Mengklasifikasikan 
Menggolong-golongkan 

menurut jenisnya. 
1 

4. Merangkum 
Mengumpulkan jadi satu 

atau meringkas. 
1 

     

No Indikator Definisi Jumlah Penilaian 

5. Menyimpulkan 

Mengikhtisarkan 

(menetapkan, mencarikan 

pendapat, dsb) berdasarkan 

apa-apa yg diuraikan. 

1 

Kriteria 

penilaian 

dengan 4 skala 

(1-2-3-4) 

6. Membandingkan 

Memadukan 

(menyamakan) dua hal dan 

sebagainya untuk 

mengetahui persamaan 

atau selisihnya. 

1 

7. 
Menjelaskan 

makna konsep 

Menerangkan atau 

menguraikan secara jelas 
1 

Jumlah 7 

 

Tabel 3.6 



 

 
 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Essay Materi Sistem Peredaran Darah 

untuk Pemecahan Masalah Peserta Didik 

No Indikator Bentuk Jumlah Penilaian 

1. Memahami 

Problem 

Memahami problem yang sedang 

terjadi, seperti: 

Problem apa yang dihadapi? 

Bagaimana kondisi dan datanya? 

Bagaimana memilah kondisi-

kondisi tersebut? 

2 

Kriteria 

penilaian 

dengan 4 skala 

(1-2-3-4) 

2. 
Menyusun 

Rencana 

Menyusun rencana serta 

menemukan hubungan antara 

data dengan hal-hal yang belum 

diketahui. 

2 

3. 
Melaksanakan 

Rencana 

Menjalankan recana guna 

menemukan solusi, membuktikan 

setiap langkah dengan seksama 

utuk membuktikan bahwa cara 

itu benar. 

1 

4. 
Menengok ke 

belakang 

Melakukan penilaian terhadap 

solusi yang didapat. 
1 

Jumlah 7 

 

G. Teknik Analisis Uji Coba Instrumen 

Peneliti mengadakan uji instrumen sebelum pengambilan data dari kelas yang 

akan diteliti. Terlebih dahulu instrumen akan dilakukan judgement oleh ahli (dosen). 

Kemudian instrumen akan diuji coba kepada peserta didik yang pernah melaksanakan 

pembelajaran Biologi mengenai sistem peredaran darah. Hasil uji coba tersebut akan 



 

 
 

dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel yang di dalamnya terdapat validitas 

butir soal, reabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. 

1. Uji validitas Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan untuk merekam data kualitas aktivitas guru, 

kualitas aktivitas belajar peserta didik, dan mengukur ciri-ciri pemahaman konsep 

serta pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta didik. Lembar observasi ini akan 

dilakukan validitas isi (content validity) oleh ahli (dosen). 

Secara teknis pengujian validitas isi (content validity) dapat dibantu 

menggunakan kisi-kisi instrumen, dalam kisi-kisi tersebut terdapat variabel yang 

diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) pernyataan yang telah 

dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi itu, maka pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan mudah dan sistematis. 

2. Uji Validitas Tes 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas 

merupakan ukuran ketepatan, keabsahan atau kesahihan suatu instrumen sehingga 

mampu mengukur apa yang diukur.
16

 Uji validitas tes ini, penulis menggunakan uji 

validitas kriteria (criteria validity) dan validitas isi (content validity). 

                                                             
16 Novalia, Muhammad Syazali, Op. Cit, h. 93 



 

 
 

Untuk menguji validitas instrumen tes dapat dihitung dengan koefisien korelasi 

menggunakan Product Momen dengan mencari angka korelasi “r” product moment 

(rxy) dengan deajat keabsahan sebesar (N-2) sebagai berikut:
17

 

rxy =
N NY − ( X)( Y)

 [N X2 −   X)2 [N Y2 − ( Y)2]
 

Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 
 XY  : Jumlah hasil kali antara deviasi skor-skor X (yaitu x) dengan deviasi  

     skor-skor Y (yaitu skor y) 

  X2  : Jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor X 

  Y2 : Jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor Y 

Nilai rxy akan dibandingkan dengan koefisien korelasi table nilai “r” product 

moment pada taraf signifikan 5%. Apabila nilai rxy hasil koefisien korelasi lebih besar 

(>) dari nilai rtabel, maka hasil yang diperoleh adalah signifikan, artinya butir soal tes 

dinyatakan valid. Nilai rry adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/item soal 

sebelum dikorelasi, kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient 

dengan rumus sebagai berikut: 

rx(y−1) =
r𝑥𝑦 s𝑦−s𝑥

 s𝑦2 + s𝑦2 − 2r𝑥𝑦  s𝑦  s𝑥 
 

Nilai rx(r-1) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel rtabel jika rrx(r-1) > 

rtabel, maka instrumen valid.
18

 

Validitas isi merupakan pengujian validitas dengan menggunakan kisi-kisi 

instrumen yang di dalamnya terdapat indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir 

                                                             
17 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfa Beta, 2015), h. 228 
18 Subana, dkk, Statsitik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 148 



 

 
 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dijabarkan oleh indikator tersebut dan untuk 

menguji validitas lebih lanjut maka dikonsultasikan kepada seseorang yang dianggap 

ahli dalam bidang tersebut.
19

 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Tes Pemahaman Konsep Sistem Peredaran Darah 

Kategori Nomor Soal Jumlah Soal 

Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 

Tidak Valid - 0 

Jumlah 7 

 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Tes Pemecahan Masalah Sistem Peredaran Darah 

Kategori Nomor Soal Jumlah Soal 

Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 

Tidak Valid - 0 

Jumlah 6 

 

3. Uji Reabilitas Instrumen Tes 

Reabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan. 

Dinyatakan reabel jika pengukurannya konsisten, cermat, dan akurat. Tujuan dari uji 

reabilitas yaitu untuk menguji kekokohan soal yang digunakan dan mengetahui 

konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukurannya dapat 

                                                             
19 Sugiyono, Op Cit,  h. 182 



 

 
 

dipercaya. Rumus yang digunakan untuk menguji reabilitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah koefisien Cronbach Alpha, yaitu:
20

 

r11 =  
k

k − 1
 (1 −

 s𝑖
2

s𝑖
2 ) 

Keterangan: 

r11  : Reabilitas Instrumen secara keseluruhan 

k  : Banyaknya item/butir soal 

S1
2 

: Varian total 

 s𝑖
2 : Jumlah seluruh varian masing-masing soal  

 

Kriteria reabilitas soal adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.9 

Kriteria Rebilitas Soal
21

 

Reabilitas (r11) Kriteria 

0,81-1,00 Sangat Tinggi 

0,71-0,90 Tinggi 

0,41-0,70 Sedang 

0,21-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat Rendah 

Dalam pemberian interprestasi terhadap koefisien reabilitas tes umumnya 

digunakan kriteria sebagai beikut: 

1. Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0.70 berarti tes hasil belajar 

yang sedang diuji reabilitasnya dinyatakan telah memiliki reabilitas yang tinggi 

(reabel). 

                                                             
20 Novalia, Muhammad Syazali, Op. Cit, h. 39 
21 Anas Sudijono, Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h. 193 



 

 
 

2. Apabila r11 lebih kecil dari pada 0.70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reabilitasnya dinyatakan belum memiliki reabilitas yang tinggi (un-reabel). 

Hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan program Microsoft 

Excel 2007. 

4. Uji Tingkat Kesukaran Tes 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat 

kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang 

(proposional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu tes tidak boleh 

terlalu mudah dan juga tidak boleh terlalu sulit. Tingkat kesukaran suatu butir soal 

dapat dinyatakan sebagai berikut:
22

 

p =
 B

N
 

Keterangan:  

p    : Tingkat kesukaran  
 B : Jumlah peserta ddik yang menjawab benar 

N  : Jumlah Peserta didik 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit 

soal terebut. Sebaliknya, semakin besar indeks yang diperoleh semakin mudah soal 

tersebut. Untuk menafsirkan tingkat kesukaran tersebut, dapat digunakan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Indeks Tingkat Kesukaran 

                                                             
22 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 
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Kriteria Tingkat Kesukaran Interpretasi 

P < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ p ≤ 0,70 Sedang 

P > 0,70 Mudah 

Tabel 3.11 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal  

Tes Pemahaman Konsep Sistem Peredaran Darah 

Kategori Nomor Soal Jumlah Soal 

Sukar - - 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 

Mudah - 0 

Jumlah 7 

Tabel 3.12 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal  

Tes Pemecahan Masalah Sistem Peredaran Darah 

Kategori Nomor Soal Jumlah Soal 

Sukar - - 

Sedang 1, 4, 5, 6 4 

Mudah 2, 3 1 

Jumlah 6 

 

5. Uji Daya Pembeda Tes 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal 

mampu membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan 

peserta didik yang belum/kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. 



 

 
 

Semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal 

tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi dengan 

peserta didik yang kurang menguasai kompetensi. Untuk menghitug daya pembeda 

setiap butir soal dapat digunakan rumus: 

DP = P𝐴 − P𝐵  

Keterangan: 

DP : Angka indeks dekskriminasi item 

P𝐴   : Proporsi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab benar 

P𝐵   : Proporsi peserta didik kelompok bawah yang dapat menjawab benar 

 

Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda digunakan kriteria yang 

dikembangkan oleh Ebel, sebagai berikut:
23

 

Tabel 3.13 

Klasifikasi Uji Daya Pembeda 

Daya Beda (DP) Interpretasi Daya Beda 

< 0,19 Jelek 

0,20 – 0,29 Cukup 

0,30 - 0,39 Baik 

> 0,40 Sangat Baik 

Tabel 3.14 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Daya Pembeda Butir-Butir Soal  

Tes Pemahaman Konsep Sistem Peredaran Darah 

Kategori Nomor Soal Jumlah Soal 
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Jelek - 0 

Cukup 4, 5, 6 3 

Baik 1, 2, 7 3 

Sangat Baik 3 1 

Jumlah 7 

Tabel 3.15 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Daya Pembeda Butir-Butir Soal  

Tes Pemecahan Masalah Sistem Peredaran Darah 

Kategori Nomor Soal Jumlah Soal 

Jelek - 0 

Cukup 3, 5 2 

Baik 2, 6 2 

Sangat Baik 1, 4 2 

Jumlah 6 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Idealnya teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan secra lengkap. Tetapi 

sikontan (situasi, kondisi dan tantangan) terkadang memaksa penulis untuk memilih 

secara cermat teknik mana yang akan dipilih. Biasanya beberapa teknik digabungkan 

dalam pelaksanaannya, kemudian disusul dengan triangulasi dan teknik data lain.
24

 

Pemeriksaan keabsahan data wajib dilakukan untuk memastikan bahwa 

penelitian dilakukan dengan benar karena mengikuti kaidah-kaidah penelitian 

kualitatif yang standar. Juga memberikan kepastian bahwa data yang digali, 

                                                             
24 Nusa Putra, Op. Cit, h. 163 



 

 
 

dikumpulkan dan dicatat dalam catatan kualitatif adalah data yang sudah dicek dan di 

ricek. Apabila data telah diperiksa keabsahannya, maka analisis data yang lengkap 

untuk membuat kesimpulan akhir dan hasil penelitian dapat disimpulkan. 

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik keabsahan data ketekunan 

pengamatan dan triangulasi data. 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan kesamaan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situsi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Penelitian ini 

hendaknya melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai 

pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh 

keperluan itu. Teknik menuntut agar penulis mampu mengurai secara rinci bagaimana 

proses penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dilakukan. 

Kurang tekun pengamat terletak pada pengamatan terhadap pokok persoalan 

yang dilakukan secara terlalu awal. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh tekanan 

subjek atau mungkin juga ketidaktoleransian subjek, atau sebaliknya peneliti terlalu 

cepat mengarahkan fokus penelitiannya walaupun tampaknya belum patut dilakukan 

demikian. Persoalan itu dapat terjadi pada situati ketika subjek berdusta, menipu, atau 



 

 
 

berpura-pura, sedangkan peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, padahal 

barangkali belum waktunya berbuat demikian.
25

 

Dalam penelitian ini dilakukan ketekunan pengamatan pada teknik pengumpulan 

data untuk mencari tahu pemahaman konsep belajar peserta didik di dalam proses 

pembelajaran juga kemampuan memecahkan masalah Biologi pada peseta didik yang 

didasari oleh kemampuan berpikir kritis peserta didik yang telah dipetakan menjadi 3 

kategori yaitu tingkat tinggi, sedang dan rendah. Dalam hal ini, dilakukan pengecekan 

ulang apakah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks penelitian yang 

spesifik, apakah semuanya sudah mendeskripsikan secara lengkap mengenai 

pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan masalah Biologi dalam proses 

pembelajaran. Pengamatan ini dilakukan dengan teliti dan rinci terhadap poses 

pembelajaran Biologi dalam materi sistem peredaran darah. 

2. Triangulasi Data 

Triangulasi ialah pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang 

bisa dan biasa dilakukan sebelum dan sesudah dianalisis. Pemeriksaan dengan cara 

triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. 

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang paling populer dalam 

penelitian kualitatif. Kepopulerannya didasarkan pada kenyataan bahwa cara ini 
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2011), h. 6 



 

 
 

memiliki potensi untuk sekaligus meningkatkan akurasi, keterpercayaan dan 

kedalaman serta kerincian data.
26

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori.
27

 

a. Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi jenis ini yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa 

hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau 

pemikiran yang penting disini adalah bisa mengetahui adanya alasan-alasan 

terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. 

b. Triangulasi metode atau teknik 

Triangulasi jenis ini memiliki dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data yang sama. 

c. Triangulasi penyidik 
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Jenis triangulasi ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. 

Pada dasanya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi 

teknik ini. Cara lain ialah dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis 

dengan analisis lainnya. 

d. Triangulasi dengan teori 

Menurut Iicoln dan Guba dalam Sugiyono beranggapan bahwa fakta tertentu 

tidak dapat diperiksa dearjat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Tujuan dari 

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih 

pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.
28

 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan waktu. Salah satu teknik keabsahan data dalam menguji kridebilitas 

data selain dengan peningkatan ketekunan pengamatan adalah triangulasi teknik. 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitataif, analisis data dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan sepanjang penelitian. Pada tahap awal, analisis data telah dilakukan 

untuk merumuskan dan menentukan masalah penelitian. Penulis perlu menentukan 

kapan analisis data dilakukan. Pada hakikatnya analisis data dilakukan selama dan 

bersamaan dengan poses pengumpulan data. 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sehingga data yang telah 

terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan data non statistik. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistemats data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
29

 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktvitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, 

data display dan conclusion dawing/veifivation.
30

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data meupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dari keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi penulis yang masih baru, 

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau oang lain yang 

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penulis akan berkembang 

sehingga mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori 

yang signifikan.
31

 

                                                             
29 Ibid, h. 335 
30 Ibid, h. 337 
31 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif Kualtatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 

339 



 

 
 

Penelitian ini, setelah terkumpul data-data dari teknik pengumpulan data berupa 

hasil lembar observasi dan hasil tes lalu mengkategorikan data tersebut. Selanjutnya 

peneliti mereduksi data dengan cara mengkategorikan data yang termasuk hasil maka 

dianalisis tingkat kemampuan pesera didik dalam menyelesaikan soal Biologi yang 

dirancang untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah 

yang diukur berdasarkan kemampuan berpikir kritis. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles dan Huberman menyatakan “the most ferquent form of display data for 

qualitative research in the past has been narrative tex”, berarti yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.
32

 

Penelitian ini setelah penulis mereduksi data dan mengelompokkan data-data 

berdasarkan klasifikasi teknik pengumpulan data meliputi observasi, tes, wawancara, 

serta dokumentasi, maka penulis menyajikan data tersebut secara deskriptif. 

Bedasarkan data yang terkumpul dan setelah dianalisis selanjutnya dapat diketahui 

sejauh mana kemampuan pesera didik dalam menyelesaikan soal Biologi yang 

dirancang untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan 

masalah yang diukur berdasarkan kemampuan berpikir kritis. 
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3. Conclusion Drawing/Veification (Kesimpulan/Verifiksi) 

Langkah ke 3 dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
33

 

Penelitian ini, setelah mereduksi data serta menyajikan data, maka selanjutnya 

yang penulis lakukan adalah menyimpulkan hasil analisis data yang yang ditemui 

berupa seberapa besar kemampuan pemahaman konsep belajar peserta didik dan 

pemecahan masalah Biologi yang didasari oleh kemampuan berpikir kritis. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil reduksi data dari observasi, 

tes, wawancara dan dokumentasi serta dari penyajian data (data display). Beberapa 

data yang diperoleh secara kualitatif akan dikonversikan ke dalam penskoran 

kuantitatif. 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi dibuat berdasarkan aspek yang ingin diketahui. Hasil observasi 

kemudian akan di jumlah untuk setiap kategori dan akan dihitung persentasenya 
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dengan menggunakan rumus: 

NP =
R

SM
× 100% 

Keterangan: 

NP : Nilai persen lembar observasi yang dicari 

R : Skor mentah yang diperoleh 

SM : Skor maksimum ideal dari tiap butir 

100 : Bilangan tetap 

 

b. Tes 

Tes ini berfungsi sebagai pengukur pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

yang dimiliki peserta didik. Jawaban peserta didik akan dinilai sesuai dengan rubik 

penilaian yang telah dibuat. Pengelompokkan kemampuan pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah peseta didik dilakukan dengan analisis Microsoft Excel, dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Menentukan mean dengan rumus: 

𝑀𝑥 =  
 𝐹𝑖𝑋𝑖

 𝐹𝑖
 

Keteragan: 

Mx   : Mean 
 FiXi  : Jumlah frekuensi peserta didik dikali nilai tengah 
 Fi     : Jumlah frekuensi peserta didik 

 

b. Menentukan standar devisi menggunakan rumus: 

𝑆𝐷𝑥 =   
 𝐹𝑖𝑋𝑖2

 𝐹𝑖
−   

 𝐹𝑖𝑋𝑖

 𝐹𝑖
 2 

 

 

 



 

 
 

Keterangan: 

𝑆𝐷𝑥      : Standar Deviasi 
 Fi    : Jumlah frekuensi siswa 
 FiXi    : Jumlah frekuensi peserta didik dikali nilai tengah 

 𝐹𝑖𝑋𝑖2  : Jumlah frekuensi peserta didik dikali kuadrat nilai tengah 

 

c. Menghitung mean + SD dan Mean – SD 

d. Mengelompokkan kemampuanpemahaman konsep dan pemecahan masalah 

peserta didik ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah  

Tabel 3.16 

Kriteria Pengelompokkan Peserta Didik 

 

Nilai Pengelompokkan Kriteria 

Nilai ≥ x  + 1 2 SD Tinggi 

x  – 1 2 SD ≤ Nilai ≤  x  + 1
2 SD Sedang 

Nilai < x  – 1 2 SD Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Observasi dan Wawancara 

J. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah dari awal sampai akhir 

penelitan secara sistematis. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian

Penentuan Judul 

PERSIAPAN 

Menyusun Proposal 

Seminar Proposal 

Pembuatan Instrumen Penelitian 

Lembar Observasi dan Tes PK-PM 

Judgement atau Validasi 

Revisi 

Perizinan Prapenelitian 

Tahap Penelitian 

Observasi Tes 

Hasil Penelitian 

Tahap Analisis dan Pembahasan 

Kesimpulan 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 dengan jalan menganalisis pemahaman konsep 

dan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan kemampuan berpikir kritis melalui 

pengamatan secara langsung pada saat proses pembelajaran materi sistem peredaran 

darah, maka didapatkan hasil penelitian yang terdiri dari: 1) Lembar observasi 

aktivitas guru dan kualitas aktivitas belajar peserta didik untuk melihat ciri aktivitas 

pemahaman konsep dan ciri aktivitas pemecahan masalah. 2) Tes pemahaman konsep 

dan pemecahan masalah materi sistem peredaran darah. 

B. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Hasil Temuan Analisis Lembar Observasi 

Sebelum lembar observasi digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu penulis 

melakukan konsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing menyarankan 

untuk melakukan validasi instrumen kepada pakar atau ahli. Validitas intrumen ini 

bertujuan untuk mengkukuhkan dan menghasilkan instrumen yang valid. Uji validitas 

lembar observasi ini dilakukan oleh dua validator dengan cara berkonsultasi dan 

berdiskusi dengan pakar atau ahli dalam bidang kebiologian. 



 

 
 

Validator yang pertama untuk validasi instrumen lembar observasi adalah dosen 

pendidikan jurusan Biologi yakni Ibu Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd yang 

fungsinya untuk mengetahui apakah isi dari instrumen lembar observasi sudah sesuai 

dengan proses pembelajaran di kelas dan indikator tentang pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah serta apakah bahasa yang digunakan dalam lembar observasi 

sudah sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Hasil instrumen lembar observasi 

yang telah divalidasi dengan Ibu Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd dilakukan 

perbaikan oleh peneliti terhadap isi intrumen, kemudian instrumen tersebut dilakukan 

validasi selanjutnya ke validator kedua yakni Ibu Marlina Kamelia, M.Sc yang 

fungsinya untuk melihat apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah 

bahasa yang benar. 

Lembar observasi ini digunakan untuk merekam data kualitas aktivitas guru, 

kualitas aktivitas belajar peserta didik, dan mengukur ciri-ciri pemahaman konsep 

serta pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta didik berdasarkan kemampuan 

berpikir kritis. Berdasarkan penelitian yang telah lakukan pada tanggal 31 Oktober, 2 

dan 9 November 2017 di kelas XI IPA 3 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, yatu: 

a. Hasil persentse lembar observasi mengenai kualitas guru. 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Pembelajaran Biologi 

Nama Guru Kinerja Guru 

Nanik Oktaviani, S.Pd      Ibu Nanik merupakan guru Biologi di SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung, Beliau merupakan seorang 

guru yang memiliki jiwa mengajar yang tinggi. Beliau 

mempersiapkan proses pembelajaran dengan 

mengucapkan salam serta menjelaskan tujuan 



 

 
 

pembelajaran, kemudian Beliau memberikan stimulus 

atau opening question kepada peserta didik serta 

memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

membaca catatan atau literasi lain. Setelah dirasa 

peserta didik sudah memiliki semangat untuk belajar, 

Beliau mulai menyampaikan serta menjelaskan materi 

sistem peredaran darah secara singkat dan runtut. 

      Di tegah proses pembelajaran terkadang Beliau 

menyelipkan rasa humor atau game guna 

membangkitkan semangat belajar peserta didik salah 

satunya dengan cara memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menjelaskan secara singkat materi 

sistem peredaran darah yang telah disampaikan. Tidak 

lupa Beliau memberikan pengandaian berupa gambar 

pada proses pembelajaran dengan materi sistem 

peredaran darah. 

       Diakhir pembelajaran Beliau memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk menyampaikan 

kesimpulan yang diperoleh selama proses 

pembelajaran, sesekali memberi tugas rumah dengan 

tujuan agar peserta didik lebih mempersiapkan diri 

pada poses pembelajaran Biologi selanjutnya. 

Terkadang Beliau memberikan motivasi dan 

mengaitkannya dengan ke-Esaan Allah SWT juga 

kehidupan sehari-hari guna mendongkrak semangat 

peserta didik untuk selalu fokus dan gemar belajar baik 

di rumah, sekolah, ataupun masyarakat luas, Beliau  

mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

Tabel 4.2 

Persentase Aktivitas Guru 

Hasil Lembar 

observasi Aktivitas 

GuruNama Guru 

Persentase dari tiap Observan 

Keterangan 

 

A
m

an
d
a 

A
n
i 

C
ik

a 

F
it

ri
a 

In
d
ri

 

T
eg

u
h

 

Nanik Oktaviana, S.Pd 85% 93% 95% 95% 98% 98% BAIK 

Berdasarkan data tersebut maka terlihat bahwa guru sudah memenuhi kriteria 

pembelajaran yang didesain untuk pemahaman konsep dan pemecahan masalah, guru 



 

 
 

memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam serta menjelaskan tujuan 

pembelajran. Guru memberi stimulus pada peserta didik untuk menggali informasi 

yang dimiliki peserta didik. Guru menghidupkan pembelajaran dengan cara interaktif 

yaitu proses diskusi yang disertai tanya jawab dengan materi sistem peredaran darah. 

Akhir pembelajaran guru memberikan kesempatan untuk peserta didik 

menyampaikan kesimpulan pembelajaran. Perlakuan yang dilakukan oleh guru 

merupakan upaya untuk melatih peserta didik untuk mampu memiliki pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah. 

b. Hasil persentase lembar observasi pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

berdasarkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Tabel 4.3 

Hasil Lembar Observasi Aktivitas Belajar Peserta Didik  

Ranah Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah 

No 
Subjek 

Penelitian 
Hasil Observasi 

1. A R I Subjek penelitian yang pertama ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin pembahasan di dalam 

bukunya, hal ini memudahkan ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan oleh 

guru. Kelemahan yang ia punya yatu kurang aktif berkomunikasi 

sehingga ia sedikit kesulitan untuk mengungkapkan pendapat 

atau menjelaskan kembali kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian ini juga kesulitan untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan sebuah case atau 

wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat tabel mengenai 

kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu menerangkan dan 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 



 

 
 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini mampu 

mengkomunikasikan dan mengungkap-kan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang didasarkan 

oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti betapa 

pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit kelainan-

kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasar-kan observasi 

yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki tingkat 

pemahaman konsep sebesar 77,5% masuk kedalam kategori 

sedang dan pemecahan masalah sebesar 80% masuk kedalam 

kategori sedang. 

2. A R K Subjek penelitian yang kedua ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin pembahasan di dalam 

bukunya, hal ini memudahkan ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan oleh 

guru. Kemudian, ia juga mampu menerangkan atau menguraikan 

secara jelas makna yang tersirat menggunakan bahasanya sendiri 

kepada teman sebangkunya hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini sangat 



 

 
 

bagus untuk mengomunikasi dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti 

betapa pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan observasi 

yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki tingkat 

pemahaman konsep sebesar 87,5% masuk kedalam kategori 

tinggi dan pemecahan masalah sebesar 95% masuk kedalam 

kategori tinggi. 

3. A I R Subjek penelitian yang ketiga ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali Ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, namun ia 

kesulitan untuk mengarti-kan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek kesulitan untuk  

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 



 

 
 

62,5% masuk kedalam kategori rendah dan pemecahan masalah 

sebesar 55% masuk kedalam kategori rendah. 

4. D A Subjek penelitian yang keempat ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, ia kesulitan 

untuk mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana 

tersebut, serta kurang memberikan contoh kelainan yang ada 

pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini dapat 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 60% 

masuk kedalam kategori rendah dan pemecahan masalah sebesar 

75% masuk kedalam kategori sedang. 

5. M V Subjek penelitian yang kelima ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali 

mengobrol dengan teman sebangkunya mengakibatkan ia kurang 

fokus dengan penjelasan guru. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia aktif dan rajin  mencatat serta membuat 



 

 
 

ringkasan atau poin-poin pembahasan di dalam bukunya, hal ini 

memudahkan ia untuk menemukan ide pokok bahasan sistem 

peredaran darah yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, 

ia juga mampu menerangkan atau menguraikan secara jelas 

makna yang tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada 

teman sebangkunya hingga teman sebangkunya menjadi paham 

akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, ia mampu 

menerangkan dan mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi 

dan menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini mampu 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang didasarkan 

oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti betapa 

pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit kelainan-

kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan observasi 

yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki tingkat 

pemahaman konsep sebesar 87% masuk kedalam kategori tinggi 

dan pemecahan masalah sebesar 80% masuk kedalam kategori 

sedang. 

6. N H Subjek penelitian yang keenam ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian ia selalu terlihat 

mengobrol dengan teman sebangkunya mengakibatkan ia kurang 

fokus dengan penjelasan guru. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya seperlunya saja di dalam 

bukunya, hal ini sedikit memudahkan ia untuk menemukan ide 

pokok bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan 

oleh guru. Namun, pada saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau menguraikan secara jelas 



 

 
 

makna yang tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada 

teman sebangkunya hingga teman sebangkunya menjadi paham 

akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah dan pandai untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan sebuah case atau 

wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat tabel mengenai 

kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu mengartikan maksud 

dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, serta mampu 

memberikan contoh kelainan lain yang ada pada sistem 

peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini sangat bagus 

untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti 

pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit kelainan 

pada sistem peredaran darah. Berdasarkan observasi yang telah 

penulis lakukan mengenai pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah, subjek penelitian ini memiliki tingkat pemahaman 

konsep sebesar 82,5% masuk kedalam kategori tinggi dan 

pemecahan masalah sebesar 80% masuk kedalam kategori 

sedang. 

7. A A S Subjek penelitian yang ketujuh ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali Ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 



 

 
 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, namun ia 

kesulitan untuk mengarti-kan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek kesulitan untuk  

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 

67,5% masuk kedalam kategori rendah dan pemecahan masalah 

sebesar 45% masuk kedalam kategori rendah. 

8. A S A  Subjek penelitian yang kedelapan ini merupakan peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ketika 

guru sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem 

peredaran darah, ia mendengarkan dengan seksama. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin pembahasan di dalam 

bukunya, hal ini memudahkan ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan oleh 

guru. Kemudian, ia juga mampu menerangkan atau menguraikan 

secara jelas makna yang tersirat menggunakan bahasanya sendiri 

kepada teman sebangkunya hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 



 

 
 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini sangat bagus 

untuk mengomunikasi dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang didasarkan 

oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti betapa 

pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit kelainan 

pada sistem peredaran darah. Berdasarkan observasi yang telah 

penulis lakukan mengenai pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah, subjek penelitian ini memiliki tingkat pemahaman 

konsep sebesar 95% masuk kedalam kategori tinggi dan 

pemecahan masalah sebesar 85% masuk kedalam kategori tinggi. 

9. B Y Subjek penelitian yang kesembilan ini merupakan peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ketika 

guru sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem 

peredaran darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun 

sesekali Ia mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, namun ia 

kesulitan untuk mengarti-kan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini dapat 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 



 

 
 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 

77,5% masuk kedalam kategori sedang dan pemecahan masalah 

sebesar 65% masuk kedalam kategori rendah. 

10. D H A Subjek penelitian yang ke-10 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin pembahasan di dalam 

bukunya, hal ini memudahkan ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan oleh 

guru. Kelemahan yang ia punya yatu kurang aktif berkomunikasi 

sehingga ia sedikit kesulitan untuk mengungkapkan pendapat 

atau menjelaskan kembali kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian ini juga kesulitan untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan sebuah case atau 

wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat tabel mengenai 

kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu menerangkan dan 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini mampu 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang didasarkan 

oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti betapa 

pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit kelainan-

kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasar-kan observasi 

yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki tingkat 

pemahaman konsep sebesar 77,5% kategori sedang dan 

pemecahan masalah sebesar 80% kategori sedang. 

11. F H Subjek penelitian yang ke-11 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun Ia selalu terlihat 

kosong dalam artian selalu melamun mengakibatkan ia kurang 

fokus dengan penjelasan guru. Saat proses pembelajaran 



 

 
 

berlangsung, ia mencatat hanya seperlunya saja di dalam 

bukunya, hal ini sedikit memudahkan ia untuk menemukan ide 

pokok bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan 

oleh guru. Namun, pada saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau menguraikan secara jelas 

makna yang tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada 

teman sebangkunya hingga teman sebangkunya menjadi paham 

akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini sangat bagus 

untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti 

betapa pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan 

observasi yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki 

tingkat pemahaman konsep sebesar 77,5% masuk kedalam 

kategori sedang dan pemecahan masalah sebesar 80% masuk 

kedalam kategori sedang. 

12. I N Subjek penelitian yang ke-12 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 



 

 
 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, namun ia 

kesulitan untuk mengarti-kan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek kesulitan untuk  

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 

67,5% masuk kedalam kategori rendah dan pemecahan masalah 

sebesar 65% masuk kedalam kategori rendah. 

13. W G R Subjek penelitianyang ke-13 inimerupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. 

Kemudian ia mampu menggolongkan sitem peredaran darah, 

apakah termasuk sistem peredaran darah terbuka atau tertutup. 

Ketika guru memberikan sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, ia kesulitan untuk mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta kurang memberikan 

contoh kelainan yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek 

penelitian ini sulit menemukan kejanggalan pada peserta didik 

lain, ia kurang mampu mencari solusi dan mempraktikkan serta 

mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan.  



 

 
 

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini dapat 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 

67,5% masuk kedalam kategori rendah dan pemecahan masalah 

sebesar 75% masuk kedalam kategori sedang. 

14. F F R S Subjek penelitian yang ke-14 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, namun ia 

kesulitan untuk mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini dapat 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 

72,5% masuk kedalam kategori sedang dan pemecahan masalah 

sebesar 60% masuk kedalam kategori rendah. 

 



 

 
 

15. M R P Subjek penelitian yang ke-15 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, namun ia 

kesulitan untuk mengarti-kan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini dapat 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 75% 

masuk kedalam kategori sedang dan pemecahan masalah sebesar 

65% masuk kedalam kategori rendah. 

16. M D A P Subjek penelitian yang ke-16 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun Ia selalu terlihat 

kosong dalam artian selalu melamun mengakibatkan ia kurang 

fokus dengan penjelasan guru. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya seperlunya saja di dalam 

bukunya, hal ini sedikit memudahkan ia untuk menemukan ide 



 

 
 

pokok bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan 

oleh guru. Namun, pada saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau menguraikan secara jelas 

makna yang tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada 

teman sebangkunya hingga teman sebangkunya menjadi paham 

akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi itu 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan-kejanggalan 

yang terjadi.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini sangat bagus 

untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti 

betapa pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan 

observasi yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki 

tingkat pemahaman konsep sebesar 72,5% masuk kedalam 

kategori sedang dan pemecahan masalah sebesar 70% masuk 

kedalam kategori sedang. 

17. M  Subjek penelitian yang ke-17 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun sesekali Ia 

mengobrol dan bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus dengan penjelasan guru. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia mencatat serta membuat 

ringkasan di dalam bukunya, hal ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, ia juga mampu 



 

 
 

menerangkan atau menguraikan secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, namun ia 

kesulitan untuk mengarti-kan maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada peserta didik lain, ia kurang 

mampu mencari solusi dan menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek kesulitan untuk  

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan 

mengenai pemahaman konsep dan pemecahan masalah, subjek 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman konsep sebesar 

62,5% masuk kedalam kategori rendah dan pemecahan masalah 

sebesar 40% masuk kedalam kategori rendah. 

18. S U Subjek penelitian yang ke-18 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia mencatat hanya seperlunya saja di 

dalam bukunya, hal ini sedikit memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. Namun, pada saat guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan 

dan menerangkan ia mampu untuk menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang tersirat menggunakan 

bahasanya sendiri kepada teman sebangkunya hingga teman 

sebangkunya menjadi paham akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 



 

 
 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini sangat bagus 

untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti 

betapa pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan 

observasi yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki 

tingkat pemahaman konsep sebesar 75% masuk kedalam kategori 

sedang dan pemecahan masalah sebesar 80% masuk kedalam 

kategori sedang. 

19. U A A Subjek penelitian yang ke-19 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama, namun Ia selalu terlihat 

kosong dalam artian selalu melamun mengakibatkan ia kurang 

fokus dengan penjelasan guru. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya seperlunya saja di dalam 

bukunya, hal ini sedikit memudahkan ia untuk menemukan ide 

pokok bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan 

oleh guru. Namun, pada saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau menguraikan secara jelas 

makna yang tersirat menggunakan bahasanya sendiri kepada 

teman sebangkunya hingga teman sebangkunya menjadi paham 

akan materi yang telah dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu mencari persamaan antara dua 

hal yang berbeda seperti kelainan genetik dan non genetik pada 

sistem peredaran darah, namun ia tidak begitu pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 



 

 
 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini sangat bagus 

untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti 

betapa pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan 

observasi yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki 

tingkat pemahaman konsep sebesar 75% masuk kedalam kategori 

sedang dan pemecahan masalah sebesar 75% masuk kedalam 

kategori sedang. 

20. Y S Subjek penelitian yang pertama ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan seksama. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin pembahasan di dalam 

bukunya, hal ini memudahkan ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang sudah disampaikan oleh 

guru. Kelemahan yang ia punya yatu kurang aktif berkomunikasi 

sehingga ia sedikit kesulitan untuk mengungkapkan pendapat 

atau menjelaskan kembali kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian ini juga kesulitan untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru memberikan sebuah case atau 

wacana kasus untuk dipecahkan dan terdapat tabel mengenai 

kelainan dalam wacana tersebut, Ia mampu menerangkan dan 

mengartikan maksud dari tabel kelainan dalam wacana tersebut, 

serta mampu memberikan contoh kelainan lain yang ada pada 

sistem peredaran darah. Saat ia menemukan suatu kejanggalan 

pada peserta didik lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta mengevaluasi solusi 

dengan baik untuk menyelesaikan kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek penelitian ini mampu 

mengkomunikasikan dan mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan kemampuannya yang didasarkan 

oleh pengalaman yang telah diterimanya seperti betapa 



 

 
 

pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak terjangkit kelainan-

kelainan pada sistem peredaran darah. Berdasar-kan observasi 

yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah, subjek penelitian ini memiliki tingkat 

pemahaman konsep sebesar 82,5% masuk kedalam kategori 

sedang dan pemecahan masalah sebesar 90% masuk kedalam 

kategori sedang. 

Persentase hasil observasi aktivtas belajar peserta didik ranah pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah pada pembelajaran Biologi yatu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik  

Ranah Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Tingkat 

KBK 

Aspek Persentase 

Pemahaman 

Konsep 

(%) 

Ket 

Pemecahan 

Masalah 

(%) 

Ket 

1. A R I 

Tinggi 

77,5% Sedang 80% Tinggi 

2. A R K 87,5% Tinggi 95% Tinggi 

3. A I R 62,5% Rendah 55% Rendah 

4. D A 60% Rendah 75% Sedang 

5. M V 87,5% Tinggi 80% Sedang 

6. N H 82,5% Tinggi 80% Tinggi 

7. A A S 

Sedang 

67,5% Rendah 45% Rendah 

8. A S A 95% Tinggi 85% Tinggi 

9. B Y 77,5% Sedang 65% Rendah 

10. D H A 75% Sedang 75% Sedang 

11. F H 77,5% Sedang 80% Sedang 

12. I N 67,5% Rendah 65% Rendah 

13. W G R 67,5% Rendah 75% Sedang 

14. F F R S 

Rendah 

72,5% Sedang 60% Rendah 

15. M R P 75% Sedang 65% Rendah 

16. M D A P 72,5% Sedang 70% Sedang 

17. M 62,5% Rendah 40% Rendah 

18. S U 75% Sedang 80% Sedang 

19. U A A 75% Sedang 75% Sedang 

20. Y S 82,5% Tinggi 90% Tinggi 



 

 
 

Berdasarkan data tersebut maka terlihat hasil yang diperoleh ini menunjukkan 

bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi tidak secara 

otomatis memiliki aktivitas pemahaman konsep dan aktivitas pemecahan masalah 

yang tinggi juga. Bahkan hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah justru memiliki aktivitas pemahaman 

konsep dan aktivitas pemecahan masalah yang tinggi. 

 

Gambar 4.1 

Grafik Rerata Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Ranah Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah 

Grafik rerata aktivitas peserta didik pada ranah pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah tiap peserta didik yaitu untuk pemahaman konsep tinggi 87,00% 

sedangkan untuk pemecahan masalah tinggi 86%. Rerata untuk pemahaman konsep 

sedang 67,75% sedangkan untuk pemecahan masalah sedang 76%. Rerata untuk 

pemahaman konsep rendah 55,36% sedangkan untuk pemecahan masalah rendah 

56%. Dengan mengukur aktivitas ini, setidaknya kita memiliki untuk mengukur apa 

Tinggi Sedang Rendah

87.00%

67.75%

55.36%

86%

76%

56%

Pemahaman Konsep Pemecahan Masalah



 

 
 

yang dapat dihasilkan oleh peserta didik dari pemberian tes untuk mengetahui 

seberapa jauh daya pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah masing-

masing peserta didik. 

2. Hasil Temuan Analisis Tes 

Sebelum instrumen tes ini digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu penulis 

melakukan konsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing menyarankan 

untuk melakukan validasi instrumen kepada pakar atau ahli. Validitas intrumen ini 

bertujuan untuk mengkukuhkan dan menghasilkan instrumen yang valid. Uji validitas 

tes ini dilakukan oleh dua validator dengan cara berkonsultasi dan berdiskusi dengan 

pakar atau ahli dalam bidang kebiologian. 

Validator yang pertama untuk validasi intrumen tes adalah dengan dosen ilmu 

murni dari jurusan Biologi yakni Ibu Marlina Kamelia, M.Sc yang fungsinya untuk 

mengetahui apakah isi dari instrumen tes sudah sesuai dengan teori/materi tentang 

sistem peredaran darah yang dikaitkan dengan indikator tentang pemahaman konsep 

dan pemecahan masalah serta apakah bahasa yang di gunakan dalam lembar 

observasi sudah sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Hasil instrumen lembar 

observasi yang telah divalidasi dengan Ibu Marlina Kamelia, M.Sc selanjutnya 

dilakukan perbaikan terhadap isi instrumen, kemudian instrumen tersebut dilakukan 

validasi selanjutnya ke validator kedua yakni Ibu Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd 

yang fungsinya untuk melihat apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan 

kaidah bahasa yang benar. 



 

 
 

Tes ini digunakan untuk merekam kualitas pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah yang dimiliki peserta didik. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti 

lakukan, maka peneliti mendapatkan data bahwa hasil tes pemahaman konsep dan 

pemecahan masala peserta didik yang telah diujikan pada tanggal 31 Oktober, 2 dan 9 

November 2017 di kelas XI IPA 3 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 

a. Hasil Tes Pemahaman Konsep 

Tabel 4.5 

Hasil Tes Pemahaman Konsep Peserta Didik 

No 
Subjek 

Penelitian 
Hasil Observasi 

1. A R I Subjek penelitian yang pertma ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 100% ia 

dengan mudah membaca tabel secara keseluruhan, lalu ia 

memberikan penafsiran atau kesimpulan dari tabel tersebut. 

Indikator yang ke dua yaitu mencontohkan, ia menjawab dengan 

persentase 25% ia kesulitan memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan 

persentase 75% dengan mudah ia menggolongkan darah 

berdasarkan aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat 

yaitu merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 100% 

dengan sempurna ia mengambil inti sari dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpul-kan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia sedikit kebingungan 

mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, 

ia menjawab dengan persentase 25% ia kurang dalam 

mengaitkan hubungan antara dua gambar tentang sistem 

peredaran darah. Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna 

konsep, ia menjawab dengan persentase 50% sedikit mudah ia 



 

 
 

mampu menemukan kejanggalan lalu menjelaskan makna 

konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 56,7% dengan 

kategori tinggi. 

2. A R K Subjek penelitian yang kedua ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 100% ia 

membaca tabel secara keseluruhan, lalu ia memberikan 

penafsiran atau kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke 

dua yaitu mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 50% ia 

mampu dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan 

atau penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga 

yaitu mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan 

persentase 100% dengan mudah ia menggolongkan darah 

berdasarkan aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat 

yaitu merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 100% 

ia mampu mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang 

telah diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia kurang dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kurang dalam mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 25% ia kurang mampu menemukan 

kejanggalan lalu menjelaskan makna konsep dari kejanggalan 

tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 60% dengan 

kategori tinggi. 

3. A I R Subjek penelitian yang ketiga ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 

kesulitan dalam membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 



 

 
 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengan mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 25% ia kurang mampu menemukan 

kejanggalan lalu menjelaskan makna konsep dari kejanggalan 

tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 46,7% dengan 

kategori sedang. 

4. D A Subjek penelitian yang keempat ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

mampu membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% dengan mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengaitkan 



 

 
 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 59% ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 50% dengan 

kategori tinggi. 

5. M V Subjek penelitian yang kelima ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

mampu membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 50% ia bisa  

memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau penyakit pada 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengan mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 75% ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 53,3% dengan 

kategori tinggi. 

6. N H Subjek penelitian yang keenam ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

mampu membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 



 

 
 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengan mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

mampu mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 100% ia dengan mudah 

mengaitkan hubungan antara dua gambar tentang sistem 

peredaran darah. Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna 

konsep, ia menjawab dengan persentase 75% ia mampu 

menemukan kejanggalan lalu menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 60% dengan 

kategori tinggi. 

7. A A S Subjek penelitian yang ketujuh ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

dapat membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengambil 

inti sari dengan baik dari wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia menjawab dengan 

persentase 50% ia baik dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem peredaran darah. Indikator 

yang keenam yaitu membandingkan, ia menjawab dengan 



 

 
 

persentase 50% ia mampu mengaitkan hubungan antara dua 

gambar tentang sistem peredaran darah. Inikator terakhir yaitu 

menjelaskan makna konsep, ia menjawab dengan persentase 

50% ia mampu menemukan kejanggalan lalu menjelaskan 

makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 46,7% dengan 

kategori sedang. 

8. A S A  Subjek penelitian yang kedelapan ini merupakan peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi 

sistem peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

dapat membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengambil 

inti sari dengan baik dari wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia menjawab dengan 

persentase 25% ia kesulitan mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem peredaran darah. Indikator 

yang keenam yaitu membandingkan, ia menjawab dengan 

persentase 25% ia tidak bisa mengaitkan hubungan antara dua 

gambar tentang sistem peredaran darah. Inikator terakhir yaitu 

menjelaskan makna konsep, ia menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan kejanggalan lalu menjelaskan 

makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 43,3% dengan 

kategori sedang. 

9. B Y Subjek penelitian yang ketujh ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 



 

 
 

kesulitan membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia bisa menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kurang dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia tidak mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 25% ia tidak dapat menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 26,7% dengan 

kategori rendah. 

10. D H A Subjek penelitian yang ke-10 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengn mudah  ia menggolongkan darah berdasaran 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

mampu mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia tidak mampu mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 



 

 
 

menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan dalam mencari 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 50% ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 46,7% dengan 

kategori sedang. 

11. F H Subjek penelitian yang ke-11 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 

kesulitan membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengan mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 

kesulitan mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang 

telah diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kurang dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 75% ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 25% ia kesulitan menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 40% dengan 

kategori sedang. 

12. I N Subjek penelitian yang ke-12 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 



 

 
 

sulit membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia bisa menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengambil 

inti sari dengan baik dari wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia menjawab dengan 

persentase 50% ia baik dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem peredaran darah. Indikator 

yang keenam yaitu membandingkan, ia menjawab dengan 

persentase 100% dengan mudah ia mengaitkan hubungan antara 

dua gambar tentang sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab dengan 

persentase 25% ia sulit menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 43,3% dengan 

kategori sedang. 

13. W G R Subjek penelitian yang ke-13 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia bisa menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 



 

 
 

menjawab dengan persentase 25% ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 50% ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 40% dengan 

kategori sedang. 

14. F F R S Subjek penelitian yang ke-14 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 

kesulitan membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia kesulitan menggolongkan darah berdasarkan aglutinin 

dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 25% ia kesulitan menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 23,3% dengan 

kategori rendah. 

15. M R P Subjek penelitian yang ke-15 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 



 

 
 

dapat membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia bisa menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 75% ia mampu mengambil 

inti sari dengan baik dari wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia menjawab dengan 

persentase 50% ia baik dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem peredaran darah. Indikator 

yang keenam yaitu membandingkan, ia menjawab dengan 

persentase 50% ia mampu mengaitkan hubungan antara dua 

gambar tentang sistem peredaran darah. Inikator terakhir yaitu 

menjelaskan makna konsep, ia menjawab dengan persentase 

50% ia mampu menemukan kejanggalan lalu menjelaskan 

makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 46,7% dengan 

kategori sedang. 

16. M D A P Subjek penelitian yang ke-16 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

dapat membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengn mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 

kesulitan mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang 

telah diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 



 

 
 

menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 50% ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 46,7% dengan 

kategori sedang. 

17. M  Subjek penelitian yang ke-17 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 75% ia mampu 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 75% ia mampu mengambil 

inti sari dengan baik dari wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia menjawab dengan 

persentase 25% ia kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem peredaran darah. Indikator 

yang keenam yaitu membandingkan, ia menjawab dengan 

persentase 50% ia mampu mengaitkan hubungan antara dua 

gambar tentang sistem peredaran darah. Inikator terakhir yaitu 

menjelaskan makna konsep, ia menjawab dengan persentase 

50% ia mampu menemukan kejanggalan lalu menjelaskan 

makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 56,7% dengan 

kategori tinggi. 

18. S U Subjek penelitian yang ke-18 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 



 

 
 

kesulitan membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia bisa menggolongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu merangkum, ia 

mampu menjawab dengan persentase 100% dengan mudah ia 

mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kurang dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 25% ia kesulitan menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 36,7% dengan 

kategori rendah. 

19. U A A Subjek penelitian yang ke-19 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia 

dapat membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 25% ia kesulitan 

dalam memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau 

penyakit pada sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengan mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 25% ia 

sulit mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 



 

 
 

menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 25% ia kesulitan menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 43,3% dengan 

kategori sedang. 

20. Y S Subjek penelitian yang ke-20 ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu membaca tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia menjawab dengan persentase 75% ia mampu 

memberikan contoh-contoh lain dari kelainan atau penyakit pada 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% dengan mudah ia menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu menjawab dengan persentase 75% ia 

mampu mengambil inti sari dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sistem peredaran 

darah. Indikator yang keenam yaitu membandingkan, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang sistem peredaran darah. 

Inikator terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, ia menjawab 

dengan persentase 50% ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejanggalan tersebut. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 63,3% dengan 

kategori tinggi. 

Persentase hasil tes peserta didik ranah pemahaman konsep pada pembelajaran 

Biologi yatu sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Persentase Hasil Tes Pemahaman Konsep 

No 
Nama 

Peserta Didik 

Tingkat 

KBK 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. A R I 

Tinggi 

56,7% Tinggi 

2. A R K 60% Tinggi 

3. A I R 46,7% Sedang 

4. D A 50% Tinggi 

5. M V 53,3% Tinggi 

6. N H 60% Tinggi 

7. A A S 

Sedang 

46,7% Tinggi 

8. A S A 43,3% Sedang 

9. B Y 26,7% Rendah 

10. D H A 46,7% Sedang 

11. F H 40% Sedang 

12. I N 43,3% Sedang 

13. W G R 40% Sedang 

14. F F R S 

Rendah 

23,3% Rendah 

15. M R P 36,7% Rendah 

16. M D A P 46,7% Sedang 

17. M 56,7% Tinggi 

18. S U 36,7% Rendah 

19. U A A 43,3% Sedang 

20. Y S 63,3% Tinggi 

Berdasarkan data tersebut maka terlihat bahwa hasi tes pemahaman konsep 

tiap peserta didik berbeda-beda. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis tinggi, tidak secara otomatis memiliki pemahaman konsep yang tinggi juga 

bahkan sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah 

juga menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat pemahaman konsep yang tinggi.  



 

 
 

 
Gambar 4.2 

Grafik Rerata Hasil Tes Pemahaman Konsep Peserta Didik 

Persentase rerata hasil tes pemahaman konsep tiap peserta didik berbeda, 

sehingga menghasilkan rerata yang berbeda juga, untuk pemahaman konsep tinggi 

didapatkan hasil sebesar 55,80%. Rerata untuk pemahaman konsep sedang 

didapatkan hasil sebesar 44%. Rerata untuk pemahaman konsep rendah didapatkan 

hasil sebesar 26,68%. 

b. Hasil Tes Pemecahan Masalah 

Tabel 4.7 

Hasil Tes Pemecahan Masalah Peserta Didik 

No 
Subjek 

Penelitian 
Hasil Observasi 

1. A R I Subjek penelitian pertama ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan menyusun 
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strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan antara data 

dan hal yang belum diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia mampu 

menjawab dengan persentase 25% setelah semuan rencana yang 

ia susun dengan baik, ia kesulitan untuk mengkomunikasikannya 

dan melaksanakan dari rencana-rencana atau solusi yang sudah ia 

buat. Indikator yang terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% ia bisa memberikan 

penilaian terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 58,3% dengan 

kategori sedang. 

2. A R K Subjek penelitian kedua ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% dengan mudah ia menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran 

darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

menjawab dengan persentase 50% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum diketahui dengan 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, ia mampu menjawab dengan persentase 50% setelah 

semuan rencana yang ia susun dengan baik, ia bisa mengomuni-

kasikan dan melaksanakan dari rencana-rencana atau solusi yang 

sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu menengok ke 

belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 50% ia bisa 

memberikan penilaian terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 58,3% dengan 

kategori sedang. 

3. A I R Subjek penelitian ketiga ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 



 

 
 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 50% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semuan 

rencana yang ia susun dengan baik, ia kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia bisa memberikan penilaian terhadap solusi yang sudah ia 

buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 58,3% dengan 

kategori sedang. 

4. D A Subjek penelitian keempat ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% dengan mudah ia menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran 

darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

menjawab dengan persentase 75% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semuan 

rencana yang ia susun dengan baik, ia mengalami sedikit 

kesulitan untuk mengkomunikasikan dan melaksanakan dari 

rencana-rencana atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia mampu menjawab 

dengan persentase 50% ia bisa memberikan penilaian terhadap 

solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 

 

5. M V Subjek penelitian yang kelima ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 



 

 
 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

87,5% dengan mudah ia menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran 

darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

menjawab dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50%, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikan dan melaksanakan rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia juga mengalami kesulitan pada saat memberikan 

penilaian terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 

6. N H Subjek penelitian keenam ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% dengan mudah ia menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran 

darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

menjawab dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia bisa memberikan penilaian terhadap solusi yang sudah ia 

buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 



 

 
 

7. A A S Subjek penelitian ketujuh ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 75% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan antara data 

dan hal yang belum diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia mampu 

menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit mengalami kesulitan untuk 

mengkomunikasikan dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia mengalami sedikit kesulitan ketika memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 

8. A S A  Subjek penelitian kedelapan ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 100% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang amat baik, menemukan hubungan-hubungan antara 

data dan hal yang belum diketahui dengan sistem peredaran 

darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia mampu 

menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia juga mengalami sedikit kesulitan ketika memberikan 



 

 
 

penilaian terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 75% dengan 

kategori tinggi. 

9. B Y Subjek penelitian kesembilan ini merupakan peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia juga mengalami sedikit kesulitan ketika memberikan 

penilaian terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 

10. D H A Subjek penelitian ke-10 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 



 

 
 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia juga mengalami sedikit kesulitan ketika memberikan 

penilaian terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 

11. F H Subjek penelitian ke-11 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% ia sangat baik dan mampu menemukan inti permasalahan 

dan bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem 

peredaran darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, 

ia menjawab dengan persentase 75% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum diketahui dengan 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, ia mampu menjawab dengan persentase 50% setelah 

semuan rencana yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikan dan melaksanakan dari rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

50% ia juga sedikit kesulitan ketika memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 

12. I N Subjek penelitian ke-12 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-hubungan 



 

 
 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia juga mengalami kesulitan ketika memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 62,5% dengan 

kategori sedang. 

13. W G R Subjek penelitian ke-13 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis sedang. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% ia sangat baik dan mampu menemukan inti permasalahan 

dan bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem 

peredaran darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, 

ia menjawab dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum diketahui dengan 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, ia mampu menjawab dengan persentase 50% setelah 

semua rencana yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-

rencana atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir 

yaitu menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan 

persentase 75% artinya ia mampu memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 75% dengan 

kategori tinggi. 

14. F F R S Subjek penelitian ke-14 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% ia sangat baik dan mampu menemukan inti permasalahan 



 

 
 

dan bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem 

peredaran darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, 

ia menjawab dengan persentase 75% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia kesulitan memberikan penilaian terhadap solusi yang 

sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 70,8% dengan 

kategori tinggi. 

15. M R P Subjek penelitian ke-15 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

87,5% ia mampu menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

75% ia juga dapat memberikan penilaian terhadap solusi yang 

sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 70,8% dengan 

kategori tinggi. 

16. M D A P Subjek penelitian ke-16 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 



 

 
 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% ia sangat baik dan mampu menemukan inti permasalahan 

dan bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem 

peredaran darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, 

ia menjawab dengan persentase 75% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia kesulitan memberikan penilaian terhadap solusi yang 

sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 70,8% dengan 

kategori tinggi. 

17. M  Subjek penelitian ke-17 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

100% ia sangat baik dan mampu menemukan inti permasalahan 

dan bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem 

peredaran darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, 

ia menjawab dengan persentase 75% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia kesulitan memberikan penilaian terhadap solusi yang 

sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 70,8% dengan 



 

 
 

kategori tinggi. 

18. S U Subjek penelitian ke-18 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

37,5% ia sangat sulit menemukan inti permasalahan dan 

menelaah bagaimana keadaan lapangan terkait masalah sistem 

peredaran darah. Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, 

ia menjawab dengan persentase 62,5% ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang cukup baik, menemukan hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-

rencana atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir 

yaitu menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan 

persentase 25% ia kesulitan memberikan penilaian terhadap 

solusi yang sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 45,2% dengan 

kategori rendah. 

19. U A A Subjek penelitian ke-19 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

62,5% ia dapat menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 50% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia kesulitan memberikan penilaian terhadap solusi yang 



 

 
 

sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 50% dengan 

kategori rendah. 

20. Y S Subjek penelitian ke-20 ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Ia mampu 

mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban bervariasi di setiap 

indikatornya. Terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menjawab dengan persentase 

62,5% ia dapat menemukan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia menjawab 

dengan persentase 50% ia memiliki kemampuan menyusun 

strategi yang cukup baik, menemukan hubungan-hubungan 

antara data dan hal yang belum diketahui dengan sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu melaksanakan rencana, ia 

mampu menjawab dengan persentase 50% setelah semua rencana 

yang ia susun dengan baik, ia sedikit kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan melaksanakan dari rencana-rencana 

atau solusi yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia mampu menjawab dengan persentase 

25% ia kesulitan memberikan penilaian terhadap solusi yang 

sudah ia buat. 

Rerata yang dihasilkan subjek penelitian yang pertama ini 

dari jawaban indikator-indikator yatu sebesar 50% dengan 

kategori rendah. 

Persentase hasil tes peserta didik ranah pemahaman konsep pada pembelajaran 

Biologi yatu sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Persentase Hasil Tes Pemecahan Masalah Peserta Didik 

No 
Nama 

Peserta Didik 

Tingkat 

KBK 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. A R I 

Tinggi 

58,3% Sedang 

2. A R K 58,3% Sedang 

3. A I R 58,3% Sedang 

4. D A 62,5% Tinggi 

5. M V 62,5% Sedang 

6. N H 62,5% Sedang 



 

 
 

No 
Nama 

Peserta Didik 

Tingkat 

KBK 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

7. A A S 

Sedang 

62,5% Sedang 

8. A S A 75% Tinggi 

9. B Y 62,5% Sedang 

10. D H A 62,5% Sedang 

11. F H 75% Tinggi 

12. I N 58,3% Sedang 

13. W G R 75% Tinggi 

14. F F R S 

Rendah 

70,8% Tinggi 

15. M R P 70,8% Tinggi 

16. M D A P 70,8% Tinggi 

17. M 70,8% Tinggi 

18. S U 45,8% Rendah 

19. U A A 50% Rendah 

20. Y S 63,3% Tinggi 

Berdasarkan data tersebut maka terlihat bahwa hasil tes pemecahan masalah 

tiap peserta didik berbeda-beda. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis tinggi, tidak secara otomatis memiliki pemecahan masalah yang tinggi juga 

bahkan sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah 

juga menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat pemecahan masalah yang tinggi.  
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Persentase rerata hasil tes pemecahan masalah tiap peserta didik berbeda, 

sehingga menghasilkan rerata yang berbeda juga, untuk pemecahan masalah tinggi 

didapatkan hasil sebesar 70,44%. Rerata untuk pemecahan masalah sedang 

didapatkan hasil sebesar 53,69%. Rerata untuk pemecahan masalah rendah 

didapatkan hasil sebesar 47,90%. 

C. Hasil Triangulasi Data 

Data analisis pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang dimiliki oleh 

peserta didik dalam materi sistem peredaran darah ini dikumpulkan dengan berbagai 

teknik pengumpulan data, oleh karena itu untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini berikut adalah hasil triangulasi data yang telah dilakukan terhadap data-

data subjek penelitian. 

1. Subjek Penelitian 1 (ARI) 

Tabel 4.9 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 1 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang pertama 

ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia 

aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin 

pembahasan di dalam bukunya, hal 

ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

Subjek penelitian yang pertma ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu menjawab dengan 

mudah membaca tabel secara keseluruhan, 

lalu ia memberikan penafsir-an atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontoh-kan, ia 

kesulitan memberikan contoh lain dari 



 

 
 

disampaikan oleh guru. Kelemahan 

yang ia punya yatu kurang aktif 

berkomunikasi sehingga ia sedikit 

kesulitan untuk mengungkapkan 

pendapat atau menjelaskan kembali 

kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian ini juga 

kesulitan untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, Ia mampu menerangkan dan 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesai-kan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini mampu mengomunika-

sikan dan mengungkapkan pendapat 

lain hasil pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti betapa pentingnya menjaga 

gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan pada sistem peredaran darah.  

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia dengan mudah 

menggolongkan darah. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia mampu 

mengambil inti sari dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia sedikit kebingungan 

mengambil kesimpulan dari permasalahan 

sistem peredaran darah. Indikator yang 

keenam yaitu membandingkan, ia 

memiliki masalah dalam mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang 

sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia 

sedikit mudah ia mampu menemukan 

kejanggalan lalu menjelaskan makna 

konsep dari kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu menemu-

kan inti permasalahan dan bagaimana 

keadaan lapangan terkait masalah sistem 

peredaran darah. Indikator yang ke dua 

yaitu menyusun rencana, ia memiliki 

kemampuan menyusun strategi yang baik, 

menemukan hubungan-hubungan antara 

data dan hal yang belum diketahui dengan 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga 

yaitu melaksanakan rencana, ia kesulitan 

untuk mengkomunikasikan dan 

melaksana-kan rencana atau solusi yang 

sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia bisa 

memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

 

 



 

 
 

2. Subjek penelitian 2 (ARK) 

Tabel 4.10 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 2 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang kedua ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia 

aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin 

pembahasan di dalam bukunya, hal 

ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Kemudian, ia 

juga mampu menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem 

peredaran darah, namun ia tidak 

begitu pandai untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah 

termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru 

memberikan sebuah case atau wacana 

kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam 

wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel 

Subjek penelitian yang kedua ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia membaca tabel secara 

keseluruhan, lalu ia memberikan 

penafsiran atau kesimpulan dari tabel 

tersebut. Indikator yang ke dua yaitu 

mencontohkan, ia mampu dalam 

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia dengan mudah ia 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia mampu 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

kurang dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkan, ia kurang dalam 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep,  

ia kurang mampu menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 



 

 
 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan kejanggan-

ggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini sangat bagus untuk 

mengomunikasi dan mengungkapkan 

pendapat lain hasil pemikirannya 

sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang 

telah diterimanya seperti betapa 

pentingnya menjaga gaya hidup agar 

tidak terjangkit kelainan pada sistem 

peredaran darah. 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia dengan mudah ia 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semuan rencana yang ia 

susun dengan baik, ia bisa mengomuni-

kasikan dan melaksanakan dari rencana-

rencana atau solusi yang sudah ia buat. 

Indikator yang terakhir yaitu menengok ke 

belakang, ia bisa memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 

 

3. Subjek Penelitian 3 (AIR) 

Tabel 4.11 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 3 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ketiga ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

Subjek penelitian yang ketiga ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia kesulitan dalam membaca 

tabel dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 



 

 
 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan 

secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, namun ia kesulitan untuk 

mengarti-kan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia kurang mampu 

mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

kesulitan untuk  mengkomunikasikan 

dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya. 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, ia mampu 

dengan mudah ia menggolongkan darah 

berdasarkan aglutinin dan aglutinogen. 

Indikator yang keempat yaitu merangkum, 

ia mampu mengambil inti sari dengan baik 

dari wacana yang telah diberikan. 

Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkan, ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang 

sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia 

kurang mampu menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semuan rencana yang ia 

susun dengan baik, ia kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

bisa memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

 



 

 
 

4. Subjek Penelitian 4 (DA) 

Tabel 4.12 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 4 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang keempat 

ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan 

secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, ia kesulitan untuk 

mengartikan maksud dari tabel 

Subjek penelitian yang keempat ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, dengan 

mudah ia menggolongkan darah 

berdasarkan aglutinin dan aglutinogen. 

Indikator yang keempat yaitu merangkum, 

ia mampu mengambil inti sari dengan baik 

dari wacana yang telah diberikan. 

Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia mampu 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 



 

 
 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

kurang memberikan contoh kelainan 

yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan kejanggalan pada peserta 

didik lain, ia kurang mampu mencari 

solusi dan mempraktikkan serta 

mengevaluasi solusi dengan baik 

untuk menyelesaikan kejangganggal-

an.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini dapat mengomunikasi-

kan dan mengungkapkan pendapat 

lain hasil pemikirannya. 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia dengan mudah 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semuan rencana yang ia 

susun dengan baik, ia mengalami sedikit 

kesulitan untuk mengkomunikasikan dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

bisa memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

5. Subjek Penelitian 5 (MV) 

Tabel 4.13 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 5 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang kelima ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali mengobrol dengan 

teman sebangkunya mengakibatkan ia 

kurang fokus dengan penjelasan guru. 

Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia aktif dan rajin  

mencatat serta membuat ringkasan 

atau poin-poin pembahasan di dalam 

bukunya, hal ini memudahkan ia 

untuk menemukan ide pokok bahasan 

Subjek penelitian yang kelima ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia bisa  

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, dengan mudah ia 



 

 
 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Kemudian, ia 

juga mampu menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem 

peredaran darah, namun ia tidak 

begitu pandai untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah 

termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru 

memberikan sebuah case atau wacana 

kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam 

wacana tersebut, ia mampu 

menerangkan dan mengartikan 

maksud dari tabel kelainan dalam 

wacana tersebut, serta mampu 

memberikan contoh kelainan lain 

yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini mampu 

mengkomunikasikan dan 

mengungkap-kan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti betapa pentingnya menjaga 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia mampu 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia baik 

dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkan, ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang 

sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia 

mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia dengan mudah ia 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang baik, menemukan hubungan antara 

data dan hal yang belum diketahui dengan 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga 

yaitu melaksanakan rencana, ia sedikit 

kesulitan untuk mengkomunikasikan dan 

melaksanakan rencana atau solusi yang 

sudah ia buat. Indikator yang terakhir yaitu 

menengok ke belakang, ia juga mengalami 

kesulitan pada saat memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 



 

 
 

gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem 

peredaran darah.  

6. Subjek Penelitian 6 (NH) 

Tabel 4.14 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 6 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang keenam 

ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian ia 

selalu terlihat mengobrol dengan 

teman sebangkunya mengakibatkan ia 

kurang fokus dengan penjelasan guru. 

Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya 

seperlunya saja di dalam bukunya, hal 

ini sedikit memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Namun, pada 

saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem 

peredaran darah dan pandai untuk 

menggolongkan sitem peredaran 

darah, apakah termasuk sistem 

Subjek penelitian yang keenam ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, dengan 

mudah ia menggolongkan darah 

berdasarkan aglutinin dan aglutinogen. 

Indikator yang keempat yaitu merangkum, 

ia mampu mengambil inti sari dengan baik 

dari wacana yang telah diberikan. 

Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia dengan mudah 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 



 

 
 

peredaran darah terbuka atau tertutup. 

Ketika guru memberikan sebuah case 

atau wacana kasus untuk dipecahkan 

dan terdapat tabel mengenai kelainan 

dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini sangat bagus untuk 

mengkomunikasikan dan 

mengungkap-kan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti pentingnya menjaga gaya 

hidup agar tidak terjangkit kelainan 

pada sistem peredaran darah.  

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, dengan mudah ia 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencanasetelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia kesulitan untuk 

mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

mampu bisa memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 

 

7. Subjek Penelitian 7 (AAS) 

Tabel 4.15 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 7 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

 Subjek penelitian yang ketujuh 

ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

sedang. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

Subjek penelitian yang ketujuh ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia dapat membaca tabel dan 



 

 
 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu menerang-

kan atau menguraikan secara terbata-

bata makna yang tersirat 

menggunakan bahasanya sendiri 

kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, namun ia kesulitan untuk 

mengarti-kan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia kurang mampu 

mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

kesulitan untuk  mengkomunikasikan 

dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya.  

memberikan penafsiran atau kesimpulan 

dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua 

yaitu mencontohkania kesulitan dalam 

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menggolo-

ngkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu mengambil inti sari 

dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-permasala-

han sistem peredaran darah. Indikator yang 

keenam yaitu membandingkan, ia mampu 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari kejangga-

lan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit mengalami 

kesulitan untuk mengkomunikasikan dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 



 

 
 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

mengalami sedikit kesulitan ketika 

memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

8. Subjek Penelitian 8 (ASA) 

Tabel 4.16 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 7 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang kedelapan 

ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

sedang. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia 

aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin 

pembahasan di dalam bukunya, hal 

ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Kemudian, ia 

juga mampu menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem 

peredaran darah, namun ia tidak 

begitu pandai untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah 

termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru 

Subjek penelitian yang kedelapan ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkania dapat membaca tabel dan 

memberikan penafsiran atau kesimpulan 

dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua 

yaitu mencontohkan, ia kesulitan dalam 

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia mampu menggol-

ongkan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu mengambil inti sari 

dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia kesulitan mengambil 

kesimpulan dari permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia tidak bisa 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep,  

ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 



 

 
 

memberikan sebuah case atau wacana 

kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam 

wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini sangat bagus untuk 

mengomunikasi dan mengungkapkan 

pendapat lain hasil pemikirannya 

sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang 

telah diterimanya seperti betapa 

pentingnya menjaga gaya hidup agar 

tidak terjangkit kelainan pada sistem 

peredaran darah. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang amat baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

juga mengalami sedikit kesulitan ketika 

memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

9. Subjek Penelitian 9 (BY) 

Tabel 4.17 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 9 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang 

kesembilan ini merupakan peserta 

didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis sedang. Ketika guru 

sedang menjelaskan materi 

kebiologian tentang sistem peredaran 

darah, ia mendengarkan dengan 

seksama, namun sesekali Ia 

mengobrol dan bergurau dengan 

teman sebangkunya mengakibatkan ia 

Subjek penelitian yang ketujh ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkania kesulitan membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 



 

 
 

kurang fokus dengan penjelasan guru. 

Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat serta 

membuat ringkasan di dalam 

bukunya, hal ini memudahkan ia 

untuk menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Kemudian, ia 

juga mampu menerangkan atau 

menguraikan secara terbata-bata 

makna yang tersirat menggunakan 

bahasanya sendiri kepada teman 

sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, namun ia kesulitan untuk 

mengarti-kan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia kurang mampu 

mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini dapat mengomunikasi-

kan dan mengungkapkan pendapat 

lain hasil pemikirannya.  

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, ia bisa 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia kesulitan 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

kurang dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia tidak mampu 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia tidak dapat menemukan kejanggalan 

lalu menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 



 

 
 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

juga mengalami sedikit kesulitan ketika 

memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

10. Subjek Penelitian 10 (DHA) 

Tabel 4.18 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 10 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-10 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

sedang. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia 

aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin 

pembahasan di dalam bukunya, hal 

ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Kelemahan 

yang ia punya yatu kurang aktif 

berkomunikasi sehingga ia sedikit 

kesulitan untuk mengungkapkan 

pendapat atau menjelaskan kembali 

kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian ini juga 

kesulitan untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, Ia mampu menerangkan dan 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

Subjek penelitian yang ke-10 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, dengn 

mudah  ia menggolongkan darah 

berdasaran aglutinin dan aglutinogen. 

Indikator yang keempat yaitu merangkum, 

ia mampu mengambil inti sari dengan baik 

dari wacana yang telah diberikan. 

Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia tidak mampu 

mengambil kesimpulan dari permasalahan-

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkan, ia kesulitan dalam 

mencari hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia mampu menemukan kejanggalan lalu 



 

 
 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini mampu 

mengkomunikasikan dan 

mengungkap-kan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti betapa pentingnya menjaga 

gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem 

peredaran darah.  

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

juga mengalami sedikit kesulitan ketika 

memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

 

11. Subjek Penelitian 11 (FH) 

Tabel 4.19 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 11 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-11 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

sedang. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun Ia selalu terlihat kosong dalam 

Subjek penelitian yang ke-11 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 



 

 
 

artian selalu melamun mengakibatkan 

ia kurang fokus dengan penjelasan 

guru. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya 

seperlunya saja di dalam bukunya, hal 

ini sedikit memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Namun, pada 

saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem 

peredaran darah, namun ia tidak 

begitu pandai untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah 

termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru 

memberikan sebuah case atau wacana 

kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam 

wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

menafsirkan, ia kesulitan membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, dengan 

mudah ia menggolongkan darah 

berdasarkan aglutinin dan aglutinogen. 

Indikator yang keempat yaitu merangkum, 

ia kesulitan mengambil inti sari dengan 

baik dari wacana yang telah diberikan. 

Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia kurang dalam 

mengambil kesimpulan dari permasalahan-

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkania mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang 

sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia 

kesulitan menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia sangat baik dan 

mampu menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semuan rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 



 

 
 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini sangat bagus untuk 

mengkomunikasikan dan 

mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti betapa pentingnya menjaga 

gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem 

peredaran darah. 

untuk mengkomunikasikan dan 

melaksanakan dari rencana atau solusi 

yang sudah ia buat. Indikator yang terakhir 

yaitu menengok ke belakang, ia juga 

sedikit kesulitan ketika memberikan 

penilaian terhadap solusi yang sudah ia 

buat. 

12. Subjek Penelitian 12 (IN) 

Tabel 4.20 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 12 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-12 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

sedang. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan 

secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

Subjek penelitian yang ke-12 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia sulit membaca tabel dan 

memberikan penafsiran atau kesimpulan 

dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua 

yaitu mencontohkan, ia kesulitan dalam 

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia bisa menggolong-

kan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu mengambil inti sari 

dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan sistem 



 

 
 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, namun ia kesulitan untuk 

mengarti-kan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia kurang mampu 

mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

kesulitan untuk  mengkomunikasikan 

dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya. 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, dengan mudah ia 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

sulit menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

juga mengalami kesulitan ketika 

memberikan penilaian terhadap solusi 

yang sudah ia buat. 

13. Subjek Penelitian 13 (IN) 

Tabel 4.21 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 13 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-13 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

Subjek penelitian yang ke-13 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 



 

 
 

sedang. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan 

secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, ia kesulitan untuk 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

kurang memberikan contoh kelainan 

yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan kejanggalan pada peserta 

didik lain, ia kurang mampu mencari 

solusi dan mempraktikkan serta 

mengevaluasi solusi dengan baik 

untuk menyelesaikan 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, ia bisa 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia kesulitan 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia baik 

dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkan, ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang 

sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia 

mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia sangat baik dan 

mampu menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 



 

 
 

kejangganggalan.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini dapat mengomunikasi-

kan dan mengungkapkan pendapat 

lain hasil pemikirannya.  

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, 

artinya ia mampu memberikan penilaian 

terhadap solusi yang sudah ia buat. 

14. Subjek Penelitian 14 (FFRS) 

Tabel 4.22 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 14 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-14 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

rendah. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan 

secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

Subjek penelitian yang ke-14 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sedang. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia kesulitan membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, ia 

kesulitan menggolongkan darah 

berdasarkan aglutinin dan aglutinogen. 

Indikator yang keempat yaitu merangkum, 

ia kesulitan mengambil inti sari dengan 

baik dari wacana yang telah diberikan. 

Indikator yang kelima yaitu menyimpul-

kan, ia kesulitan mengambil kesimpulan 

dari permasalahan-permasala-han sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 



 

 
 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, namun ia kesulitan untuk 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia kurang mampu 

mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini dapat mengomunikasi-

kan dan mengungkapkan pendapat 

lain hasil pemikirannya.  

 

yaitu membandingkan, ia kesulitan 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia kesulitan menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia sangat baik dan 

mampu menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

kesulitan memberikan penilaian terhadap 

solusi yang sudah ia buat. 

15. Subjek Penelitian 15 (MRP) 

Tabel 4.23 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 15 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-15 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

rendah. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

Subjek penelitian yang ke-15 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis rendah. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 



 

 
 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan 

secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, namun ia kesulitan untuk 

mengarti-kan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia kurang mampu 

mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia dapat membaca tabel dan 

memberikan penafsiran atau kesimpulan 

dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua 

yaitu mencontohkan, ia kesulitan dalam 

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, ia bisa menggolong-

kan darah berdasarkan aglutinin dan 

aglutinogen. Indikator yang keempat yaitu 

merangkum, ia mampu mengambil inti sari 

dengan baik dari wacana yang telah 

diberikan. Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia baik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan-

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkan, ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang 

sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia 

mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia mampu 

menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 



 

 
 

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini dapat mengomunikasi-

kan dan mengungkapkan pendapat 

lain hasil pemikirannya. 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

juga dapat memberikan penilaian terhadap 

solusi yang sudah ia buat. 

16. Subjek Penelitian 16 (MDAP) 

Tabel 4.24 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 16 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-16 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

rendah. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun Ia selalu terlihat kosong dalam 

artian selalu melamun mengakibatkan 

ia kurang fokus dengan penjelasan 

guru. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya 

seperlunya saja di dalam bukunya, hal 

ini sedikit memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Namun, pada 

saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian yang ke-16 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis rendah. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia dapat membaca tabel dan 

memberikan penafsiran atau kesimpulan 

dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua 

yaitu mencontohkan, ia kesulitan dalam 

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, dengn mudah ia 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia kesulitan 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

kesulitan mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia mampu 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 



 

 
 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem 

peredaran darah, namun ia tidak 

begitu pandai untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah 

termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru 

memberikan sebuah case atau wacana 

kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam 

wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini sangat bagus untuk 

mengkomunikasikan dan 

mengungkap-kan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti betapa pentingnya menjaga 

gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem 

peredaran darah. 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia sangat baik dan 

mampu menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

kesulitan memberikan penilaian terhadap 

solusi yang sudah ia buat. 

 

 

 

 



 

 
 

17. Subjek Penelitian 17 (M) 

Tabel 4.25 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 17 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-17 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

rendah. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun sesekali Ia mengobrol dan 

bergurau dengan teman sebangkunya 

mengakibatkan ia kurang fokus 

dengan penjelasan guru. Saat proses 

pembelajaran berlangsung, ia 

mencatat serta membuat ringkasan di 

dalam bukunya, hal ini memudahkan 

ia untuk menemukan ide pokok 

bahasan sistem peredaran darah yang 

sudah disampaikan oleh guru. 

Kemudian, ia juga mampu 

menerangkan atau menguraikan 

secara terbata-bata makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian dapat mencari 

persamaan antara dua hal yang 

berbeda seperti kelainan genetik dan 

non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, namun ia kesulitan untuk 

mengarti-kan maksud dari tabel 

Subjek penelitian yang ke-17 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis rendah. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

mampu dalam memberikan contoh-contoh 

lain dari kelainan atau penyakit pada 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga 

yaitu mengklasifikasikan, ia mampu 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia mampu 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia 

kesulitan dalam mengambil kesimpulan 

dari permasalahan-permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia mampu 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 



 

 
 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Subjek penelitian ini sulit 

menemukan suatu kejanggalan pada 

peserta didik lain, ia kurang mampu 

mencari solusi dan menerapkan atau 

mempraktikkan serta mengevaluasi 

solusi dengan baik untuk 

menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

kesulitan untuk  mengkomunikasikan 

dan mengungkapkan pendapat lain 

hasil pemikirannya. 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia sangat baik dan 

mampu menemukan inti permasalahan dan 

bagaimana keadaan lapangan terkait 

masalah sistem peredaran darah. Indikator 

yang ke dua yaitu menyusun rencana, ia 

memiliki kemampuan menyusun strategi 

yang baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

kesulitan memberikan penilaian terhadap 

solusi yang sudah ia buat. 

18. Subjek Penelitian 18 (SU) 

Tabel 4.26 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 18 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-18 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

rendah. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya 

seperlunya saja di dalam bukunya, hal 

ini sedikit memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan sistem 

peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Namun, pada 

saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

Subjek penelitian yang ke-18 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis rendah. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia kesulitan membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

kesulitan dalam memberikan contoh-

contoh lain dari kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Indikator 

ketiga yaitu mengklasifikasikan, ia bisa 



 

 
 

menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem peredaran 

darah, namun ia tidak begitu pandai 

untuk menggolongkan sitem peredaran 

darah, apakah termasuk sistem 

peredaran darah terbuka atau tertutup. 

Ketika guru memberikan sebuah case 

atau wacana kasus untuk dipecahkan 

dan terdapat tabel mengenai kelainan 

dalam wacana tersebut, Ia mampu 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, ia 

mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan serta 

mengevaluasi solusi dengan baik 

untuk menyelesaikan kejangganggalan 

tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini sangat bagus untuk 

mengkomunikasikan dan 

mengungkapkan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti betapa pentingnya menjaga 

gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem 

peredaran darah. 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, dengan 

mudah ia mengambil inti sari dengan baik 

dari wacana yang telah diberikan. 

Indikator yang kelima yaitu 

menyimpulkan, ia kurang dalam 

mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia kesulitan 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia kesulitan menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia sangat sulit 

menemukan inti permasalahan dan 

menelaah bagaimana keadaan lapangan 

terkait masalah sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun 

rencana, ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang cukup baik, 

menemukan hubungan-hubungan antara 

data dan hal yang belum diketahui dengan 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga 

yaitu melaksanakan rencana, setelah 

semua rencana yang ia susun dengan baik, 

ia sedikit kesulitan untuk mengomunikasi-

kan dan melaksanakan dari rencana-

rencana atau solusi yang sudah ia buat. 

Indikator yang terakhir yaitu menengok 

ke belakang, ia kesulitan memberikan 

penilaian terhadap solusi yang sudah ia 

buat. 



 

 
 

19. Subjek Penelitian 19 (UAA) 

Tabel 4.27 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 19 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang ke-19 ini 

merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

rendah. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama, 

namun Ia selalu terlihat kosong dalam 

artian selalu melamun mengakibatkan 

ia kurang fokus dengan penjelasan 

guru. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, ia mencatat hanya 

seperlunya saja di dalam bukunya, hal 

ini sedikit memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Namun, pada 

saat guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menjelaskan dan menerangkan ia 

mampu untuk menerangkan atau 

menguraikan secara jelas makna yang 

tersirat menggunakan bahasanya 

sendiri kepada teman sebangkunya 

hingga teman sebangkunya menjadi 

paham akan materi yang telah 

dijelaskan. 

Subjek penelitian ini mampu 

mencari persamaan antara dua hal 

yang berbeda seperti kelainan genetik 

dan non genetik pada sistem 

peredaran darah, namun ia tidak 

begitu pandai untuk menggolongkan 

sitem peredaran darah, apakah 

termasuk sistem peredaran darah 

terbuka atau tertutup. Ketika guru 

Subjek penelitian yang ke-19 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis rendah. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia dapat membaca tabel dan 

memberikan penafsiran atau kesimpulan 

dari tabel tersebut. Indikator yang ke dua 

yaitu mencontohkan, ia kesulitan dalam 

memberikan contoh-contoh lain dari 

kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, dengan mudah ia 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia sulit 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, ia baik 

dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan-permasalahan sistem 

peredaran darah. Indikator yang keenam 

yaitu membandingkan, ia mampu 

mengaitkan hubungan antara dua gambar 

tentang sistem peredaran darah. Inikator 

terakhir yaitu menjelaskan makna konsep, 

ia kesulitan menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 



 

 
 

memberikan sebuah case atau wacana 

kasus untuk dipecahkan dan terdapat 

tabel mengenai kelainan dalam 

wacana tersebut, ia mampu 

mengartikan maksud dari kelainan, 

serta mampu memberikan contoh 

kelainan lain yang ada pada sistem 

peredaran darah. Saat ia menemukan 

suatu kejanggalan pada peserta didik 

lain, ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini sangat bagus untuk 

mengomunikasi dan mengungkapkan 

pendapat lain hasil pemikirannya 

sesuai dengan kemampuannya yang 

didasarkan oleh pengalaman yang 

telah diterimanya seperti betapa 

pentingnya menjaga gaya hidup agar 

tidak terjangkit kelainan-kelainan 

pada sistem peredaran darah. 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia dapat menemukan 

inti permasalahan dan bagaimana keadaan 

lapangan terkait masalah sistem peredaran 

darah. Indikator yang ke dua yaitu 

menyusun rencana, ia memiliki 

kemampuan menyusun strategi yang 

cukup baik, menemukan hubungan-

hubungan antara data dan hal yang belum 

diketahui dengan sistem peredaran darah. 

Indikator ketiga yaitu melaksanakan 

rencana, setelah semua rencana yang ia 

susun dengan baik, ia sedikit kesulitan 

untuk mengkomunikasikannya dan 

melaksanakan dari rencana-rencana atau 

solusi yang sudah ia buat. Indikator yang 

terakhir yaitu menengok ke belakang, ia 

kesulitan memberikan penilaian terhadap 

solusi yang sudah ia buat. 

 

20. Subjek Penelitian 20 (YS) 

Tabel 4.28 

Hasil Triangulasi Data dari Subjek Penelitian 20 

Hasil Lembar Observasi 

Aktivitas Belajar Pserta Didik 

Hasil Tes Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah 

Subjek penelitian yang pertama 

ini merupakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi. Ketika guru sedang 

menjelaskan materi kebiologian 

tentang sistem peredaran darah, ia 

mendengarkan dengan seksama. Saat 

proses pembelajaran berlangsung, ia 

aktif dan rajin  mencatat serta 

membuat ringkasan atau poin-poin 

pembahasan di dalam bukunya, hal 

Subjek penelitian yang ke-20 ini 

merupakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis rendah. Ia 

mampu mengerjakan dengan baik tes 

pemahaman konsep materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

7 indikator, indikator pertama yaitu 

menafsirkan, ia mampu membaca tabel 

dan memberikan penafsiran atau 

kesimpulan dari tabel tersebut. Indikator 



 

 
 

ini memudahkan ia untuk 

menemukan ide pokok bahasan 

sistem peredaran darah yang sudah 

disampaikan oleh guru. Kelemahan 

yang ia punya yatu kurang aktif 

berkomunikasi sehingga ia sedikit 

kesulitan untuk mengungkapkan 

pendapat atau menjelaskan kembali 

kepada teman sebangkunya. 

Subjek penelitian ini juga 

kesulitan untuk menggolongkan sitem 

peredaran darah, apakah termasuk 

sistem peredaran darah terbuka atau 

tertutup. Ketika guru memberikan 

sebuah case atau wacana kasus untuk 

dipecahkan dan terdapat tabel 

mengenai kelainan dalam wacana 

tersebut, Ia mampu menerangkan dan 

mengartikan maksud dari tabel 

kelainan dalam wacana tersebut, serta 

mampu memberikan contoh kelainan 

lain yang ada pada sistem peredaran 

darah. Saat ia menemukan suatu 

kejanggalan pada peserta didik lain, 

ia mampu mencari solusi dan 

menerapkan atau mempraktikkan 

serta mengevaluasi solusi dengan 

baik untuk menyelesaikan 

kejangganggalan tersebut.  

Pada akhir pembelajaran, subjek 

penelitian ini mampu 

mengkomunikasikan dan 

mengungkap-kan pendapat lain hasil 

pemikirannya sesuai dengan 

kemampuannya yang didasarkan oleh 

pengalaman yang telah diterimanya 

seperti betapa pentingnya menjaga 

gaya hidup agar tidak terjangkit 

kelainan-kelainan pada sistem 

peredaran darah.  

yang ke dua yaitu mencontohkan, ia 

mampu memberikan contoh-contoh lain 

dari kelainan atau penyakit pada sistem 

peredaran darah. Indikator ketiga yaitu 

mengklasifikasikan, dengan mudah ia 

menggolongkan darah berdasarkan 

aglutinin dan aglutinogen. Indikator yang 

keempat yaitu merangkum, ia mampu 

mengambil inti sari dengan baik dari 

wacana yang telah diberikan. Indikator 

yang kelima yaitu menyimpulkan, baik 

dalam mengambil kesimpulan dari 

permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang keenam yaitu 

membandingkan, ia mampu mengaitkan 

hubungan antara dua gambar tentang 

sistem peredaran darah. Inikator terakhir 

yaitu menjelaskan makna konsep, ia 

mampu menemukan kejanggalan lalu 

menjelaskan makna konsep dari 

kejanggalan tersebut. 

Ia juga mampu mengerjakan dengan 

baik tes pemecahan masalah materi sistem 

peredaran darah dengan jawaban 

bervariasi di setiap indikatornya. Terdapat 

4 indikator, indikator pertama yaitu 

memahami problem, ia dapat menemukan 

inti permasalahan sistem peredaran darah. 

Indikator yang ke dua yaitu menyusun 

rencana, ia memiliki kemampuan 

menyusun strategi yang cukup baik, 

menemukan hubungan-hubungan antara 

data dan hal yang belum diketahui dengan 

sistem peredaran darah. Indikator ketiga 

yaitu melaksanakan rencana, setelah 

semua rencana yang ia susun dengan baik, 

ia sedikit kesulitan untuk mengomunikasi-

kan dan melaksana-kan dari rencana-

rencana atau solusi yang sudah ia buat. 

Indikator yang terakhir yaitu menengok ke 

belakang, ia kesulitan memberikan 

penilaian terhadap solusi yang ia buat.  



 

 
 

D. Pembahasan 

Peneitian ini dilaksanakan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada peserta 

didik kelas XI IPA 3. Proses pembelajaran dilakukan oleh seorang guru Biologi yaitu 

Ibu Nanik Oktaviana, S.Pd, proses pembelajaran di dalam kelas didesain sesuai 

dengan indikator pemahaman konsep dan pemecahan masalah dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman konsep dan pemecahan masalah peserta didik yang 

didasari oleh kemampuan berpikir kritis. Penentuan peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis dilakukan berdasarkan hasil prapenelitian menggunakan  

rumus standar deviasi, mengkategorikan peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis tinggi, sedang, dan rendah. Hasil yang diperoleh menjadi acuan penulis 

untuk melakukan penelitian mengenai analisis pmahaman konsep dan pemecahan 

masalah biologi peserta didik. 

Proses pembelajaran yang didesain sesuai indikator pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah bertujuan untuk mengetahui apakah guru sudah mencirikan 

aktivitas belajar yang dapat membangkitkan pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah peserta didik. Ada 7 indikator untuk pemahaman konsep yaitu, menafsirkan, 

mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, 

dan menjelaskan makna konsep serta ada 4 indikator untuk pemecahan masalah yaitu, 

memahami problem, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan menengok 

kebelakang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 198 peserta didik dengan 20 

peserta didik sebagai sampel penelitian yang telah dipetakan berdasarkan kemampuan 

berpikir kritis tinggi, sedang dan rendah. Materi yang diajarkan oleh guru adalah 



 

 
 

sistem peredaran darah. Untuk mengumpulkan data-data yang akan dianalisis, peneliti 

mengamati proses pembelajaran selama 3 kali pertemuan dan mencatat aktivitas 

belajar peserta didik kedalam lembar observasi yang dibantu dengan 6 (enam) 

observer. Pada pertemuan kedua dan ketiga, dilaksanakan evaluasi pembelajaran 

dengan menyebarkan soal tes sesuai dengan indikator yang diukur yaitu pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah. 

Sebelum soal tes disebarkan pada saat penelitian, dilakukan uji validitas oleh ahli 

atau dosen dari jurusan pendidikan Biologi yaitu Ibu Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd 

sebagai ahli isi dan bahasa serta Ibu Marlina Kamelia, M.Sc sebagai ahli materi  dan 

bahasa. Selanjutnya instrumen tes ini diuji cobakan kepada 38 peserta didik kelas XII 

IPA 3 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang telah mempelajari materi sistem 

peredaran darah dengan kategori 7 soal untuk pemahaman konsep dan 6 soal untuk 

pemecahan masalah, dilakukan uji kelayakan soal berdasarkan hasil yang didapat 

dengan cara uji validitas, uji reabilitas, uji tingkat kesukaan dan uji daya pembeda. 

Adapun hasil analisis butir soal terkait pemahaman konsep dari 7 butir soal uraian 

serta 6 butir soal pemecahan masalah, semua butir soal dinyatakan valid. Peneliti 

menggunakan semua soal untuk tes pemahaman konsep dan pemecahan masalah. 

Setelah instrumen soal diuji validitasnya, selanjutnya soal diuji reabilitasnya. 

Menurut Anas Sudijono, suatu tes dikatakan baik jika memiliki reabilitas lebih dari 

0,70. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan koefisien cronbach alpha, 

menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki indeks reabilitas 0,61 untuk pemahaman 

konsep dan 0,54 untuk pemecahan masalah, dengan indeks reabilitas sebesar itu, soal 



 

 
 

dinyatakan memiliki reabilitas sedang, sehingga butir-butir soal tersebut dapat 

menghasilkan data relatif sama walaupun digunakan pada waktu yang berbeda. 

Agar kita mengetahui seberapa besar derajat kesukaran suatu soal, maka 

dilakukan uji tingkat kesukaran, dengan menguji 7 butir soal pemahaman konsep dan 

6 butir soal pemecaan masalah. Hasil yang didapatkan dari 7 butir soal pemahaman 

konsep yaitu, semua soal dengan kategori sedang, sedangkan untuk 6 butir soal 

pemecahan masalah didapatkan hasil yaitu, 4 soal dengan kategorisedang dan  2 soal 

mudah. 

Kemudian untuk mengetahui suatu butir soal mampu membedakan antara peserta 

didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang 

menguasai kompetensi dalam penelitian, maka dilakukan daya pembeda dengan 

menguji 7 butir soal pemahaman konsep dan 6 butir soal pemecahan masalah. Hasil 

yang didapatkan dari 7 butir soal pemahaman konsep yaitu, 1 soal dengan kategori 

sangat baik, 3 soal dengan kategori baik, dan 3 soal dengan kategori cukup sedangkan 

untuk 6 butir soal pemecahan masalah didapatkan hasil yaitu, 2 soal dengan kategori 

sangat baik, 2 soal dengan kategori baik dan 2 soal dengan kategori cukup. 

Setelah mengetahui semua hasil uji kelayakan soal, maka soal dapat digunakan 

dalam penelitian. Soal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 13 soal dengan 

pembagian 7 soal untuk pemahaman konsep dan 6 soal untuk pemecahan masalah, 

soal tersebut sudah memenuhi indikator pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

sehingga soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Setelah guru menciptakan 

proses pembelajaran yang dapat membangkitkan pemahaman konsep dan pemecahan 



 

 
 

masalah peseta didik, pada pertemuan kedua dan ketiga, dilakukan evaluasi dengan 

menggunakan tes pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang telah mencakup 

indikator pemahaman konsep dan pemecahan masalah peserta didik sebagai teknik 

pengumpulan data hasil penelitian. 

Pertemuan pertama pada tanggal 26 Oktober 2017, peneliti melakukan 

pengamatan pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas XI IPA 3, dengan 

bantuan 2 observer untuk mengisi lembar observasi yang didesain sesuai dengan 

indikator pemhaman konsep dan indikator pemecahan masalah, untuk melihat 

aktivitas pemahaman konsep dan pemecahan masalah peserta didik. Pengamatan 

dilakukan dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran.  

Pertemuan kedua pada tanggal 2 November 2017, pada setengah jam pelajaran 

pertama, peneliti masih melakukan pengamatan pada proses pembelajaran dengan 

bantuan 6 observer untuk mengisi lembar observasi, kemudian pada pertengahan jam 

pertama hingga akhir peneliti menyebarkan tes pemahaman konsep kepada peserta 

didik untuk dikerjakan dan diketahui hasil. Peserta didik mengerjakan secara mandiri, 

artinya tidak diperbolehkan mencontek dan tidak ada alat bantu apapun yang 

dipergunakan selain pena juga kertas jawaban. 

Pertemuan ketiga pada tanggal 9 November 2017, pada setengah jam pelajaran 

pertama, peneliti masih melakukan pengamatan pada proses pembelajaran dengan 

bantuan 6 observer untuk mengisi lembar observasi, kemudian pada pertengahan jam 

pertama hingga akhir peneliti menyebarkan tes pemecahan masalah kepada peserta 

didik untuk dikerjakan dan diketahui hasil. Peserta didik mengerjakan secara mandiri, 



 

 
 

artinya tidak diperbolehkan mencontek dan tidak ada alat bantu apapun yang 

dipergunakan selain pena juga kertas jawaban. 

Selain didasari oleh kemampuan berpikir kritis, penelitian ini juga di tunjang 

oleh lembar observasi aktivitas belajar aspek pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah, ketika proses pembelajaran tidak mencerminkan aspek yang akan kita nilai, 

maka penelitian kita bisa dikatakan tidak sempurna, maka dari itu lembar observasi 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh dari lembar observasi 

dan tes pemahaman konsep serta tes pemecahan masalah akan diakumulasikan 

menjadi satu kesatuan, menciptakan hasil yang mudah untuk dipahami. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep serta pemecahan 

masalah peserta didik yang muncul karena kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang 

dan rendah yang dimiliki peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Lawson dan 

Thompson 1988 dalam Shaw, bahwa peserta didik yang mampu mendekonstruksi  

dan merekonstruksi pengetahuannya menggunakan pemikiran kritis dan penalaran 

logis akan lebih sedikit mengalami kesalahan pemahaman konsep. Melalui pemikiran 

kritis dan penalaran logis penguasaan konsep peserta didik dapat ditingkatkan  

sekalipun diberikan instruksi berkualitas tinggi.
1
 

Memahami merupakan modal awal bagi penguasaan untuk dapat menyelesaikan 

masalah seperti yang dikatakan Kaput, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman 

As‟ari menyatakan bahwa inti pemahaman proses pemecahan masalah adalah 

                                                             
1 Cumaidach Roini, Peningkatkan Pemahaman Konsep Genetika Siswa SMA Melalui 

Pembelajaran Peta Konsep Pada Sekola Berkategori Berbeda, (Journal Bionature, Universitas 

Khairun Ternate, Volume 13, Nomor 1, April 2012), h. 26 



 

 
 

beberapa aspek dari pemahaman konsep. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemahaman 

konsep ternyata mampu membantu peserta didik mengorganisasikan pemikiran 

mereka dan melakukan berbagai cara yang membawa kepada suatu pemahaman yang 

lebih baik dan kepada penyelesaian dari masalah tersebut.
2
 

Berdasarkan dari teori-teori diatas, diketahui bahwa peserta didik yang mampu 

mengembangkan pengetahuannya menggunakan pemikiran kritis akan lebih sedikit 

mengalami kesalahan pemahaman konsep, dan pemahaman konsep mampu 

membantu mengorganisir pemikiran seingga dapat menyelesaikan masalah dengan 

baik.  

اَو َوذۡ  ٗة اِّ َوۡ ٖم يُلۡؤِهٌُل ىَو  َو ۡحوَو سَو لَوىَٰ ِعۡلن  هُلٗذ   َو هُل عَو
ۡلٌَوَٰ ٖ  فَوصا هُلن بِِكحَوَٰ

  ٥٢ ِجۡئٌَوَٰ

Artinya: “Sungguh, Kami telah mendatagkan Kitab (Al-Qur’an) kepada mereka, 

yang Kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman.”
3
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pengetahuan sangat dibutukan untuk dapat 

mengerti atau memahami maksud dari penjelasan-penjelasan yang diberikan tentang 

hal apapun itu, nantinya pemahaman tersebut akan menjadikan seseorang tersebut 

memiliki pengetahuan yang luas. Al-Qur‟an sebagai kalam Allah SWT ketika 

diterima pada kaum yang memiliki pemikiran yang sehat, pasti kaum tersebut 

mengerti maksud tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 

 

Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Jatsiyah ayat 13: 

                                                             
2 Abdurrahman As‟ari, Reseprentasi: Pentingnya dalam Pembelajaran Matematika, Dalam Jurnal 

Matematika atau Pembelajarannya No. 2 Tahun VII Agustus 2001. hlm. 90 
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemhannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 157 



 

 
 

شَو  خا سَو تِ  اَوكُلن ها  فِي  َو وَوَٰ َوَٰ هَو  فِي ٱا ا ٖث اِّ َوۡ ٖم يَوحَوفَوكاشُل ىَو ٱۡٱَوۡس ِ   َو ٓيَوَٰ اِكَو ٱَو
هُل  إِىا فِي رَوَٰ ٌۡ ِويٗع  هِّ   ١٣ جَو

Artinya: “Dan Dia menundkkan apa yang ada di langit dan Apa yang ada di bumi 

untukmu semunya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu 

bear-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 

berpikir.”
4
 

 

Pentingnya untuk memiliki pemikiran dan pemahaman pada segala aspek 

kehidupan, baik dunia maupun akhirat terbukti benar adanya. Ketika kita memiliki 

pemikiran yang sehat, kita pasti memiliki pemahaman yang baik. Hasil di lapangan, 

tidak semua peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis tinggi memiliki 

pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang tinggi, begitu juga sebaliknya, 

peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis rendah belum tentu memiliki 

pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang rendah juga. 

Terdapat 6 peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi, 

menghasilkan data yang berbeda beda yaitu seperti subjek pertama, ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep sedang tetapi hasil tes pemahaman konsepnya 

menunjukkan tingkat tinggi, untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki 

aktivitas pemecahan masalah tinggi namun hasil tes pemecahan masalahnya sedang. 

Hasil analisis subjek kedua, ia memiliki aktivitas pemahaman konsep dan hasil tes 

pemahaman konsepnya tinggi, untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki 

aktivitas pemecahan masalah tinggi dengan hasil tes pemecahan masalah sedang. 

Hasil analisis subjek ketiga, ia memiliki aktivitas pemahaman konsep rendah dengan 

hasil tes pemahaman konsep sedang, untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki 

                                                             
4 Al-Qur‟an, Ibid, h.499 



 

 
 

aktivitas pemecahan masalah rendah dengan hasil tes pemecahan masalah sedang. 

Hasil analisis subjek keempat, ia memiliki aktivitas pemahaman konsep rendah 

dengan hasil tes pemahaman konsep tinggi. Untuk aktivitas pemecahan masalah, ia 

memiliki aktivitas pemecahan masalah rendah dengan hasil tes pemecahan masalah 

sedang. Hasil analisis subjek kelima, ia memiliki aktivitas pemahaman konsep dan 

hasil tes pemahaman konsep tinggi, hal yang sama juga berlaku untuk aktivitas 

pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah dan hasil tes 

pemecahan masalah sedang. Hasil analisis subjek keenam, ia memiliki aktivitas 

pemahaman konsep dan hasil tes pemahaman konsep tinggi, untuk aktivitas 

pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah tinggi dengan hasil tes 

pemecahan masalah sedang. 

Terdapat 7 peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang, 

menghasilkan data yang berbeda-beda yaitu seperti subjek ketujuh, ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep rendah dengan hasil tes pemahaman konsep tinggi, 

untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah rendah 

dengan hasil tes pemecahan masalah tinggi. Hasil analisis subjek kedelapan, ia 

memiliki aktivitas pemahaman konsep tinggi dengan hasil tes pemahaman konsep 

sedang, untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah 

dan hasil tes pemecahan masalah tinggi. Hasil analisis subjek kesembilan, ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep sedang dengan hasil tes pemahaman konsep rendah, 

untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah rendah 

dengan hasil tes pemecahan masalah sedang. Hasil analisis subjek ke-10, ia memiliki 



 

 
 

aktivitas pemahaman konsep dan hasil tes pemahaman konsep sedang, untuk aktivitas 

pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah dan hasil tes 

pemecahan masalah sedang. Hasil analisis subjek ke-11, ia memiliki aktivitas 

pemahaman konsep dan hasil tes pemahaman konsep sedang, untuk aktivitas 

pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah dan hasil tes 

pemecahan masalah sedang. Hasil analisis subjek ke-12, ia memiliki aktivitas 

pemahaman konsep rendah dengan hasil tes pemahaman konsep sedang, untuk 

aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah rendah 

dengan hasil tes pemecahan masalah sedang. Hasil analisis subjek ke-13, ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep rendah dengan hasil tes pemahaman konsep sedang, 

untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah sedang 

dengan hasil tes pemecahan masalah tinggi.  

Terdapat 7 peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah, 

menghasilkan data yang berbeda-beda yaitu seperti subjek ke-14, ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep sedang dengan hasil tes pemahaman konsep rendah, 

untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah rendah 

dengan hasil tes pemecahan masalah tinggi. Hasil analisis subjek ke-15, ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep sedang dengan hasil tes pemahaman konsep rendah, 

untuk aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah rendah 

dengan hasil tes pemecahan masalah tinggi. Hasil analisis subjek ke-16 ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep dan tes pemahaman konsep sedang, untuk aktivitas 

pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah sedang dengan hasil 



 

 
 

tes pemecahan masalah tinggi. Hasil analisis subjek ke-17, ini merupakan peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah, ia memiliki aktivitas 

pemahaman konsep rendah dengan hasil tes pemahaman konsep tinggi, untuk 

aktivitas pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah rendah 

dengan hasil tes pemecahan masalah tinggi. Hasil analisis subjek ke-19, ia memiliki 

aktivitas pemahaman konsep dan hasil tes pemahaman konsep sedang, untuk aktivitas 

pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah sedang dengan hasil 

tes pemecahan masalah rendah Hasil analisis subjek ke-20, ia memiliki aktivitas 

pemahaman konsep dan hasil tes pemahaman konsep tinggi, untuk aktivitas 

pemecahan masalah, ia memiliki aktivitas pemecahan masalah dan  hasil tes 

pemecahan masalah tinggi  

Berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas belajar aspek pemahaman konsep 

dan pemecahan masalah dan hasil tes pemahaman konsep dan tes pemecahan 

masalah, diketahui bahwa pemahaman konsep pada peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, dan rendah itu berbeda, hal tersebut dapat 

diketahui dengan melihat tabel 4.4, 4.6, dan 4.8 yang memberikan hasil rincian 

lembar observasi aktivitas peserta didik, hasil tes pemahaman konsep dan hasil tes 

pemecahan masalah.  

Rerata untuk aktivitas pemahaman konsep tinggi 87,00% dengan rerata hasil tes 

pemahaman konsep tinggi yaitu sebesar 56,7, sedangkan untuk rerata aktivitas 

pemecahan masalah tinggi 86% dengan rerata hasil tes pemecahan masalah tinggi 

70,44%. Rerata untuk aktivitas pemahaman konsep sedang 67,75% dengan rerata 



 

 
 

hasil tes pemahaman konsep sedang 44%, sedangkan untuk rerata aktivitas 

pemecahan masalah sedang 76% dengan rerata hasil tes pemecahan masalah sedang 

54%. Rerata untuk aktivitas pemahaman konsep rendah 55,36% dengan rerata hasil  

tes pemahaman konsep rendah 24,68%, sedangkan untuk rerata aktivitas pemecahan 

masalah rendah 56% dengan rerata hasil tes pemecahan masalah rendah 47,90%. 

Dengan mengukur aktivitas ini, setidaknya kita memiliki untuk mengukur apa yang 

dapat dihasilkan oleh peserta didik dari pemberian tes untuk mengetahui seberapa 

jauh daya pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah masing-masing 

peserta didik. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis tinggi juga memiliki tingkat pemahaman dan pemecahan masalah yang 

tinggi, begitu juga sebaliknya tidak semua peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis rendah akan memiliki pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

yang rendah. Hal-hal yang mempengaruhi yaitu salah satunya peserta didik yang 

tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Berdasarkan pembahasan diatas, agar pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah peserta didik benar-benar bagus secara menyeluruh maka dilakukan 

beberapa hal, diantaranya: 

1) Sebagai seorang peserta didik seharusnya menumbuhkan minat dan semangat 

yang tinggi untuk mengikuti proses pembelajaran. Memperhatikan ketika guru 

sedang menjelaskan, membuat catatan kecil didalam buku guna memudahkan 

proses pemahaman serta mencerna dengan baik wacana atau masalah yang 



 

 
 

disajikan oleh guru agar dapat dengan mudah menemukan ide pokok guna proses 

pemecahan masalah. Tidak melakukan hal-hal merugikan, seperti mengobrol, 

melamun, membuat kegaduhan, berjalan kesana-kemari, memainkan handphone, 

dan lain sebagainya. 

2) Seorang guru juga harus memahami kondisi peserta didik, terkadang mereka 

membutuhkan inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mereka merasa tiak 

jenuh dengan cara guru menyampaikan materi dengan cara memberikan metode 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan proses pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah pada setiap pembelajaran Biologi walau sekolah tersebut 

sudah menggunakan kurikulum 2013 peran guru juga masih dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah berdasarkan kemampuan berpikir kritis diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Penggunaan instrumen tes pemahaman konsep diketahui bahwa peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi, tidak secara otomatis 

memiliki pemahaman konsep yang tinggi juga bahkan sebaliknya, peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis sedang justru menunjukkan 

bahwa mereka memiliki tingkat pemahaman konsep yang tinggi. 

2. Penggunaan instrumen tes pemecahan masalah diketahui bahwa peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi juga memiliki tingkat 

pemecahan masalah yang tinggi, peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis sedang juga mereka memiliki tingkat pemecahan masalah yang 

sedang. Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah 

ada yang menunjukkan dirinya memiliki tingkat pemecahan masalah yang 

sedang dan ada yang menunjukkan tingkat pemecahan masalah yang tinggi.
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B. Saran 

Demi meningkatkan dan mengembangkan mutu kualitas pendidikan serta 

pencapaian tujuan pendidikan Nasional khususnya dalam mewujudkan peserta didik 

yang memiliki pemahaman konsep dan pemecahan masalah baik, maka penulis 

memberikan saran: 

1. Dalam menyajikan pembelajaran Biologi khususnya materi sistem peredaran 

darah diupayakan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan proses pemahaman konsep dan pemecahan masalah pada 

pelajaran Biologi khususnya materi sistem peredaran darah karena materi 

tersebut sangat rentan terjadi kesalahan pemahaman. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran  Biologi khususnya materi sistem 

peredaran darah diharapkan tetap berpedoman pada aturan yang telah 

ditentukan khsusnya terhadap peserta didik agar peserta didik tidak hanya 

menjadi pandai tanpa mengerti namun mereka menjadi peserta didik yang 

mengerti, memahami, dan mampu memecahkan masalah. 

3. Guru mempunyai kewajiban sebagai motivator untuk memotivasi peserta 

didik dalam proses pembelajaran Biologi, karena motivasi ini bisa menjadi 

sumber semagat mereka dalam proses pembelajaran, tak lupa guru juga harus 

inovatif dalam menciptakan suasana belajar, agar fokus peserta didik tidak 

terbagi dengan hal lain.  

4. Sebagai seorang peserta didik seharusnya menumbuhkan minat dan semangat 

juga rasa butuh terhadap pembelajaran. Memperhatikan ketika guru sedang 
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menjelaskan, membuat catatan kecil didalam buku guna memudahkan proses 

pemahaman serta mencerna dengan baik wacana atau masalah yang disajikan 

oleh guru agar dapat dengan mudah menemukan ide pokok guna proses 

pemecahan masalah. Tidak melakukan hal-hal merugikan, seperti mengobrol, 

melamun, membuat kegaduhan, berjalan kesana-kemari, memainkan 

handphone, dan lain sebagainya. 

5. Sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk memotivasi serta 

mengingatkan anaknya untuk melaluka persiapan yang baik sebelum 

berangkat sekolah, menemaninya dalam proses belajar di rumah atau sekedar 

menanyakan bagaimana perkembangan pelajaran di sekolah. Hal tersebut 

sangat dibutukan bagi seorang anak untuk mendorong jiwa semangatnya 

karena dia merasa orang tuanya memperhatikannya dengan baik. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tanpa 

henti memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis seingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di 

dalam penulisan  skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan, dan jauh 

dari kata sempurna. Oleh sebabnya penulis mengharapkan saran dan masukan yang 

bersifat membangun bagi penulis dari berbagai pihak, guna kesempurnaan skripsi ini.
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LAMPIRAN



 

 
 

Lampiran 1 

A. Profil SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

1. Sejarah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung beralamat di jalan M.Noer I No.I Way Halim 

Bandar Lampung didirikan pada tanggal 3 Juli 1992 berada di bawah naungan Yayasan 

Al-Azhar Lampung. Pendirian SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung berdasarkan 

pertimbangan bahwa di komplek Perumnas Way Halim masih sedikit adanya bangunan 

sekolah, Yayasan Al Azhar Lampung sendiri telah memiliki binaan sebagai berikut: 

a. 2 Buah Taman Kanak-Kanak 

b. 2 Buah Sekolah Dasar 

c. 1 Buah Sekolah Menengah Pertama 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka pada tanggal 2 Januari 1992 dengan Nomor 

Surat:120/YAL/XI/1992, Yayasan Al Azhar Tanjung Karang mengajukan permohonan 

mendikiran SMA Al-Azhar 3 di Way Halim, kepada Kakanwil Depdikbud Propinsi 

Lampung, melalui Kakandepdikud Kedaton. Sehingga surat permohonan tersebut 

disetujui oleh Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

Nomor:612/I.12/BI/U/1994, tertanggal 26 Januari 1994 dan surat tersebut berlaku sejak 

di tetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992. 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang berdirinya dengan nama SMA Al-Azhar 3 

Way Halim secara resmi berdiri tanggal 3 Juli 1992, dibawah binaan Yayasan Al Azhar 

Lampung dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keterangan 

sebagai berikut: 

Nama   : SMA Al-Azhar 3  

Nomor Data Sekolah : L. 04044009 

Nomor Statistuk Sekolah : 302126007093 

Alamat    : Komplek Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton,  

      Kotamadya Bandar Lampung 

Status   : Terdaftar 



 

 
 

Sejalan dengan perjalanan waktu, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung mengalami 

perkembangan yang pesat. Profil SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sekarang dapat 

dideskripsikan sebagai berikut 

Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Al Azhar  

Akte Yayasan Nomor  : 34 tgl 28 April 2006 

Status Gedung   : Milik Sendiri 

Status Skolah   : Swasta 

Tipe Sekolah   : A 

Akreditasi Sekolah  : Terakreditasi 

NDS    : 1204044009 

NSS    : 302 126 00703 

Alamat    : Jl. M. Noer I Sepang Jaya Kedaton 

Waktu Belajar   : Pagi Hari 

Sampai saat ini SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah mengalami beberapa kali 

pergantian Kepala Sekolah, seperti tergambar pada tabel berikut: 

 

Data Kepala Sekolah yang Pernah Menjabat 

di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

No Nama Masa Jabatan 

1. Sudarto, SE 1992-1995 

2. Drs. Zaidi Arifin 1995-1998 

3. Drs. Tukimin, M.Pd 1998-2004 

4. Dra. Aisyah  2004-2008 

5. Drs. Hi. Ma‟arifuddin, Mz., M.Pd.I 2008-Sekarang 

Sumber: Dokumentasi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung  

 



 

 
 

2. Motto, Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. 

a. Motto Sekolah 

 “Selangkah Maju Berkualitas” 

b. Visi Sekolah 

"Mewujudkan Sekolah Islami yang Disiplin Berkualitas dan Terpercaya". 

c. Misi Sekolah 

1) Membangun lingkungan belajar yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam 

pendidikan umum dan keislaman.  

2) Menciptakan nuansa pembelajaran yang Islami, efektif, kreatif dan 

menyenangkan.  

3) Meningkatkan pendalaman Al Qur‟an, sholat dan nilai-nilai keimanan, keagamaan 

dengan berbagai sajian kegiatan. 

4) Mewujudkan kualitas keberhasilan siswa berakhlakul karimah dan berdaya saing 

tinggi.  

5) Menyelenggarakan pola pembelajaran yang profesional.  

6) Mensinergikan dan menyegarkan budaya disiplin diri, guru dan siswa. 

7) Menyalakan pijar berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai konstribusi 

terhadap tumbuhnya kedisiplinan dii kalangan pelajar. 

8) Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dalam rangka 

mewujudkan aspirasinya terkait output yang berkualitas dan diakui dilingkungan 

pendidikan. 

9) Mengapresiasi kepercayaan dengan menyediakan sarana pembelajaran yang 

modern berkarakter IT 

d. Tujuan Sekolah 

1) Terlaksananya proses Kegiatan Belajar Mengajar secara efektif dan efisien 

sehingga diperoleh hasil (out put) yang sangat memuaskan. 

2) Tersedianya sarana dan prasarana Kegiatan Belajar Mengajar yang memadai 

sehingga memiliki daya dukung yang optimal terhadap terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar yang efektif dan efisien. 



 

 
 

3) Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar yang 

ditetapkan, sebagai pendukung terciptanya Kegiatan Belajar Mengajar yang 

efektif, efisien, dan hasil yang optimal. 

4) Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari   masing-masing 

komponen sekolah ( Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan Siswa ). 

5) Terlaksananya tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional sekolah, 

baik para pegawai maupun siswa. 

6) Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) di SMA/MA  bagi Guru, Karyawan, 

dan Siswa yang mampu memenangkan kompetisi di era global. 

B. Data Tenaga Pengajar SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

1. Struktur Organisasi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

Untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, kepala sekolah dibantu oleh 

beberapa orang wakil kepala sekolah, dewan guru dan staf tata usaha. Struktur organsai 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Struktur Organisasi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas P & P 
Yayasan 

Al Azhar Lampung 

Komite 

Sekolah 

 

Kepala Sekolah 

Drs. Ma‟arifuddin, Mz, M.Pd.I Ka. TU 

Koorbid Kurikulum 

Eko Setia Budi, S.Pd 

Koorbid Kesiswaan 

Sri Astuti, SE 

Koorbid Humas 

Agung Safitri, S.Pd 

Koorbid Sapras 

Rohamah, S.Pd 

Bimbingan Konseling 

Wali-Wali Kelas 

Siswa 



 

 
 

2. Nama Guru, Jabatan dan Pendidikan Terakhir di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung 

Agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik, SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung memiliki guru-guru yang berkompetensi, 1 orang bendahara, 2 orang tata 

usaha, 4 orang satpam, dan 4 orang petugas kebersihan. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Keadaan Guru dan Karyawan SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017-2018 

No Nama Jabatan Ijasah Terakhir 

1. Drs. Ma;arifuddin, Mz, M.Pd.I Kepala Sekolah S2 IAIN 

2. Eko Setia Budi, S.Pd Waka Kurikulum S1 STKIP 

3. Sri Astuti, SE Waka Kesiswaan S1 Darmajaya 

4. Rohamah, S.Pd Waka Sapras S1 UNILA 

5. Agung Safitri, S.Pd Waka Humas S1 UNM 

6. Dra. Aisyah Guru Ekonomi S1 UMS 

7. Sumono, S.Pd Guru Sejarah S1 UNILA 

8. Susilawati, S.Sos Guru PKn S1 UNILA 

9. Zuraida, S.Pd Guru Ekonomi S1 UM 

10. Roudatul Jannah, SP Guru Fisika S1 UNILA 

11. Susarti, S.Pd Guru B.Indonesia S1 STKIP PGRI 

12. Selamet Kamso, M.Pd Guru Sejarah S2 UNILA 

13. Paridah, S.Pd  Guru B.Inggris S1 STKIP PGRI 

14. Iis Widaningsih, S.Pd Guru B.Indonesia S1 UNILA 

15. Nurhayati, S.Pd Guru Fisika S1 UNILA 

16. Hj. Titien Idayantie, SH Guru Sosiologi S1 UNSRI 

17. Lida, S.Pd Guru Prakarya KWU S1 UNILA 

18. Mad Berawi, S.Pd Guru BK S1 STKIP PGRI 

19. Septi Kamelia, S.Pd Guru B.Inggris S1 UNILA 

20. Ali Imron, S.Kom Guru TIK S1 STMIK 

21. Tri Nuri Hartini, S.Si, M.Pd Guru Matematika S2 UNILA 

22. M. Arif Rahman, S.S Guru EC S1 Teknokrat 

23. Rahma Isnaini, S.S Guru EC S1 Teknokrat 

24. Karnadi Irawan A.Md Guru B.TIK D3 KOMPUTER 

25. Dewi Isnaini, S.Pd Guru BK S1 STKIP 

26. Marbi Nurwahyudi, S.Sos.I Guru BK S1 UIN SUKA 

27. Mulyani, S.Pd Guru Geografi S1 UNILA 

28. Surahmi, S.Pd Guru B.Indonesia S1 Bhs.Ind/D.IV 

29. Luzy Ervina, S.T.P Guru Matematika S1 Pertanian/D.IV 

30. Rahmatullah, S.Pd.I Guru PAI S1 IAIN 

31. Vera Maya Sari, S.Pd Guru Geografi S1 UNILA 

32. Tri Paryanti, S.SI Guru Matematika S1 UNILA 



 

 
 

No Nama Jabatan Ijasah Terakhir 

33. Andum Basuki, SE Guru Penjasorkes S1 UNISEM 

34. Ice Rosina Sari, S.Pd Guru Kimia S1 UNILA 

35. Beni Antoni, S.Pd.I Guru B.Arab S1 IAIN 

36. Rosmawati, S.Pd Guru Fisika S1 UNILA 

37. Nanik Oktaviana, S.Pd Guru Biologi S1 UNILA 

38. Dila Afdila, S.Pd Guru Geografi S1 UNILA 

39. Eliza Afrina, S.Pd Guru PKn S1 UNILA 

40. Sarah Dhiba Rangkuti, S.Pd Guru B.Indonesia S1 UNILA 

41. Selvina, S.Pd Guru Prakarya/KWU S1 UNILA 

42. Saeful Alfiansah, S.Pd Guru Matematika  S1 STKIP 

43. Kosmalinda, S.Pd Guru B.Inggris S1 STKIP 

44. Yahya, S.Pd.I Guru PAI S1 IAIN 

45. Desi Amalia, S.Pd Guru Kimia S1 UNILA 

46. Sutrisno Agus Setiadhi, S.Pd Guru Penjsorkes S1 UNILA 

47. Siska Oktaria, S.Pd Guru Matematika S1 STKIP 

48. Eka Najati.B, SS, S.Pd Guru B.Inggris S1 Teknokrat+STKIP 

49. Putut Wisnu Kurniawan, M.Pd Guru Sejarah S2 UNS 

50. Khoirunnisa,S.Pd Guru B.Inggris S1.IAIN 

51. Metral Hamijaya, S.Pd.I Guru PAI  S1 IAIN 

52. Bunga Naria, S.Pd Guru Biologi S1 IAIN 

53. Iyan Sofiyan Ka. TU SMA 

54. Darmala Sari TU SMA 

55. Elfitriani, S.TP TU S1 UNILA 

56. Tri Yanto TU D1 DG 

57. Jumari Ka. Perpus SMA 

58. Admahardi, A.Md Staf Perpus UNILA 

59. Aris Hermawan YN, S.Kom TU Lab Komp S1 STMIK 

60. Heri Kusdiyanto, S.T Lab IPA S1 

61. Alviaturohmah, A.Md.Kep Ka. UKS D1 Kes 

62. Andi Kurnia  Security SMA 

63. Sastra Wihadi Security SMA 

64. Panca Maulana Security SMA 

65. Supeni OUTSORSING SMA 

66. Andi kurniawan OUTSORSING SMA 

67. Muhimin OUTSORSING SMA 

68. M. Nafis  OUTSORSING SMA 

69. Yalius Penjaga Sekolah SMA 

70. Agus Setiwan Penjaga Sekolah SMA 
Sumber: Dokumentasi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung  

 

 

 



 

 
 

C. Data Jumlah Peserta Didik 

Berikut jumlah peserta didik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018: 

 

Keadaan Peserta Didik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

No Kelas Jumlah Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. X 9 163 204 367 

2. XI 9 146 226 372 

3. XII 8 117 184 301 

Jumlah 26 301 426 1040 

Sumber: Dokumentasi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung  

 

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari jumlah peserta didik SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung merupakan sekolah yang diminati oleh masyarakat disekitarnya. Hal ini 

terindikasi dari banyaknya jumlah peserta didik yang ada d sekolah tersebut. 

 

D. Data Sarana dan Prasarana 

1. Sarana Gedung 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung memiliki berbagai gedung sebagai sarana dan 

prasarana dengan fungsi dan kegunaan masing-masing yang dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a. Gedung A 

Gedung 2 lantai yang berada paling depan sekolah dari samping terdiri dari front 

office sekolah, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang wakil kepala 

sekolah: kesiswaan, humas, kurikulum, saparnas dan ruan bisnis ceter/kantin, 

bank lampung. 

b. Gedung B 

Terdiri dari musholla (berada di belakang gedung A) dan kantin (berada di 

belakang aula) 

 

 



 

 
 

c. Gedung C 

Terdiri dari 4 lantai dengan pembagian sebagai berikut: 

- Lantai 1 

Kanan : Ruang BK, UKS 

Tengah: Kelas XII (MIA1, MIA 2, MIA 3, MIA 4, MIA 5) 

Kiri : Aula SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

- Lantai 2 

Kanan : Kelas XI (MIA 1, MIA 2, MIA 3) 

Tengah: Ruang Guru, Kelas XII SOS 1 

Kiri : Kelas XII (SOS 2, SOS 3), Meja Guru Piket, Perpus 

- Lantai 3 

Kanan : Lab Bahasa, Lab Komputer, Kelas XI MIA 4 

Tengah: Kelas XI (MIA 5, MIA 6), Kelas XI SOS 1 

Kiri :  Kelas XI (SOS 2, SOS 3), Lab IPA 

- Lantai 4 

Kanan : Kelas X (MIA 1, MIA 2) 

Tengah: Kelas X (MIA 3, MIA 4, MIA 5, MIA 6) 

Kiri  : Kelas X (SOS 1, SOS 2, SOS 3), Ruang Guru 

d. Gedung D 

Gedung ini merupakan gedung serba guna yang letaknya terpisah dari bangunan 

sekolah tetapi masih dalam lingungan sekolahan, dengan jarak hanya beberapa 

meter saja. 

- Gedung Asrama (berdampingan dengan gedung A) 

- Parkiran (antara gedung asrama dan gedung C) 

 

2. Sarana Fasilitas Belajar 

Fasilitas belajar sangat mendukung dengan kondisi ruangan kelas yang nyaman dan 

di setiap kelas nya sudah terpasang AC, LCD Proyektor, Speaker Aktif, dan CCTV guna 

pemantauan peserta didik di dalam kelas dari pihak sekolah.  

 



 

 
 

Lampiran 2 

 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas XI IPA 3 

No Nama No Nama 

1 A. Aldi Setiawan 23 Ica Nurhalimah 

2 Adhit Ari Saputra 24 M. Ferdyan Nugraha 

3 Adisa Ramadhani Izati 25 M. Putra Pratama 

4 Amanda Wulan Maulidiya 26 M. Ricky Pratama 

5 Anggita Putri Pratiwi 27 Mahesa Dimas Adjie P 

6 Adinda Salsabilla A 28 Mei Vina 

7 Annisa Indah R 29 Mifta 

8 Afra Rahma K 30 Nisah Handayani 

9 Bagas Ardiansyah 31 Nova Risky A.B.P 

10 Bagus Yudhanta 32 Novita Andini Rizki 

11 Chiko Saputra 33 Nurul Aulia Putri 

12 Chintia Sindi C.P 34 Retno Ayu 

13 Dhiaz Hakim Azharullah 35 RR Intan Chairilla K 

14 Dhipayasa Adirinarso 36 Shelli Fransiska 

15 Diyas Saputra Pajar 37 Siti Umayya 

16 Dwi Suri Rahma Putri 38 Syahadah Al Ahnaf 

17 Edi Ariansyah Harahap 39 Syaiful Ma‟ruf 

18 Elisa Tamara 40 Takas Yolanda 

19 Fadh Falih Rousel Sondani 41 Tia Kumala Sari 

20 Fatra Hidayat 42 Ummu Alifa Al Diny 

21 Fatur Rahman 43 Wahyu Gusri Rheynaldo 

22 Fikry Fahrezi 44 Yuli Sartika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3 

 

 

Daftar Nama Peserta Didik yang Menjadi Subjek Penelitian 

No Nama 
Kriteia Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik 

1. Adinda Salsabila A 

Tinggi 

2. Afra Rahma K 

3. AnnisaIndah R 

4. Dhipayasa Adirisano 

5. Mei Vina 

6. Nisah Handayani 

7. A. Aldi Setiawan 

Sedang 

8. Adinda Salsabila A 

9. Bagus Yudharta 

10. Dhiaz Hakim A 

11. Fatra Hidayat 

12. Ica Nurhalimah 

13. Wahyu Gusri R 

14. Fadh Falih Rousel S 

Rendah 

15. M. Ricky Pratama 

16. Mahesa Dimas A.P 

17. Mifta 

18. Siti Umayyah 

19. Ummu Alifa A 

20. Yuli Sartika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

 

MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH 

A. Sistem peredaran darah pada Avertebrata 

Avertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Peredaran darah 

hewan ada tiga yaitu; hewan yang belum memiliki peredaran darah, ada yang berupa 

peredaran darah terbuka, dan ada yang berupa peredaran darah tertutup. 

a. Sistem peredaran darah tidak melalui peredaran darah 

Hewan bersel satu (Protozoa) tidak memiliki sistem peredaran darah. Gas yang 

dibutuhkan dan zat makanan yang akan diserap dilakukan secara difusi, karena tubuh 

hanya terdiri atas satu sel sehingga seluruh aktivitas dilakukan oleh sel itu sendiri. 

Hewan yang menggunakan rongga sebagai saluran pencernaan sekaligus saluran 

peredaran darah dinamakan rongga gastrovaskuler. Contohnya Hydra dan Planaria. 

b. Sistem peredaran darah terbuka 

Karena darah dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan 

kedalam rongga tubuh. Dijupai pada Mollusca dan Arthropoda. 

1) Sistem peredaran darah Mollusca 

Alatperedaran darahsiput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih 

sederhana. Jantungnya terdiri atas atrium dan ventrikel yang terletak didalam 

rongga perikardial. Jika jantung berdenyut, darah akan terpompa keluar menuju 

rongga perikardial atau sinus terus menuju ke jaringan tubuh. 

 

 



 

 
 

2) Sistem peredaran darah Athropoda 

Alat peredaran darahnya terdiri atas jantung dan arteri. Darah dan cairan tubuh 

disbut hemolimfa. 

Aliran darah hemolimfa adalah: 

Jantung berdenyut      hemolimfa mengalir melalui arteri    rongga tubuh      

     jaringan tubuh     jantung. 

c. Sistem peredaran darah tertutup 

Karena darah beredar didalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. 

Peredaran darah tertutup sederhana, contohnya pada cacing tanah. 

1) Sistem peredaran darah Annelida 

Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung 

(dorsal) dan pembuluh darah perut (ventral) yang dihubungkan oleh pembuluh 

darah samping (lateral) serta pembuluh darah kapiler. 

B. Sistem peredaran darah pada Avertebrata 

a. Sistem peredaran darah pisces 

Sistem peredaran dah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal, karena 

darahnya hanya satu kali melewati jantung. Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu 

satu atrium dan satu ventrikel. Aliran darah; jantung      aorta ventral      insang. 

b. Sistem peredaran darah amfibia 

Disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredarannya , darah 

melewati jantung dua kali. Pada masa larva (berudu) sistem peredaran darahnya 

menyerupai ikan. Alat peredarah darah terdiri atas jantung, pembukuh nadi, kapiler 

dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium. 



 

 
 

c. Sistem peredaran darah reptilia 

Merupakan sistem peredaran darah ganda, jantung reprilia terdiri atas 4 ruang, 

yaitu 2 ruang atrium (kanan dan kiri) serta ventrikel (kanan dan kiri). Sekat antara 

ventrikel kiri dan kanan belum sempurna. Pada buaya sekat ventrikel hampir 

sempurna dan hanyater dapat suatu lubang yang disebut foramen panizzae. 

Adanya foramen panizzae memungkinkan pemberian oksigen ke alat-alat 

pencernaan dan untuk keseimbangan tekanan dalam jantung sewaktu menyelam 

dalam air. 

Arah aliran darah: 

1) Dari ventrikel jantung ada dua aorta yang membelok ke kanandan ke kiri. 

2) Dari tiap aorta tersebut bercababng-cababng arteri kecil yang menuju ke 

berbagai organ tubuh. 

3) Setelah sampai ke kapiler darah kembali ke jantung. 

d. Sistem peredaran darah aves 

Merupakan peredaran darah ganda. Jantung burung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 

atrium (kanan dan kiri) serta 2 ventrikel (kanan dan kiri). Sekat antara ventrikel kiri 

dan kanan sempurna sehingga tidak ada percampuran antara darah yang kaya oksigen 

dan miskin oksigen. 

Arah aliran darah:  

1) Darah dari vena (membawa CO2)    serambi kanan     dipompa keluar melalui 

arteri dada      paru-paru. 

2) Dalam paru-paru (darah melepas CO2 dan mengambil O2)     serambi kiri      

      darah dipompa keluar melalui aorta untuk diedarkan keseluruh tubuh. 



 

 
 

3) Aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh kapiler yang terdapat dalam 

jaringan. 

4) Dalam jaringan, pembuluh kapiler darah (memberi O2 dan mengambil CO2 

dan air)     vena      serambi kanan      dan seterusnya. 

Gambar 4.1 Sistem Peredaran Darah Avertebrata 

 

 

 

 

1.Mollusca (terbuka)          2.Arthopoda (terbuka)           3.Annelida (tertutup) 

Gambar 4.2 Sistem Peredaran Darah Vertebrata 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Sistem Peredaran Darah Manusia 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C. Golongan Darah 

Ada beberapa sistem penggolongan darah, misalnya sistem ABO, sistem Rh, atau 

sistem MN. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner 

(1901). Berdasarkan sistem ABO, golongan darah manusia dapat dikelompokkan 

menjadi empat macam golongan darah. Penggolongan ini berdadsarkan pada adanya 

senyawa aglutinogen dan aglutinin dalam darah. 

Aglutinogen merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah 

merah dan berfungsi sebagai antigen. Ada dua macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A 

dan aglutinogen B. Aglutinin adalah suatu protein darah yang terdapat pada plasma 

darah, dan berfungsi sebagai antibodi. Ada dua macam aglutinin, yaitu aglutinin 𝜶 

(anti-A) dan aglutinin β (anti-B). Aglutinogen A dapat di bekukan oleh aglutinin a dan 

aglutinogen B dapat di bekukan oleh aglutinin b. 

Darah digolongkan menjadi 4, yaitu; 

1. Golongan darah A, yaitu darah memiliki aglutinogen (antigen) A dan aglutinin 

β (anti-B); 

2. Golongan darah B, yaitu darah memiliki aglutinogen (antigen) B dan aglutinin 

𝛼 (anti-A); 

3. Golongan darah AB, yaitu darah memiliki aglutinogen (antigen) A dan B, tetapi 

tidak memiliki aglutinin 𝛼 dan β; 

4. Golongan darah O, yaitu darah yang tidak memiliki aglutinogen (antigen) A 

dan B, tetapi memiliki aglutinin 𝛼 dan β; 



 

 
 

Sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai macam gangguan. Gangguan 

sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat peredaran darah atau terjadi pada darah itu 

sendiri. Kelainan ini juga ada yang bersifat diturunkan atau terjadi karena faktor 

lingkungan. Beberapa jenis kelainan pada sistem peredaran darah manusia antara lain; 

varises, anemia, serangan jantung, tekanan darah rendah (hipotensi), hemofilia, 

leukimia, dan penyakit kuning pada bayi (eritroblasto-sisfetalis). 

D. Gangguan Pada Alat Peredaran Darah 

VARISES, yaitu pelebaran pembuluh vena terutama di bagian kaki. Pada varises 

yang parah, pembuluh vena tampak melebar dan berkelok-kelok. Varises disebabkan 

oleh cacat/kerusakan pada katup vena sejak lahir. Varises juga sering terjadi karena 

bertambahnya beban vena akibat terlalu banyak berdiri, kehamilan, dan sebagainya. 

Pelebaran vena pada bagian anus disebut wasir atau ambeian. 

E. Gangguan Pada Darah 

1. ANEMIA, merupakan keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin atau sel darah 

merah. Kadar hemoglobin yang rendah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen 

sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Perdarahan yang 

berat juga dapat mengakibatkan anemia. Selain itu anemia dapat terjadi akibat 

terganggunya produksi eritrosit. 

2. SERANGAN JANTUNG, ditandai dengan sakit pada bagian dada, gelisah, pucat, 

dan kulit terasa dingin. Serangan jantungnya hebat dan tidak segera mendapat 

pertolongan dapat menimbulkan gagalnya jantung memompa darah. Faktor-faktor 

yang meningkatkan resiko terkena serangan jantung adalah tekanan darah tinggi, 



 

 
 

kadar kolesterol tinggi, merokok, penyakit diabetes melitus, kegemukan, dan kurang 

olahraga. 

Agar terhindar dari penyakit jantung koroner, Anda dapat melakukan hal-hal 

berikut: pola makan sehat, berhenti merokok, hindari stres, hipertensi, obesitas, 

olahraga secara teratur, konsumsi antioksidan. 

3. TEKANAN DARAH RENDAH (HIPOTENSI), yaitu keadaan tekanan darah 

yang di bawah normal. Gejala hipotensi adalah lesu, pusing, dan gangguan 

penglihatan, bahkan sampai pingsan. Penyebabnya dapat karena terlalu banyak 

meminum obat penurun tekanan darah, muntaber, dan pendarahan. 

4. TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI), yaitu keadaan tekanan darah 

yang melebihi tekanan normal. Penyebab hipertensi adalah nikotin pada rokok, 

faktor keturunan, stress, kelebihan berat badan, kelebihan garam, kurang olahraga 

dan kelebihan obat-obatan. 

5. HEMOFILIA, Hemofilia adalah suatu penyakit yang diturunkan, yang artinya 

diturunkan dari ibu kepada anaknya pada saat anak tersebut dilahirkan. Darah pada 

seorang penderita hemofilia tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal. 

Proses pembekuan darah pada seorang penderita hemofilia tidak secepat dan 

sebanyak orang lain yang normal. Ia akan lebih banyak membutuhkan waktu untuk 

proses pembekuan darahnya.  

Penderita hemofilia kebanyakan mengalami gangguan perdarahan di bawah kulit; 

seperti luka memar jika sedikit mengalami benturan, atau luka memar timbul 

dengan sendirinya jika penderita telah melakukan aktifitas yang berat; 

pembengkakan pada persendian, seperti lulut, pergelangan kaki atau siku tangan. 



 

 
 

Penderitaan para penderita hemofilia dapat membahayakan jiwanya jika perdarahan 

terjadi pada bagian organ tubuh yang vital seperti perdarahan pada otak. Penyakit 

hemophilia tidak bisa disembuhkan. 

6. LEUKIMIA (kanker darah), ialah bertambahnya leukosit secara tak terkendali. 

Leukemia dalah salah satu peyakit kanser yang menyerang sel darah. Jadi leukemia 

adalah kanser sel darah. Banyak jenis kanker menyerang manusia pada usia tertentu, 

tetapi leukimia menyerang semua usia sejak bayi hingga orang tua. 

7. PENYAKIT KUNING PADA BAYI (ERITROBLASTO-SISFETALIS), adalah 

rusaknya eritrosit bayi atau janin akibat aglutinasi dari antibodi ibu, apabila ibu 

bergolongan darah RH
-
 dan embrio Rh

+
. Penyakit ini terjadi pada kandungan kedua, 

jika kandungan pertama embrio juga bergolongan darah Rh
+
.               
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI 

 

No Aspek Indikator No Pernyataan  

1. Pemahaman Konsep Menafsirkan 17 dan 18 

Mencontohkan 19 

Mengklasifikasikan 15 

Merangkum 8 

Menyimpulkan  27 

Membandingkan  9 

Menjelaskan makna konsep 12 dan 25 

2. Pemecahan Masalah Memahami Probem 7 

Menyusun Rencana 21 

Melaksanakan Rencana 22 

Menengok ke belakang 26 

3. Kemampuan Berpikir 

Kritis 

Penjelasan Sederhana 13 

Membangun Keterampilan Dasar 3 dan 6 

Membuat Referensi 10 

Membuat Penjelasan Lebih Lanjut 14 

Mengatur Strategi dan Teknik 20 dan 24 

4. Aktivitas Guru Apersepsi 1 dan 2 

Inti 4, 5 11 dan 16 

Penutup 23, 28, 29, dan 30 

Sumber Ahli : Indikator Pemahaman Konsep Taksonomi Bloom Revisi oleh 

Anderson & Krathwohl 

  Indikaor Pemecahan Masalah George Polya 

  Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Robert Ennis 

  Aktivitas Guru Sintaks Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Ditulis Oleh : Eka Yulianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Nama Peserta Didik : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal  : 

Nama Guru  : 

Nama Observer : 

Tujuan: 

1. Merekam data kualitas aktivitas guru. 

2. Merekam data kualitas aktivitas belajar peserta didik. 

3. Merekam data berapa banyak peserta didik di suatu kelas memiliki ciri-ciri 

pemahaman konsep. 

4. Merekam data berapa banyak peserta didik di suatu kelas memiliki ciri-ciri 

pemecahan masalah. 

Petunjuk: 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu proses pembelajaran 

tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik. 

2. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

Kualitas: 1 = sangat kurang, 2 = kurang,  3 = baik, 4 = baik sekali. 

 

No Pernyataan Skor Ket 

1. Guru mempersiapkan proses pembelajaran dengan 

mengucapkan salam serta menjelaskan tujuan pembelajaran 

sistem peredaran darah. 

  

2. Guru memberikan stimulus (opening question) kepada peserta 

didik serta memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

membaca catatan atau buku paket. 

  

3. Peserta didik memperhatikan guru pada saat proses 

pembelajaran sistem peredaran darah. (menyimak serta tidak 

mengobrol pada saat guru menjelaskan). 

  

4. Guru menyampaikan serta menjelaskan materi sistem peredaran 

darah secara runtut dan teratur. 

  

5. Guru menyampaikan materi sistem peredaran darah dengan 

menarik minat belajar peserta didik. 

  

6. Peserta didik mencatat dengan aktif penjelasan yang diberikan 

oleh guru pada saat proses pembelajaran sistem peredaran darah. 

  

7. Peserta didik mampu menemukan ide pokok bahasan sistem 

peredaran darah 

  

8. Peserta didik mampu mencatat poin-poin pembahasan yang 

dijelaskan oleh guru pada saat pembelajaran sistem peredaran 

darah. 

  

9. Peserta didik mampu menyamakan dua hal dan sebagainya 

(contoh membandingkan sistem peredaran darah terbuka dan 

tertutup). 

  

No Pernyataan Skor Ket 

10. Peserta didik membaca dengan aktif dengan menggaris bawahi 

teks yang sedang dibaca atau membuat catatan kecil pada buku 

  



 

 
 

paket. 

11. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menjelaskan secara singkat materi sistem peredaran darah. 

  

12. Peserta didik mampu menerangkan atau menguraikan secara 

jelas makna yang tersirat di depan kelas atau pada teman 

sebangkunya. 

  

13. Peserta didik mampu memberikan penjelasan secara singkat 

mengenai materi sistem peredaran darah.  

  

14. Peserta didik mampu menambahkan argumen dari peserta didik 

lain untuk melengkapi penjelasan materi sistem peredaran darah 

pada saat proses pembelajaran. 

  

15. Peserta didik mampu menggolongka-golongkan berdasarkan 

jenisnya. (misal membedakan aglutinogen dan aglutnin) pada 

saat proses pembelajaran sistem peredaran darah. 

  

16. Guru memberikan pengandaian berupa diagram, tabel, atau 

gambar pada proses pembelajaran sistem peredaran darah. 

  

17. Peserta didik mampu menangkap atau menerangkan perkataan 

atau wacana yang disajikan guru pada saat proses pembelajaran 

sistem peredaran darah. 

  

18. Peserta didik mampu mengartikan maksud dari perkataan atau 

wacana disajikan guru pada saat proses pembelajaran sistem 

peredaran darah. 

  

19. Peserta didik mampu memberikan contoh lain dari suatu konsep 

atau prinsip. 

  

20. Peserta didik mampu menemukan kejanggalan atau kesalahan 

yang dilakukan peserta didik lain dalam menyelesaikan soal atau 

tugas sistem peredaran darah. 

  

21. Peserta didik mampu mencari solusi dari kejanggalan atau 

kesalahan yang dilakukan peserta didik lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas sistem peredaran darah. 

  

22. Peserta didik mampu menerapkan atau memperaktikkan solusi 

yang telah di buat guna menyelesaikan kejanggalan atau 

kesalahan yang dilakukan peserta didik lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas sistem peredaran darah. 

  

23. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. 

  

24. Peserta didik mampu mengomunikasikan kembali hasil 

pemikirannya sendiri berdasarkan pengalaman yang telah di 

terimanya. 

  

25. Peserta didik mampu mengungkapkan kembali pendapat lain 

sesuai dengan kemampuannya di akhir pembelajaran. 

  

26. Peserta didik mampu mengevaluasi solusi yang telah diberikan 

dan dilakukan guna menyelesaikan kejanggalan atau kesalahan 

yang dilakukan peserta didik lain dalam menyelesaikan soal atau 

tugas sistem peredaran darah. 

  

27. Peserta didik mampu mengikhtisarkan atau menyimpulkan 

materi sistem peredaran darah pada akhir pembelajaran. 

  

28. Guru memberikan motivasi belajar pada akhir pembelajaran.   



 

 
 

Petunjuk mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kritis 

1. Berdolah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal dibawah ini 
2. Teliti kembali jawaban sebelum di kumpulkan 

3. Tanyakan pada guru jika ada soal yang kurang di mengerti 

4. Jujurlah pada kemampuan diri sendiri/jangan mencontek 

29. Guru memberikan tugas rumah pada peserta didik.   

30. Guru menutup pembelajarn dengan salam.   

 

Bandar Lampung,                         2017 

 

 

 

Observer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
Materi EKOSISTEM 

 

Buktikan bahwa Anda memiliki kemampuan berfikir yang tinggi dengan mengerjakan soal 

berikut secara tepat. 

 



 

 
 

 

 

 

1. Menurut anda apa perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan dan 

piramida makanan? 

2. Pada tanaman pagar terdapat tanaman tali putri yang tumbuh menutupi bagian 

tanaman pagar tersebut. Dari penjelasan di atas, termasuk kedalam simbiosis apakah 

kedua organisme tersebut? Jelaskan alasannya! 

3. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan piramida jumlah, 

piramida biomassa dan piramida energi! 

4. Jelaskan pengertian daur biogeokimia? Apa fungsi dari daur biogeokimia tersebut? 

5. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup didalam ekosistem dapat 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu produsen, konsumer, dekomposer, dan 

detrivor. Jelaskan peran dari produsen, konsumer dan dekomposer tersebut! 

6. Pada suatu area persawahan terdapat padi, air, lumpur, batu, belalang, jangkrik, 

katak, ular, rumput dan tanah. Kelompokkan komponen penyusun biotik dan abiotik 

berdasarkan keterangan di atas! 

7. Pak Puan memiliki sebidang sawah yang luasnya 2H. Sawah tersebut merupakan 

ekosistem buatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem buatan! 

8. Perhatikan gambar dibawah ini 

Berdasarkan tempat hidupnya gambar tersebut 

merupakan tumbuhan hydrofit.    Memiliki ciri-ciri 

berdaun lebar dan tipis, serta mempunyai banyak 

stomata. Jelaskan dengan bahasmu sendiri apa yang 

dimaksud dengan hydrofit! 

 

Nelumbo nucifera 

9. Bioma gurun, tundra, padang rumput, sungai, waduk, taiga, bendungan, danau, 

sawah. Kelompokkan mana yang ekosistem air (akuatik), ekosistem darat 

(teresterial) dan ekosistem buatan? 

10. Jelaskan apa itu siklus nitrogen dan gambarkan daur siklus nitrogennya! 

 
 
 

Kunci jawaban 
 

1. A. Rantai makanan adalah pristiwa makan dan dimakan antara mkhluk hidup 

dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan 

sebagau prosuden, konsumen den dekomposer. 

B. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang sedang 

berhubungan. 



 

 
 

C. Piramida makanan adalah suatu proses menggambarkan suatu jumlah massa zat 

dan energi dari suatu prousen sampai ke tingkat komponen tertinggi dalam suatu 

ekosistem. 

2. Termsuk simbiosis parasitisme, karena tali putri langsung mengambil sari-sari 

makanan yang sudah dikelola atau fotosintesis sang inang. Jadi tali putri hidup 

dengan 100% parasit dengan mengambil makanan yang sudah jadi. Maka tumbuhan 

yang ditempati tali putri akan lebih cepat mati, karena sari-sari makanan yang sudah 

jadi langsung diserobot parasit tersebut. 

3. Yang dimaksud dengan; a) Piramida jumlah yaitu suatu piramida yang 

menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkatan tofik dalam suatu ekosistem. 

b) Piramida biomassa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya 

transfer energi pada setiapn tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. c) Piramida 

energi adalah piramida piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat 

perpindahan energi makanan disetiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. 

4. Daur biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus menerus, antara 

komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Fungi daur biogeokimia adalah 

sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah 

terpakai oleh semua yang ada di bumi baik komponen biotik maupun komponen 

abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. 

5. Peran dari produser, konsumer dan dekomposer adalah; a) Produser adalah makhluk 

hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik (organisme 

outotrof). Proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil 

dengan cara fotosintesis. b) Konsumer adalah organisme heterotrof yang tidak bisa 

membuat makanannya sendiri dan tergantung pada organismen lain, baik yang 

bersifat heterotrof maupunyang autrotrof. 

c) Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi 

anorgnik untuk kemudian digunakn oleh produsen. 

6. Komponen penyusun biotik adalah: padi, belalang, jangkrik, katak, ular dan rumput. 

Komponen penyusun abiotik adalah: air, lumpur, batu dan tanah. 

7. Ekosistem buatan dalah jenis ekosistem yang sengaja dibut oleh manusia. 

8. Yang dimaksud dengan hydrofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan 

lingkungan berair. 

9. Ekosistem air (akuaik): sungai, danau. Ekosistem darat (teresterial): bioma gurun, 

padng rumput, tundra, taiga. Ekosistem buatan: waduk, bendungan, sawah. 

10. Siklus nitrogen 
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SOAL PEMAHAMAN KONSEP 

MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH 

 

No 

Indikator 

Pemahaman 

Konsep 

Definisi Soal Skor Keterangan Skor 

1. Menafsirkan Menerangkan, 

menangkap atau 

mengartikan maksud 

perkataan atau wacana 

dengan mengutarakan 

pendapatnya sendiri. 

Perhatikan data dibawah ini 

Pak Anggar melakukan check up di 

laboratorium untuk menguji darah. Hasil 

laboratorium Pak Anggar adalah: 

Hematologi 
Hasil 

Rujukan 
Hasil 

Hemoglobin 14-18 gr 15.2 gr 

Eritrosit 4-6 juta 5.1 juta 

Leukosit 4.5-10 ribu 4.4 ribu 

Trombosit 200-400 ribu 70 ribu 

Hematokrit 40-50% 43.8 % 

Widal 
Hasil 

Rujukan 
Hasil 

S.thypi O Negatif Negatif 

S.thypi H Negatif Negatif 

S.thypi AO Negatif Negatif 

S.thypi AH Negatif Negatif 

Sumber: 
https://arantan.wordpress.com/2012/05/16/saya-

terkena-demam-berdarah-kok-bisa-ya/ 
 

Dapatkah anda menerangkan maksud dari 

hasil pemeriksaan laboratorium dan 

berdasarkan hasil laboratorium tersebut, Pak 

Anggar diduga menderita penyakit? 

4 Maksud dari tabel pemeriksan 

laboratorium, Pak Anggar dikatakan 

normal apabila memiliki hemoglobin 14-

18 gr, eritrosit 4-6 juta, leukosit 4.5-10 

ribu, trombosit 200-400 ribu, dan 

hematokrit 40-50% serta negatif untuk tes 

widal. 

Ternyata Pak Angger mengalami 

penurunan trombosit atau keping dan juga 

penurunan leukosit. Hasil tes widal 

menunjukkan negatif untuk penyakit 

Typus jadi, dapat dikatakan Pak Angger 

terserang penyakit demam berdarah. 

3 Pak Angger mengalami penurunan 

trombosit atau keping dan juga penurunan 

leukosit. Hasil tes widal menunjukkan 

negatif untuk penyakit Typus jadi, dapat 

dikatakan Pak Angger terserang penyakit 

demam berdarah. 

2 Demam berdarah 

1 Tidak menjawab sama sekali atau 

menjawab namun salah. 

https://arantan.wordpress.com/2012/05/16/saya-terkena-demam-berdarah-kok-bisa-ya/
https://arantan.wordpress.com/2012/05/16/saya-terkena-demam-berdarah-kok-bisa-ya/


 

 
 

2. Mencontohkan   Memberkan contoh 

dari suatu konsep atau 

prinsip. 

Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran 

darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan 

dan non keturunan. Penyakit keturunan 

disebabkan oleh genetik sedangkan penyakit 

non keturunan disebabkan oleh faktor 

fisiologis. Penyakit non keturunan yang 

menyerang bagian pembuluh darah salah 

satunya Aneurisma. Dapatkan anda 

memberikan contoh lain penyakit non 

keturunan yang menyerang bagian pembuluh 

darah? 

4 Sklerosis merupakan penyakit pengerasan 

pembuluh nadi. Gangguan ini disebabkan 

oleh dua hal yaitu endapan lemak disebut 

aterosklerosis dan disebabkan oleh 

endapan kapur atau arteriosklerosis. 

Varises yaitu pelebaran vena pada betis 

atau vena pada bagan anus yang sering 

disebut ambeien, wasir dan hemoroid. 

3 Sklerosis yaitu penyakit pengerasan 

pembuluh nadi dan varises yaitu pelebaran 

vena pada betis. 

2 Sklerosis dan Varises 

1 Tidak menjawab sama sekali atau 

menjawab namun salah. 

3. Mengklasifkasi

kan  

Menggolong-

golongkan menurut 

jenisnya. 

Berdasarkan sistem ABO, golongan darah 

manusia dapat dikelompokkan menjadi empat 

macam golongan darah. Penggolongan ini 

berdadsarkan pada adanya senyawa 

aglutinogen dan aglutinin dalam darah. Ada 

dua macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A 

dan aglutinogen B serta ada dua macam 

aglutinin, yaitu aglutinin 𝛼 (anti-A) dan 

aglutinin β (anti-B). Aglutinogen A dapat di 

bekukan oleh aglutinin 𝛼  dan aglutinogen B 

dapat di bekukan oleh aglutinin β. Dapatkah  

anda mengklasifikasikan senyawa aglutinogen 

dan aglutinin dengan benar agar membentuk 

golongan darah ABO? 

4 Golongan darah A, yaitu darah memiliki 

aglutinogen (antigen) A dan aglutinin β 

(anti-B); 

Golongan darah B, yaitu darah memiliki 

aglutinogen (antigen) B dan aglutinin 𝛼 

(anti-A); 

Golongan darah AB, yaitu darah memiliki 

aglutinogen (antigen) A dan B, tetapi tidak 

memiliki aglutinin 𝛼 dan β; 

Golongan darah O, yaitu darah yang tidak 

memiliki aglutinogen (antigen) A dan B, 

tetapi memiliki aglutinin 𝛼 dan β; 

3 Menjawab secara benar minimal 3 dari 4 

jawaban tepat 

2 Menjawab secara benar minimal 2 dari 4 

jawaban tepat 

1 Tidak menjawab sama sekali atau 

menjawab namun salah. 

 



 

 
 

4.  Merangkum Mengumpulkan jadi 

satu atau meringkas. 

Jantung merupakan pompa berotot. Fungsinya 

sebagai pemompa darah. Jantung terdiri dari 

otot jantung (miokardium) yang bagian 

luarnya dilapisi oleh selaput jantung 

(perikardium) yang terdiri dari dua lapisan. 

Diantara kedua lapisan tersebut terdapat 

cairan getah bening yang berfungsi untuk 

menahan gesekan. Di dalam bagian jantung 

dilapisi oleh endokardium. Otot jantung 

mendapatkan zat-zat makanan dan oksigen 

dari darah melalui arteri koroner. Otot jantung 

bekerja secara terus menerus dan ketika 

sedang memompa darah ditandai dengan 

adanya detak jantung. Ketika otot jantung 

tidak berkerja secara terus menerus dan 

ditandai dengan hilangnya detak jantung 

maka makhluk hidup itu dikatakan mati. 

Untuk mengetahui cara kerja otot jantung 

salah satunya dengan mencari denyut nadi di 

tangan. Selain dengan pemeriksaan denyut 

nadi ada beberapa metode lain guna 

mengetahui cara kerja otot jantung yaitu 

dengan cara menghitung tekanan sistole dan 

diastole yang dapat diukur menggunakan 

tensimeter. Pada orang dewasa sehat sistole 

dan diastolenya sekitar 120mmHg  dan 

80mmHg. 

Apa inti sari dari wacana diatas?  

4 Jantung merupakan pompa berotot. 

Fungsinya sebagai pemompa darah. Otot 

jantung berkerja secara terus menerus. 

Untuk mengetahui cara kerja otot jantung 

yaitu dengan mencari denyut nadi di 

tangan serta menghitung tekanan sistole 

dan diastole. Pada orang dewasa sehat 

sistole dan diastolenya sekitar 120mmHg  

dan 80mmHg. 

3 Jantung merupakan pompa berotot. 

Fungsinya sebagai pemompa darah. Otot 

jantung berkerja secara terus menerus. 

Untuk mengetahui cara kerja otot jantung 

yaitu dengan mencari denyut nadi di 

tangan serta menghitung tekanan sistole 

dan diastole.  

2 Jantung merupakan pompa berotot. 

Fungsinya sebagai pemompa darah. Otot 

jantung berkerja secara terus menerus. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau 

menjawab namun salah. 

5.  Menyimpulkan Mengikhtisarkan 

(menetapkan, 

menyarikan pendapat, 

dsb) berdasarkan apa-

apa yg diuraikan. 

Dalam transfusi darah perlu diperhatikan jenis 

aglutinogen dari darah donor dalam 

eritrositnya, sedangkan pada resipien perlu 

diperhatikan macam aglutinin di dalam 

plasma darahnya. Kemungkinan terjadinya 

4 Dalam kasus Eki, transfusi darah 

mengalami kegagalan karena Eki memiliki 

rhesus darah – sedangkan darah yang di 

transfusikan ke Eki memiliki rhesus +, jika 

golongan darah donor dan resipien tidak 



 

 
 

transfusi darah antara lain: 

1) Golongan darah A hanya bisa 

mendonorkan darahnya kepada golongan 

darah A dan AB dan menerima darah dari 

golongan darah A dan O. 

2) Golongan darah B hanya bisa 

mendonorkan darahnya kepada golongan 

darah B dan AB dan menerima darah dari 

golongan darah B dan O. 

3) Golongan darah AB hanya bisa 

mendonorkan darahnya kepada golongan 

darah AB saja. dan menerima darah dari 

semua golongan darah. 

4) Golongan darah O bisa mendonorkan 

darahnya kepada semua golongan darah 

(A, B, AB dan O) dan hanya menerima 

darah dari golongan darah O. 

Pada sebuah kecelakaan Eki  mengalami 

pendarahan yang hebat dan membutuhkan 

transfusi darah. Golongan darah Eki adalah B
-

karena di dalam bank darah hanya terdapat 

darah AB dan B
+
 maka keluarga Eki 

memutuskan untuk mengambil darah B
+
 

untuk di trasfusikan. Pada saat proses trasfusi 

darah ternyata tubuh Eki  menolak untuk 

menerima darah yang sedang di transfusikan, 

darah mengalami aglutinasi atau 

penggumpalan. Mengapa demikian?  

cocok, sistem kekebalan tubuh resipien 

melakukan penyerangan. Akibatnya sel 

darah merah dari darah yang 

disumbangkan akan mengalami 

penggumpalan  dan penggumpalan ini 

menyebabkan penyumbatan pembuluh 

darah sehingga menghentikan sirkulasi 

darah. 

3 Karena, dalam transfusi darah, jika 

golongan darah serta rhesus donor dan 

resipien tidak cocok, sistem kekebalan 

tubuh resipien melakukan penyerangan. 

Akibatnya sel darah merah dari darah yang 

disumbangkan akan mengalami 

penggumpalan darah 

. 

2 Karena, komponen didalam darahnya 

tidak cocok, sehingga terjadi 

penggumpalan. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau 

menjawab namun salah. 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

6.  Membanding 

kan 

Memadukan 

(menyamakan) dua 

hal dan sebagainya 

untuk mengetahui 

persamaan atau 

selisihnya. 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

Gambar A 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 
http://lifeshooting.blogspot.co.id/2013/07/systema-

circulation-sistem-peredaran.html?m=1 
 

Gambar B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 
http://lifeshooting.blogspot.co.id/2013/07/systema-

circulation-sistem-peredaran.html?m=1 

 

Dapatkah anda memberikan gambaran 

hubungan serta perbedaaan antara gambar A 

dan B di atas? 

4 Hubungannya sama-sama menunjukkan 

sistem peredaran darah. Bedanya, gambar 

A menggunakan sistem peredaran darah 

terbuka artinya darah atau hemolimfa 

dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi 

langsung dilirkan ke dalam rongga tubuh. 

Sedangkan gambar B menggunakan sistem 

peredaran darah tertutup artinya darah 

beredar didalam pembuluh-pembuluh 

darah yang saling berkaitan. 

3 Hubungannya sama-sama menunjukkan 

sistem peredaran darah, bedanya gambar 

A merupakan sistem peredaran darah 

terbuka, sedangkan gambar B merupakan 

sistem peredran darah tertutup. 

2 Hubungannya sama-sama menunjukkan 

sistem peredaran darah 

1 Tidak menjawab sama sekali atau 

menjawab namun salah. 

7. Menjelaskan 

makna konsep 

Menerangkan atau 

menguraikan secara 

jelas 

Ali seorang berkebangsaan Indonesia 

memiliki darah dengan rhesus positif menikah 

dengan Alice yang berkebangsaan Eopa 

memiliki darah dengan rhesus negatif. Tidak 

lama Alice hamil anak pertama, bayi Alice 

4 Karena, apabila seorang laki-laki yang 

bergolongan darah  rhesus positif menikah 

dengan wanita yang bergolongan darah 

rhesus negatif maka anak mereka 

kemungkinan besar bergolongan darah 

http://lifeshooting.blogspot.co.id/2013/07/systema-circulation-sistem-peredaran.html?m=1
http://lifeshooting.blogspot.co.id/2013/07/systema-circulation-sistem-peredaran.html?m=1
http://lifeshooting.blogspot.co.id/2013/07/systema-circulation-sistem-peredaran.html?m=1
http://lifeshooting.blogspot.co.id/2013/07/systema-circulation-sistem-peredaran.html?m=1


 

 
 

lahir dengan selamat.                                                                                   

Pada saat Alice hamil anak ke dua, bayi Alice 

lahir dengan kondisi mengalami anemia, 

endema, hidrops, dan ikterus neonatal 

sehingga menyebabkan nyawa bayi Alice 

tidak terselamatkan. Pada hamil bayi ke tiga, 

bayi Alice lahir dengan kondisi yang sama 

dengan kondisi bayi ke dua. 

Setelah diselidiki, bayi Alice mengalami 

kelainan darah yaitu Eritroblastosis fetalis 

karena bayi Alice memiliki rhesus positif 

sama dengan Ayahnya sedangkan Alice 

memiliki rhesus negatif. Mengapa perbedaan 

rhesus antara bayi dengan ibu mengakibatkan 

Eritroblastosis fetalis? 

rhesus positif karena rhesus positif bersifat 

dominan secara genetika. 

Eritroblastosis fetalis dalah kelainan 

berupa pecahnya sel darah merah biasanya 

terjadi pada kehamilan anak ke dua dan 

seterusnya (jika semua anak memiliki 

rhesus positif). Pada kehamilan pertama 

darah janin tidak banyak masuk ke dalam 

sirkulasi darah ibu sehingga tidak 

terbentuk antibodi pada tubuh ibu, baru 

pada saat melahirkan darah janin banyak 

masuk ke sistem sirkulai darah ibu 

sehingga antibodi ibu mulai terbentuk 

karena darah bayi yang bereshus poitif 

masuk ke sistem sirkulasi ibu. 

Terbentuknya antibodi setelahnya tidak 

berpengaruh karena bayi sudah terlahir. 

Pada kehamilan berikutnya janin dalam 

keadaan lebih berbahaya karena antibodi 

ibu yang telah terbentuk setelah proses 

kelahiran anak pertama akan menyerang 

sel darah janin anak ke dua yang 

mengandung antigen yang berbeda dengan 

si ibu. Akibatnya sel-sel darah janin 

mengalami hemolisis (pecah) hebat. 

3 Eritroblastosis fetalis dalah kelainan 

berupa pecahnya sel darah merah biasanya 

terjadi pada kehamilan anak ke dua dan 

seterusnya (jika semua anak memiliki 

rhesus positif sedangkan si ibu memiliki 

rhesus negatif), maka antibodi ibu yang 

terbentuk setelah proses kelahiran anak 

pertama akan menyerang sel darah janin 



 

 
 

anak ke dua yang mengandung antigen 

yang berbeda dengan si ibu. Akibatnya 

sel-sel darah janin pecah 

2 Eritroblastosis fetalis dalah kelainan 

berupa pecahnya sel darah merah. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau 

menjawab namun salah. 

Sumber: Indikator Taksonomi Bloom Revisi oleh Anderson & Krathwohl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 11 

 

Bacalah Wacana Di Bawah Ini Untuk Menjawab Soal 1-6 

Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem organ 

yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh dengan 

membawa nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh 

untuk memberikan makanan ke sel, melawan penyakit, menstabilkan 

suhu dan pH, serta mempertahankan homeostasis. Komponen penting 

dari sistem peredaran darah manusia adalah jantung, darah, dan 

pembuluh darah. Apabila komponen penting dalam sistem peredaran 

darah mengalami masalah atau kelainan, hal ini akan berdampak pada 

kesehatan tubuh. 

Gangguan pada sistem peredaran darah juga cukup berbahaya 

dan beresiko merenggut nyawa. Ketika otot jantung tidak berkerja 

secara maksimal maka jantung kehilangan kemampuan untuk 

memompa darah baik dari jantung ke seluruh tubuh maupun 

sebaliknya. Hal ini ditandai dengan hilangnya detak jantung, maka 

makhluk hidup itu dikatakan mati. 

Secara umum ada banyak jenis penyakit yang berhubungan 

dengan peredaran darah. Bahkan terkadang satu gangguan peredaran 

darah bisa memicu munculnya berbagai penyakit lain sehingga terjadi 

komplikasi di dalam tubuh seperti kolestrol, hipertensi, stroke dan 

serangan jantung. Kebanyakan penyakit ini disebut “penyakit gaya 

hidup” karena penyakit tersebut berkembang seiring menurunnya 

kebiasaan berolahraga, diet yang buruk, kebiasaan merokok, dan 

makanan yang tidak sehat sehat seperti memakan makanan cepat saji, 

makanan yang banyak mengandung lemak, atau makanan yang 

banyak mengandung zat pengawet.  

Di Indonesia khususnya Jakarta menurut Direktur 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan 

Ekowati Rahajeng, Selasa (15/7), stroke umumnya terjadi karena 

faktor risiko hipertensi yang tak dikendalikan. Pembuluh darah di otak 

pecah sehingga terjadi stroke. Angka kejadian penyakit stroke terus 

meningkat. Stroke merupakan penyakit pada otak berupa gangguan 

fungsi saraf lokal ataupun global muncul mendadak, progresif, dan 

cepat. Gangguan fungsi saraf pada stroke disebabkan gangguan 

peredaran darah otak nontraumatik. 

Gejala itu menimbulkan kelumpuhan wajah dan anggota 

badan, bicara tak lancar, dan gangguan penglihatan. Menurut data 

Riset Kesehatan Dasar 2013, prevalensi stroke di Indonesia 12,1 per 

1.000 penduduk. Angka itu naik dibandingkan Riskesdas 2007 yang 

sebesar 8,3 persen. Stroke telah jadi penyebab kematian utama di 

hampir semua rumah sakit di Indonesia, yakni 14,5 persen.  
(Sumber: Kompas/ADH) 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/penyakit-stroke-salah-satu-penyebab-utama-

kematian-di-indonesia 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/12/sel-artikel-lengkap-biologi.html
http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/penyakit-stroke-salah-satu-penyebab-utama-kematian-di-indonesia
http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/penyakit-stroke-salah-satu-penyebab-utama-kematian-di-indonesia


 

 
 

No 

Indiktor 

Pemecahan 

Masalah 

Bentuk Soal Skor Keterangan Skor 

1. Memahami 

Problem 

Memahami problem yang 

sedang terjadi, seperti: 

Problem apa yang dihadapi? 

Bagaimana kondisi dan 

datanya? 

Bagaimana memilah kondisi-

kondisi tersebut? 

1. Dari kasus di atas, 

permasalahan apa yang 

sedang terjadi serta 

bagaimana kondisi dan data 

yang tersebar di lapangan? 

4 Permasalahan yang sedang terjadi yaitu, 

gangguan pada sistem peredaran darah. (Alenia 

ke 2 baris pertama) 

Kondisi dan data yang tersebar di lapangan, 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar 2013, 

prevalensi stroke di Indonesia 12,1 per 1.000 

penduduk. Angka itu naik dibandingkan 

Riskesdas 2007 yang sebesar 8,3 persen. Stroke 

telah jadi penyebab kematian utama di hampir 

semua rumah sakit di Indonesia, yakni 14,5 

persen. (Alenia ke 5) 

3 Permasalahan yang sedang terjadi yaitu, 

gangguan pada sistem peredaran darah.  

Kondisi dan data yang tersebar di lapangan, 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar 2013, 

prevalensi stroke di Indonesia 12,1 per 1.000 

penduduk. 

2 Permasalahan yang sedang terjadi yaitu, 

gangguan pada sistem peredaran darah.  

Kondisi dan data yang tersebar di lapangan, 
Stroke telah jadi penyebab kematian utama di 

hampir semua rumah sakit di Indonesia, yakni 

14,5 persen. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau menjawab 

namun salah. 

2. Jika kebiasan pola hidup 

tidak sehat terus berlanjut, 

maka dampak apa saja yang 

akan timbul? 

4 Memicu munculnya berbagai penyakit seperti 

kolestrol, hipertensi, stroke dan serangan jantung 

atau sering disebut “penyakit gaya hidup”. 

3 Memicu munculnya berbagai penyakit seperti 

kolestrol, hipertensi, stroke dan serangan jantung. 



 

 
 

2 Memicu munculnya berbagai penyakit sistem 

peredaran darah. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau menjawab 

namun salah. 

2.  Menyusun 

rencana 

Menyusun rencana serta 

menemukan hubungan antara 

data dengan hal-hal yang 

belum diketahui. 

3. Jelaskan minimal 3 solusi 

alternatif yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi 

gangguan atau penyakit yang 

disebabkan pola hidup tidak 

sehat? 

3 Membuat jadwal olahraga dan menerapkannya 

secara sistematis dan kontinu, merubah pola diet 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh 

tubuh, menghilangkan kebiasaan merokok, dan 

merubah pola makan menjadi makanan yang 

sehat. 

2 Membuat jadwal olahraga dan menerapkannya 

secara sistematis dan kontinu, merubah pola diet 

sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

tubuh, dan merubah pola makan menjadi 

makanan yang sehat. 

1 menghilangkan kebiasaan merokok dan merubah 

pola makan menjadi makanan yang sehat. 

0 Tidak menjawab sama sekali atau menjawab 

namun salah. 

4. Dari semua alternatif yang 

anda kemukakan 

sebelumnya, mana yang 

paling tepat untuk 

mengurangi gangguan atau 

penyakit sistem peredaran 

darah? Kemukakan 

alasannya? 

4 Merubah pola makan menjadi makanan yang 

sehat karena makan merupakan sumber nutrisi 

bagi sel di dalam tubuh. Gangguan pada sistem 

peredaran darah yang terjadi disebabkan karena 

pola hidup yang tidak sehat sehingga penting 

untuk mengatur pola makan, memilih makanan 

yang baik untuk kesehatan. 

3 Merubah pola makan menjadi makanan yang 

sehat karena makan merupakan sumber nutrisi 

bagi sel di dalam tubuh. Gangguan pada sistem 

peredaran darah yang terjadi disebabkan karena 

pola hidup yang tidak sehat. 

2 Merubah pola makan menjadi makanan yang 

sehat karena makan merupakan sumber nutrisi 



 

 
 

bagi sel di dalam tubuh. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau menjawab 

namun salah. 

 

3. Melaksanakan 

rencana 

Menjalankan recana guna 

menemukan solusi, 

membuktikan setiap langkah 

dengan seksama utuk 

membuktikan bahwa cara itu 

benar. 

5. Jelaskan langkah-langkah 

dalam menerapkan solusi 

alternatif menjaga kesehatan 

organ-organ sistem 

peredaran darah yang baik 

untuk diterapkan? 

4 Memakan makanan sehat yaitu makanan yang 

megandung gizi seimbang, kaya akan serat dan 

zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan 

kesehatan tubuh. Dilihat dari kandungannya, 

makanan yang sehat untuk kesehatan organ-organ 

sistem peredaran arah adalah makanan yang 

mengandung cukup sumber energi untuk tetap 

dapat melakukan aktivitas sekitar 25-45 

kkal/kgBB. 

Protein yang cukup setidaknya 0,8-1g/kgBB yang 

didapat dari (telur, daging-dagingan, keju, dll). 

Kebutuan lemak tak jenuh yang cukup sekitar 20-

25% dari kebutuhan energi total didapat dari 

(kacang-kacangan).  

Kebutuhan karbohidrat seimbang setidaknya 60-

70% dari kebutuhan energi total didapat dari 

(nasi, singkong, kentang, dll). 

Kebutuhan vitamin tercukupi yang didapat dari 

(buah-buahan) 

kebutuhan mineral tercukupi yang didapat dari 

(susu, kacang, bayam, dll). 

Serta serat yang tercukupi. 
Sumber: http://leena-gizi.blogspot.coid/2012/04/penatalaksanaan-

terapi-nutrisi-pasien.html?m=1 
 

3 Memakan makanan sehat yaitu makanan yang 

megandung gizi seimbang, kaya akan serat dan 

zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan 

kesehatan tubuh. Dilihat dari kanungannya, 

makanan yang sehat adalah makanan yang 

http://leena-gizi.blogspot.coid/2012/04/penatalaksanaan-terapi-nutrisi-pasien.html?m=1
http://leena-gizi.blogspot.coid/2012/04/penatalaksanaan-terapi-nutrisi-pasien.html?m=1


 

 
 

mengandung karbohidrat (nasi, singkong, 

kentang, dll), protein (telur,daging dagingan, 

keju, dll), mineral (susu, kacang, bayam, dll), 

vitamin (buah-buahan), dan lemak tak jenuh 

(kacang-kacangan). 

 

2 Memakan makanan sehat yaitu makanan yang 

megandung gizi seimbang, kaya akan serat dan 

zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan 

kesehatan tubuh. Dilihat dari kanungannya, 

makanan yang sehat adalah makanan yang 

mengandung karbohidrat, protein, mineral, 

vitamin, dan lemak tak jenuh. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau menjawab 

namun salah. 

4. Menengok ke 

belakang 

Melakukan penilaian 

terhadap solusi yang didapat. 

6. Salah satu penyebab 

gangguan sistem peredaran 

darah adalah pola hidup 

tidak sehat. Dengan 

memperhatikan wacana di 

atas, bagaimana pendapat 

anda tentang kejadiaan 

tersebut? Jelaskan 

berdasarkan survei yang 

relevan. 

 

4 Menurut saya, masyarakat Indonesia masih jauh 

dari pola hidup sehat. Bahkan, berdasarkan survei 

perusahaan asuransi AIA Grup di 15 negara di 

Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 

terendah dalam penerapan pola hidup tidak sehat. 

kegiatan yang paling sering dilakukan adalah 

menonton film (57%), jumlah yang jauh lebih 

tinggi dari kegiatan aktif seperti berolahraga 

(hanya 26%). Serta masyarakat Indonesia 

merupakan masyarakat pemalas sehingga 

peminat makanan cepat saji juga sangat banyak 

dengan alasan “flesibilitas dan menghemat 

waktu”. 
Sumber: http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-
berita/berita/14665-survei-kesehatan-aia-pola-hidup-masyarakat-
indonesia-terburuk-di-asia-pasifik 

3 Menurut saya, masyarakat Indonesia masih jauh 

dari pola hidup sehat. Kegiatan yang paling 

sering dilakukan adalah menonton film daripada 

http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/14665-survei-kesehatan-aia-pola-hidup-masyarakat-indonesia-terburuk-di-asia-pasifik
http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/14665-survei-kesehatan-aia-pola-hidup-masyarakat-indonesia-terburuk-di-asia-pasifik
http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/14665-survei-kesehatan-aia-pola-hidup-masyarakat-indonesia-terburuk-di-asia-pasifik


 

 
 

berolahraga dan peminat makanan cepat saji juga 

sangat tinggi. 

2 Menurut saya, masyarakat Indonesia masih jauh 

dari pola hidup sehat. 

1 Tidak menjawab sama sekali atau menjawab 

namun salah. 

 

 



 

 
 

 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 1. Peserta Didik Menjelaskan Kembali Materi Sistem Peredaran Darah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peserta Didik Menyampaikan Argumen 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 12 

 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

Gambar 3. Guru Berinteraksi dengan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Para Observer Melakukan Pengamatan 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peserta Didik Berdiskusi dengan Teman Disekitarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Keseriusan Peserta Didik dalam Mengisi Soal 

 

 


